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Περίληψη 

Οι έννοιες «ποιότητα», «αποτελεσματικότητα», «αποδοτικότητα», «ποιο

τικός έλεγχος» , κλπ αν και έχουν ως προέλευσ1Ί τους το πεδίο της οικονο

μίας κατάφεραν από τη δεκαετία του '90 να διεισδύσουν και στην 

εκπαίδευση διαμορφώνοντας στρατηγικές και μεθοδολογίες ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικcΌν συστημάτων . 

Η ποιότητα της εκπαίδευσης θεωρείται ζήτημα πρώτης προτεραιότητας 

τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο . Η προσπάθεια για διαρκή 

βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την διαρκή 

απόκτηση νέων δεξιοτήτων , ικανοτήτων και γνώσεων σε ένα διαρκώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου κυριαρχούν οι τεχνολογίες των 

επικοινωνιών και της πληροφορίας προβάλλει σαν μία αναγκαιότητα 

ιδιαίτερα αν συνδυαστεί με τον «ευαίσθητο χώρο» της Ειδικής Αγωγής. 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί μέσα από την βιβλιογραφική επισκόπηση 

και την αγγλοσαξωνική εκπαιδευτική εμπειρία να προσεγγίσει το γενικό 

πλαίσιο αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, να διερευνήσει τη 

δυνατότητα μεταφοράς κάποιων από αυτές στον τομέα της Ειδικ1Ίς Αγωγής 

μέσα από την παρουσίαση ενός θεωρητικά επεξεργασμένου μοντέλου 

«Σχεδίου Ανάπτυξης μιας Σχολικής Μονάδας Ειδικ1Ίς Αγωγής 

Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» για άτομα με Αναπηρία. 

Η εφαρμογή της Ολικής Ποιότητας στην Ειδική Αγωγή προϋποθέτει την 

επικράτηση αρχών όπως η αναζήτηση της συνεχούς βελτίωσης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, της εκτίμησης της μοναδικότητας των 

προσώπων και μιας ποιότητας στην αντίληψη και την συμπεριφορά σε 

θέματα συλλογικής προσπάθειας . 
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Abstract 

Altl1oιιgl1 the concepts ot' "qιιali ty", " effecti veness", "ptΌdιιcti vity", 

"qιιality control" etc originated from tl1e fιeld of Econoωy, they l1ave 

111anaged since the 90's to filter into Edιιcation, foπning strategies anιi 

methodologies of develop111ent of the edιιcational systeωs. 

T11e qιιality ot' edιιcation is considered to be a ωatteι· of tίrst prioΓity ίη a 

national as νvell as ίη a Eιιropean level. Tl1e effort fοΓ cοηtiηιιοιιs 

i111ptΌve111ent of tl1e qιιality of tl1e offeΓed edncation witl1 tl1e ceaseless 

acqιιiΓement of new skills, abilities and lmoνvledge in a constantly cl1anging 

envίronment, where the teclmologies of comωιιnications and ίnfoΓ111ation 

(ICT) doωinate, emerges as a necessity especially if ίt is combined with tl1e 

"sensitive sector" of Special Edιιcation. 

T11is stιιdy attenψts, throιιgh tl1e bibliograpl1ical sιιrvey and tl1e Anglo 

Saxon edιιcational experίence, to approacl1 the geneΓal fraωeνvoι-k of "Total 

Qιιality Management" (TQM) piinciples, also to explore every possibility σf 

enforcίng soιne of them in tl1e section of Special Edιιcation thIΌιιgl1 the 

presentation of a theoretically elaborated model "Developrnent Scheme of a 

Special Edιιcation Scl1ool Unit in Secondary Edιιcation and Instnιction 

Training" for people with disability. 

T11e application of "Total Qιιality ίη Special Edιιcation" pΓesιιpposes the 

pΓevalence of principles such as: tl1e pιιΓsιιίt of constant improveωent of the 

provided services, tl1e evalιιation of the ιιniqιιeness of peΓsons and of a 

qιιality in tl1e perception and tl1e bel1avioΓ in matteΓs of joint effort. 
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1° Κεφάλαιο Οι βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας (ΔΟΠ) 

1.1 Η Διοίκηση Ολικi1ς Ποιότητας 

Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι ιαπωνικές επιχειρήσεις 

προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικές στον χώρο της διεθνούς οικονομίας 

κάλεσαν ορισμένους ειδικούς για διαλέξεις που στόχευαν στη βελτίωση της 

τότε εικόνας των ιαπωνικών προϊόντων. Έτσι ξεκίνησε στο χcορο των 

επιχειρ1Ίσεων η συζ1Ίτηση για την ποιότητα. 

Ιστορικά, αναπτύχθηκαν αρχικά τα συστήματα Ελέγχου Ποιότητας στη 

συνέχεια μετονομάστηκαν σε συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας κλπ έως 

ότου εμφανίστηκε κατά τη δεκαετία του 1980 η Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας (Total Qιιality Management). Πρόκειται για μια φιλοσοφία που 

μετουσιώνεται σε ένα διοικητικό σύστημα, το οποίο κινητοποιεί όλους τους 

πόρους (υλικούς και άυλους) ενός οργανισμού προς την ικανοποίηση όλων 

των ενδιαφερόμενων μερών (πελατών κ.ά.) χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα 

εργαλεία και μέσα. Εστιάζει στην αμοιβαία συνεργασία όλων των ατόμων 

μέσα σε ένα οργανισμό κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιcον παραγωγής 

προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών του οργανισμού , με σκοπό την καλύτερη 

ικανοποίηση των προσδοκιών και των αναγκών των πελατών του. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως στη ΔΟΠ η έννοια του πελάτη 

(Ζαβλανός, 2003 : 87) είναι διευρυμένη και περlλαμβάνει τον εξωτερικό 

( external cιιstomer) και εσωτερικό πελάτη (inteΓΩal cιιstomer). Εξωτερικός 

είναι ο πελάτης που καταναλώνει τα προϊόντα ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 

που παρέχει ο οργανισμός ενώ εσωτερικός πελάτης είναι ο κάθε 

εργαζόμενος μέσα στον οργανισμό. 
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Επιχειρώντας να προσδιορίσουμε τις βασικές αρχές της ΔΟΠ αυτές θα 

μπορούσαμε να τις ορίσουμε ως εξής (Δερβιτσι{οτης, 2005: 44): 

> ΥποσηΊριξη και ενεργός συμμετοχή της διοίκησης . 

Η διοίκηση θα πρέπει να έχει πεισθεί αρχικά για την αναγκαιόη1τα 

εισαγωγής ενός συστήματος ολιΚΊΊς ποιότητας και κυρίως να έχει 

ενστερνιστεί τις βασικές αξίες και αρχές της ΔΟΠ τόσο κατά την 

εισαγωγή του όσο και κυρίως για την συνεχή εφαρμογή της και να 

επιζητά την ενεργητική εμπλοκή στην όλη διαδικασία. 

);. Εστίαση στις ανάγκες , πελατών και εργαζομένων . 

Κάθε διαδικασία η οποία αναπτύσσεται στα πλαίσια του Οργανισμού θα 

πρέπει να επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των συγκεκριμένων 

αναγκών των πελατών αλλά και των εργαζομένων σε αυτή. Οι ανάγκες 

αυτές αρχικά καθορίζονται και προσδιορίζονται μέσα από μια 

διαδικασία καταγραφής τους και συνεχούς παρακολούθησής τους. 

> Έμφαση σε συνεχείς βελτιώσεις. 
Η αναζήτηση της τελειότητας είναι μια συνεχής δυναμική διαδικασία, 

αδιάλειπτη η οποία απαιτεί την πραγματοποίηση συνεχών μικρών 

βημάτων βελτίωσης σε καθημερινή βάση (kaizen) ή μερικές φορές 

μπορεί να απαιτεί και την πραγματοποίηυη καινοτόμων δράσεων 

(innovation) ευρείας κλίμακας. 

> Συμμετοχή όλων σε ομάδες . 

Όλα τα μέλη του ανθρώπινου δυναμικού ενός Οργανισμού θα πρέπει να 

εμπλέκονται με οποιοδ1Ίποτε τρόπο στη διαδικασία υλοποίησης της 

Ολικής Ποιότητας σε αυτήν. Η αναζήτηση του «κρυμμένου κεφαλαίου» 

(hidden capital) ενός Οργανισμού αφορά αυτήν ακριβώς την αναζήτηση 

των ιδιαίτερων ικανοτήτων και δεξιοτήτων που ενδεχομένως ούτε τα 

ίδια τα άτομα γνωρίζουν ότι κατέχουν και την ανάδυσή τους στο πεδίο 

της καθημερινής κοινωνικής πρακτικής. 
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:r Λήψη αποφάσεων με πραγματικά δεδομένα. 

Για να οδηγηθούμε στην ορθή λήψη αποφάσεων θα πρέπει τα δεδομένα 

τα οποία έχουμε συλλέξει να χαρακτηρίζονται από εγκυρότητα και 

κυρίως από αξιοπιστία. Αυτό μας το διασφαλίζει μόνο η υιοθέτηση 

επιστημονικά αποδεκτcί)ν μεθόδων και πρακτικών τόσο στην φάση της 

συγκέντρωσης όσο και στη φάση της επεξεργασίας των δεδομένων για 

τη συναγωγή διαφόρων συμπερασμάτων. 

Βασικός εκπρόσωπος και θεμελιωηΊς της ΔΟΠ είναι ο W.E.Deming. Ο 

Deming ανέπτυξε 14 σημεία για την αποτελεσματική διοίκηση με συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας. Παρουσίασε επίσης το σύστημα της «βαθιάς 

γνώσης» σαν ένα εργαλείο για το σύγχρονο διευθυντή. Παράλληλα, 

επισήμανε 7 θανάσιμες ασθένειες που αποτελούν εμπόδια στο δρόμο προς 

την ποιότητα. 

Πίνακας 1 

Συγκριτικός Πίνακας των Συγγραφέων Μάνατζμεντ ποιότητας 

(από James, 2005:90) 

Συγγραφέας Ορισμός της .. · Προσανατολισμός Ανέπτυξε 
. .·. .. 

ποιότητας ' ' ., 

Jυran Καταλληλότητα Πελάτης Τριλογία της 

προς χρήση Ποιότητας 

Τα πέντε 

χαρακτηριστικά 

της Ποιότητας 

Εσωτερικός. 

Πελάτης 

Οι 4 Φάσεις της 
επίλυσης 

προβλημάτων 

Συμβούλιο 

Ποιότητας 

Η έλικα της 

ποιότητας 

. 
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Deming Καταλληλότητα Πελάτης Τα 14 σημεία 
ως προς το Ποιότητας 

σκοπό Ο κύκλος PDCA 
Οι επτά θανάσιμες 

ασθένειες 

Σύστημα βαθιάς 

γνώσης 

Garνin 
Δεν έδωσε Πελάτης και Οι 5 βάσεις της 
συγκεκριμένο Προμηθευτής Ποιότητας 

ορισμό Οι 8 διαστάσεις 
της Ποιότητας 

Grosby Συμμόρφωση Προμηθευτής Οι 5 απαράβατες 
στις απαιτ1Ίσεις αρχές της 

Ποιότητας 

Το πρόγραμμα 14 
σημείων για την 

Ποιότητα 

Isl1ίkawa Δεν έδωσε Προμηθευτής Διάγραμμα 

συγκεκριμένο Ishikawa 
ορισμό ( «ψαροκόκκαλο») 

Ταξινόμηση των 

στατιστικών 

εργαλείων 

Ποιότητας 

Έλεγχος 

ποιότητας σε 

ολόκληρη την 

επιχείρηση 

Κύκλοι Ποιότητας 

Feigenbaum Ικανοποίηση του Προμηθευτής Βιομηχανικός 

Πελάτη με το Κύκλος 

χαμηλότερο Χρήση του 

κόστος συμβούλου 

Ποιότητας 

Tagιιchi Δεν έδωσε Προμηθευτής Ποιότητα των 

συγκεκριμένο μεθόδων 

ορισμό σχεδιασμού 
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Αλλος σημαντικός εκπρόσωπος της ΔΟΠ είναι ο Jιιι·aη, ο οποίος μίλησε 

για την τριλογία της ποιότητας στον σχεδιασμό τον έλεγχο και τη βελτίωση. 

Σημαντική στη ΔΟΠ υπήρξε και η συμβολ11 των Cωsby με τις 4 απόλυτες 

θέσεις για την ποιότητα, «να κατασκευάζεις το προϊόν χωρίς ελαττίοματα 

από την πρώτη φορά» και το κόστος ποιότητας, του Ishikawa με τα 

αληθινά και υποκατάστατα χαρακτηριστικά ποιότητας, τα 7 θεμελιώδη 

εργαλεία ελέγχου ποιότητας και τους κύκλους ποιότητας, του Feigenbaυm 

με την συστημική προσέγγιση στην ποιότητα , την ποιότητα από την πηγή 

και το κόστος χαμηλής ποιότητας και του Tagιιchi για την ποιότητα ως 

από)λεια και τη βελτίωση πριν την παραγωγή (Δερβιτσιώτης, 2005:50-6; 

Jaωes , 2005:89-109; Ζαβλανός, 2003:36-53). 

1.2 Βασικά σημεία της φιλοσοφίας του Deming 

Ο Demίng είναι ο θεμελιωτής της ΔΟΠ. Σύμφωνα με αυτόν, τα 

άτομα αποτελούν την κινητήρια δύναμη για τη βελτίωση του συστήματος. 

Η φιλοσοφία του η οποία συνοψίζεται σε 14 σημεία (Deming, 1986 στο 

Δερβιτσιώτης, 2005: 52) αφορά την εφαρμογή της ΔΟΠ στον χώρο της 

οικονομίας (των επιχειρήσεων) και τον παραθέτουμε: 

1. Δημιουργία σταθερών στόχων για τη βελτίωση προϊόντων και 

υπηρεσιών με σκοπό την ανάπτυξη ανταγωνιστικότητας και 

μακροχρόνια παραμονή στον κλάδο, αντί για βραχυπρόθεσμα κέρδη. 

Ο οργανισμός θα πρέπει να γνωρίζει ότι η εισαγωγή της ΔΟΠ είναι 

μια μακροπρόθεσμη διαδικασία η οποία απαιτεί καινοτομία, έρευνα 

και εκπαίδευση, συνεχής βελτίωση του εξοπλισμού. 

2. Υιοθέτηση της νέας φιλοσοφίας σε όλες τις δομές και διαδικασίες του 

Οργανισμού με την επικράτηση μιας κουλτούρας για 
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«μετασχηματισμό» των εργαζομένων σε αυτοδιευθυνόμενες μονάδες. 

Να μην επιτρέπεται να γίνονται αποδεκτά τα υπάρχοντα σφάλματα, 

ελαττώματα σε προϊόντα , καθυστερ1Ίσεις και λάθη, να επιζητείται η 

μεταβολή και η ανάγκη για αλλαγή. 

3. ΔιακοmΊ της εξάρτησης από τη διασφάλιση ποιότητας με μαζικό 

έλεγχο της παραγωγής για ποιότητα εκ των υστέρων. Προτιμότερη η 

ενσωμάτωση της ποιότητας στη σχεδίαση του προϊόντος και με 

στατιστικές μεθόδους ελέγχου και βελτίωσης της ποιότητας. Σκοπός 

θα είναι η βελτίωση της ίδιας ακριβώς της διεργασίας για την 

αποτροπ1Ί της επανεμφάνισης του ίδιου ελαττcοματος. 

4. Τερματισμός της πρακτικής επιλογής προμηθευτcον με κριτήριο μόνο 

την τιμή. Προτιμότερη η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους για 

τον κύκλο ζωής του αγοραζόμενου είδους. Περιορισμός του αριθμού 

προμηθευτών με την απόρριψη εκείνων που αδυνατούν να 

υποβάλλουν τεκμήρια ικανοποιητικού στατιστικού ελέγχου των 

διαδικασιών τους. Εμπόδιση της εισαγωγής ελαττωματικών 

προμηθευτικών προϊόντων στην αλυσίδα παραγωγής. 

5. Σταθερή και συνεχής βελτίωση των συστημάτων παραγωγής για την 

βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας, επιτυγχάνοντας 

έτσι τη συνεχή μείωση του κόστους. Η σχεδίαση πρέπει να είναι 

ενσωματωμένη με την ποιότητα. 

6. Καθιέρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο χώρο εργασίας για 

όλους τους εργαζόμενους. Θα πρέπει να διασφαλίζονται οι αναγκαίοι 

πόροι για την διαρκή και συνεχή εκπαίδευση και επανεκπαίδευση του 

προσώπικού προκειμένου να εξασφαλιστούν: η ανάπτυξη κατάλληλων 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων. 

7. Εστίαση των διοικητικών στελεχών όλων των βαθμίδων στην 

αποτελεσματική ηγεσία των εργαζομένων για να τους βοηθήσουν να 

εκτελούν καλύτερα την εργασία τους μέσα από την ανάπτυξη 
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μιας διοικητικής πρακτικής αυτο-καθοδ11γησης . 

8. Απομάκρυνση του φόβου από τους εργαζόμενους. Αποφυγή επίπληξης 

των εργαζομένων για «προβλήματα που δημιουργούνται από τα 

υπάρχοντα συστ1Ίματω>. Ενθάρρυνση αποτελεσματικής αμφίδρομης 

επικοινωνίας μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης . Κατάργηση της 

διοικητικής λειτουργίας με βάση τον έλεγχο. 

9. Κατάργηση των εμποδίων μεταξύ διαφορετικών τμημάτων της 

επιχείρησης. Ενθάρρυνση της ομαδικ~Ίς προσέγγισης σε διαφορετικούς 

τομείς, όπως η έρευνα, η σχεδίαση, η παραγωγή · και οι πωλήσεις. 

Άρση όλων των εμποδίων μεταξί> των διαφόρων τμημάτων της 

παραγωγ1Ίς στο σύνολό της. 

10. Κατάργηση προγραμμάτων, επαίνων και συνθημάτων που ζητούν νέα 

επίπεδα παραγωγικότητας χωρίς να παρέχουν καλύτερες μεθόδους . 

Ιδιαίτερα μάλιστα αν τίθεται στόχοι οι οποίοι είναι εξωπραγματικοί. 

11. Κατάργηση αυθαίρετων ποσοτικών στόχων παραγωγής, προτύπων 

χρόνων εργασίας και σκοπών που δυσχεραίνουν την ποιότητα. Στη 

θέση τους είναι προτιμότερη η εμπνευσμένη ηγεσία και η συνεχής 

βελτίωση των διαδικασιών εργασίας. 

12. Απομάκρυνση εμποδίων (κακώς σχεδιασμένων συστημάτων και 

μεθόδων διοίκησης) που στερούν από τους εργαζόμενους τη 

δυνατότητα να είναι υπερήφανοι για τη δουλειά τους. 

13. Ενθάρρυνση συνεχούς εκπαίδευσης και αυτο-βελτίωσης για κάθε 

εργαζόμενο ώστε ο εργαζόμενος να βελτιώσει την ικανότητά του να 

ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στον ρόλο του στον χcορο εργασίας. 

14. Συμμετοχ11 όλων για την υλοποίηση των παραπάνω σημείων της νέας 

φιλοσοφίας. Η ανάληψη της δράσης για τον μετασχηματισμό θα 

πρέπει να ξεκιν1Ίσει από τα κορυφαία διευθυντικά στελέχη και με 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. 
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Αξίζει να αναφερθούμε στο «σύστημα βαθιάς γνcοσης» (pωfound 

knoν,•ledge) του De111ing (Ζαβλανός, 2003: 45) που αποτελεί ένα εργαλείο 

για τους διευθυντές στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν το σύστημα του 

οργανισμού τους. Το «σύστημα της βαθιάς γνώσης» αποτελείται από 4 

αλληλεξαρτώμενα στοιχεία, η χρήση των οποίων θεωρείται αναγκαία. 

Ειδικότερα, αποτελείται από: 

> την εκτίμηση του συστήματος 

Ο οργανισμός αποτελεί ένα σύστημα με αλληλεξαρτώμενα στοιχεία που 

συνεργάζονται για την επίτευξη των στόχων του. Σκοπός της διοίκησης 

είναι η βελτιστοποίηση του συστ~Ίματος, η οποία προϋποθέτει την 

κατανόηση της ικανότητας του συστήματος. 

> την θεωρία μεταβολών 

Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε διαδικασίας υπάρχουν μεταβολές. 

Σκοπός είναι η αναζήτηση των συνηθισμένων-κοινών αιτίων για τις 

μεταβολές αυτές αλλά και των πιο σπάνιων, ειδικών αιτίων. Σκοπός 

είναι να διαπιστωθούν και να εξαλειφθούν οι αιτίες που προκαλούν 

μεταβολές. Έτσι το σύστημα θα είναι σταθερό και θα έχει προβλέψιμα 

αποτελέσματα. 

> τ~1ν θεωρία της γνώσης 

Κάθε γνώση σχετίζεται με μια θεωρία. Η γνώση αναπτύσσεται 

στηριζόμενη σε κάποια θεωρία. Η θεωρία χρησιμοποιείται για την 

πρόβλεψη μελλοντικών ή την ερμηνεία σύγχρονων αποτελεσμάτων . Για 

να μπορέσουν οι διευθυντές να κάνουν προβλέψεις χρειάζεται όχι μόνο 

να έχουν γνώση και εμπειρία αλλά και να έχουν κατανοήσει τη θεωρία 

που εξηγεί τη συμπεριφορά του συστήματος. 

> και την ψυχολογία 

Οι διευθυντές είναι απαραίτητο να έχουν γνώσεις ψυχολογίας. Θα 

μπορούν έτσι να κατανοούν τη συμπεριφορά των ατόμων αλλά και τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την αξία της ψυχολογίας στη διοίκηση 

είναι η λειτουργία της εσωτερικής και της εξωτερικής παρακίνησης. 

Μία άλλη συμβολή του DeΠ1ing στη ΔΟΠ είναι ο κύκλος PDCA για τη 

βελτίωση της ποιότητας. Πρόκειται για χρησιμοποίηση του κύκλου που 

διατύπωσε αρχικά ο She\.vl1aΓt. Σύμφωνα με τον κύκλο αυτόν, για τη 

δημιουργία προτάσεων και την υλοποίηση βελτιώσεων ακολουθούνται 4 

επαναλαμβανόμενα στάδια 1 : 

Σχήμα 1 : Ο κύκλος PDCA 

> Σχεδιασμός (Plan): Προσδιορίζεται το πρόβλημα, αναλύεται, γίνεται 

εντοπισμός των αιτίων του προβλήματος και σχεδιάζεται η επίλυσή 

του. 

> Δράση (Do): Υλοποιείται πιλοτικά η πρόταση επίλυσης του 

προβλήματος. 

;;... Έλεγχος (Cl1eck): Γίνεται μέτρηση των αποτελεσμάτων και ο 

έλεγχος επίτευξης των στόχων. 

1 Σχετικά με τις επιμέρους δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα πλαίσια του 
Κύκλου PDCA βλ. Δερβιτσιώτης (2005:278-91) 
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, Βελτίωση (Act): Γίνονται προτάσεις βελτίωσης σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα του ελέγχου για την καθολική εφαρμογή. 

Η λειτουργία του Κύκλου PDCA, συνεπώς, είναι μία δυναμική και 

αέναη διαδικασία με συνεχείς καθορισμούς και επανακαθορισμούς 

σκοπών και αποτελεσμάτων. 

1.3 Τα δομικά στοιχεία ενός συστήματος και η ερμηνευτική 

προσέγγιση του Σχολείου ως σύστημα 

Κάθε οργανισμός αποτελείται από επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν 

υπάρχουν ούτε λειτουργούν αυθύπαρκτα αλλά σε άμεση σχέση και 

συνάφεια μεταξύ τους. Η ύπαρξη δε του ενός προϋποθέτει και τη σωστ~Ί 

λειτουργία των υπολοίπων μερών. Απαιτείται λοιπόν «υψηλή 

λειτουργικότητα των μερών» σε σχέση με τα υπόλοιπα μέρη του συνόλου. 

Ποια είναι όμως αυτά τα μέρη ενός συστήματος; Θα μπορούσαμε να τα 

ορίσουμε ως ακολούθως: 

1. Σκοπός 

2. Πελάτης 

3. Προμηθευτής 

4. Είσοδος 

5. Διαδικασία 

6. Έξοδος 

7. Ανατροφοδότηση 

8. Μέτρηση της ποιότητας 

Για την ύπαρξη ενός συστήματος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

ύπαρξη και λειτουργία όλων των ανωτέρω στοιχείων με την ταυτόχρονη 

αλληλεπίδρασή τους. 
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Στην περίπτωση του εκπαιδευτικού συσηΊματος αυτά προσδιορίζονται 

ως εξ1Ίς: 

1. Σκοπός 

Κάθε εκπαιδευτικό σύστημα προετοιμάζει τους/τις νέους/ες της 

κοινωνίας για τους ρόλους τους οποίους πρόκειται να 

διαδραματίσουν στην κοινωνία μέσα από μια προοπτική ευελιξίας 

και προσαρμοστικότητας στις όποιες μελλοντικές κοινωνικές 

αλλαγές . 

2. Πελάτης 

Κύριοι πελάτες του συστήματος κατά σειρά προτεραιότητας είναι: 

α . οι μαθητές/τριες 

β . οι γονείς των μαθητών/τριών 

γ. τα πανεπιστήμια 

δ. οι εργοδότες/τριες και 

ε. η ευρύτερη κοινωνία 

Οι πελάτες αυτοί είναι εξωτερικοί πελάτες . Ταυτόχρονα, 

μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, διευθυντές/ντριες κλπ. αποτελούν τους 

εσωτερικούς πελάτες του συστήματος. Η ιδιαιτερότητα των 

εκπαιδευτικών οργανισμών είναι ότι οι μαθητές/τριες είναι 

συγχρόνως εξωτερικοί και εσωτερικοί πελάτες. 

3. Προμηθευτής 

Οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι αποτελούν τους προμηθευτές και με 

την εγγραφή των παιδιών τους σε ένα σχολείο ενεργοποιούν τη 

διαδικασία ένταξης των μαθητών/τριών σε αυτό . Οι εκπαιδευτικοί 

δεν έχουν κανένα λόγο στην αποδοχή ή απόρριψη ενός μαθητή/τριας 

από τη στιγμή που αυτοί κατοικούν στη σχολική περιφέρεια της 

σχολικής τους μονάδας. 
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4. Είσοδος 

Την είσοδο του συστήματος αποτελούν: α) οι μαθητές/τριες που 

εισέρχονται μέσα από μια διαδικασία προετοιμασίας, η οποία 

πραγματοποιείται στο οικογενειακό περιβάλλον (μορφωτικό 

κεφάλαιο οικογένειας), το κοινωνικό περιβάλλον (μέσα 

πληροφόρησης), το φυσικό περιβάλλον , κ.λ.π. 

β) οι οικονομικοί πόροι οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την 

μισθοδοσία του εκπαιδευτικού προσωπικού , την κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών, κ.λ.π. 

γ) τα πpοσόντα και τις διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού 

αλλά και παράγοντες όπως η νομοθεσία που θα διέπει τη λειτουργία , 

οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των πανεπιστημίων, κλπ 

5. Διαδικασία 

Στην αναλυτιΚΊΊ της θεώρηση αφορά τη διαδικασία της διδασκαλίας, 

της μάθησης, της διοίκησης κλπ., ενώ η ανατροφοδότηση την οποία 

πραγματοποιούμε με την συλλογή στοιχείων από τα «ενδιαφερόμενα 

μέρη» μας βοηθά στη βελτίωσή τους. 

6. Έξοδος 

Έξοδο του εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί η είσοδος των 

αποφοίτων στα πανεπιστήμια ή στην αγορά εργασίας και στην 

κάλυψη κάποιας θέσης απασχόλησης. Στην έξοδο όμως του 

συστήματος υπάρχουν και οι μαθητές/τριες που απέτυχαν να 

ικανοποιήσουν τα κριτήρια απόδοσης. 

7. Ανατροφοδότηση 

Είναι ένας μηχανισμός-διαδικασία καθοριστικής σημασίας γιατί 

επιτρέπει στο σύστημα να διορθώνει τις όποιες ατέλειές του. Η 

συγκέντρωση στοιχείων από τα «ενδιαφερόμενα μέρη» 

(shareholders) μέσα από διαδικασίες συλλογής, αξιολόγησης, 

αποτίμησης και εφαρμογής τροποποιητικών διαδικασιών επιτρέπει 

στον οργανισμό να βελτιώνεται και να επιτυγχάνει την βέλτιστη 
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απόδοσή του. Η διαδικασία αυτή της ανάδρασης (feedback) είναι ή 

τουλάχιστον πρέπει να είναι συνεχής , δυναμιΚΊΊ και αέναη. 

8. Μέτρηση της ποιότητας 

Στο εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να μετράται και η ποιότητα 

των παρεχομένων υπηρεσιών. Για να έχει αποτελέσματα μια τέτοια 

μέτρηση θα πρέπει να συλλέγονται στοιχεία απ ' όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και να αφορούν όλες τις διαδικασίες οι οποίες 

αναπτύσσονται στα πλαίσια του συστήματος. 

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση γίνεται κατανοητό ότι στα πλαίσια 

ενός παραδοσιακού συστήματος (οργανωτική δομή παραδοσιακού τύπου) 

δεν υπάρχουν όλες αυτές οι έννοιες της συστημικής προσέγγισης. Αυτές οι 

έννοιες είναι απαραίτητες προκειμένου να αναζητηθεί και τελικά να 

επιτευχθεί η αριστοποίηση των διαδικασιών που αναπτύσσονται σ' έναν 

οργανισμό. 

Πίνακας 2 

Συγκριτικός Πίνακας 

Σχεδιασμού ενός Παραδοσιακού και ενός Σύγχρονου Οργανισμού 

(από Ζαβλανός, 2003:232) 

Διαστάσεις . Παραδοσιακός Σύγχρονος 

.. ,, . . Οργανισμός Οργανισμός 

Φιλοσοφία του Κλειστό Σύστημα Ανοιχτό Σύστημα 

Συστήματος 

Σχεδιασμός Εργασίας Διαίρεση Εργασίας Ευελιξία 

Δομή Σταθερή Ευέλικτη-με βάση τη 

διαδικασία 

Σχέση με άλλους Έμφαση στο άτομο Έμφαση στην ο μάδα 

Προσανατολισμός Στο καθήκον Στον πελάτη 

Υπαλλήλου 
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Μάνατζμεντ Ασκηση Εποπτείας Υποστηρικτής του έργου 

των υπαλλ1Ίλων 

Τεχνολογία Α ντικα τά.σταση Υ ποστ~Ίριξη στο 

ανθρώπινων σύστημα παροχ1Ίς 

προσπαθειών υπηρεσιcον 

Πληροφορίες Αποδοτικότητα Αποτελεσματικότητα 

(Efficiency) (Effecti νe ness) 

Από μια προσεκτική μελέτη του ανωτέρω πίνακα γίνεται σαφές ότι οι 

Σχολικές Μονάδες στα πλαίσια ικανοποίησης των απαιτ1Ίσεων για τον 

μετασχηματισμό τους σε σύγχρονους οργανισμούς είναι ή τουλάχιστον 

οφείλουν να μετατραπούν σε ανοιχτά συστ~Ίματα με βασικό χαρακτηριστικό 

την ευελιξία τόσο στον σχεδιασμό του έργου που προσφέρουν (με την 

αποδοχ1Ί ποικίλων μορφών εργασίας, επικοινωνίας, κλπ) όσο και στο έργο 

στο οποίο στοχεύουν να πραγματοποιήσουν. Θα πρέπει να θέτουν στο 

επίκεντρο όλων των διαδικασιών την ικανοποίηση των αναγκcον των 

πελατών (με την «εσωτερική » και «εξωτερικψ> θεώρηση του όρου), τη 

συνεργασία στα πλαίσια της ομάδας ενcο η διοίκηση οφείλει να μεριμνά για 

την παροχ1Ί της αναγκαίας υποστήριξης στο ανθρώπινο δυναμικό με την 

αρωγη των νέων τεχνολογιών. Στόχος της όλης προσπάθειας είναι η 

- επίτευξη των στόχων οι οποίοι έχουν τεθεί από την έναρξη της κάθε 

διαδικασίας και η αποτελεσματικότητα των ενεργειών. 

Γίνεται αντιληπτό ότι η προσέγγιση ενός οργανισμού ως σύστημα παρέχε ι 

πολλές δυνατότητες στη μελέτη και ανάλυση του τόσο στο σύνολό του 

(ολικά) όσο και στα λειτουργικά του μέρη (επιμεριστικά) μέσα από τη 

λειτουργία που αυτά επιτελούν 2
. Να εκλαμβάνεται δηλαδή ο οργανισμός 

σαν μία ολότητα η οποία αποτελείται από επιμέρους στοιχεία τα οποία 

2 Για την αντίληψη της σχολιΚΊΊς διοίκησης στα πλαίσια μιας συστημuοΊς 
θεώρ ησης, βλ. και Σαϊτης (2005:60-5) 
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βρίσκονται μεταξύ τους σε μια σχέση αλληλεπίδρασης και 

αλληλεξάρτησης. 

Το δεύτερο αυτό χαρακτηριστικό (της αλληλεπίδρασης και 

αλληλεξάρτησης) θεωρεί ότι κάθε σύστημα αποτελείται από επιμέρους υπο

συστήματα τα οποία ναι μεν έχουν αυθυπαρξία σίγουρα όμως βρίσκεται σε 

άμεση εξάρτηση η ύπαρξ1Ί τους από την σωσηΊ λειτουργία και των 

υπολοίπων υπο-συστημάτων. 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι θα μπορούσαμε να 

προσεγγίσουμε και μία σχολική μονάδα μέσα από μία τέτοιου είδους 

προσέγγιση. Οι σχολικές μονάδες αποτελούν «ανοιχτά συστήματα»3 με την 

έννοια ότι δέχονται πολλαπλές επιρροές από παράγοντες οι οποίοι 

βρίσκονται έξω ενδεχομένως και αρκετά μακριά τους. Σε ένα επίπεδο 

λειτουργικής προσέγγισης (functional) θα μπορούσαμε να πούμε ότι στα 

πλαίσια κάθε συστήματος (και των επιμέρους υπο-συστημάτων του) 

υπάρχουν και αναπτύσσονται και ποικίλες διαδικασίες άμεσα και 

καθοριστικά αλληλοεξαρτώμενες η μία από την άλλη. 

Το σχολείο συνεπώς βρίσκεται σε αμφίδρομη σχέση με το περιβάλλον 

του (φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό, τεχνολογικό, πολιτικό), 

επιδιώκει τον κεντρικό σκοπό του στα πλαίσια αυτού του περιβάλλοντος 

και συναλλάσσεται διαρκώς με αυτό, λαμβάνοντας εισροές και 

προσφέροντας εκροές. Από αυτά φαίνεται η σημασία της αλληλεπίδρασης 

σχολείου - περιβάλλοντος, αφού ένα ασταθές και ευμετάβλητο περιβάλλον 

μπορεί να ματαιώσει την εκπλ1Ίρωση του σκοπού του σχολείου. Δεν είναι 

τυχαίο επίσης και το γεγονός ότι ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης ενός 

διευθυντή σχολικής μονάδας σαν ηγέτη είναι και η ικανότητά του να 

κατανοεί και να αντιδρά στο ευρύτερο πολιτικό, κοινωνικό , οικονομικό, 

νομικό και πολιτικό περιβάλλον (Κnuth & Banks, 2006 : 5) 

Για το «μοντέλο των ανοιχτcί)ν συστημάτων» βλ. και Moπtaπa & Cl1arnov 
(2006: :94-1 14) 

26 



Το περιβάλλον του σχολείου διακρίνεται σε εσωτερικό και εξωτερικό. 

Στο πρώτο εντάσσεται η σχολική διεύθυνση , η τοποθεσία στο οποίο αυτό 

υφίσταται, οι ανθρώπινοι πόροι, τα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας, ο 

σκοπός, οι στόχοι, η κουλτούρα του (σαν εκπαιδευτικός οργανισμός) και τα 

αναλυτικά προγράμματα (πρόκειται για μια προσέγγιση εκ του σύνεγγυς) , 

ενώ στο δεύτερο εντάσσονται παράγοντες κοινωνικοί, πολιτικοί, 

οικονομικοί, πολιτιστικοί, τεχνολογικοί και δημογραφικοί. Μεταξύ των δύο 

ειδών περιβάλλοντος δεν υπάρχουν στεγανά, αλλά αντίθετα μια δυναμική 

σχέση μια σχέση αλληλεπίδρασης του ενός με το άλλο. Σε αυτό το σημείο 

θα πρέπει να επισημάνουμε και μια παραδοξότητα η οποία εμφανίζεται στα 

χαρακτηριστικά της κουλτούρας του σημερινού ελληνικού σχολείου , 

μεταξύ άλλων, έναν έντονο κλειστό χαρακτήρα και απουσία Qχέσεων 

τόσο με τους γονείς όσο και με την ευρύτερη κοινωνία. 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ 

ΕΚΡΟΕΣ 

ΕΙΣΡΟΕΣ 

• μαθητές/τριες 
•διδάσκοντες/ ουσες 

• μαθητές/τριες •νέες γνώσεις 

• διδάσκοντες/ουσες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆ •εμπειρίες 

•γνώσεις ΣΧΟΛΕΙΟΥ •υλικοτεχνική 
•συμπεριφορές υποδομή 

•προγράμματα • εκπαιδευτικές 
..... 

• εγκαταστάσεις -•περιεχόμενα • παιδαγωγικές 
μαθημάτων •διοικητικές 

•υλικοτεχνική δραστηριότητες 

υποδομή 

•εγκαταστάσεις 

Σχήμα 2 
Η σχολικ1Ί μονάδα σαν ένα «ανοιχτό σύστημα» 

Επιχειρώντας μια ιnacιΌ προσέγγιση στο παράδειγμα ενός σχολείου θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι η λειτουργία του εξαρτάται και από την 

λειτουργία άλλων συστημάτων άμεσα συσχετιζόμενων με αυτό. Αυτά τα 

συστήματα βρίσκονται στο κοινωνικό περιβάλλον και αφορούν τους 

διάφορους θεσμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμος, νομαρχία, περιφέρεια) , 

θεσμούς διοικητικών δομών (Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης) , κλπ 

Μια ιnicro προσέγγιση θα όριζε στην σχολική τάξη και την σχεσιο

δυναμιΚΊΊ που αναπτύσσεται, την κτιριακή υποδομή, την υλικοτεχνική 

υποδομή , τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας , τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων 

που υπάρχουν σε αυτό τον χώρο (εκπαιδευτικών με εκπαιδευτικούς, 

εκπαιδευτικών με μαθητές, μαθητές με μαθητές, γονείς με εκπαιδευτικούς, 

κλπ) 

28 



Στα πλαίσια της σχολικής τάξης αναπτύσσονται 11 τουλάχιστον πρέπει να 

αναπτύσσονται τρεις διαδικασίες : η διαδικασία της διδασκαλίας, η 

διαδικασία της μάθησης και η διαδικασία της αξιολόγησης. Η υλοποίηση 

της κάθε μιας από αυτές επηρεάζεται από παράγοντες οι οποίοι βρίσκονται 

τόσο εντός όσο και εκτός αυτής. Η προσέγγιση με σκοπό τη μελέτη, 

αξιολόγηση, κλπ κάθε μιας από αυτές απαιτεί και την ταυτόχρονη 

πραγματοποίηση της ίδιας διαδικασίας για όλες τις άλλες οι οποίες 

συσχετίζονται τουλάχιστον άμεσα με αυτήν. Συνεπώς δεν μπορούμε να 

κάνουμε λόγο για την επίτευξη ποιότητας σε μια διαδικασία ενός 

συστήματος αν συγχρόνως δεν έχουμε επιτύχει τα ίδια αποτελέσματα (ή 

τουλάχιστον δεν έχουμε προσπαθήσει) στις άμεσα συσχετιζόμενες με αυτή 

«συγγενικές» λειτουργίες («συγγενικές» με την έννοια της άμεσης 

αλληλεξάρτησης). 

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα 

αριστοποιημένο; 

πότε ένα σύστημα είναι βέλτιστο ή 

Όταν το σύνολο των δραστηριοτήτων, οι οποίες αναπτύσσονται στα 

διάφορα επιμέρους υπο-συστήματά του αλλά και συνολικά (totally) 

χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα (high quality). Η επίτευξη αυτού του 

στόχου είναι μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία η οποία απαιτεί μεθοδική 

και σταδιακή προσέγγιση όσον αφορά την πραγμάτωσή της. Απαιτεί κυρίως 

την σταδιακή εκπαίδευση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

το οποίο θα πρέπει αρχικά να αποδεχθεί την αναγκαιότητα της υιοθέτησης 

αυτής της φιλοσοφίας διοίκησης και στη συνέχεια να αυτενεργήσει προς 

την κατεύθυνση της αποδοχής της στο πρακτικό επίπεδο της καθημερινής 

σχολικής πραγματικότητας. 

Στο πεδίο της σχολικής διοίκησης όπως αυτή πραγματώνεται ως 

κοινωνική πράξη και προκειμένου να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να 

ασχολείται με θέματα που έχουν άμεση σχέση τόσο με το εσωτερικό όσο 

και με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου (όπως αυτό ορίστηκε 

παραπάνω), να ασχολείται δηλαδή με όλα εκείνα τα οποία επηρεάζουν σε 
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μεγάλο βαθμό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του , αφού 

μπορούν να συμβάλλουν τόσο στην εκπλήρωση του σκοπού του σχολείου 

όσο και στη ματαίωσή του. 

Τα σχολεία μας δυστυχώς -και αυτό αφορά και τη διεθν1Ί εμπειρία

θέτουν σαν στόχο τους το αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να <<μεταφραστεί» 

σε μεγάλα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών τους κατά τη διαδικασία 

εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. (αφορά τα σχολεία της Β/μιας εκπαίδευσης) ή την 

υψηλή σχολική επίδοση με βαθμούς (αφορά την Α/θμια εκπαίδευση) , κλπ. 

και δείχνουν να αδιαφορούν για την ανάπτυξη όλων των άλλων ειδών 

νοημοσύνης που υπάρχουν . 

Θεωρώντας ab ονο ότι το σχολείο αποτελεί ένα κοινωνικοτεχνικό 

σύστημα το οποίο βρίσκεται σε συνεχή και δυναμική αλληλεπίδραση με το 

περιβάλλον του (κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό) θα επιχειρήσουμε να 

προσδιορίσουμε τα δομικά στοιχεία του (Ζαβλανός, 2003: 123) τα οποία 

αφορούν τον σκοπό , την αποστολή , το όραμα, τις αξίες και τις αρχές οι 

οποίες διέπουν την ύπαρξη και λειτουργία του. 

Συγκεκριμένα : 

Ι. ο σκοπός 

Σκοπός του σχολείου -σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία

είναι να βοηθήσει το μαθητή ώστε να αναπτύξει την κριτική και 

δημιουργική του σκέψη αναπτύσσοντας ικανότητες και αποκτώντας 

δεξιότητες κατανόησης, εφαρμογής, ανάλυσης, σύνθεσης και 

αξιολόγησης με παράλληλη διάπλαση του χαρακτήρα του (Ν. 

1566/ 1985, άρθρο 1). 

Στην Ειδική Αγωγή ο σκοπός αυτός εξειδικεύεται στην απόκτηση 

αυτονομίας όσον αφορά την ικανοποίηση των άμεσων βιολογικών 

αναγκών με την επίτευξη της αυτο-εξυπηρέτησης (απόκτηση 

υψηλής λειτουργικότητας του ατόμου στον κοινωνικό χώρο) και 

στην απόκτηση της ικανότητας για επικοινωνία με τον κοινωνικό 
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περίγυρο (Ν. 2817/2000, άρθρο 1 παρ. 6) και τέλος αν αυτό είναι 

εφικτό στην απόκτηση συγκεκριμένων ακαδημαϊκών ικανοτήτων. 

ΙΙ. η αποστολή 

Αποστολή του σχολείου είναι η παροχ11 αποτελεσματικής 

εκπαίδευσης έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι σύγχρονες ανάγκες των 

μαθητών και να επιτυγχάνεται η διαπαιδαγώγησή τους σύμφωνα με 

τα ελληνικά εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Στην Ειδική Αγωγ11 προβάλλει σαν επιτακτική ανάγκη η άμεση 

ικανοποίηση των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών των ΑμεΑ και 

η ανάπτυξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό των δυνατοτήτων του 

ατόμου. 

ΠΙ. το όραμα 

Όραμα κάθε σχολείου είναι να καταφέρει αυτό να μετασχηματιστεί 

σε ένα «σχολείο ποιότητας» , σε ένα σχολείο που θα επιδιώκει την 

αριστοποίηση και την τελειότητα 

IV. οι αξίες 

Οι αξίες είναι αυτές που καθοδηγούν την πορεία ενός οργανισμού 

προς την επίτευξη του οράματός του και την εκπλήρωση της 

αποστολής του. 

α. Σεβασμός προς το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 

λειτουργεί το σχολείο 

β. Σεβασμός στην προσωπικότητα των μαθητών και τις ατομικές 

διαφορές 

γ. Καλλιέργεια πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 

αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μελών του σχολείου 

δ. Ανάπτυξη και καλλιέργεια αρετών όπως της τιμιότητας, της 

ειλικρίνειας, της ευθυκρισίας, κλπ 

ε. Σεβασμός στην αξία της αλήθειας και στην επίτευξη της 

πραγματικής γνώσης 
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στ. Πρόταξη του σεβασμού στην διαφορετικότητας και την 

ιδιαιτερότητας της προσωπικότητα και ατομικότητας των μαθητcον 

(ΑμεΑ) 

V. οι αρχές 

Οι αρχές αποτελούν τα σταθερά σημεία αναφοράς μαζί με τις αξίες 

στην πορεία ενός οργανισμού για την επίτευξη του οράματός του . 

α. Έμφαση στις ανάγκες του κάθε μαθητή 

β. Συμμετοχή σε όλες τις διαδικασίες-όλων ( συνεργατικότητα) 

γ. Αναζήτηση της συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών λειτουργίας 

δ. Έμφαση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικασιών 

ε. Παροχή ικανοποίησης εσωτερικών «πελατών» 

στ. Συχνή χρήση τεχνικών συγκριτικής αξιολόγησης για την 

βελτίωση των υπαρχουσών διαδικασιών 

ζ. Δέσμευση από τα υψηλά κλιμάκια της εκπαίδευσης για την 

υποστήριξη κατά την εφαρμογή αρχών της ποιότητας 

η. Δημιουργία ευκαιριών για συνεχή μάθηση του προσωπικού 

θ. Ενεργητική συμμετοχή στη διαδικασία μάθησης των μαθητών 

ι. Αποδοχή και εφαρμογ11 της συστημικής προσέγγισης στην 

ύπαρξη και λειτουργία του σχολείου 

ια. Προώθηση και επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των μελών 

του σχολείου 

ιβ. Δημιουργία συνθηκών εφαρμογής της ενδυνάμωσης των 

εκπαιδευτικών στο έργο τους 

ιγ. Καθορισμός και εφαρμογή ενός συστήματος αμοιβών και 

αναγνώρισης της προσφοράς των μελών 

ιδ. Ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα των διαδικασιών και στην 

προστιθέμενη αξία η οποία προκύπτει απ' αυτά 

ιε. Ανάδυση και επικράτηση της κριτικής και δημιουργικής 

σκέψης των μαθητών 
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ιστ. Εξατομικευμένη εκπόνηση και εφαρμογή εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων 

Για να υλοποιηθούν όμως όλοι οι παραπάνω σχεδιασμοί και για να 

αποκτήσουν πραγματικό νόημα αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσα από την 

ύπαρξη ορισμένων παραγόντων και προϋποθέσεων . Σαν τέτοιες θα 

μπορούσαμε να ορίσουμε ξεκινώντας με την βασική και θεμελιακή, την 

παρουσία ενός ηγέτη οραματιστή στην διοίκηση της σχολικής μονάδας4 ο 

οποίος θα έχει εσωτερικεύσει όλες τις αξίες και αρχές της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση (Total Quality Education- T.Q.E.) και 

στη συνέχεια δε θα διστάζει να εκχωρεί υπευθυνότητες αλλά και εξουσία 

στα υπόλοιπα μέλη (ενδυνάμωση προσωπικού) προκειμένου να 

μετουσιώνονται σε εκπαιδευτιΚΊΊ δράση . 

Συγχρόνως θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τις βασικές ανάγκες 

του προσωπικού και των μαθητών για ένα «ελκυστικό» εργασιακό 

περιβάλλον (Κnutl1 & Banks, 2006 : 9). 

Μέσα από μια συστημική θεώρηση το σχολείο θα πρέπει να διοικείται με 

βάση τα υπάρχοντα δεδομένα και γεγονότα ενώ θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα της προβλεψιμότητας μελλοντικών ευκαιριών και καινοτομιών 

οι οποίες θα αναδύονται από το κοινωνικό περιβάλλον ( χρ11ση SWOT 

Analysis).H επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (shaΓeholdeΓs) 

θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη τόσο η κάθετη όσο και η οριζόντια ενώ 

θα πρέπει να είναι ταυτόχρονη και πάντα δύο κατευθύνσεων (αμφίδρομη). 

Η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών (sl1aι-eholdeΓs) μέσα από 

διαδικασίες διάχυσης της γνώσης και «συνάντησης» των αναγκών (Knutl1 

& Banks op.cit : 14) με την ελεύθερη πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης 

και διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού. Η εφαρμογ11 της 

ανατροφοδότησης σε όλες τις διαδικασίες και η ενημέρωση όλων των 

4 Για τα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες που πρέπει να κατέχει ένα «ηγετικό 
στέλεχος» βλ. Σαϊτης (2005 :247-51) 
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ενδιαφερόμενων μερών για την ποιότητα βοηθούν στο να μετατραπεί το 

σχολείο σε έναν οργανισμό που μαθαίνει συνεχώς. 

1. 4 Ομοιότητες και διαφορές σχολείων και επιχειρήσεων 

Το σχολείο, και συγκεκριμένα το δημόσιο σχολείο, θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι είναι ένας οργανισμός, που λειτουργεί για το δημόσιο συμφέρον 

χωρίς να έχει σα στόχο την επίτευξη απτού οικονομικού οφέλους. 

Προσεκτικότερη παρατήρηση όμως, καταδεικνύει πλήθος διαφορών και 

ιδιαιτεροτ~Ίτων. Ειδικότερα: 

>- Η λειτουργία των σχολείων είναι παρόμοια με εκείνη των 

επιχειρήσεων σχετικά με διοικητικά θέματα, τα οικονομικά, το 

προσωπικό, τον εξοπλισμό κλπ. 

>- Τα σχολεία μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν οργανισμούς 

παροχ1Ίς υπηρεσιών κατά τα πρότυπα άλλων οργανισμών του 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα . 

>- Βασική διαφορά αποτελεί ότι η κύρια υπηρεσία του σχολείου που 

είναι η διδασκαλία και η μάθηση (όσον αφορά τις έκδηλες 

λειτουργίες του σαν κοινωνικός θεσμός). 

>- Στις επιχειρήσεις υπάρχει έλεγχος και επιλογή των πρώτων υλών. 

Τα σχολεία δεν επιλέγουν την «ποιότητα» των μαθητών τους, το 

γνωστικό τους υπόβαθρο, την προετοιμασία τους για μάθηση. 

>- Το σχολείο ενδέχεται να έχει μαθητές που δε θέλουν να μάθουν 11 να 

βρίσκονται σε αυτό. Δεν αποτελεί επιλογή τους η φοίτηση σε μια 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα (ακόμα και αν αυτή είναι ΣΜΕΑ). 

>- Σκοπός του σχολείου είναι να εκπαιδεύσει όλους τους μαθητές. 

Μέσα σε μία τάξη ενδέχεται να υπάρχει μεγάλη ποικιλία μεταξύ των 

μαθητών όπως π.χ. χαρισματικοί μαθητές, μαθητές με μαθησιακές 
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δυσκολίες, μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς, 

υπερκινητικότητα, ελλειμματική προσοχή κ.ά. 

>- Η διδασκαλία αρκετές φορές προσαρμόζεται στο επίπεδο των 

μαθητών . 

>- Οι μαθητές του σχολείου ζουν σε ένα σύγχρονο τεχνολογικά 

περιβάλλον και έρχονται να εκπαιδευτούν σε ένα σχολικό 

περιβάλλον που τεχνολογικά υστερεί, λόγω έλλειψης οικονομικcον 

πόρων. 

>- Υπάρχουν πολλοί παράγοντες έξω από το σχολείο που επηρεάζουν 

τις σχολικές διαδικασίες και την αποτελεσματικότητά τους . Τέτοιοι 

είναι προσωπικοί, οικογενειακοί, κοινωνικοοικονομικοί κλπ., οι 

οποίοι δεν μπορούν να ελεγχθούν από το σχολείο. 

);- Τα αποτελέσματα των σχολικών διαδικασιών είναι δύσκολο να 

αξιολογηθούν λόγω της συνεπίδρασης εξωσχολικών παραγόντων. 

;... Είναι δύσκολο να υπάρξει τυποποίηση στη διδασκαλία. Ακολουθεί 

επιστημονικές αρχές, αλλά είναι και τέχνη. 

>- Η σχολική διδασκαλία, όσο καλά σχεδιασμένη κι αν είναι, 

εμπεριέχει πάντοτε το απρόβλεπτο που συνεπάγεται την 

αλληλεπίδραση «ζωντανών» πρώτων υλών. Η διδασκαλία δεν 

απευθύνεται απλώς σε ανθρώπους, όπως π.χ. η παροχή 

νοσοκομειακών υπηρεσιά)V, αλλά κυρίως στο ανθρώπινο πνεύμα και 

τη διανόηση που πολλές φορές είναι χαώδης; αποκλίνουσα και 

πολυποίκιλη. 

>- Οι ικανότητες του καλού εκπαιδευτικού είναι πολύπλοκες και όχι 

σαφώς καθορισμένες. 

>- Τα σφάλματα στη σχολική διαδικασία έχουν ποικίλες επιπτώσεις, 

π.χ. ψυχολογικές, που ίσως να είναι όχι άμεσα ορατές και 

διορθώνονται δύσκολα. 
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);;;- Τα σχολεία έχουν πενιχρούς πόρους, όχι επαρκείς για επενδύσεις. 

Το όφελος από τη βελτίωση των διαδικασιών τους δεν είναι άμεσα 

ορατό και αξιοποιήσιμο. 

Είναι φανερό ότι το σχολικό περιβάλλον είναι περισσότερο πολύπλοκο 

και «προβληματικό» από το επιχειρησιακό περιβάλλον. Το σχολείο 

αποτελεί ένα σύστημα πολλών και πολυποίκιλων, συχνά μη ελεγχόμενων, 

αλληλεπιδρcοντων στοιχείων. Για να έχει υψηλ1Ί απόδοση και ποιότητα 

χρειάζεται δέσμευση και θέληση από όλους τους εμπλεκόμενους: 

εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, διευθυντές, διοικητικούς παράγοντες κλπ. 

Όλοι αυτοί πρέπει να συμμετάσχουν στην επίλυση του προβλ1Ίματος και να 

κατανοήσουν την αναγκαιότητα συστημικής προσέγγισης της επίλυσης. 

Στα πλαίσια της Διοίκησης της Ποιότητας για την Εκπαίδευση (Total 

Qιιality Education- T.Q.E.) κρίνεται απαραίτητο να οριστεί η έννοια του 

πελάτη. 

Στη ΔΟΠ δίνεται έμφαση στις ανάγκες του πελάτη. Διακρίνουμε δύο 

κατηγορίες πελατών: τον εσωτερικό και τον εξωτερικό πελάτη. Εξωτερικοί 

πελάτες του σχολείου είναι: 

);:- Ο μαθητής που λαμβάνει το προϊόν, την εκπαίδευση. 

);:- Οι γονείς του μαθηηΊ που πληρώνουν για την εκπαίδευση. 

);:- Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που θα προσλάβουν ως εργαζόμενο τον 

απόφοιτο της εκπαίδευσης. 

);:- Η κοινωνία στην οποία θα ζήσει, θα συνεισφέρει και θα χρειαστεί να 

προσαρμοστεί ο απόφοιτος της εκπαίδευσης. 

Οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές, τα στελέχη της εκπαίδευσης , οι 

μαθητές, οι διαφορετικές σχολικές βαθμίδες είναι και αυτοί πελάτες του 

σχολείου, εσωτερικοί ή και εξωτερικοί. Σε διάφορες εκπαιδευτικές 

διαδικασίες τα άτομα αυτά μπορεί να έχουν το ρόλο του πελάτη 11 του 

προμηθευτή. Για την ικανοποίηση των αναγκών του εκάστοτε πελάτη είναι 

πολύ σημαντική η διαδικασία της αξιολόγησης, η διαδικασία μέτρησης της 

ικανοποίησης των αναγκών και της ανατροφοδότησης. 
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Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι απαιτήσεις του πελάτη αλλάζουν με το 

χρόνο και θα πρέπει να αποτυπώνονται. 

Σύμφωνα με τον Kano5
, η ικανοποίηση αναγκών του πελάτη χωρίζεται 

στην ικανοποίηση βασικών αναγκών, αναμενόμενων αναγκών και στη 

συναρπαστικ1Ί εμπειρία. Για να ικανοποιήσει το σχολείο τις ανάγκες των 

μαθητών, δεν αρκεί μια συμβατική διδασκαλία. Χρειάζεται να προσφέρει το 

σχολείο στο μαθητή μια συναρπαστική εμπειρία, που θα προκύψει από την 

αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος του μαθητ11, τη συμμετοχή, την 

ενεργοποίηση , την ανακάλυψη, τον πειραματισμό και την αυτενέργεια του 

ίδιου του μαθητή. Συναρπαστική εμπειρία είναι όταν ο ίδιος ο μαθητ~1ς 

μπορεί να αναλύει, να συνθέτει και να αξιολογεί καταστάσεις. 'Ετσι, ο 

μαθητής θα είναι πιο ευχαριστ~1μένος, θα ενδιαφέρεται και θα προσέχει 

περισσότερο στο μάθημα. Τελικά, θα μαθαίνει περισσότερο. 

1.5 Από τα «Αποτελεσματικά Σχολεία)) στα «Σχολεία Ποιότητας)) 

Κρίνεται σκόπιμο να γίνει έστω και συνοπτικά μια αναφορά στο 

Κίνημα των Αποτελεσματικών Σχολείων (Moveωent of Efiective Schools)6 

γιατί υπήρξε μία σοβαρή προσπάθεια η οποία υποστηρίχθηκε και από τον 

επιστημονικό χώρο προκειμένου να αποδειχθεί η ικανότητα του σχολικού 

θεσμού να επιδρά μετασχηματιστικά και διαθρωτικά στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι και μέσα από την αλληλεπίδραση αυτή να διαμορφώνει νέες 

κοινωνικές σχέσεις. Σίγουρα μια αρκετά αισιόδοξη αντίληψη και θεώρηση 

5 Το Μοντέλο Kano το οποίο αφορά τη σημασία που έχουν τα χαρακτηριστικά της 
ποιότητας στη δημιουργία ικανοποίησης ή μη ικανοποίησης στον πελάτη 
παρουσιάζεται στο Δερβιτσιώτης (2005:226-8). 

6 Για τα Αποτελεσματικά Σχολεία μέσα από μια βιβλιογραφιΚΊ] επισκόπηση βλ . 
στο Πασιαρδ11ς & Πασιαρδ1Ί (2006: 11-31). 
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του μετασχηματισμού της κοινωνίας που όμως έδειξε νέους τρόπους 

συνεργασίας και συνέργιας στον εργασιακό χώρο του σχολείου . 

Το Κίνημα των Αποτελεσματικών Σχολείων αναπτύχθηκε κατά την 

δεκαετία του '70 και προσπάθησε να αντικρούσει την επικρατούσα άποψη 

ότι το οικογενειακό / κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών καθορίζει 

αποφασιστικά την ακαδημαϊκή τους επίδοση και κατά συνέπεια η 

παρέμβαση του σχολείου είναι μικρή στην παραγωγή του μορφωτικού 

αποτελέσματος. 

Σε μια σειρά από έρευνες οι οποίες έγιναν επιχεφ11θηκε να 

προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των σχολείων που 

παράγουν υψηλά μορφωτικά αποτελέσματα έτσι ώστε αυτά να αποτελέσουν 

και μοντέλα προς μίμηση (best practices) για τα υπόλοιπα σχολεία. Η 

προσπάθεια αυτή πήρε τη μορφή σύνταξης καταλόγων με προσδιορισμό 

συγκεκριμένων κριτηρίων. 

Καθοριστική είναι η συμβολή του R. Ed1nonds (1979) ο οποίος όρισε 

τους παρακάτω 5 παράγοντες οι οποίοι συνιστούν τα χαρακτηριστικά, το 

προφίλ του αποτελεσματικού σχολείου : 

α. η ισχυρή διοίκηση (του σχολείου) 

β. το σχολικό κλίμα το οποίο εγγυάται τη ~ιορφωτικ~Ί πρόοδο 

γ. οι υψηλές προσδοκίες για τις μαθητικές επιδόσεις 

δ. το σαφές πλαίσιο αξιολόγησης των μαθητικών επιδόσεων 

ε. η έμφαση στην απόκτηση των βασικών μορφωτικών δεξιοτήτων 

Σαν ισχυρή διοίκηση θα χαρακτηρίζαμε εκείνη την διοίκηση που έχει 

επίγνωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, της φυσιογνωμίας του 

Σχολείου , της κουλτούρας του. 

Μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα μάθησης όπου όλο το ανθρώπινο 

δυναμικό της Σχολικής μονάδας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό 

προσωπικό) μετατρέπεται σε κοινότητα μάθησης, σε κοινότητα που επιζητά 

τη γνώση τόσο μέσα στα γεωγραφικά τοπογραφικά όρια του Σχολείου όσο 

και έξω από αυτά. «Τα " σχολεία ποιότητας" προετοιμάζουν τα άτομα κατά 
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τέτοιο τρόπο , ώστε να αποκτήσουν μακροπρόθεσμη, ευρεία και σε βάθος 

μάθηση η οποία είναι απαραίτητη στη σημερινή κοινωνία» 

(Ζαβλανός,2003: 117) Η συνεχής αναζήτηση της βελτιστοποίησης της 

επίδοσης από τους μαθητές και η από κοινού (εκπαιδευτικών και μαθητών) 

στοχοθεσία διδακτικών στόχων στα πλαίσια ενός συνεχούς 

επαναπροσδιορισμού ανάλογα με τον βαθμό επίτευξή τους δημιουργεί ένα 

status αναζήτησης της διαρκούς βελτίωσης. 

Ο προσδιορισμός με ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα σε συνδυασμό με 

τον εξ' αρχ1Ίς ορισμό των αξιολογικών κριτηρίων βάσει των οποίων 

πραγματοποιείται η αποτίμηση των μαθητικών επιδόσεων αποτελούν τα 

εχέγγυα μιας όσο το δυνατόν δίκαιης και αντικειμενικ1Ίς αξιολόγησης της 

ατομικής επίδοσης. 

Η απόκτηση ορισμένων βασικών μορφωτικών δεξιοτήτων όπως της 

συνεργατικότητας, της συνεργασίας, της ομαδικότητας, της επικοινωνίας, 

της ανταλλαγής νοημάτων και λόγων θεωρούνται σαν προαπαιτούμενα της 

σύγχρονης αντίληψης για την δράση του ατόμου στον εργασιακό χώρο . 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ενώ ως δείκτης της 

αποτελεσματικής λειτουργίας των σχολείων αρχικά αποτελούσε 

αποκλειστικά η επίδοση των μαθητών σταδιακά το ενδιαφέρον των 

ερευνών μετατοπίζεται και στα οργανωτικά χαρακτηριστικά που φέρει μια 

σχολική μονάδα. Αυτό δηλαδή τώρα που ενδιαφέρει τους ερευνητές είναι: 

τι είναι αυτό που διαφοροποιεί ένα αποτελεσματικό σχολείο, από ένα μη 

αποτελεσματικό; Με ποιους τρόπους και με ποιες διαδικασίες μπορεί να 

έρθει η βελτίωση του σχολείου; 

Η έρευνα εστιάζεται πλέον σε ενδοσχολικούς παράγοντες όπως είναι : 

το σχολικό κλίμα, το ύφος ηγεσίας, οι πρακτικές λήψης αποφάσεων και οι 

στρατηγικές λύσεις συγκρούσεων τις οποίες χρησιμοποιούν τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Άλλοι ερευνητές όρισαν διαφορετικό αριθμό από μεταβλητές ενώ 

ολοκληρωμένη θα πρέπει να θεωρηθεί η πρόταση των Ριιι-key - Smitl1 
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( 1983), η οποία περιλαμβάνει 13 μεταβλητές αποτελεσματικότητας στη 

λειτουργία των Σχολικών Μονάδων, διακρινόμενες σε δύο κατηγορίες: τις 

οργανωτικές / διαρθρωτικές (οργάνωση, λειτουργία σχολείων) και τις 

μι::ταβλητές διαδικασιών (μορφωτικές και προσωπικές σχέσεις που 

διαμορφώνονται στο περιβάλλον του σχολείου). 

Βασική αδυναμία όλων αυτών των προσεγγίσεων είναι η δυσκολία τους 

να προσδιορίσουν τους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιούνται οι 

διάφορες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων μεταβλητών ώστε να 

επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα . Αυτό αποτέλεσε και το αδύνατο 

σημείο αυτής της θεώρησης αφού δεν λαμβάνεται υπόψη ότι τα σχολεία 

είναι σύνθετοι οργανισμοί οι οποίοι λειτουργούν κατά τρόπο δυναμικό και 

σε καμία περίπτωση στατικό. 

Κατά τη δεκαετία του '80 νέες ερευνητικές προσπάθειες στο χcορο της 

εκπαίδευσης προσπάθησαν να προσεγγίσουν την αποτελεσματικότητα με 

αυηΊ την έννοια της ποιότητας με όλες τις δυσχέρειες που εσωκλείει ένα 

τέτοιο εγχείρημα. Έτσι διαμορφώθηκαν τρεις βασικές αντιλήψεις όσον 

αφορά την έννοια της ποιότητας. 

Η πρώτη θεωρεί ότι η ποιότητα είναι σχετική και πολυπαραγοντική. 

Περιλαμβάνει δηλαδή την ποιότητα των εισροών στην εκπαίδευση 

(αναλυτικό πρόγραμμα, χρηματοδότηση κτλ), τις διαδικασίες / λειτουργίες 

των σχολείων και τέλος τις εκροές / αποτελέσματα (πχ μαθητικές 

επιδόσεις). 

Η δεύτερη θεωρεί ότι η ποιότητα θέτει ως κέντρο ανάλυσής της το τί 

συμβαίνει στο σχολείο, αντί της ανάλυσης μέσω του μοντέλου της 

παραγωγικής λειτουργίας δηλ. της προσμέτρησης της σχέσης εκροών / 

αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Η τρίτη θεωρεί την ποιότητα ως αναπτυξιαΚΊΊ λειτουργία η οποία 

συνδέεται με την ικανότητα της αλλαγής και του αυτομετασχηματισμού του 

σχολείου αντί του ελέγχου και της συμμόρφωσης σε προαποφασισμένα 

κριτήρια. 
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Ο όρος ο οποίος επικράτησε σταδιακά στο χώρο της εκπαίδευσης και 

αφορά την εφαρμογ11 πρακτικών και μεθόδων της Ολικής Ποιότητας 

αναφέρεται στα «Σχολεία Ποιότητας».Βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η 

διαρκή τους προσπάθεια να φτάσει η απόδοσή τους την τελειότητα. Μέσα 

από την άσκηση μιας διοίκησης προσανατολισμένης προς αυτή την 

κατεύθυνση, συγκεντρώνονται διάφορα δεδομένα τα οποία αφορούν τη 

λειτουργία του Οργανισμού, αναλύονται έτσι ώστε να γίνουν κατανοητά τα 

μέρη του συστήματος (επιμέρους και ολικά) ενώ μέσα από αυηΊ τη 

διαδικασία γίνεται κατανοητό τι μπορεί να κάνει το σύστημα εντοπίζοντας 

και τις αιτίες που δημιουργούν τις διάφορες αποτυχίες στη λειτουργία του. 

Τα «Σχολεία Ποιότητας» προετοιμάζουν τα άτομα να αποδεχθούν ότι η 

μάθηση είναι μια διαδικασία μακροπρόθεσμη, ευρεία, βαθιά, ενεργητική 

και συνθετική. Μακροπρόθεσμη με την έννοια ότι απαιτεί την καταβολή 

προσπαθειών σε βάθος χρόνου, ευρεία με την έννοια ότι καλύπτει πολλούς 

τομείς της ανθρώπινης δράσης και των ανθρώπινων ενδιαφερόντων, βαθιά 

με την έννοια ότι αγγίζει την απόκτηση κριτικής σκέψης, ενεργητική γιατί 

απαιτεί από το άτομο την αυτόβουλη δραστηριοποίησή του και την άμεση 

ενεργοποίησή του και συνθετική γιατί συνδυάζει ταυτόχρονα όλες τις 

διαστάσεις της μάθησης (γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική). 

Μέσα από την αποκάλυψη της πολυπλοκότητας αυτής της διαδικασίας 

γίνεται φανερό ότι τα αποτελέσματα θα είναι καλά όταν και η διαδικασία θα 

είναι καλή. Στόχος μας λοιπόν είναι η βελτίωση των διαδικασιών και όχι 

των αποτελεσμάτων. 
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1.6 Η μεταφορά των 14 σημείων του Deming στο χώρο της 

εκπαίδευσης 

Θα επιχειρ1Ίσουμε να «μεταφέρουμε» τα 14 σημεία του Deming στον χώρο 

της εκπαίδευσης 7 προσπαθώντας συγχρόνως να τα εξειδικεύσουμε για τον 

χώρο της ειδικής αγωγής. 

1. Δημιουργία σταθερών στόχων βελτίωσης για μακροχρόνια 

αποτελέσματα 

Το σχολείο πρέπει συστηματικά και με συνέπεια να προσπαθεί να 

βελτιώσει τους μαθητές του (γνωστικό επίπεδο, δεξιότητες κλπ.) αλλά και 

τη διδασκαλία και λοιπές διαδικασίες που παρέχει. Σκοπός δεν είναι η 

βραχυπρόθεσμη επίτευξη υψηλών βαθμών που θα μπορούσαν να είναι 

αποτέλεσμα αποστήθισης, αλλά η δημιουργία αποφοίτων που να 

ανταγωνίζονται στη διεθνή αγορά εργασίας και πολιτών που να ζουν 

δημιουργικά και να προσαρμόζονται ομαλά στο σύγχρονο κοινωνικό 

περιβάλλον. Για να μπορέσει το σχολείο να προετοιμάσει κατάλληλα το 

μελλοντικό πολίτη και εργαζόμενο πρέπει να βελτιώσει όλες τις διαδικασίες 

του. Διαδικασίες που αφορούν στον προϋπολογισμό του , την εκπαίδευση 

του προσωπικού του , τα αναλυτικά προγράμματα, τη διδασκαλία, την 

αξιολόγηση της διδασκαλίας, τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία κ.ά. 

Για το χώρο της ειδικής αγωγής αυτή η αρχή σημαίνει την εκπόνηση ενός 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος Παρέμβασης σε εξατομικευμένη βάση 

(Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα-Ε.Ε.Π.) σύμφωνα με τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των ΑμεΑ με βάθος χρόνου ώστε να υπάρχει η 

σταθερότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης αλλά συγχρόνως και της 

δυνατότητας επαναπροσδιορισμού του ανάλογα με την πραγματοποιηθείσα 

επίδοση. Μια διάσταση η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σοβαρά κατά 

7 βλ. σχετικά Ζαβλανός (2003 :76-84) 
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την εφαρμογή προγραμμάτων ειδικής αγωγ1Ίς είναι η παλινδρόμηση όσον 

αφορά την πραγματοποιηθείσα πρόοδο αφού είναι σύνηθες τα ΑμεΑ να 

εμφανίζουν σε κάποια χρονικ1Ί στιγμ11 ακύρωση μιας μαθησιακ1Ίς 

διαδικασίας και πιθανή επιστροφή σε μορφές συμπεριφοράς προγενέστερες 

της νέας. 

2. Υιοθέτηση της νέας φιλοσοφίας από τη διοίκηση 

Η διοίκηση του σχολείου χρειάζεται να αναλάβει την υπευθυνότητα για 

αλλαγές και να δεσμευτεί για την αποδοχή του νέου τρόπου σκέψης. Οι 

υπεύθυνοι για τη λειτουργία του σχολείου, ξεκινώντας από το Υπουργείο 

Παιδείας και διατρέχοντας ολόκληρη την πυραμίδα της ιεραρχίας, πρέπει να 

υιοθετήσουν και να υποστηρίξουν τη νέα φιλοσοφία της συνεχούς 

βελτίωσης στη μάθηση μέσω της ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών και 

μαθητών. Κρίνεται απαραίτητη η αποδοχή και υλοποίηση μιας από κάτω 

προς τα πάνω (bottom-up) προσέγγισης μεταρρυθμιστικών αλλαγών οι 

οποίες θα καταστήσουν την Σχολική Μονάδα ένα πραγματικό κύτταρο 

ουσιαστικών αλλαγών. Σε επίπεδο σχολικής μονάδας απαιτείται η 

μεταβίβαση εξουσίας (ti-ansfer of poweΓ) από τη διεύθυνση στα μέλη του 

εκπαιδευτικού προσωπικού με τη μορφή υιοθέτησης ενός μοντέλου 

διασπαρμένης ηγεσίας ( dispersed \eaders\1ip) το οποίο όμως θα προκύψει 

μέσα από μια διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού της Σχολικ1Ίς 

Μονάδας. 

3. Όχι έλεγχο της ποιότητας εκ των υστέρων αλλά ενσωμάτωση της 

ποιότητας από την αρχή, από τη σχεδίαση 

Η αξιολόγηση του μαθητή στο τέλος του τριμήνου και του έτους με 

διαγωνίσματα είναι άσκοπη καθcος τότε πολύ αργά και δε χρησιμεύει πλέον 

ως ανατροφοδότηση για βελτίωση. Αξιολόγηση οφείλει να γίνεται σε κάθε 

σημείο της μάθησης. Εκτός από τεστ και άλλοι δείκτες μάθησης μπορούν 

να χρησιμοποιούνται ως διαγνωστικά εργαλεία σε όλη τη μαθησιακ~Ί 
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διαδικασία. Σημασία έχει και η ικανότητα εφαρμογής της γνώσης και των 

δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν σε πραγματικές καταστάσεις. Το πρόγραμμα 

σπουδών και η διδασκαλία οφείλει να κατευθύνει το μαθητή στο να 

διερευνά, να ανακαλύπτει τη γνώση μέσα στο σχολείο. Για το σκοπό αυτό , 

όλο το οργανωτικό περιβάλλον του σχολείου χρειάζεται βελτιώσεις που να 

κινητοποιούν το ενδιαφέρον του μαθητ11, να προάγουν την ενεργητική 

μάθηση και να προλαμβάνουν τις μη επιθυμητές συμπεριφορές και τη 

σχολική αποτυχία. Στην κατεύθυνση αυτ~Ί είναι απαραίτητ~1 η συνεργασία 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων και κυρίως της οικογένειας του μαθητ~Ί. 

Στον χώρο της ειδικής αγωγής αυτή η αρχή μεταφράζεται σε διαρκή 

αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό των Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων (Ε.Ε.Π.) έτσι ώστε ενώ η διαδικασία της όποιας 

εκπαιδευτικ1Ίς παρέμβασης βρίσκεται σε εξέλιξη να πραγματοποιούνται οι 

αναγκαίοι μετασχηματισμοί (διορθωτικές παρεμβάσεις) των 

εφαρμοζόμενων προγραμμάτων. 

4. Ελαχιστοποίηση του κόστους 

Χρειάζεται σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών 

μεγαλύτερων και μικρότερων τάξεων, εκπαιδευτικών της ίδιας τάξης αλλά 

και μεταξύ σχολείου και κοινότητας έτσι ώστε να ελαττωθούν οι αποτυχίες. 

Κάθε μέλος του συστήματος είναι πελάτης για ορισμένες διαδικασίες και 

προμηθευτής για ορισμένες άλλες. Μέσα από τη συνεργασία θα 

μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες όλων και θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες 

τους. 

Σε μια ΣΜΕΑ η συνεργασία και η κάλυψη όλων των απαιτήσεων του 

ΕΕΠ προβάλλει σαν μια αναγκαιότητα κατά την φάση της υλοποίησής του 

περιορίζοντας στο ελάχιστο τυχόν σπατάλη πόρων και χρόνου που στην 

περίπτωση τ~1ς ειδικής αγωγής μπορεί να είναι και καθοριστική για την 

αποτελεσματικότητα ή την περαιτέρω εξέλιξη του προγράμματος 

παρέμβασης στο άτομο (ΑμεΑ). 
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5. Σταθερή και συνεχής βελτίωση των διαδικασιών για τη βελτίωση 

της ποιότητας 

Η Πολιτεία και οι διευθυντές των σχολείων χρειάζεται να ενδυναμc'οσουν 

τους εκπαιδευτικούς και να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον που 

θα επιτρέψε ι τη συνεχή πρόοδο στην ποιότητα της διδασκαλίας, της 

μάθησης και της προσωπιΚΊ1ς τους ανάπτυξης. Η ποιότητα θα επιτευχθεί 

μέσω της συνεχούς βελτίωσης με τη συμμετοχή όλων (kaizen). Σε ένα 

σύστημα που λειτουργεί με αυηΊ η1 φιλοσοφία υπάρχει σεβασμός, 

ασφάλεια, φιλικό κλίμα, προσωπιΚΊ1 συνεισφορά και ικανοποίηση , 

μακροπρόθεσμη φήμη κλπ. 

Η αναζήτηση της ποιότητας δεν είναι ένας «στιγμιαίος» προορισμός για 

έναν οργανισμό αλλά μια διαρκής και αέναη διαδικασία από κοινού 

αναζήτησης της βέλτιστης μορφής των διαδικασιών. 

6. Καθιέρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο χώρο εργασίας 

Σε κάθε σχολείο πρέπει να οργανώνονται σεμινάρια εκπαίδευσης για 

τους νέους εκπαιδευτικούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με την κουλτούρα 

και τις προσδοκίες του σχολείου. Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ήδη 

δέχονται μια εισαγωγική επιμόρφωση. Αυτή όμως γίνεται με χρονική 

υστέρηση και δεν είναι οργανωμένη αποτελεσματικά. Οι νεοδιόριστοι 

εκπαιδευτικοί, πριν να αρχίσουν να διδάσκουν, αλλά και οι παλαιότεροι, 

χρειάζεται να μάθουν να σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους, να διατυπώνουν 

σκοπούς, να διδάσκουν βασιζόμενο ι στο αναλυτικό πρόγραμμα, να 

διδάσκουν αποτελεσματικά και να αξιολογούν την ποιότητα και τα 

αποτελέσματα της διδασκαλίας. Από την άλλη οι εκπαιδευτικοί, χρειάζεται 

να μάθουν στους μαθητές, να διατυπώνουν τους σκοπούς της μάθησης, να 

είναι αποτελεσματικοί στην εργασία τους, να αποκτήσουν μεταγνωστικές 

στρατηγικές μάθησης και να αξιολογούν την ποιότητα της εργασίας τους. 
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Η ενδοσχολική μορφή επιμόρφωση σε μια ΣΜΕΑ θεωρούμε ότι βοηθά 

πολύ στην καλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών της. Επιτρέπει 

συγχρόνως από τους εκπαιδευτικούς της να γίνουν κοινωνοί της ιδιαίτερης 

σχολικής κουλτούρας της συγκεκριμένης σχολικής μονά-δας και τελικά να 

προσδιορίζουν αυτοί οι ίδιοι τις 

επιμόρφωση. 

7. Αποτελεσματική ηγεσία 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες για 

Η ηγεσία του σχολείου οφείλει να ξεφύγει από τον απλό διαχειριστικό 

ρόλο της κατά την έκφραση του Π.Πασιαρδή (2004) τα administΓiνia.Θα 

πρέπει να αποκτ~Ίσει τη διάσταση του μέντορα που υποστηρίζει και βοηθάει 

τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους και τους ωθεί προς την επίτευξη του 

οράματος που από κοινού έχουν ενστερνιστεί. Για το σκοπό αυτό 

συνεργάζεται με τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους 

γονείς, το υπόλοιπο προσωπικό, ενδιαφερόμενους φορείς και την τοπική 

κοινωνία. 

Η αποτελεσματική ηγεσία μεριμνά ώστε να διασφαλίζει όλες εκείνες τις 

προϋποθέσεις ώστε η διαδικασία της μάθησης στην σχολική μονάδα να 

είναι αποτελεσματική και αυτό το επιτυγχάνει με την συνεχή δηλωτική 

παρουσία της όχι μόνο εντός των πλαισίων της σχολιΚΊ1ς μονάδας αλλά και 

με τις κοινωνικές επαφές που αναπτύσσει στο κοινωνικό πλαίσιο ένταξής 

της (Casaνant & Cl1ei-kowski, 2001 : 74). 

Συγχρόνως όμως είναι και εκείνη που θα αναλάβει να συνδυάσει την 

απαίτηση για τη λήψη του ρίσκου (της εφαρμογής του καινοτόμου) με τη 

δημιουργικότητα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον του οποίου βασικό 

χαρακτηριστικό είναι η ποικιλία (Siantz, 2008 : 168). 
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8. Απομάκρυνση του φόβου από τους εργαζόμενους 

Ο φόβος δεν έχει καμία θέση στο σχολείο, τόσο στο μακροεπίπεδο του 

σχολείου για τους εκπαιδευτικούς όσο και στο μικροεπίπεδο της σχολικ1Ίς 

τάξης για τους μαθητές. Τα άτομα φτάνουν στη μέγιστη απόδοση μόνο όταν 

αισθάνονται ασφαλή, δε φοβούνται να εκφράσουν τη γνώμη ή τη διαφωνία 

τους και μπορούν να αναζητήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την 

επίλυση προβλημάτων. Ο φόβος εμποδίζει την έκφραση, την ανάπτυξη του 

ατόμου και την εκδ1Ίλωση της δημιουργικότητάς του. Εμποδίζει την 

ανοιχτή επικοινωνία και δε συνάδει με τη φύση και το ρόλο του σχολείου. 

Ο φόβος είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης απόστασης μεταξύ των προσώπων 

και της ανάπτυξης ενός μύθου ο οποίος δομείται πάνω σε αυτή την 

διάσταση. Το αντίδοτο σε αυτή την κατάσταση είναι η ανάπτυξη κάθε 

μορφ1Ίς επικοινωνίας (οριζόντιας, κάθετης) σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή 

και χωρική διάσταση. 

Συγχρόνως από την πλευρά της διοίκησης της σχολικής μονάδας θα 

πρέπει να αναπτυχθεί μια «ανοιχτή» σχέση εμπιστοσύνης με όλο το 

προσωπικό η οποία θα αποτελέσει και το κίνητρο για μια από κοινού 

εργασία (Cross & Rice 2000: 64). 

9. Κατάργηση των εμποδίων μεταξύ διαφορετικών τμημάτων. 

Ενθάρρυνση της ομαδικής προσέγγισης σε διαφορετικούς τομείς 

Στο σχολικό περιβάλλον, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και διευθυνηΊς 

οφείλουν να εργάζονται ομαδικά έτσι ώστε να δημιουργούν ένα 

αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης και να προλαμβάνουν τα 

προβλήματα. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία 

αποτελούν συνεργάτες με ένα κοινό σκοπό: την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος. 

Στην ειδική αγωγή όχι μόνο απαιτείται αλλά επιβάλλεται η άρση όλων 

των εμποδίων επικοινωνίας και επαφής μεταξύ των διαφόρων 
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εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην καθημερινή διαδικασία 

διαπαιδαγώγησης. 

Η διαθεματική και πολυπαραγοντιΚΊΊ προσέγγιση μιας μορφής 

συμπεριφοράς προκειμένου αυτή να αναλυθεί και να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικά προτάσσει την συνεργατικότητα σε επίπεδο ομάδας. 

10. Κατάργηση προγραμμάτων, επαίνων και συνθημάτων που ζητούν 

νέα επίπεδα παραγωγικότητας χωρίς να παρέχουν καλύτερες μεθόδους 

Στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, τόσο σε επίπεδο διοίκησης σχολικής 

μονάδας όσο και σε επίπεδο διδασκαλίας στη σχολική τάξη, οι στόχοι και οι 

απαιτ1Ίσεις τίθενται έξω από τη σχολικ~Ί μονάδα, εκ των άνω , από το 

ΥΠΕΠΘ. Ταυτόχρονα, τα ΜΜΕ και άλλοι φορείς βομβαρδίζουν τους 

μαθητές με συνθήματα και πληροφορίες. Η κατευθυντήρια γραμμ11 για 

εκπαιδευτικούς και μαθητές θα έπρεπε να είναι να σκέφτονται, να 

αξιοποιούν τις δυνατότητες και ικανότητές τους. Πολλά πράγματα στο 

σημερινό σχολείο δεν λειτουργούν προς την κατεύθυνση αυτή 8 . Οι στόχοι 

της εκπαίδευσης όμως Θα έπρεπε να καθορίζονται από κάτω προς τα πάνω. 

Από αυτούς που είναι κοντά στο πρόβλημα, το βιώνουν και έχουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες για να το λύσουν. 

Θεωρούμε ότι μια σχολική μονάδα στα πλαίσια μιας διαδικασίας αυτο

αξιολόγησής (self assessment) της είναι σε θέση να θέσει η ίδια στόχους, να 

ορίζει τις συγκεκριμένες διαδικασίες μέσω των οποίων αυτές θα 

υλοποιηθούν και τέλος να κρίνει με βάση διάφορους δείκτες που η ίδια εκ 

των προτέρων έχει θέσει τον βαθμό αποτελεσματικότητας της. 

Συγχρόνως αυτή η «τελική» αυτο-αξιολόγηση θα είναι και η αρχ11 μιας 

νέας διαδικασίας επανακαθορισμού στόχων, μεθοδολογιών, κλπ που 

απέτυχαν στην προηγούμενη εφαρμογ11 τους. 

8 Για τις κοινωνικές «απαιτήσεις» επίτευξης διαφόρων στόχων και της διασύνδεσης των 
στόχων των σχολείων με την αγορά (οικονομία) και κυρίως για την «αδυναμία» και 

«υπευθυνότητα» των δημοσίων σχολείων απέναντι στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία βλ. 
στο Jaques & Vongalis-Macrow (2007: 302-3) 
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11. Κατάργηση αυθαίρετων ποσοτικών στόχων παραγωγής κ.ά. που 

δυσχεραίνουν την ποιότητα. Στη θέση τους είναι προτιμότερη η 

εμπνευσμένη ηγεσία και η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών εργασίας 

Ποσοτικοί στόχοι για τις ώρες διδασκαλίας, την πραγματοποίηση 

σχολικών γιορτών, τη διδακτέα ύλη κλπ. φαίνεται να μην έχουν νόημα στο 

σχολείο. Ποσοτικοί στόχοι στοχεύουν συνήθως στη μείωση του κόστους. 

Αυτή η προσπάθεια είναι άστοχη όμως στον οργανισμό ενός σχολείου. Εκεί 

έχει σημασία η ποιότητα, η παρακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικά)Υ που 

μπορεί να γίνει μέσα από την εμπνευσμένη ηγεσία, τη βελτίωση των 

διαδικασιών, την ενεργοποίηση, την ενδυνάμωση, την εκπαίδευση, τη 

συμμετοχή στη διατύπωση των στόχων κλπ. 

Μια έννοια η οποία θα έπρεπε ίσως να τύχει προσέγγισης είναι αυτή της 

αυτο-αποδοτικότητας η οποία αποτελεί και το κλειδί για την ανάπτυξη 

κινητοποίησης μπροστά στην αντιμετώπιση δύσκολων προκλήσεων 

{αποδοτικότητα-δράση-επιτυχία} (McCollum & Kajas 2007: 134-5). 

Η εκπαίδευση πάντα είχε μία διάσταση στο έργο της η οποία δεν 

μπορούσε να προσμετρηθεί με ακρίβεια ποσοτική και τούτο γιατί κάθε 

δράση που αναπτύσσεται στα πλαίσιά της έχει βάθος χρόνου αλλά κυρίως 

έχει να κάνει με τον ανθρώπινο παράγοντα ο οποίος είναι μη προβλέψιμος 

στις αντιδράcrεις του. Ιδιαίτερα στην ειδική αγωγ11 η καθιέρωση ποσοτικών 

δεικτών καθιστούν την όλη διαδικασία ακυρωτική από την αρχή της ενώ 

δείχνει να μην λαμβάνει σοβαρά υπόψη την διάσταση των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών του κάθε μαθητή σε εξατομικευμένη βάση. 

12. Απομάκρυνση εμποδίων που στερούν από τους εργαζόμενους τη 

δυνατότητα να είναι υπερήφανοι για τη δουλειά τους 

Σήμερα, στο σχολείο υπάρχει μια ισοπέδωση για τους εκπαιδευτικούς. 

Ανεξάρτητα από το πόσο καλά ή κακά, περισσότερο ή λιγότερο 
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ευσυνείδητα, κάνουν τη δουλειά τους, είναι όλοι το ίδιο. Σε επίπεδο 

σχολικής τάξης όλα γίνονται για το βαθμό. Η βαθμολογία είναι ούτως 11 

άλλως υποκειμενική. Δείχνει μια αναγνώριση και συμμόρφωση με 

ορισμένα εξωτερικά πρότυπα. Θα-μπορούσε ένας μεγάλος βαθμός να είναι 

επιβράβευση της αποστήθισης. Το θέμα είναι όμως τι μπορεί να κάνει ο 

μαθητής με αυτά που έμαθε, κατά πόσο αξιοποιεί τις δυνατότητές του. 

Υπάρχουν πολλές αντικρουόμενες απόψεις για το σχολικό βαθμό. Για 

άλλους είναι μια σύμβαση, κάτι εικονικό που σε πολλές περιπτώσεις 

αντικατοπτρίζει τη συμμόρφωση με συγκεκριμένα πρότυπα και τη στείρα 

αποστήθιση γνώσεων. Για άλλους είναι αναγκαίος γιατί δείχνει το βαθμό 

κατάκτησης και κατανόησης της ί>λης, χρειάζεται στους εξωτερικούς 

πελάτες του σχολείου για να γνωρίζουν την απόδοση των εργαζομένων που 

πρόκειται να προσλάβουν και λειτουργεί και ως κίνητρο για τους μαθητές. 

Γεγονός είναι πως εκπαιδευτικοί και μαθητές χρειάζονται επιβράβευση και 

ενθάρρυνση. Τη δυνατότητα να είναι υπερήφανοι για τη δουλειά τους, να 

παρακινούνται εσωτερικά και να βελτιώνονται συνεχώς. 

Στον χώρο της ειδικής αγωγής η συνεχής ενθάρρυνση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού αλλά και των μαθητών προβάλλει σαν μια αναγκαιότητα την 

οποία η διεύθυνση της σχολικ~Ίς μονάδας πρέπει να την λαμβάνει πάντα 

υπόψη της κατά τον σχεδιασμό προγραμμάτων ανάπτυξης και διαχείρισης 

του προσωπικού της προκειμένου να προλαμβάνει φαινόμενα 

επαγγελματικού άγχους (burn out). Για τους μαθητές και τις οικογένειές 

τους επίσης απαιτείται η συνεχής ψυχολογική σηΊριξή τους και 

ενθάρρυνσ1Ί τους σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών 

που καταβάλλονται. 
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Γενικά όλο το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να βιώνει ένα αίσθημα 

δημιουργικότητας9 και υπερηφάνειας για την εργασία την οποία επιτελεί 

στον επαγγελματικό του χώρο δηλωτικό του επαγγελματισμού που πρέπει 

να διακατέχει τις δράσεις του . 

13. Ενθάρρυνση συνεχούς εκπαίδευσης και αυτοβελτίωσης για κάθε 

εργαζόμενο 

Οι κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν, όπως αλλάζει κι ο τρόπος εργασίας 

σε όλα τα επαγγέλματα. Η εκπαίδευση αποτελεί εργαλείο προσαρμογής στις 

νέες συνθήκες και θα έπρεπε και αυτή , να αλλάζει και να βελτιώνεται 

ακόμη πιο γρήγορα από ότι άλλα επαγγέλματα. Οι εκπαιδευτικοί 

αντιμετωπίζουν τη ρουτίνα της επανάληψης περίπου των ίδιων πραγμάτων 

κάθε χρόνο. Χρειάζεται όμως συνεχώς να εκπαιδεύονται για να 

προσαρμόζονται στις νέες προκλ1Ίσεις και απαιηΊσεις και να βελτιώνονται. 

Δυστυχώς το επάγγελμα του εκπαιδευτικού έχει παραμείνει σταθερό εδώ 

και πολλές δεκαετίες. Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν με παρόμοιο τρόπο 

χρησιμοποιώντας τεχνικές περασμένων δεκατιών. Σε αρκετές περιπτώσεις 

μιμούνται (διδακτικές τεχνικές και μεθόδους) όχι που διδάχθηκαν κατά τη 

φοίτησή τους στο Πανεπιστήμιο αλλά αυτές ακριβώς που χρησιμοποιούσαν 

και οι δικοί τους εκπαιδευτικοί όταν αυτοί ήταν μαθητές! Η ευθύνη της 

Πολιτείας είναι μεγάλη στον τομέα αυτό. Είναι επιτακτική η ανάγκη για 

συστηματική και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Η 

δύναμη και οι πόροι της εκπαίδευσης είναι οι εργαζόμενοι σε αυτήν. Είναι 

πολύ λυπηρό και άστοχο οι πόροι αυτοί να αφήνονται να γίνουν 

ξεπερασμένοι. Βέβαια σε αυτό το σημείο τίθεται και ένα θέμα που έχει να 

κάνει με τη γενικότερη συγκρόη1ση του κάθε εκπαιδευτικού σαν 

προσωπικότητα, με τα όνειρα, τις προσδοκίες τις ικανότητες και δεξιότητες 

9 Για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των εκπαιδευτικών σε σχέση με την καθοδήγηση 
(ιηentoΓing) από τη διοίκηση της σχολικής μονάδας βλ. Casavant & Cherkowski, 
(2001 : 7 5-8) 
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που αυτός κατέχει (συνειδητά ή και όχι) ώστε να αναζητά ο ίδιος την 

αυτοπραγμάτωση και αυτοβελτίωση. 

14. Συμμετοχή όλων για την υλοποίηση των παραπάνω σημείων της 

νέας φιλοσοφίας 

Για να υλοποιηθεί η νέα φιλοσοφία χρειάζεται την ενεργητική 

συμμετοχή και την αποδοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών. Χρειάζεται 

συνειδητή βούληση και ενέργειες της κεντρικής διοίκησης (ΥΠΕΠΘ, και 

άλλοι φορείς). Ενημέρωση , συμμετοχt'1 και κινητοποίηση των διευθυντών, 

των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων, πολιτιστικών κ.ά. φορέων 

και της τοπικής κοινωνίας. Το ανθρό)πινο δυναμικό είναι ο πλούτος μιας 

κοινωνίας πολύ περισσότερο σε χώρες όπως η Ελλάδα που δεν έχουν 

μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη και πλουτοπαραγωγικές πηγές. Το 

ανθρώπινο δυναμικό βελτιώνεται μέσω της εκπαίδευσης. Για να έχουμε 

αποτελεσματική εκπαίδευση χρειάζεται αλλαγή παγιωμένων δομών και 

διαδικασιών, ενημέρωση της κοινωνίας και κατ' επέκταση των γονέων, 

αλλά πρωτίστως χρειάζεται επιμόρφωση, ενδυνάμωση και παροχi1 κινήτρων 

στους εκπαιδευτικούς. Είναι επιτακτική η ανάγκη για εισαγωγή της 

ποιότητας μέσα στη σχολική τάξη το κύτταρο κάθε εκπαιδευτικού 

οργανισμού. 

52 



1. 7 Το σύγχρονο ελληνικό σχολείο 

Στη χώρα μας, η συντριπτικ1Ί πλειοψηφία των σχολείων πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι δημόσια σχολεία, ενώ παράλληλα 

λειτουργούν και ορισμένα ιδιωτικά. Η διοικητική εποπτεία τους ανήκει στο 

ΥΠΕΠΘ και ασκείται μέσω των Περιφερειακών και Νομαρχιακών 

Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Διακρίνονται τα ακόλουθα επίπεδα άσκησης της λειτουργίας της διοίκησης 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα : το εθνικό , το περιφερειακό , το 

νομαρχιακό και το επίπεδο της σχολικής μονάδας (Σαϊτης, 2005: 254-255). 

Αξίζει να επισημάνουμε ότι η λειτουργία των σχολείων, η κατάρτιση του 

προγράμματος σπουδών, η επιλογή του προσωπικού κλπ. γίνονται από το 

ΥΠΕΠΘ ή άλλους, υπαγόμενους σε αυτό, φορείς (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) 

διατηρώντας μια κεντρικά ελεγχόμενη διαδικασία. 

Η αποκέντρωση της διοικητικής εξουσίας σε τοπικό επίπεδο αφορά 

κυρίως στην κατανομή χρηματικών πόρων που προέρχονται από τον 

κρατικό προϋπολογισμό, στην τοποθέτηση του προσωπικού στα επιμέρους 

σχολεία σύμφωνα πάντοτε με τις κεντρικά προερχόμενες διατάξεις και 

εγκυκλίους. Τόσο τα περιφερειακά και νομαρχιακά διοικητικά όργανα όσο 

και οι διευθυντές των σχολείων ασκούν κυρίως ένα διαχειριστικό ρόλο 

εφαρμογής νόμων και διατάξεων παρά μια κυριολεκτικά διοικητική 

λειτουργία . 

Η λειτουργία του ελληνικού σχολείου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις 

αρχές του Τεϋλορισμού (Ζαβλανός,2003). Χαρακτηρίζεται από 

συγκεντρωτικ1Ί ιεραρχική δομή με μικρή ανάθεση εξουσίας στα μέλη του 

έλλειψη της συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων. Έμφαση δε δίνεται 

στη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δηλαδή στη μάθηση, αλλά στο 

ίδιο το παραγόμενο προϊόν, στη διδακτέα ύλη και τις εξετάσεις. 

Οι αλλαγές είναι πάρα πολύ συχνές στο ελληνικό σχολείο. Κάθε φορά 

που αλλάζει το κυβερνών κόμμα ή έστω ο Υπουργός Παιδείας (ακόμα και 
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κατά τη διάρκεια της ίδιας κυβερνητικής θητείας) επιχειρούνται ποικίλες 

μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές σπανίως ολοκληρώνονται, ενώ 

ακόμη πιο σπάνια αξιολογούνται. Η εξαγγελία τους ως μεταρρυθμίσεις 

είναι σχηματική, αφού το περιεχόμενό τους αφορά κυρίως στο εξεταστικό 

σύστημα για τον τρόπο εισαγωγής στα Πανεπιστήμια . Ο τρόπος διοίκησης 

του σχολείου, η οργάνωση της λειτουργίας του , η διαδικασία της 

διδασκαλίας παραμένουν αναλλοίωτα επί μακρόν. Καμία αλλαγή δε 

στοχεύει στη βελτίωση αυτών των διαδικασιών. Πρόκειται εξάλλου για 

διαδικασίες που δεν αξιολογούνται ως προς την ποιότητα ή την 

αποτελεσματικότητά τους ενώ διατηρούν έντονο τον προσδιορισμό τους 

ότι: «τα σχολικά συστήματα είναι μέχρι ενός βαθμού γραφειοκρατικά» 

(Ζαβλανός, 1998, στο Σαϊτης, 2005: 175). Ως συνέπεια, η διδακτιΚΊ1 πράξη 

παραμένει σε μεγάλο βαθμό εγκλωβισμένη σε παραδοσιακές τεχνικές και 

μέσα. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ύλη, στην απομνημόνευση, στην 

εξέταση, στον κατάλογο, στο διαγώνισμα. Ο χρόνος πιέζει συνεχώς τον 

εκπαιδευτικό να παραδίδει παρακάτω και να τρέχει για να καλύψει την ύλη. 

Το παρακάτω μάθημα παρουσιάζει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός μιλώντας και 

χρησιμοποιώντας σε μικρό ή μεγάλο βαθμό σχετικό εποπτικό υλικό. Οι 

μαθητές αναμένονται να είναι πειθαρχημένοι, υπομονετικοί, 1Ίσυχοι και 

υπάκουοι. 

Οι κοινωνικές συνθήκες όμως είναι σήμερα πολύ διαφορετικές 

συγκριτικά με τις προηγούμενες δεκαετίες. Η τηλεόραση και τα ΜΜΕ 

εισβάλλουν στην ελληνική οικογένεια δίνοντας στα παιδιά πολλά 

ερεθίσματα από τα πρώτα τους κιόλας χρόνια. Το βιοτικό επίπεδο έχει 

ανέβει με αποτέλεσμα τα σύγχρονα παιδιά να έχουν πιο πλούσια βιώματα. 

Αυτά τα παιδιά, στο παραδοσιακό σχολείο αντιμετωπίζουν προβλήματα 

προσαρμογής, έλλειψη ενδιαφέροντος, ανία και εκδηλώνουν συχνά 

αρνητική συμπεριφορά ή και σχολική αποτυχία. 

Στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης, της ευελιξίας 

και προσαρμοστικότητας που απαιτεί τη συνεχή επικαιροποίηση των 
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δεξιοηΊτων των ατόμων, το σύγχρονο ελληνικό σχολείο αγωνίζεται να 

καλύψει την ύλη. Ωθεί τους μαθητές στην αποστήθιση με στόχο τον καλό 

βαθμό αντί για την ανακάλυψη της γνώσης και την καλλιέργεια της 

κριτικής ικανότητας. Οι εκάστοτε αρμόδιοι εξαντλούν την εφευρετικότητά 

τους σε αλλαγές του εξεταστικού μηχανισμού. Οι εκπαιδευτικοί 

αντιμετωπίζουν μεγάλο έλλειμμα εκπαίδευσης. Μετά από τις πτυχιακές 

σπουδές τους, που σε πολλές περιπτώσεις δεν περιλάμβαναν μαθήματα 

παιδαγωγικής, διδακτικής και ψυχολογίας, έχουν σε μικρό ή καθόλου 

βαθμό επανεκπαιδευτεί. Μένουν έτσι προσκολλημένοι σε παραδοσιακές 

μεθόδους, ακολουθούν πιστά το διδακτικό εγχειρίδιο, αγνοούν τη 

στοχοθεσία του προγράμματος σπουδών, δε σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους 

κλπ. 

Μπορούμε να ομαδοποιήσουμε ορισμένα βασικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η εκπαίδευση στη χώρα μας ως εξής: 

>- Μικρή διάρκεια του σχολικού έτους και πολλές χαμένες διδακτικές 

ώρες λόγω έλλειψης έγκαιρης τοποθέτησης προσωπικού, 

καταλήψεων, αργιών, εκδρομών, εκλογών κλπ. 

>- Πενιχρή χρηματοδότηση. 

>- Έλλειψη κτιριακών υποδομών και χαμηλή ποιότητα όσων 

υπάρχουν. 

Υ Μεγάλο όγκο ύλης αναλυτικού προγράμματος που σε συνδυασμό με 

τις χαμένες διδακτικές ώρες είναι αδύνατο να καλυφθεί. 

>- Μεγάλο έλλειμμα κατάρτισης των εκπαιδευτικών. 

>- Έλλειψη κινήτρων των εκπαιδευτικών . 

>- Παροχή γνώσεων αλλά όχι εφαρμογή τους στην πράξη. 

>- Μικρή ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης των 

μαθητών. 

>- Ύπαρξη πολλών μαθητών με μεγάλα γνωστικά κενά που αδυνατούν 

να συμβαδίσουν με το επίπεδο της τάξης. 
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> Έλλειψη ενδιαφέροντος και κιν1Ίτρων για τους μαθητές. 
> Ελλιπές σύστημα αξιολόγησης, βελτίωσης των διαδικασιών και 

επαναπροσδιορισμού των στόχων. 

>- Μη σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία. 

>- Μεγάλη υποβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικ1Ίς Εκπαίδευσης. 

Είναι κοινή παραδοχή στις μέρες μας ότι το σύγχρονο ελληνικό σχολείο 

έχει χάσει το ρόλο του και χρειάζεται επαναπροσδιορισμό. Προβάλλει 

επιτακτική η ανάγκη για αλλαγές και βελτιώσεις, έτσι ώστε να μπορέσει το 

σχολείο να «παράγει» κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα, ικανά και 

προετοιμασμένα να ζήσουν και να εργαστούν στο διεθνές, ανταγωνιστικό 

και μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

1.8 Χρειάζεται η ΔΟΠ στην εκπαίδευση; 

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και 

ταχέως μεταβαλλόμενο. Καινούριες επιχειρήσεις εμφανίζονται, παλιότερες 

κλείνουν, αλλάζουν αντικείμενο δραστηριότητας, τρόπο οργάνωσης κλπ. Η 

ΔΟΠ έχει εισβάλει στο χώρο των επιχειρήσεων. Έχει ενσωματωθεί στην 

κουλτούρα μεγάλων, πολυεθνικών ή μη, οργανισμών. Μετά τις Ιαπωνικές, 

Αμερικάνικες και δυτικοευρωπαϊκές επιχειρήσεις εφαρμόζουν τις αρχές της 

ΔΟΠ για να επιβιώσουν στο ανταγωνιστικό και δύσκολο παγκόσμιο 

περιβάλλον. Είναι πλέον κοινός τόπος ότι είναι προτιμότερο να παράγεις 

από την αρχή ένα ικανοποιητικό προϊόν παρά να διορθώσεις ένα 

ελαττωματικό. 

Αναζητείται έτσι, φτηνό εργατικό δυναμικό που χρειάζεται όμως να 

κατέχει πλ1Ίθος δεξιοτ~Ίτων. Ζητούμενο της εποχής, εφόδιο για το μέλλον 

αποτελεί η προσαρμοστικότητα, η ικανότητα διαχείρισης αλλαγών, η 

συνεργατικότητα, η ομαδική εργασία, η εξοικείωση με την τεχνολογία, η 
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δημιουργιΚΊΊ και κριτικ1Ί ικανότητα, η εφαρμογή της γνώσης, η ικανότητα 

του ατόμου να μαθαίνει. Οι σύγχρονοι εργάτες δεν αναπαράγουν το 

μοντέλο του Τεϋλορισμού , δεν εργάζονται μηχανιστικά. Αντίθετα, είναι 

σκι:πτόμενοι, κοιτάνε στο μέλλον, προετοιμάζονται για αυτό και αποτελούν 

πολύτιμους πόρους στο εργασιακό τους περιβάλλον. 

Τέτοιους πολίτες και εργαζόμενους χρειάζεται να παράγει το σύγχρονο 

ελληνικό σχολείο. Η έννοια της ποιότητας και η σημασία που έχει αυτή για 

τους οργανισμούς πρέπει να αρχίσει από το σχολείο, από την παιδική 

ηλικία, πολύ πριν τα άτομα γίνουν εργαζόμενοι. Αν δεν καταφέρουμε να 

μεταρρυθμίσουμε και να αναμορφώσουμε την εκπαίδευση, οι απόφοιτοι 

των σχολείων μας θα μείνουν έξω από τους χώρους εργασίας, αφού δε θα 

μπορούν να ανταγωνιστούν τους άλλους. Ο κύριος μοχλός ανάπτυξης της 

χώρας μας είναι το εκπαιδευτικό σύστημα και χωρίς τη βελτίωση αυτού δεν 

μπορεί να έχουμε βελτίωση στους άλλους τομείς. Αποτελεί πρόκληση αλλά 

και ευκαιρία για τη χώρα μας η δημιουργία «σχολείων ποιότητας». 

Ήδη σήμερα, υπεύθυνοι εκπαίδευσης και επιχειρήσεις σε Ευρώπη και 

Αμερική προτείνουν τα σχολεία να χρησιμοποιήσουν τις αρχές της ΔΟΠ για 

την αναδιοργάνωσή τους (Ζαβλανός, 2003). Οι αρχές που 

χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία για να αλλάξουν τις διαδικασίες στις 

επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξίσου με επιτυχία και για τη 

βελτίωση της εκπαίδευσης στα σχολεία. Χώρες όπως η Αμερική , 

Αυστραλία, Ρωσία, Δανία, Ιρλανδία, Καναδάς και Αγγλία εργάζονται προς 

την κατεύθυνση αυτή. 

«Όλοι οι ειδικοί πιστεύουν ότι η ολική ποιότητα στην εκπαίδευση μπορεί 

να μετουσιώσει το σχολικό σύστημα» (Ζαβλανός, 2003: 59). Συνεπώς, η 

ολική ποιότητα στην εκπαίδευση μπορεί να μετουσιώσει και το ελληνικό 

σχολικό σύστημα. Η ελληνική βιομηχανία για να είναι βιώσιμη και 

ανταγωνιστική στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την ποιότητα του εργατικού δυναμικού. Κι αυτό με τη σειρά του 

από την ποιότητα και το έργο των ελληνικών σχολείων. Αν τα σχολεία δεν 
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παράγουν αυτό που θα έπρεπε, με τι άτομα θα στελεχωθούν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις; Πώς θα γίνουν τα ελληνικά προϊόντα ανταγωνιστικά; Αφού η 

ΔΟΠ έχει δώσει σημαντικά αποτελέσματα σε επιχειρ1Ίσεις και οργανισμούς, 

αλλά και σε σχολεία του εξωτερικού, γιατί να μην ακολουθήσει το 

εκπαιδευτικό μας σύστημα τις αρχές της φιλοσοφίας αυτής; 

Το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις ανάγκες των επιχειρήσεων για 

εργατικό δυναμικό και σε αυτό που προσφέρουν τα σχολεία σήμερα 

καταδεικνύει την αναγκαιότητα ανασχεδιασμού του εκπαιδευτικού μας 

συσηΊματος. 

Χρειάζεται να αναζητηθούν οι κύριες αιτίες που δημιουργούν αποτυχίες 

σε διάφορες διαδικασίες του συστήματος αυτού. Και είναι απαραίτητο να 

εξαλειφθούν οι αιτίες αποτυχίας. Αυτό όμως χρειάζεται σχεδίαση και 

χρόνο. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα είναι ορατά 

μακροπρόθεσμα. 

1.9 Προβλήματα για την εφαρμογή της ΔΟΠ στην εκπαίδευση 

Η εισαγωγή ενός Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας απαιτεί την επίγνωση 

(Janιes, 2005) ότι θα αντιμετωπιστούν και θα επιλυθούν τα παρακάτω 

προβλήματα : 

α. Οι αξίες, οι αρχές και οι κανόνες του οργανισμού θα πρέπει να είναι 

έκδηλες και κυρίως αποδεκτές από όλους όσους συμμετέχουν με 

οποιοδήποτε τρόπο στη δομή και λειτουργία του οργανισμού 

β. Στα πλαίσια του Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, η 

αποστολή , η πολιτική ποιότητας και οι στόχοι ποιότητας θα πρέπει να 

συνδυαστούν με πρακτικές και αποτελεσματικές διαδικασίες και μεθόδους 

γ. Οι απαιτήσεις των πελατών (εσωτερικών και εξωτερικών) θα πρέπει 

να έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία (καταγραφή, προσδιορισμό , 

κλπ) 
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δ. Θα πρέπει να έχει αποδειχθεί η κυριότητα όλων των διαδικασιών και 

όλων των σχετικών προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την 

υλοποίηση αυτής της πολιτικής 

Η επισήμανση των παραπάνω δυσχερειών οι οποίες αφοροϊJν την 

εισαγωγή ΔΟΠ σε έναν οργανισμό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από το 

Διευθυντή μιας σχολικής μονάδας. 

Το σχολείο είναι ένας οργανισμός παροχής υπηρεσιών και μπορούν να 

εφαρμοστούν σε αυτόν οι αρχές της ΔΟΠ όπως γίνεται και σε άλλους 

οργανισμούς. Υπάρχουν όμως κάποια προβλήματα στην εφαρμογ11 της 

ΔΟΠ στα σχολεία, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της λειτουργίας 

τους που αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Τα προβλήματα αυτά, 

συνοψίζονται ως εξής: 

~ Τα σχολεία δεν ελέγχουν τους οικονομικούς τους πόρους. Έχουν 

λίγους πόρους, προερχόμενους από την κεντρική κυβέρνηση, που 

διατίθενται κυρίως για την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων 

(μέσω των 0.Τ.Α.), με μικρή ευελιξία στη διαχείρισή τους. 

~ Οι πελάτες δεν επιλέγουν το σχολείο τους. Συνήθως οι μαθητές 

πηγαίνουν στο σχολείο της γειτονιάς τους ανάλογα με τη διεύθυνση 

κατοικίας τους και δεν επιλέγουν σχολείο με κριτήριο την απόδοση 

και την ποιότητα, όπως σε άλλα καταναλωτικά προϊόντα και 

υπηρεσίες. 

>- Οι πελάτες του σχολείου δεν είναι συνειδητοποιημένοι 1Ί και ικανοί. 

Οι μαθητές του σχολείου είναι ανήλικοι και ανώριμοι. Σε πολλές 

περιπτώσεις δεν έχουν εσωτερικεύσει την αναγκαιότητα και τη 

χρησιμότητα της μάθησης που θα γίνει γι' αυτούς αντιληπτή σε 

μελλοντικό χρόνο. Πηγαίνουν έτσι στο σχολείο με σκοπούς άλλους 

πλην της μάθησης επειδή πρέπει, το θέλουν οι γονείς τους, για να 

περάσουν την ώρα τους, για να δουν φίλους κλπ. με αποτέλεσμα να 

·' 
ασφυκτιούν και να δυσανασχετούν κατά τη διδασκαλία. Σε άλλες 

περιπτώσεις έχουν είτε μαθησιακές δυσκολίες είτε δυσκολίες 
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προσαρμογής είτε μαθησιακά κενά με αποτέλεσμα να μην είναι σε 

θέση να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν κανονικά στη 

διδασκαλία. 

~ Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος (υπηρεσίας) που παρέχει το 

σχολείο επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από άλλους παράγοντες 

που βρίσκονται έξω από το σχολείο και δεν ελέγχονται ή 

μεταβάλλονται από αυτό. Το οικογενειακό και κοινωνικό 

περιβάλλον των μαθητών επηρεάζει την επίδοση και τη 

συμπεριφορά τους. Οι μαθητές φέρνουν τα προβλήματά τους μέσα 

στο σχολείο και επηρεάζονται από αυτά ενώ ζητείται από τους 

εκπαιδευτικούς να διδάξουν συμπεριφορές (χωρίς δυνατότητα 

παρακολούθησης) οι οποίες εμφανίζονται εκτός σχολικού πλαισίου 

(Daggett, 2000 : 67). Σε αρκετές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί δεν 

έχουν τη γνώση και εμπειρία για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα 

αυτά. 

~ Οι σκοποί του σχολείου δεν προσδιορίζονται από αυτό. Αντίθετα 

καθορίζονται από το ΥΠΕΠΘ χωρίς τη συμμετοχή των σχολικών 

παραγόντων (ενδιαφερομένων μερών). Καθολικοί σκοποί για όλους 

δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων. Σκοποί που έρχονται από 

πάνω προς τα κάτω δε λειτουργούν παρακινητικά. Υπάρχει επίσης 

μεγάλο πρόβλημα γνωστοποίησης των σκοπών που σε ορισμένες 

περιπτώσεις είναι ασαφείς και γενικόλογοι, μένουν άγνωστοι και 

ξεχασμένοι μέσα στα προγράμματα σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί δεν 

τους γνωρίζουν και δεν έχουν καμία βοήθεια ή μέθοδο στο πώς να 

τους επιτύχουν. 

~ Η κοινωνία δε δίνει την πρέπουσα αξία στην εκπαίδευση. Το 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού και ο ρόλος του σχολείου έχει 

απαξιωθεί. Υπάρχουν πολλοί άνεργοι μορφωμένοι, ενώ προβάλλεται 

ο εύκολος πλουτισμός που συνήθως δε βασίζεται στο μορφωτικό 

κεφάλαιο. Η προσωπική και πραγματική ανάπτυξη υποχωρεί στο 
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βωμό της επίτευξης πλούτου. Το σχολείο δεν καταφέρνει να δώσει 

τα απαραίτητα εφόδια στους μαθητές του , φαντάζει απαρχαιωμένο, 

έχει χάσει το μονοπώλιό του και δέχεται ανταγωνισμό από τα ΜΜΕ, 

την ηλεκτρονική μάθηση κ.ά. 

>- Οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία δεν αισθάνονται την ανάγκη για 

αλλαγές. Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι τόσο ανατρεπτικός όσο και 

αναπαραγωγικός. Οι εκπαιδευτικοί είναι οι άρχοντες της τάξης. 

Έχουν την εξουσία και ασκούν τον έλεγχο μέσα στην τάξη, ενώ 

διαβρώνονται και από τη ρουτίνα της επανάληψης των ίδιων 

πραγμάτων σε ετήσια βάση. Οι αλλαγές απειλούν ή έστω 

αναστατώνουν την εξουσία του εκπαιδευτικού . Υπάρχει μεγάλο 

έλλειμμα ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για το σύγχρονο 

συνεργατικό, καθοδηγητικό και παρακινητικό ρόλο που θα έπρεπε 

να έχουν στη σύγχρονη σχολική τάξη. 

>- Αδιαφορία για τις ανάγκες του πελάτη. Πολλοί μαθητές/πελάτες 

εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς να γίνεται καμία προσπάθεια από 

το σχολείο/οργανισμό να τους κερδίσει πίσω. Οι ανάγκες των 

μαθητών δίνονται σαν δεδομένες από έξω, από το ΥΠΕΠΘ. 

Προφανώς δεν είναι οι πραγματικές τους ανάγκες ή οι μοναδικές. 

Γι' αυτό τελικά εμφανίζονται προβλήματα συμπεριφοράς και 

πειθαρχίας στο σχολείο μαζί με την αδιαφορία, τη χαμηλή επίδοση 

και τη σχολική αποτυχία. Για να λυθούν τα προβλήματα αυτά και να 

παρέχουμε ουσιαστική εκπαίδευση, είναι απαραίτητη η εισαγωγή 

της ΔΟΠ μέσα στη σχολική τάξη. Το σχολικό προϊόν/υπηρεσία για 

να είναι ποιοτικό πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες του 

πελάτη/μαθητή. 

>- Μέσα στο σχολείο υπάρχουν πολλές διαδικασίες-αγγαρείες. Πολλοί 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι αποκλειστική εργασία τους αποτελεί η 

διδασκαλία. Στον οργανισμό του σχολείου όμως γίνονται πολλές 

άλλες διαδικασίες πέραν της διδασκαλίας, όπως η κατάρτιση του 
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ωρολογίου προγράμματος, ο υπολογισμός μισθοδοτικών στοιχείων, 

η ηλεκτρονική καταχcορηση βαθμολογιών και απουσιcον, η 

καταγραφή πρακτικών και σχολικών βιβλίων, η διοργάνωση 

σχολικcον εκδηλώσεων και εορτών. Οι διαδικασίες αυτές στις 

περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι αρμοδιότητα κανενός, ενώ η 

πραγμάτωσή τους απαιτεί σύνθετες δεξιότητες και συνεπάγεται 

υψηλό φόρτο εργασίας για αρκετές από αυτές. Πρακτικά, 

μετατρέπονται σε αγγαρείες που δεν επιθυμεί κανείς να αναλάβει 11 

ασκούνται τυπικά και επιφανειακά. Στο θέμα αυτό υπάρχει θεσμικό 

κενό που αν δε λυθεί από την πολιτεία δε μπορούμε να μιλάμε για 

ποιότητα και βελτίωση στις διαδικασίες αυτές και κατ' επέκταση 

στο σχολείο. 

>- Νοοτροπία παροχής γνώσεων. Η κουλτούρα και νοοτροπία του 

σχολείου και των εκπαιδευτικών είναι δασκαλοκεντρική. Στηρίζεται 

στην παροχή γνώσεων και εξαντλεί την εφευρετικότητά της στην 

ικανότητα του εκπαιδευτικού να εξηγεί σύνθετες έννοιες και να 

χρησιμοποιεί εποπτικά μέσα. Χρειάζεται συστηματικ~Ί προσπάθεια 

για να δουν οι σχολικοί συντελεστές και η κοινωνία τη διδασκαλία 

σαν κάτι διαφορετικό. 

>- Αντίσταση των εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση. Οι εκπαιδευτικοί 

είναι πολύ ανεξάρτητοι στο έργο τους, απόλυτοι άρχοντες μέσα 

στην τάξη. Ο παλιός θεσμός του επιθεωρητή έχει αφήσει αρνητικά 

κατάλοιπα . Έχουν ισχυρή συνδικαλιστική δύναμη και δεν δέχονται 

εύκολα την έννοια της αξιολόγησης, έχοντας και την εμπειρία του 

να διοικούνται συχνά από ανθρώπους που δεν επιλέγονται 

αξιοκρατικά. 

>- Ολικ1Ί θεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι διάφορες 

εκπαιδευτικές βαθμίδες αποτελούν μια ενιαία παραγωγική 

διαδικασία με τεράστιο εύρος, από το νηπιαγωγείο μέχρι και το 

Πανεπιστήμιο. Σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις χρειάζεται να 
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αγγίζουν όλες τις διαδικασίες. Αν π.χ. στο Γυμνάσιο οι μαθητές 

ασκηθούν στο να ανακαλύπτουν τη γνώση δεν μπορούν στη 

συνέχεια να γίνονται παθητικοί δέκτες γνώσεων στο Λύκειο ή να 

εισάγονται στο Πανεπιστήμιο με διαδικασίες εξέτασης απλ1Ίς 

αποστήθισης γνώσεων. 

~ Μικροπολιτική εκμετάλλευση της παιδείας. Το ζήτημα της παιδείας 

είναι κυρίαρχο στην προεκλογική ατζέντα των κομμάτων. 

Χρησιμοποιείται μικροπολιτικά για εντυπώσεις και είναι δύσκολο 

να τύχει ευρύτερης συναίνεσης. 

1.10 Προγραμματισμός και υλοποίηση της ΔΟΠ στο σχολείο 

1.10.1 Ο προγραμματισμός και η σχεδίαση 

Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει 

μονάχα ένα μοντέλο εφαρμογής και υλοποίησης της ολικής ποιότητας στην 

εκπαίδευση. Πέρα όμως από τις όποιες διαφορές τους όλες οι τεχνικές

στρατηγικές υλοποίησης ενός τέτοιου εγχειρήματος απαιτούν την ύπαρξη 

ενός λεπτομερούς σχεδίου-πλάνου ενεργειών. 

Οι βασικές συνιστώσες του θα μπορούσαν να πάρουν την μορφή των 

παρακάτω σταδίων : 

Ι. Έμπρακτη δέσμευση τόσο της ηγεσίας όσο και όλου του 

προσωπικού για την εισαγωγή των αρχών της ολικής ποιότητας 

ΙΙ. Πραγματοποίηση αξιολόγησης του οργανισμού για την υπάρχουσα 

κατάσταση-base line (πού είμαστε τώρα;) 

ΠΙ. Διατύπωση του Οράματος, της Αποστολής, των Αξιών και των 

Στρατηγικών του οργανισμού (πού θέλουμε να πάμε ;) 

IV. Εφαρμογή της Ολικής Ποιότητας 

α . σχηματισμός ομάδων ποιότητας 

β. σταδιακός προγραμματισμός εισαγωγής της ποιότητας 
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γ. βελτιώσεις στην καθημερινή λειτουργία του οργανισμού 

εφαρμογή της αρχής του kaizen 1 % καθημερινΊ1 βελτίωση (πώς θα 

φτάσουμε εκεί που θέλουμε ;). 

Σε ένα αρχικό στάδιο προπαρασκευής θα πρέπει η διοίκηση να ενεργήσει 

προληπτικά (pΓOactiνe) και να προλάβει την εμφάνιση διαφόρων 

προβλημάτων κατά την φάση της υλοποίησης-εφαρμογής. 

Θα πρέπει να απαντηθούν με ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα τα 

παρακάτω ερωτήματα : 

1. Το κάθε άτομο-μέλος του οργανισμού γνωρίζει επακριβώς τα καθ1Ίκοντά 

του ; Έχει γνώση του περιεχομένου της εργασίας την οποία καλείται να 

πραγματοποηΊσει και ακόμα περισσότερο είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο 

για να την εκτελέσει με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα; 

2. Ποιες είναι οι προσδοκίες τις οποίες έχει κάθε άτομο χωριστά από την 

εργασία του και την ύπαρξή του σε αυτόν τον οργανισμό; Ποια είναι τα 

οφέλη τα οποία αποκομίζει ή προσδοκά να αποκομίσει μελλοντικά 

(συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών αμοιβών) 

3. Ποιος είναι ο βαθμός συνεργασίας του κάθε ατόμου-μέλους του 

οργανισμού με τον διευθύνοντα; 

Η συλλογή των απαντήσεων σε όλα αυτά τα ερωτήματα βοηθούν στο να 

προσδιοριστεί ο ρόλος του κάθε ατόμου μέσα στον οργανισμό κατά την 

φάση της υλοποίησης του εγχειρήματος της ολικής ποιότητας. Θεμελιακή 

προϋπόθεση αποτελεί η ελεύθερη πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης 

(resources) και η ανάπτυξη επικοινωνίας, κάθετης - οριζόντιας, διπλής 

κατεύθυνσης, μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. 
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1.10.2 Η εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα (το Ανθρώπινο 

Δυναμικό) 

Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας (σχεδιασμού, 

εφαρμογής, αξιολόγησης, κλπ) ολικής ποιότητας θα πρέπει να έχουν οριστεί 

επακριβώς οι αρμοδιότητες των εμπλεκομένων σε αυτές. Θα πρέπει δηλαδή 

το κάθε άτομο να γνωρίζει επακριβώς τις απαιτήσεις που έχει η 

συγκεκριμένη αυτή θέση Uob description) αλλά και τις ικανότητες τις 

οποίες θα πρέπει να έχει για να επιτελέσει αυτό το συγκεκριμένο είδος 

εργασίας Uob specifιcation). Η κατανομή των υπευθυνοτήτων και ο 

προσδιορισμός των συγκεκριμένων καθηκόντων που επιτελεί ο κάθε 

εργαζόμενος είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία υλοποίησης. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι όμως και η πραγματοποίηση της ακόλουθης 

δράσης. Τα άτομα τα οποία βρίσκονται στα ανώτερα κλιμάκια της 

διοίκησης ( στην περίπτωσ1Ί μας οι εκπαιδευτικές αρχές σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο) έχοντας σαν δεδομένο την πλήρη αποδοχ11 και 

στήριξη του εγχειρήματος της T.Q.E. θα προσεγγίζουν τα υπόλοιπα μέλη 

του οργανισμού (σχολική μονάδα) στους φυσικούς τους χώρους στους 

χc'ορους της καθημερινής τους εργασίας, θα συνδιαλαγούν μαζί τους και θα 

επιχειρήσουν να κατανοήσουν την συμπεριφορά τους (εφαρμογή 

διαδικασιών Συναισθηματικής Νοημοσύνης-ενσυναίσθηση empathy) «έτσι 

μπορούν συνειδητά να παρατηρούν τη συμπεριφορά τους και να νιώθουν τα 

συναισθήματά τους γι' αυτή» (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2006 : 72). 

Θα πρέπει να γίνεται μια διάχυση του οράματος, της αποστολής και της 

στρατηγικής του οργανισμού σε όλους και κάθε χρονική στιγμ1Ί. Μια 

διαδικασία μέθεξης σε κάτι κοινό και σημαντικό για όλους συνολικά και 

επιμέρους ατομικά. 

Σε τεχνικό-λειτουργικό επίπεδο απαιτείται η εκμάθηση από τους 

εμπλεκόμενους στην όλη διαδικασία της χρήσης των εργαλείων ποιότητας, 

των τεχνικών επίλυσης προβλημάτων και του κύκλου του Deιηing (PDCA). 
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Δεν θα πρέπει να λησμονηθεί ότι ο κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για 

τον δικό του χώρο («κάθε άτομο είναι υπεύθυνο για τη σκέψη του , τις 

πράξεις του και τη συμπεριφορά του» Wl1itehead ). Για να συμβεί όμως 

αυτό θα πρέπει να γίνει και μια παράλληλη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 

κυρίως εξουσίας (ενδυνάμωση προσωπικού) από τα άνω προς τα κάτω. 

Η προσβασιμότητα στις διάφορF.ς πηγές θα πρέπει να είναι απρόσκοπτη 

και συνεχής ενώ όλα τα άτομα θα πρέπει να γνωρίζουν την πρόοδο των 

προγραμματισμένων διαδικασιών, την πραγματοποίηση τυχόν βελτιώσεων 

κλπ. 

Κυρίαρχες αξίες σε μια τέτοια διαδικασία είναι η αυτοδιαχείριση του 

χρόνου και των μέσων, η υπευθυνότητα, η συνεχής μάθηση, η 

συνεργατικότητα και η αυτοπειθαρχία. 

1.10.3 Οι φάσεις της υλοποίησης 

Όπως έχει προαναφερθεί υπάρχουν διάφορα μοντέλα εφαρμογής 

διαδικασιών ολικής ποιότητας. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε τις παρακάτω 

τέσσερις φάσεις : 

Ι. Φάση της ενημέρωσης για την ποιότητα 

ΙΙ. Φάση απόκτησης της γνώσης και η σταδιακή δόμηση 

της ποιότητας 

ΠΙ. Φάση υλοποίησης της ποιότητας 

IV. Φάση αξιολόγησης εφαρμογ1Ίς της ποιότητας 

Κάθε μια από αυτές τις φάσεις αναλύεται σε επιμέρους βήματα όχι 

κατ' ανάγκην ορισμένα με την ακόλουθη χρονική αλληλουχία 
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Ι. Η Φάση της ενημέρωσης για την ποιότητα 

Το πρώτο ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν τα μέλη του 

οργανισμού (σχολική μονάδα) είναι «γιατί θα πρέπει να γίνει αλλαγή στη 

λειτουργία του ;». Ποια είναι αυτή η αναγκαιότητα η οποία θα αποτελέσει 

και την κινητήρια δύναμη ενεργοποίησης ικανής να παρωθ1Ίσει μια ομάδα 

από ανθρώπους στην επίτευξη κοινών αλλά και συγχρόνως 

εξατομικευμένων στόχων, σκοπών, κλπ ; 

Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση θα καθορίσει την συνέχιση ή όχι της 

διαδικασίας εφαρμογής του T.Q.E. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι η διοίκηση 

έχει ήδη πεισθεί για την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα εφαρμογής μιας 

τέτοιας φιλοσοφίας ενώ παρέχει την αμέριστη υποστήριξή της από το 

πρώτο λεπτό εφαρμογής του εγχειρήματος μέσα από μια διαδικασία 

εκτίμησης της υπάρχουσας κατάστασης (base Ιiηe).Τέτοιες άμεσες 

ενέργειες αποτελούν : 

α. η συγκρότηση μιας μικρής και ευέλικτης ομάδας δράσης (task 

force) η οποία μέσα απ ' τη χρήση διάφορων μεθοδολογικών 

εργαλείων θα καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση με πιστότητα 

συλλέγοντας πληροφορίες απ' όλα τα άτομα και στη συνέχεια θα 

προχωρήσει στην εκπόνηση και παρουσίαση ενός σχεδίου δράσης. 

β. η πραγματοποίηση ενημερωτικών επισκέψεων σε οργανισμούς οι 

οποίοι έχουν ήδη εφαρμόσει μοντέλα διοίκησης ολικής ποιότητας 

(T.Q.M.) προκειμένου να αποκομιστούν χρήσιμα συμπεράσματα και 

να γίνει μεταφορά γνώσης και εμπειριών αρχικά στο επίπεδο της 

σχεδίασης και εισαγωγής. 

γ. η πρόσκληση εξειδικευμένων ατόμων στην εφαρμογή του T.Q.M. 

για την απόκτηση άμεσης πληροφόρησης. 

δ. η συγκέντρωση κάθε σχετικού έντυπου υλικού με το T.Q.M. 

προκειμένου να υπάρχει και σχετική τεκμηρίωση. 
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ε. η επίγνωση ότι τα άτομα τα οποία υπηρετούν σε μια σχολική 

μονάδα δεν διαφέρουν από τα άτομα άλλων οργανισμών στον τομέα 

της αναγνώρισης, της παροχής κινήτρων (υλικών και ηθικών) κλπ. 

στ. ο ορισμός ενός συντονιστή ο οποίος θα καθοδηγεί όλες τις 

προσπάθειες υλοποίησης της T.Q.M. Το άτομο αυτό βέβαια θα πρέπει 

να πληροί και κάποιες προϋποθέσεις για να είναι αποτελεσματικό 

στην αποστολή του. Αρχικά θα πρέπει να του δοθεί από τη διοίκηση 

του σχολείου όλη εκείνη η εξουσία την οποία χρειάζεται για να 

συγκαλεί, να προγραμματίζει, να αξιολογεί, να καθοδηγεί, να 

επικοινωνεί, να οργανώνει, να επιλύει, κλπ ενέργειες οι οποίες 

απαιτούν ιδιαίτερα ατομικά προσόντα (στοιχεία προσωπικότητας).Σαν 

τέτοια θα μπορούσαμε να ορίσουμε την πλήρη αποδοχή της 

φιλοσοφίας του T.Q.M. , την γνώση αρχών διοικητικού δικαίου και 

εμπειρίας στην άσκηση διοίκησης, ικανότητες επικοινωνίας γραπτού 

και προφορικού λόγου, συνεργασίας με άλλα άτομα, κλπ. 

ζ. ο σχηματισμός ενός «συμβουλίου ποιότητας» το οποίο θα ηγείται 

της όλης προσπάθειας ιδιαίτερα αν ο οργανισμός έχει μεγάλο μέγεθος 

(πολυδύναμη σχολική μονάδα).Σε αυτή την περίπτωση η σύνθεσή του 

θα πρέπει να είναι από τα ανώτερα κλιμάκια της διοίκησης της 

σχολικής μονάδας. 

η. η διατύπωση της αποστολής του οργανισμού με κατανοητό τρόπο 

και ικανό να προκαλέσει τη συνέργια όλων ή τουλάχιστον της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του. 

θ. ο εντοπισμός και καταγραφή των αναγκών των πελατών (μαθητών) 

μέσα από μια συνεχή διαδικασία προσδιορισμού τους. 

ι. η ανάλυση και μελέτη κάθε διαδικασίας η οποία αναπτύσσεται στο 

εσωτερικό του οργανισμού. 

αναφέρουμε : η άσκηση της 

Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να 

ηγεσίας , ο προγραμματισμός της 

ποιότητας, η εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού, 
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η επικοινωνία μεταξύ των μερών του, η ενδυνάμωση του 

προσωπικού, οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες απόδοσης αναγνώρισης 

και αμοιβών, η ποιότητα στις καθημερινές απλές λειτουργίες, η 

ικανοποίηση των πελατών-μαθητcον, κλπ. 

ια. ο υπολογισμός του οικονομικού κόστους υλοποίησης κατά τρόπο 

ευέλικτο και ικανό να αναθεωρείται σχετικά συχνά. 

ιβ. η εκτίμηση των υπαρχουσών δυνατοτήτων και ικανοτήτων των 

μελών του οργανισμού και αυτών που απαιτούνται για την εφαρμογή 

του T.Q.M. έτσι cί)στε να διαπιστωθεί το κενό (gap) και να 

οργανωθούν ενημερωτικές συναντήσεις, σεμινάρια κάλυψής του. 

ΙΙ. Η Φάση απόκτησης της γνώσης και η σταδιακή δόμηση της ποιότητας 

Η φάση αυτή είναι καθοριστική για την εφαρμογή της ολικής ποιότητας 

στον οργανισμό αφού σε αυτή ακριβώς τη χρονική στιγμή συγκροτείται η 

ποιότητα. Μέσα από διαδικασίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης όλο το 

προσωπικό του οργανισμού θα πρέπει να μάθει να χειρίζεται όλα τα 

εργαλεία και τις τεχνικές της T.Q.M. 

Τα επιμέρους βήματα τα οποία ακολουθούνται σε μια τέτοια διαδικασία 

είναι : 

α. η εκτίμηση της κουλτούρας του συγκεκριμένου οργανισμού μέσα 

από διαδικασίες κατανόησης τόσο της υπάρχουσας αλλά και της 

κουλτούρας την οποία θα επιθυμούσαν να υπάρχει μελλοντικά στον 

οργανισμό τους. Είναι αποδεκτό ότι αυτή σίγουρα θα είναι 

προσανατολισμένη σε μια αντίληψη πελατοκεντρικ1Ί και 

εναρμονισμένη με τις βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας. 

β. η απόκτηση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής τεχνικών, 

εργαλείων και διαδικασιών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε όλα 

τα μέλη του Οργανισμού (από αυτά τα οποία βρίσκονται στην κορυφή 
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της διοικητικής πυραμίδας μέχρι αυτά τα οποία κινούνται στα επίπεδα 

της λειτουργικότητας και της εκτέλεσης των διαδικασιών).Από τον 

διευθυντή της σχολικής μονάδας μέχρι τον φύλακα του κτιρίου και 

τον υπάλληλο καθαριότητας. 

γ . ο προσδιορισμός με ακρίβεια σε κάθε τμήμα του οργανισμού των 

πελατών (εσωτερικών και εξωτερικών) αλλά και των προμηθευτών με 

τις συνακόλουθες απαιτήσεις -προσδοκίες τους κατά την 

αλληλεπίδραση με αυτόν. 

δ. η λεπτομερής καταγραφ11 των διαδικασιών οι οποίες 

αναπτύσσονται στα πλαίσια του οργανισμού (με τη χρ11ση 

κατάλληλων εργαλείων flow charts) έτσι ώστε να εντοπιστούν οι 

«κρίσιμοι παράγοντες»( critical tactors ). 

ε. η συνεχής εκπαίδευση των συντονιστών (coordinators) των ομάδων 

αλλά και των μελών αυτών σε σταθερή και συστηματική βάση μέσα 

από μεθοδική καταγραφή των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών 

τους, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων που να ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες στις αρχές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων και μιας γενικότερης φιλοσοφίας η οποία 

εκλαμβάνει το Σχολείο σαν έναν Οργανισμό που μαθαίνει 

(Μπουραντάς, 2002: 4 78) μέσα από την «καμπύλη εμπειρίας» ή 

«καμπύλη μάθησης». 

στ. ο προσδιορισμός κριτηρίων με την καθιέρωση εκπαιδευτικών 

δεικτών. Ο ορισμός αυτών των δεικτών θα πραγματοποιηθεί μέσα από 

διαδικασίες καταγραφής των απαιτήσεων όλων των πελατών και στη 

συγκεκριμένη περίπτωση αυτοί είναι η πολιτεία, το υπαλληλικό 

προσωπικό (φύλακες, υπάλληλοι καθαριότητας, κ.α.), οι 

εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές. 
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ΙΙΙ. Η Φάση υλοποίησης της ποιότητας 

Καθοριστικής σημασίας για την είσοδο σε αυτό το στάδιο της όλης 

διαδικασίας αποτελεί η έμπρακτη βούληση της διοίκησης του σχολείου να 

προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδιασμού μέσα από την συνεργασία 

όλων των διατμηματικών ομάδων. Θα πρέπει να αναμένονται αρκετές 

αντιστάσεις (έκδηλες ή και λανθάνουσες ακόμα) σε αυτή τη διαδικασία 

αλλαγής. Τα επιμέρους στάδια εφαρμογής αυτής της φάσης θα μπορούσαν 

να οριστούν ως ακολούθως : 

α. ο προγραμματισμός της ποιότητας σε κάθε τμήμα. 

Αυτό το στάδιο από μόνο του αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης 

μέριμνας αφού αναφέρεται σε καθοριστικά στοιχεία επιτυχίας ή 

αποτυχίας της εφαρμογής της ποιότητας. Συγκεκριμένα απαιτεί: 

- προσδιορισμό των κύριων υπηρεσιών που παρέχονται στα 

πλαίσια του Σχολείου 

- καθορισμός των πελατcον (εσωτερικών και εξωτερικών) 

- διατύπωση της αποστολής του τμ~Ίματος με τη μορφή δ~Ίλωσης 

- αποτύπωση με τη μορφή ενός διαγράμματος ροής (flow chaιt) 

όλων των διαδικασιών και εντοπισμός των κρίσιμων από αυτές 

- διαπίστωση των απαιτήσεων των πελατών μέσα από τη χρ1Ίση 

διαφόρων τεχνικών (συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων, κλπ) 

- σύγκριση και διαπίστωση ανάμεσα στο επίπεδο παρεχόμενων 

υπηρεσιών και αυτού που θα έπρεπε να παρέχονται (διαπίστωση 

του gap) 

- ορισμός των ομάδων που θα αναλάβουν τη βελτίωση μιας 

διαδικασίας ή ακόμα και των ανασχεδιασμό της (re-engineering) 

έτσι ώστε να μειωθεί το «κενό». 

- υλοποίηση των βελτιώσεων 

- τυποποίηση της όλης διαδικασίας και 

- επανάληψης των παραπάνω βημάτων 
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β. η συγκριτική αξιολόγηση (benchιnarking) με άλλες σχολικές μονάδες 

αλλά και με οργανισμούς που βρίσκονται εκτός εκπαιδευτικού πεδίου 

με σκοπό την παρακολοίJθηση και την υιοθέτηση με την κατάλληλη 

πάντα προσαρμογ11 βέλτιστων πρακτικών στη δική μας σχολική 

μονάδα. 

γ. η καθιέρωση της ολικής ποιότητας σαν φιλοσοφίας και κυρίως σαν 

καθημερινό βίωμα στη ζω1Ί της σχολικ~Ίς μονάδας με την επικράτησή 

της ολικά . 

IV. Η Φάση αξιολόγησης εφαρμογής της ποιότητας 

Απαραίτητη φάση στην εφαρμογή μιας διαδικασίας εφαρμογής της 

ποιότητας αποτελεί η αξιολόγηση. Αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται 

ολικά (συνολικά) αλλά και τμηματικά (επιμέρους). Θα πρέπει επίσης 

ανάλογα με την χρονική στιγμή εφαρμογή της να οριστεί σαν αρχική ή 

διαπιστωτική, σε ενδιάμεση ή τροποποιητική και σε τελική. 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στη σύνθεση των ομάδων οι οποίες 

θα πραγματοποιούν αυτές τις αξιολογήσεις. 10 Τα μέλη τους θα είναι τόσο 

εσωτερικοί (προερχόμενοι από την ίδια τη σχολική μονάδα 11 από τον χώρο 

της εκπαίδευσης γενικότερα) αλλά και εξωτερικοί (με προέλευση 

ενδεχομένως και εκτός του εκπαιδευτικού φάσματος). 

Τα πορίσματα από τη διαδικασία της αξιολόγησης αποτελούν μία 

σημαντική πηγή πληροφόρησης αλλά και μάθησης για έναν ζωντανό 

οργανισμό όπως είναι μια σχολική μονάδα που επιθυμεί να «μάθει πώς να 

μαθαίνει>>. 

'
0 Στην ιστοσελίδα www.ofsted.goν.ιιk/scl1ools/sef. cf1η του Ofsted [Offιce for 

Standards ίη Edιιcation, Cl1ildren's Services and Skills (UK)] δίνονται πληροφορίες 

σχετικά με την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
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2° Κεφάλαιο Εννοιολογικός προσδιορισμός και καθορισμός 

των παραμέτρων του Σχεδίου Ανάπτυξης 

ενός Σχολείου (ΣΑΣ) 

(School Development Plan-SDP) 

2.1 Προσδιορισμός και παράμετροι του Σχεδίου Ανάπτυξης Σχολείου 

(ΣΑΣ) 

Κάθε οργανισμός που ελπίζει να ενταχθεί στον «κόσμο της ποιότητας» 

πρέπει να συμπεριλάβει την ποιότητα στον σχεδιασμό του (στρατηγικό 11 

επιχειρησιακό). Ο σχεδιασμός είναι ένα εργαλείο στην ευχέρεια κάθε 

οργανισμού και το πως θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν εξαρτάται: 

α) από την αξία που του αποδίδεται (τι αναμένει) και 

β) από το τι πρόκειται να προσδώσει σε αυτόν (το τελικό αποτέλεσμα). 

Η θεώρηση του σχεδιασμού ως βασικού συντελεστ~Ί στις αποφάσεις όπως : 

ποιο θα είναι το όραμα του οργανισμού , τι μετρήσιμους και αντικειμενικούς 

σκοπούς θα περιλαμβάνει σε σχέση με την ποιότητα καθώς και το πώς θα 

υλοποιηθεί το επιλεγμένο όραμα τον καθιστούν εργαλείο ανεκτίμητης 

αξίας. 

Μια αποτελεσματική προσπάθεια σχεδιασμού για την ποιότητα δίνει 

την ευκαιρία στη διοίκηση να διερευνήσει πόσο καλά ο οργανισμός είναι 

οργανωμένος και εστιασμένος στην επίτευξη των στόχων. Αυτό , συνήθως 

ονομάζεται «οργανωσιακή ευθυγράμμιση ποιότητας». 

Αναπόφευκτα, το παρόν και το μέλλον κάθε οργανισμού δεν μπορεί να μην 

είναι συνυφασμένο με την ποιότητα, η οποία θα ξεκινά από τον σχεδιασμό 

(στρατηγικό ή επιχειρησιακό) και θα ακολουθεί όλα τα στάδια ανάπτυξής 

του προκειμένου αυτός ο οργανισμός να εξελίσσεται στα πλαίσια ενός 

μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. 
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Θεωρώντας ότι και οι σχολικές μονάδες αποτελούν οργανισμούς οι 

οποίοι επιθυμούν την ανάπτυξη και την εξέλιξη προτείνεται η χρήση των 

Σχεδίων Ανάπτυξης του Σχολείου. 

Η καταγραφή των αναγκών της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας από 

τον διευθυντή και το εκπαιδευτικό προσωπικό θα μπορέσει να τους 

οδηγήσει στον προγραμματισμό και την καλύτερη εφαρμογ11 ενός σχεδίου 

βελτίωσης για το σχολείο τους (Daνis, 1989 στο Πασιαρδής & Πασιαρδή, 

2006: 20). 

Το Σχέδιο Ανάπτυξης του Σχολείου (ΣΑΣ) είναι ένα έγγραφο που 

καλύπτει όλες τις δραστηριότητες ενός σχολείου για μια χρονικ1Ί περίοδο 

συνήθως 3-4 ετών. Μπορεί να φέρει διάφορες ονομασίες όπως: «Scl1ool 

DeνelopΠΊent Plan» (SDP), «School lΠΊproνeΠΊent Plan» (SIP) ή 

«Post-Inspection (Ofsted) Action Plan» (Ρ-ΙΑΡ). Σύμφωνα με τις οδηγίες 

των εκπαιδευτικών αρχών στο Ηνωμένο Βασίλειο (U.K.), μπορεί να 

περιλαμβάνει δύο τμήματα -μέρη : α) το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του 

Σχολείου (Strategic School DeνelopΠΊent Plan-SSDP) 11 και β) το 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης του Σχολείου (Operational School 

DeνelopΠΊent Plan-OSDP). 

Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Σχολείου έχει ως σκοπό του να 

συνδυάσει τους σκοπούς-στόχους που θέτουν οι LEA (Local Edιιcation 

Aιιthorities) σε εθνικό και τοπικό επίπεδο με το Επιχειρησιακό Σχέδιο 

Ανάπτυξης του Σχολείου στοχεύει στην βελτίωση και διατήρηση των 

υψηλών προτύπων τα οποία έχουν ήδη επιτευχθεί σε επίπεδο σχολικ1Ίς 

μονάδας. 

Σύμφωνα όμως με τις οδηγίες άλλων εκπαιδευτικών αρχών 

Αγγλοσαξωνικών χωρών (Σκωτία) το Σχέδιο Ανάπτυξης του Σχολείου 

(ΣΑΣ) (School Deνelopment Plan-SDP) μπορεί να περιλαμβάνει στην 

απλούστερη μορφή του τρία τμήματα-μέρη : 

11 Για την έννοια του Στρατηγικού Μάνατζμεντ στο Αγγλοσαξωνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα βλ. FildeΓ ( 1997:86-104) 
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α) το τμήμα με τους στόχους (Ai111s Section), 

β) το τμ1Ίμα με τον έλεγχο-αξιολόγηση (Audit Section) και 

γ) το τμ~Ίμα για την ανάπτυξη (Deνelop111ent Section) 

της Σχολικής Μονάδας. 

Αποτελεί ένα χρ1Ίσιμο «εργαλείο» διοικητικής πρακτικής γιατί παρέχει 

χρήσιμες πληροφορίες για την διοίκηση του Σχολείου και τις κατευθύνσεις 

που αυτή ακολουθεί ιδιαίτερα σε εκπαιδευτικά συστήματα που υφίσταται η 

αξιολόγηση από εξωτερικούς αξιολογητές (Ofsted inspectors) ενώ η 

ανάπτυξη και η εφαρμογή του πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

άσκησης διοίκησης κάθε Σχολικής Μονάδας. 

Στις Αγγλοσαξωνικές χώρες όπου υφίσταται ο θεσμός των Τοπικών 

Αρχών Εκπαίδευσης (Local Education Authorities -LEAs) είναι δυνατόν να 

δίνονται συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την σύνταξή 

του , αν και αυτό δεν αποτελεί τον κανόνα σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει 

παρόλα αυτά η δυνατότητα να παρέχονται μέσω διαδικτύου οδηγίες και 

κυρίως παραδείγματα Σχεδίων Ανάπτυξης Σχολείων (Scl1ool Deνelop111ent 

Plan-SDP) ή Σχέδια Βελτίωσης Σχολείου (Scl1ool I111proνeιnent Plan), 

σχολικών μονάδων τα οποία αντιπροσωπεύουν «καλές πρακτικές» και 

«χρήσιμα παραδείγματα» για εκείνα τα σχολεία που θέλουν να τα 

λ θ ' \/ 
ακο ου ησουν . -

Ιδιαίτερα μάλιστα πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται ο 

οικονομικός σχεδιασμός (financial planning) του Σχεδίου ο τρόπος δηλαδή 

με τον οποίο διαχειρίζεται η Σχολική μονάδα τους οικονομικούς πόρους 

που της διατίθεται ώστε να προσδίδει τελικά σε όλα τα «εξερχόμενα» 

( oιιtcomes) μεγαλύτερη αξία (προστιθέμενη αξία). 

Πρόσφατα έχει ανακύψει ο προβληματισμός σχετικά με το τι δυνατότητες 

έχει μια σχολική μονάδα να συντάσσει ένα σχέδιο ανάπτυξης με στρατηγικό 

ορίζοντα . Στα πλαίσια αυτού του προβληματισμού διατυπώνεται η άποψη 

12 Παραδείγματα «βέλτιστων» πρακ:τικ:ών υπάρχουν στην ιστοσελίδα 
l1ttp: //www.fιηsis.info/ιιploads/r 17.pdf προσπελάστηκε στις 08/07/08 
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ότι τα σχολεία θα πρέπει να μετονομάσουν τα Σχέδια Ανάπτυξης Σχολείων 

(ΣΑΣ) - «Scl1ool Deνelopωent Plan» (SDP), σε «επιχειρησιακά 

ρυθμιζόμενους στόχους» (operational target-setting) με χρονικό ορίζοντα 

δράσης τα 1-2 έτη το οποίο θα αποτελεί και το πρώτο επίπεδο δράσης, στη 

συνέχεια σε ένα δεύτερο επίπεδο θα είναι το «στρατηγικό σχέδιο» και οι 

«στρατηγικές προθέσεις» (Strategic plan & Strategic intent) με χρονικό 

ορίζοντα τα 3-5 έτη και τέλος σε ένα τρίτο επίπεδο θα βρίσκονται οι 

«μελλοντικές προοπτικές» (Futures peΓspectiνe) με χρονικό ορίζοντα τα 

5-15έτη. 1 3 

13 Στο www.11csl.org.ιιk/1ηedia/F7B/52/kpool-evide11ce-davies.pdf «Frοιη scl1oo l 
developιηe11t pla11s to a strategic pla1111ing fraιηework» Brent Davies, /11teΓnational 
Leadersl1ip CentΓe, University of ΗιιΙΙ προσπελάστηκε την 11 /07/08 
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« μελλοντικές προοπτικές» 

(Fιιtures perspectiνe) 

«στρατηγικές προθέσεις» 

Strategic intent 

-----ιιιιιι1"'"~ ----------------------------_.,. .... 

... 

.... 

«στρατηγικό σχέδιο» 

StΓategic plan 

«επιχειρησιακά 

ρυθμιζόμενους στόχους» 

( operational target-setting) 

Σχήμα 3 
Πλαίσιο Στρατηγικού Σχεδιασμού 

5-15 έτη 

3-5 έτη 

1-2 έτη 

(από «From school development plans to a strategic planning framework» 
Brent Daνies, International Leadersl1ip Centre, Uniνeτsity of Hull) 

Η αναγκαιότητα από έναν τέτοιο προσδιορισμό προκύπτει από τις 

διαρκώς μεταβαλλόμενες παγκόσμιες συνθήκες στα πλαίσια των οποίων δεν 

μπορούν οι σχολικές μονάδες να ασχολούνται με λεπτομερειακή αναφορά 

στον εκπαιδευτικό τους σχεδιασμό τους σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο 

παγκόσμιο περιβάλλον και θα πρέπει μέσω των «επιχειρησιακά 

ρυθμιζόμενων στόχων» τους να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στα 

μαθησιακά «εξερχόμενα» ( oιιtcomes) σε αυτά που πρέπει να γνωρίζουν οι 

μαθητές κατά την έξοδό τους από το σχολικό σύστημα (learning oιιtc01nes). 

Για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα όλα αυτά δείχνουν 

νεφελώματα και αποκυήματα επιστημονικής φαντασίας αφού δεν υφίσταται 

κανενός είδους προγραμματισμός (όχι μόνο σε επίπεδο στρατηγικό αλλά 
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ούτε καν σε επίπεδο επιχειρησιακό-λειτουργικό) όσον αφορά τις σχολικές 

, δ 14 
μονα ες. 

Αν αποδεχτούμε την σχετική αδυναμία μιας σχολικής μονάδας να 

πραγματοποιήσει στρατηγικό σχεδιασμό δεν μπορούμε να αρνηθούμε τη 

δυνατότητά της για τη διαμόρφωση «στρατηγικό)Υ προθέσεων» οι οποίες 

θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

α. Τη δημιουργία υψηλών προσδοκιών και μιας κουλτούρας επιτυχίας. 

Η απαίτηση για την επίτευξη υψηλών στόχων (Cross & Rice, 2000 : 64) 

μελλοντικά μέσα από την διαμόρφωση ενός οράματος είναι δυνατόν να 

αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για ενεργοποίηση και κυρίως για τη 

διαμόρφωση μιας κουλτούρας επιτυχίας και μιας ατμόσφαιρας για επίτευξη 

της επιτυχίας μέσα στη σχολική μονάδα. 

β. Τη διασύνδεση ανάμεσα στο σπίτι και το σχολείο μέσα από την ανάπτυξη 

μιας «κοινότητας που μαθαίνει» 

Η ανάπτυξη ισχυρών δεσμών επικοινωνίας και ανταλλαγ1Ίς απόψεων είναι 

δυνατόν να δημιουργήσει μια κοινότητα αποδοχής κοινών αντιλήψεων, 

απόψεων και θέσεων ικανών να μετασχηματιστούν σε κοινωνία που 

1 4Σε επίπεδο Κεντρικής Υπηρεσίας (ΥΠΕΠΘ) θα μπορούσαμε να δεχθούμε ότι 

υφίσταται Στρατηγικός Σχεδιασμός ο οποίος ορίζει τους βασικούς άξονες της 

στρατηγιΚΙΊς ως ακολούθως : 

1 . την πολιτιΚJΊ του «έξυπνου σχολείου» 

2. τη μεταρρυθμιστιΚJΊ πολιτιΚΙΊ ενός «σύγχρονου εξωστρεφούς και δυναμικού 

ελληνικού ΑΕΙ» 

3. τη διαμόρφωση μιας πλατφόρμας καινοτόμων δράσεων, που θα διατρέχει 

οριζόντια όλες τις βαθμίδες της δια βίου Μάθησης με στόχο να καταστήσει το νέο 

«Έλληνα πολίτη της Ευρώπης - Πολίτη του κόσμοω>.(Συνέντευξη Υπουργού 

ΥΠΕΠΘ Αθήνα, 12 ΜαΊου 2008) 
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μαθαίνει από κοινού, «έναν μανθάνοντα οργανισμό» (McBeatl1, 2003 στο 

Δαράκη, 2007: 59) 15
. 

γ. Την εγκαθίδρυση μιας εξατομικευμένης μάθησης για όλους τους μαθητές 

στηριγμένη στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών) 

Η επίτευξη μιας διδασκαλίας η οποία θα είναι δομημένη στη βάση της 

εξατομικευμένης μάθησης με την αρωγ11 των ΤΠΕ θα μπορέσουν να 

καταστήσουν την όλη διαδικασία πιο αποτελεσματικ1Ί και σαφώς χρήσιμη 

για τους μαθητές, τους τελικούς αποδέκτες κάθε διαδικασίας. 

δ. Διαμόρφωση μιας ηγεσίας με βάθος σε όλο το προσωπικό . 

Μια δυναμική ηγεσία η οποία κάνει αισθητή την παρουσία της σε όλες της 

δομές της σχολικ1Ίς μονάδας και συγχρόνως διαχέεται μέσα από αυτές όχι 

ταυτιζόμενη αποκλειστικά και μόνο με ένα πρόσωπο αλλά μέσα από την 

ανάπτυξη ηγητόρων σε κάθε δραστηριότητα που αναπτύσσεται στη σχολική 

μονάδα 

ε. Σχεδιασμός και εφαρμογή κατάλληλων δεικτών επίδοσης και διαη1ρηση 

όλων σε μια διαδικασία λογοδοσίας. 

Η επιλογή και ο προσδιορισμός των κατάλληλων δεικτών επίδοσης για την 

κάθε συγκεκριμένη σχολική μονάδα στα πλαίσια μιας διαδικασίας αυτο

αξιολόγησης αποτέλεσμα συναινετικών διαδικασιών θα εξασφαλίσει την 

γενική βούληση για τον έλεγχο της απόδοσης. Συγχρόνως θα πρέπει να 

εμφυσηθεί και η ανάγκη για λογοδοσία (accountability) 16 αρχικά στα 

άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη (γονείς, τοπική κοινότητα) σαν συμπλ1)ρωμα 

της διαδικασίας εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων-πηγών για την 

λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

15 Για τον «μανθάνοντα οργανισμό» γενικά (lean1ing oι·ganization) και ειδικότερα 
για το σχολείο βλ. στο Bι1sl1 & Middlewood, ( 1997 : 3 1-42) και στο FildeΓ -
Rιιssell - Siιnkins, (1997:227-41). 
16 Για την έννοια της λογοδοσίας και την αυτονομία των σχολικών μονάδων στο 
Αγγλοσαξωνικό εκπαιδευτικό σύστημα βλ. Filder -Rιιssell - Siιnkins, 
(1997:20-34) 
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Στα πλαίσια ύπαρξης κάποιων κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την 

σύνταξη ενός ΣΑΣ (SDP) και εκμεταλλευόμενοι την Αγγλοσαξωνική 

εκπαιδευτική εμπειρία αυτές θα μπορούσαν να αφορούν τους παρακάτω 

άξονες: 

Ι. Πού είμαστε τώρα ; (Where are we now?) 

Η Σχολική Μονάδα προσδιορίζει τη θέση της τη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή και την τεκμηριώνει με στοιχεία . Πληροφορίες σε αυτό το τμήμα 

παρέχουν τα αποτελέσματα των τελευταίων εξετάσεων των μαθητών , οι 

β_αθμοί προόδου των μαθητών, η σύγκριση του σχολείου με άλλα σχολεία, ο 

βαθμός ικανοποίησης των γονέων από το σχολείο, οι στόχοι για βελτίωση 

και η αναφορά προόδου η οποία συντάσσεται από τους επιθεωρητές (Ofsted 

inspectors) και την Τοπική Εκπαιδευτική Αρχή ( L.E.A.). 

11. Επίδοση (Performance) 

Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει τα «εξερχόμενα» της Σχολικής Μονάδας τα 

οποία είναι το αποτέλεσμα κάθε διαδικασίας αυτο-αξιολόγησης, τη πρόοδο 

της εφαρμογής σχεδίων δράσης της καθώς επίσης και μια περίληψη 

αξιολόγησης του κόστους αποτελεσματικότητας αποφάσεων οι οποίες 

ελήφθησαν το σχολικό έτος που πέρασε. 

111. Διαδικασία (Process) 

Αυτό το τμήμα αφορά τις λεπτομέρειες της διαδικασίας ανάπτυξης του 

σχεδίου στην οποία περιλαμβάνεται και η έρευνα η οποία προηγ11θηκε με 

αναφορά στις κατευθυντήριες οδηγίες των τοπικών και εθνικών 

εκπαιδευτικών αρχών. 
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IV. Αποστολή, Στόχοι και προτεραιότητες (Mission, Aims and 

Prio rities) 

Αυτό το τμ11μα ενώνει την Αποστολή της Σχολικής Μονάδας με τις τοπικές 

και εθνικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί στον εκπαιδευτικό τομέα. 

V. Λόγοι για Αλλαγή (Reasons for Change) 

Εδώ παρουσιάζονται επιγραμματικά οι αποφάσεις της διοίκησης της 

Σχολικής Μονάδας, τα «εξερχόμενα» από κάθε σημαντική απόφαση για 

σημαντικές αλλαγές που έχουν αναληφθεί ύστερα από μια διαδικασία 

ιεράρχησής τους. 

VI. Και αν μείνουμε στα ίδια ; (What will stay the same?) 

Το ερώτημα αυτό τίθεται προκειμένου να διαγνωσθεί η διάθεση του 

Οργανισμού για αλλαγή. Οι βασικές οδηγίες από αρκετές LEA θεωρούν ότι 

το 85% των επιτευγμάτων μιας σχολικής χρονιάς πιθανόν να μείνουν τα 

ίδια και στη συνέχεια για αυτό και συστήνουν να επισημαίνεται στο Σχέδιο 

πόσο σημαντικά είναι τα επιτεύγματα της βελτίωσης που 

πραγματοποιήθηκαν και είναι αναμενόμενο να μην υπάρχει περαιτέρω 

βελτίωση έως ότου σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Αναμφίβολα αυτό 

καταδεικνύει και μια πραγματιστική αντιμετώπιση της αντικειμενικής 

πραγματικότητας. 

VII. Μελλοντικά Σχέδια (Future Plans) 

Περιλαμβάνονται σχέδια δράσεις του cuπicιιlιιω για το επερχόμενο 

σχολικό έτος με τα κόστη τους, συνοπτικό κόστος του Σχεδίου Προσωπικού 

(αφορά προσλήψεις διαφόρων ειδικοηΊτων που θα απασχοληθούν στην 

σχολική μονάδα) και γενικά συνοπτικά κόστη διδακτηρίου και οικονομικά 

κόστη εμπλοκής σε άλλα στρατηγικά σχέδια. 
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VIII. Οικονομική Θεώρηση (Finance Iιnplications) 

Αφορά μελλοντικές προβλέψεις για τον αριθμό των μαθητών, πιθανές πηγές 

εισροών, ο ολικός προϋπολογισμός της Σχολικής Μονάδας, οι σταθερές 

πηγές εσόδων και πως αυτές θα χρησιμοποιηθούν, σχέδια για πιθαν1Ί 

μείωση εισροών (σενάρια), κλπ 

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι: 

- Η εφαρμογή του Σχεδίου πρέπει να είναι ευέλικτη και συνιστάται να 

παρακολουθείται προσεκτικά προκειμένου να λαμβάνονται χρήσιμα 

συμπεράσματα όταν θα αναθεωρηθεί το σχέδιο για την επόμενη χρονιά. 

- Για να είναι σίγουρη επίσης η υλοποίησή του θα πρέπει να υποστηρίζεται 

από ένα Οικονομικό Σχέδιο (προϋπολογισμό). Χρήσιμος είναι ένας 

οικονομικός προϋπολογισμός μικρής διάρκειας όπως π.χ. έξι μηνών, η 

εκπόνηση χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης επιμέρους δράσεων του 

Σχεδίου, η διατήρηση της ίδιας ομάδας προσωπικού διαχείρισης του 

Σχεδίου, κλπ. τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα προσαρμογής στις 

μεταβαλλόμενες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες του ευρύτερου 

περιβάλλοντος. 

- Θεωρείται «καλή πρακτική» να συνδέεται το ΣΑΣ με άλλα Σχέδια Δράσης 

όπως για παράδειγμα : με το Σχέδιο Διαχείρισης της Περιουσίας της 

Σχολικής Μονάδας, με το Σχέδιο Ανάπτυξης της Ιδιοκτησίας της, με το 

σχέδιο Ανάπτυξης του Προσωπικού 11 με το Σχέδιο Ανάπτυξης των ΤΠΕ. 
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2.2 Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή ενός Σχεδίου Ανάπτυξης του 

Σχολείου (ΣΑΣ) 

Η εφαρμογ11 ενός ΣΑΣ προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στην 

κουλτούρα της Σχολικής Μονάδας. Εμπλέκει όλο το προσωπικό 

(εκπαιδευτικό και μη) καθώς επίσης και τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη 

(γονείς και τοπική κοινωνία) σε μια διαδικασία διαμοιρασμού της λ1Ίψης 

αποφάσεων (shared decision ωaking) δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης 

νέων κοινωνικών δεξιοτήτων, απόκτησης νέων γνώσεων και μορφών 

συμπεριφοράς 1 7 • Εξάλλου η αληθιν1Ί δοκιμασία για την επιτυχία των 

τιθέμενων κριτηρίων επίδοσης είναι ο βαθμός ανάπτυξης κοινωνικών 

δεξιοτήτων επικοινωνίας και δεξιοτήτων επίλυσης πραγματικών 

κοινωνικών προβληματικών καταστάσεων από μέρους των μαθητών σε 

σχέση πάντα με μια ποιότητα σκέψης (Daggett, 2000:71). 

Αναπτύσσονται έτσι κοινωνικές σχέσεις συνεργατικότητας και ένα νέο 

κοινωνικό ~Ίθος ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό, την οικογένεια και 

την τοπική κοινότητα . Σε ατομικό επίπεδο βοηθά τους εκπαιδευτικούς να 

εντοπίσουν ικανότητες και δεξιότητες που ούτε οι ίδιοι φανταζόντουσαν ότι 

είχαν συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην προσωπική και επαγγελματικ1Ί 

τους βελτίωση (μια κουλτούρα επαγγελματισμού) 18
. 

Η ωφέλεια από την κατάρτιση ενός ΣΑΣ για μια Σχολική Μονάδα είναι 

σημαντικότατη , γιατί : 

• Αναγκάζουν τη διοίκηση της Σχολικής Μονάδας να μελετήσει 

διεξοδικά και κριτικά την παρούσα κατάσταση και να κρίνει κατά πόσο 

17 ΣυνοπτιΚΊΊ παρουσίαση διαφόρων πρακτικών που μπορεί να ακολουθ11σει η 
διοίΚΊ1ση μιας σχολιΚΊlς μονάδας (με παράλληλη βιβλιογραφιΚΊl αναφορά) για την 
επίτευξη επικοινωνίας με την τοπιΚΊ) κοινωνία ξεκινώντας από το ίδιο το σχολικό 
πλαίσιο και την ανάπτυξη ενός «ηθικού διαλόγου» βλ. Jaqιιes & Vongalis
Macrow, (2007 : 306-1 Ο) 
1 8Σχετικά με της μορφές ηγεσίας: συναλλακτιΚΊ) (transactional), μετασχηματιστιΚΊ) 
(transforιηational) και διασπαρμένη (dispersed) βλ. ΔαράΚΊl (2007:56-60) 
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οι δραστηριότητες της ανταποκρίνονται στην αποστολή της . 

• Βοηθά τη διοίκηση να επιλέξει με ορθολογικό τρόπο τη βέλτιστη 

πορεία ανάπτυξης και να καθορίσει ποια θα πρέπει να είναι η 

επιθυμητή μελλοντικ1Ί κατάσταση, καθώς και το πως και πότε αυτή θα 

επιτευχθεί, προτείνοντας λύσεις μέσα από μια ορθολογική διαδικασία 

μειωμένου ρίσκου. 

• Μελετά διεξοδικά τις επικρατούσες συνθήκες στο εσωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον, που αποτελούν βασικούς παράγοντες εύρυθμης 

λειτουργίας και ανάπτυξης της Σχολικής Μονάδας, μειώνοντας 

τοιουτοτρόπως την πιθανότητα λήψης λανθασμένων αποφάσεων και 

προετοιμάζοντας την να αντιμετωπίσει τις ενδεχόμενες αλλαγές. 

• Καταγράφει με σαφή, συστηματικό και σχετικά απλό τρόπο τις 

κρίσιμες πληροφορίες για τις αποφάσεις της διοίκησης 

• Το ΣΑΣ συγκεκριμενοποιώντας τους στόχους της Σχολικής Μονάδας, 

συμβάλει στον καθορισμό κριτηρίων ελέγχου και αξιολόγησης της 

αποδοτικότητας των αντίστοιχων δράσεων, υποδεικνύοντας παράλληλα 

μέσω τεχνικών ανατροφοδότησης, τις απαιτούμενες και αναγκαίες 

προσαρμογές . 

Από τεχνοκρατικής απόψεως επιτυγχάνονται τα παρακάτω αποτελέσματα 

σύμφωνα με την ταξινόμηση των τμημάτων-μερών τα οποία έχει ένα ΣΑΣ : 

Α. Σχετικά με τους σκοπούς και στόχους 

- Επιτρέπει την άμεση και ξεκάθαρη κατανόηση των σκοπών και στόχων 

τους οποίους επιδιώκει η Σχολική Μονάδα και οι οποίοι γίνονται έτσι 

άμεσα αντιληπτοί τόσο από το εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και από τους 

γονείς και τους μαθητές 
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- Παρέχει ένα πλαίσιο ερμηνείας σχετικά με το ποιες πολιτικές και 

προτεραιότητες θα πρέπει να παραχθούν 11 και να πραγματοποιηθούν 

(υλοποιηθούν) 

- Εγκαθιστά ένα πλαίσιο αναφοράς σχετικά με την εκτίμηση της επιτυχίας 

των δραστηριοτήτων του Σχολείου 

Β. Σχετικά με τον έλεγχο (αυτο- αξιολόγηση) 

- Περιγράφει την επίδοση σχετικά με την στοχοθεσία και εντοπίζονται τα 

δυνατά και αδύνατα σημεία της 

- Από μια σταθερή βάση αναγνωρίζονται οι περιοχές που απαιτείται η 

εμπέδωσή τους ή η βελτίωσή τους 

- Παρέχει έναν κατάλογο περιεχομένων για τον σχεδιασμό συγκεκριμένων 

σχεδίων δράσης εμπέδωσης ή βελτίωσης της εργασίας στο Σχολείο 

- Παρέχει την αναγκαία δομή για αναφορά της επίδοσης της Σχολικής 

Μονάδας στα ενδιαφερόμενα μέρη (γονείς, σχολική επιτροπή και 

εκπαιδευτικές αρχές) 

- Προσδίδει νόημα και περιεχόμενο δημοσιοποιώντας το περιβάλλον του 

Σχολείου σχετικά με τα επιτεύγματά του 

Γ. Σχετικά με το τμήμα για την ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας 

- Προσφέρει αξιολογικό νόημα σχετικά με το ποιες από τις υπάρχουσες 

διαδικασίες της τρέχουσας διοίκησης του Σχολείου μπορούν να εμπεδωθούν 

ή και να βελτιωθούν 

- Διευκολύνει αποτελεσματικά την εστίαση στα διαθέσιμα οικονομικά 

στοιχεία και πηγές 

- Παρέχει νόημα στους σχεδιασμούς εφαρμογής και υλοποίησης 

σημαντικών και βασικών σχεδίων ανάπτυξης των τοπικών και εθνικών 

εκπαιδευτικc'ον αρχών (για παράδειγμα της ανάπτυξης προσωπικού ή τις 

υποστήριξης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες) 
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- Θέτει σε ξεκάθαρη και ρεαλιστική βάση το πρόγραμμα με τα διάφορα 

σχέδια δράσης για τα επόμενα 1-3 έτη 

Προτείνει δραστηριότητες για το πρόγραμμα εκπαιδευτικών 

δραστηριοτ~Ίτων των εκπαιδευτικών και της ανάπτυξης του προσωπικού σε 

άμεση συσχέτιση με την συνολική εργασία βελτίωσης του Σχολείου 

Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι: 

- Κάθε εκτίμηση της επίδοσης της Σχολικής Μονάδας θα πρέπει να γίνεται 

σε άμεση σχέση με τους σκοπούς και τους στόχους που είχαν τεθεί και θα 

πρέπει να υπάρχει άμεση διασύνδεση ανάμεσα στους στόχους, τις πολιτικές 

υλοποίησης που ακολουθ1Ίθηκαν, τις προτεραιότητες και τους στόχους οι 

οποίοι περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης για την ανάπτυξη της σχολικ~Ίς 

μονάδας. Θα πρέπει επίσης να έχει γίνει κατανοητό από την αρχή και από 

όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία το όραμα της 

Σχολικής Μονάδας το οποίο πρέπει να είναι ξεκάθαρο (Daggett, 2000:72). 

Η επιτυχία ή ακόμα και η αποτυχία (αποενεχοποίηση του λάθoυς

learning from tl1e mistakes) σε κάθε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης (project) 

θα πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τη συνεισφορά της στην επίτευξη των 

σκοπών και των στόχων που είχαν τεθεί αρχικά. 

Οι πετυχημένες πρακτικές διοίκ~1σης οι οποίες ακολουθήθηκαν από 

άλλες σχολικές μονάδες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και στα πλαίσια 

μιας σχέσης συνεργασίας στο επίπεδο της διοίκησης αυτές θα πρέπει να 

διαμοιράζονται (Cross & Rice, 2000 : 65). 

- Ο έλεγχος-αξιολόγηση είναι ένας αναγκαίος όρος προκειμένου να 

αποφανθούμε για την αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού. Αφορά επίσης 

τόσο τα οικονομικά όσο και όλες τις πηγές τις οποίες έχει στη διάθεσή της 

μια σχολική μονάδα και αποτελούν ενδεικτικούς δείκτες της επίδοσής της 

(σχολικής μονάδας). Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

σαν δείκτες : τα αποτελέσματα των μαθητών σε εξετάσεις , ο αριθμός των 
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γονέων οι οποίοι προτιμούν τη σχολική μονάδα προκειμένου να εγγράψουν 

τα παιδιά τους, κ.α. 

Αποτελεί μια βασική δραστηριότητα (principal actiνity) στον 

εκπαιδευτικό έλεγχο η αλληλοσυσχέτιση στοιχείων όπως : η ποιότητα του 

Cιιιτίcιιlιι111 και των εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ,η 

ποιότητα της μάθησης και της διδασκαλίας, η πρόοδος των μαθητών, η 

διαχείριση των οικονομικών, η διαχείριση του προσωπικού και των 

διαθέσιμων πηγών και το ήθος του Σχολείου στο οποίο περιλαμβάνονται η 

συνεργασία και συμβουλευτική με τους γονείς και οι σχέσεις με τους γονείς 

αλλά και τους μαθητές. 

- Ένα σχέδιο δράσης (project) μπορεί να προκύπτει είτε από εσωτερικούς 

λόγους (διαχείριση προσωπικού , οικονομική διαχείριση πόρων, διαχείριση 

πηγών που έχει στη διάθεσή της η σχολική μονάδα, κλπ) , είτε από 

προτεραιότητες που καθορίζονται από τις εθνικές και τοπικές 

εκπαιδευτικές αρχές. Μπορεί να είναι ακόμα αποτέλεσμα ενός αυτο

ελέγχου ( αυτο-αξιολόγησης) της σχολικής μονάδας στα πλαίσια του 

Σχεδίου Ανάπτυξής της (για παράδειγμα η βελτίωση των δεσμών με άλλα 

σχολεία της αυτής ή της προγενέστερης εκπαιδευτιΚΊ1ς βαθμίδας). 

Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής ενός Σχεδίου Δράσης (pIΌject) αυτό θα 

πρέπει να περιλαμβάνει: 

α. τους στόχους (συμπεριλαμβάνοντας και τα κριτήρια επιτυχίας) τα οποία 

θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα και εύκολα στην κατανόησή τους ενώ θα 

πρέπει να τεθούν σε μια συμφωνημένη βάση δεικτών επίδοσης 

(perfonηance indicators) 

β. τις στρατηγικές εφαρμογής για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. 

Θα πρέπει να υφίσταται ξεκάθαρη δήλωση όλων αυτών οι οποίοι 

εμπλέκονται και το είδος της δράσης η οποία θα πρέπει να αναληφθεί απ' 

αυτούς 
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γ . ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα ενός έτους για την υλοποίηση ενός 

σχεδίου δράσης (project) κρίνεται αποδεκτό εκτός και αν επιδιώκεται η 

υλοποίηση βασικών προγραμμάτων τότε επιλέγεται μακρύτερη διάρκεια 

εφαρμογ1Ίς. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να προβλέπεται η ετήσια 

εκτίμηση της όλης διαδικασίας 

δ. η άμεση και συνεχή υποστήριξη του προσωπικού με τη μορφ1Ί 

συμβουλευτικής (ακόμα και αναζήτησ1Ίς και εκτός του σχολείου -

oιιtsourcing )και παροχής των αναγκαίων πόρων οικονομικών και μη. Αυτό 

αποτελεί και μια από τις βασικά προ απαιτούμενα για την υλοποίηση 

οποιουδήποτε προγράμματος ή σχεδίου δράσης 

ε . η ύπαρξη ξεκάθαρων και συγκεκριμένων διαδικασιών για τη συλλογ11 

στοιχείων με σκοπό την αξιολόγηση και την εκτίμηση της επιτυχίας και της 

επίτευξης των στόχων. 

- Με την ολοκλήρωση ενός σχεδίου δράσης (project) θα πρέπει στην ετήσια 

αξιολόγηση να αναφέρονται τα αποτελέσματα των σχεδίων ανάπτυξης που 

υλοποιήθηκαν προκειμένου αφενός μεν να καταδειχθεί η επιπλέον αξία 

(προστιθέμενη αξία) την οποία απέκτησε η εκπαιδευτική πράξη στη 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα αφετέρου να ανιχνευτεί η αναγκαιότητα 

επέκτασης της εφαρμογής του και την επόμενη χρονιά ή να μπορεί να 

εντοπιστεί μια καινούργια περιοχή ανάπτυξης, μια νέα περιοχή 

ενδιαφέροντος για την σχολική κοινότητα (critical event). 
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2.3 Οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και τα Προγράμματα 

Σπουδών τους 

Μια από τις πιο σημαντικότερες προκλήσεις που έχουν αν 

αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες κοινωνίες είναι η κοινωνικοποίηση των 

ατόμων με αναπηρία με σκοπό όχι απλά την ένταξη αλλά την ενσωμάτωση 

και την ενεργητική τους συμμετοχή στην οικονομική, κοινωνικ1Ί και 

πολιτιστική ζωή της κάθε κοινωνίας. Η ανάπτυξη των επιστημών, η εξέλιξη 

στους τομείς της τεχνολογίας και της πληροφορικής, ο εκσυγχρονισμός των 

μέσων και των συνθηκών εργασίας, η βελτίωση των συνθηκών 

εκπαίδευσης, οι Διακηρύξεις των Διεθνών Οργανισμών και η συνδρομή του 

Κινήματος των Αναπήρων, έχουν συμβάλει καθοριστικά στη συστηματική 

μελέτη του προβλήματος της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με 

Αναπηρία καθώς και στην επανεξέταση των όρων στα πλαίσια των οποίων 

διατυπώνονται οι αρχές για την μόρφωση, την ένταξη και την συμμετοχή 

τους στην κοινωνία. 

Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η Ειδική Αγωγή λειτουργεί 

οργανωμένα πάνω από 25 χρόνια δεν είχαν αναπτυχθεί μέχρι το 2004 

τουλάχιστον τα κατάλληλα αναλυτικά προγράμματα που να 

ανταποκρίνονται στο σύνολο των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των 

μαθητών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έντονη διαφοροποίηση του 

περιεχομένου αλλά και των στόχων διδασκαλίας στις διάφορες μονάδες 

Ειδικ~Ίς Αγωγής (μία τάση η οποία εξακολουθεί μέχρι και σ~Ίμερα να 

υφίσταται οφειλόμενη όμως σε άλλους παράγοντες). Οι συνθήκες αυτές 

θέτουν σε σοβαρή αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στα πλαίσια της Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας. 

Οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) δεν αποτελούν χώρο 

θεραπείας ή φύλαξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες, αλλά χώρο 

εκπαίδευσης και μάθησης (έχει απομακρυνθεί το μοντέλο παρέμβασης από 

τις προνοιακές- ιατρό κεντρικές αντιλήψεις του παρελθόντος). 
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Όμως, για να είναι εφικτή η υλοποίηση μιας συστηματικής, επιστημονικής 

και κατάλληλης εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη η ύπαρξη κατάλληλων 

αναλυτικών προγραμμάτων, που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες 

ανάγκες κάθε κατηγορίας αλλά και κάθε παιδιού στην ειδική αγωγή, ώστε 

να μπορεί να υλοποιείται η εξατομικευμένη εκπαίδευση του. 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θεσμικά η όλη αυτή διαδικασία 

επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστεί νομοθετικά με το Ν .2817/2000 (ΦΕΚ 

78/τ.Α'/ 14.3.2000) ο οποίος αφορούσε την «εκπαίδευση των ατόμων με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Σύμφωνα με τον σχετικό νόμο η γενική

επαγγελματική εκπαίδευση των ατόμων με Αναπηρία, παρέχεται στα 

σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τα οποία κατά περίπτωση , 

οργανώνονται, στελεχώνονται, εξοπλίζονται και υποστηρίζονται 

κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία διδακτική και 

ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των ατόμων αυτών. 

Οι μαθητές με αναπηρία μπορεί να φοιτούν: 

1. Στη συν1Ίθη σχολική τάξη με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό 

ειδικής αγωγής, ο οποίος υπηρετεί στο Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης & 

Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και 

ορίζεται από το Κ.Δ.Α.Υ .. 

2. Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα 

Ένταξης (Τ.Ε.), που λειτουργούν μέσα στα σχολεία της γενικής και 

τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης 

3. Όταν η φοίτηση στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και στα τμήματα 

ένταξης καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολη λόγω του είδους και του βαθμού 

του προβλήματός τους, τότε η εκπαίδευση παρέχεται και σε Αυτοτελή 

Σχολεία Ειδικής Αγωγής. 

Στην κατηγορία των Αυτοτελών Σχολείων Ειδικής Αγωγής υπάγονται 

και τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικ~Ίς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ). Η οργάνωση και η λειτουργία τους, στο ξεκίνημά τους, 

στηρίχτηκε στα αποτελέσματα των πιλοτικών προγραμμάτων της πρώτης 
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Σχολής Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Σ.ΕΙ.Ε.Ε) του ΥΠΕΠΘ, που 

ιδρύθηκε με το υπ' αριθμ. 137/83 Π.Δ., στην Καλλιθέα Αττικής. Με την 

ψ1Ίφιση όμως του Ν. 2817/00 αυτή μετατράπηκε στο πρώτο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., για 

να επακολουθήσουν πάνω από 60 μέχρι σήμερα, πανελλαδικά, κυρίως στις 

πρωτεύουσες των νομών, χωρίς να επαρκούν και πάλι να απορροφήσουν 

όλο το μαθητικό πληθυσμό, στον οποίο απευθύνονται. 

Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και το προσωπικό τους υπάγονται στις κατά τόπους 

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σ' αυτά εγγράφονται και 

φοιτούν μαθητές ηλικίας 14-22 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον ειδικού ή 

γενικού δημοτικού σχολείου, για 5 έως 8 χρόνια, ανάλογα με τις 

εξειδικεύσεις και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Πρόκειται για 

μαθητές με αναπηρίες, διαγνωσμένες στη χώρα μας από τα Κ.Δ.Α. Υ. ή από 

επίσημη Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας. Οι αναπηρίες τους προκύπτουν ως αποτέλεσμα: 

Μιας συγκεκριμένης αναπηρίας όπως είναι η Νοητική Καθυστέρηση 

(Ν.Κ): Ελαφριά Ν .Κ (νοητικό πηλίκο 50-55 έως 69 ), Μέτρια Ν.Κ (35 -40 

έως 50-55), Σοβαρή Ν.Κ ( 20-25 έως 35-40) , του αυτισμού (διάχυτης 

αναπτυξιακής διαταραχής) ή των πολλαπλών αναπηριών σαν νοητική 

υστέρηση μαζί με σοβαρά προβλήματα όρασης ή ακοής, σαν νοητική 

υστέρηση και αυτισμός, σαν σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά 

ελαττώματα μαζί με νοητική καθυστέρηση και σύνθετων γνωστικών, 

συναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών. 

Τις πρώτες γενικές, αλλά απαραίτητες για το προφίλ του μαθητή, 

πληροφορίες τις λαμβάνει το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΕΕΕΚ από την 

διάγνωση του Κ Δ Α Υ και την έκθεση του ψυχολόγου του Σχολείου από 

στοιχεία που απαιτείται να υπάρχουν και να ανανεώνονται στον Ατομικό 

Φάκελο (ΑΦΜ) του κάθε Μαθητή. 

Ακολουθεί η εκπαιδευτιΚΊΊ και λειτουργική αξιολόγηση από τον 

εκπαιδευτικό, που αποσκοπεί στον προσδιορισμό του επιπέδου γνώσεων, 
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δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα 

ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του μαθητή. 

Η αξιολόγηση γίνεται με λίστα διαμορφωμένη κατά σειρά δυσκολίας 

(Λίστες Ελέγχου Δεξιοτήτων) και ολοκληρώνεται όταν έχουν 

συγκεντρωθεί όσο το δυνατόν αξιόπιστες πληροφορίες για το μαθητή. Με 

βάση αυτές τίθενται πραγματοποιήσιμοι στόχοι και θα επεξεργάζεται το 

κατάλληλο πρόγραμμα (Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα). Τα 

φύλλα αξιολόγησης και οι σχετικές παρατηρήσεις τοποθετούνται στον 

ατομικό φάκελο του μαθητ11 (ΑΦΜ) και φυλάσσονται στο αρχείο της 

Σχολικής Μονάδας. 

Η αξιολόγηση είναι τριών ειδών ανάλογα με την χρονική στιγμή κατά την 

οποία πραγματοποιείται όσον αφορά την όλη εκπαιδευτική παρέμβαση. 

Διακρίνεται σε : Διαγνωστική ή εισαγωγική, Διαμορφωτική ή ενδιάμεση 

και σε Τελική (αξιολόγηση). Συγκεκριμένα : 

Α. Διαγνωστικ1Ί ή εισαγωγική 

Σε κάθε προγραμματισμό είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε όχι μόνο που 

θέλουμε να φτάσουμε αλλά και από πού ξεκινάμε (base line). Ιδιαίτερα για 

την Ειδική Αγωγή αν δε γνωρίζουμε το επίπεδο των γνώσεων, των 

ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που έχει κατακτήσει ο μαθητής, δεν 

μπορούμε να «οικοδομήσουμε» το ενδεικνυόμενο πρόγραμμα. Η 

διαγνωστική ή εισαγωγική αξιολόγηση αποτελεί τη βάση για την 

εξατομικευμένη διδασκαλία. 

Β. Διαμορφωτική ή ενδιάμεση 

Η διαμορφωτική ή ενδιάμεση αξιολόγηση, χρησιμοποιείται κατά την 

διάρκεια της διδασκαλίας ή της εφαρμογής οποιουδήποτε εκπαιδευτικού 

προγράμματος παρέμβασης και έχει στόχο τη συνεχή πληροφόρηση του 

εκπαιδευτικού, του μαθητή αλλά και της οικογένειάς του για την πορεία 

μάθησης που θα βοηθ1Ίσει στη βελτίωση της όλης στρατηγικής με τις 

ενδεικνυόμενες παρεμβάσεις και διορθώσεις. 

92 



• Ο εκπαιδευτικός παρατηρεί, ενημερώνει και συζητά με τους μαθητές και 

την οικογένειά τους 19 για τα μαθησιακά επιτεύγματά τους. 

Παροτρύνει τους μαθητές να ανακαλύπτουν και να τολμούν 

εναλλακτικούς τρόπους μάθησης. 

• Αξιοποιεί διδακτικά το λάθος προκειμένου να φτάσει αποτελεσματικά και 

ασφαλέστερα στην κατανόηση του ορθού. 

• Αξιολογεί και τις προσωπικές προσπάθειες του κάθε μαθητή, τη 

συνεργασία, την επιτυχή παρακολούθηση και την ένταξή του στην ομάδα. 

Κρίνεται σκόπιμη η ολόπλευρη εκτίμηση του μαθητή από τον 

εκπαιδευτικό, με βάση τα γνωστικά, ψυχολογικά και αισθητηριακά 

χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα του μαθητή. 

Ανάλογα με τις πληροφορίες που συλλέγει ο εκπαιδευτικός 

αναπροσαρμόζει τους διδακτικούς στόχους και τις μεθόδους που είχε 

αρχικά επιλέξει. 

Γ. Τελική αξιολόγηση 

Κατά τη διαδικασία αυτή αποτιμάται με συστηματικό τρόπο η μαθησιακή 

συμπεριφορά η οποία συγκρίνεται με τους αρχικούς στόχους. Με τον τρόπο 

αυτό τεκμαίρεται το ποσοστό επιτυχίας και αποτελεσματικότητας της 

εκπαιδευτικής πράξης αλλά κυρίως διαπιστώνεται αν τις δεξιότητες και τις 

γνώσεις που απέκτησε ο μαθητής μπορεί να τις αξιοποιεί στην καθημερινή 

ζωή (transfer of learning). 

Οι μαθητές των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) 

αποτελούν ανομοιογενείς ομάδες ατόμων με διάφορες και ποικίλες 

αναπηρίες και εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα σε μαθησιακό επίπεδο και 

ειδικότερα δυσκολίες στο γνωστικό , συναισθηματικό, κοινωνικό και 

ψυχοκινητικό τομέα. 

19 Για διάφορες μορφές συνεργασίας μεταξύ σχολείου και γονέων 11 υποστηρικτών 
ΑμεΑ βλ. Ηιιηt (2007 : l 05-7) 
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Στο γνωστικό τομέα: αργό ρυθμό μάθησης , αδυναμία αυτενέργειας, 

αδυναμία μάθησης με ευκαιριακό τρόπο , αδυναμία γενίκευσης, διάσπαση 

προσοχής, μειωμένη αντιληπτιΚΊΊ ικανότητα, αδύνατη μνήμη με αποτέλεσμα 

τη μη σταθερότητα των προϋπαρχουσών γνώσεων. 

Στο συναισθηματικό τομέα: συναισθηματική αναταραχή , μειωμένη 

αυτοπεποίθηση και ανεπαρκή κρίση στις διαπροσωπικές τους σχέσεις 

(καθότι διανύουν το εφηβικό και μετεφηβικό στάδια της ζωής τους) καθώς 

επίσης και μη εναρμόνιση μεταξύ βιολογικής και νοητικής ανάπτυξης 

(επιτακτική η ανάγκη σεξουαλικής αγωγής) . 

Στον κοινωνικό τομέα: μη κατάκτηση από ένα ποσοστό του μαθητικού 

πληθυσμού των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. των αυτονόητων για τα άλλα παιδιά ικανοτήτων 

αυτοεξυπηρέτησης και των απαραίτητων για τη ζωή κοινωνικών 

δεξιοτήτων 

Στον ψυχοκινητικό τομέα: αδυναμία συντονισμού της κίνησης με τη 

λογική σκοπιμότητα, έλλειψη συντονισμού χεριού- ματιού κλπ. 

Το Πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγ1Ίς 

(Π.Α.Π.Ε.Α.) θεσπίστηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 30111996 (ΦΕΚ 208/ τ.Α' 

/29-8-1996 «Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής») 

με σκοπό την υποστήριξη των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

(ΑμΕΕΑ),ώστε να προαχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά, 

κοινωνικά, ηθικά και αισθητικά στο βαθμό που οι δυνατότητες τους 

επιτρέπουν και τελικά να ενταχθούν στο σχολικό και στο κοινωνικό 

περιβάλλον, μέσα σε κλίμα ισοτιμίας, ελευθερίας, ασφάλειας και σεβασμού 

της προσωπικότητάς τους. 

Ειδικότερα, το Αναλυτικό Πρόγραμμα έχει ως στόχο του τα παιδιά να 

αποκτήσουν σχολική ετοιμότητα, βασικές σχολικές δεξιότητες, κοινωνική 

προσαρμογ11, να αναπτύξουν δημιουργικές δραστηριότητες και τέλος να 

αποκηΊσουν προ-επαγγελματική ετοιμότητα. 
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Συγκεκριμένα το περιεχόμενο κάθε περιοχής-στόχου έχει ως εξ1Ίς: 

α)Σχολική ετοιμότητα: 

Οι μαθητές θα πρέπει 

- Να αναπτύξουν την ικανότητα επικοινωνίας με τον προφορικό λόγο ή με 

άλλες εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας. 

- Να αναπτύξουν ψυχοκινητικές δεξιότητες. 

- Να καλλιεργήσουν τις νοητικές τους δυνατότητες. 

- Να οργανώσουν το συναισθηματικό τους κόσμο. 

- Να αποκτήσουν ετοιμότητα για την ομαλ11 εισαγωγή τους στις βασικές 

σχολικές δεξιότητες. 

β) Βασικές σχολικές δεξιότητες: 

Οι μαθητές θα πρέπει 

- Να κατακτήσουν τους μηχανισμούς ανάγνωσης και γραφής. 

- Να κατανοήσουν τις βασικές μαθηματικές έννοιες και πράξεις. 

- Να χρησιμοποιούν τις σχολικές δεξιότητες για τη σχολική και την 

κοινωνική τους ένταξη. 

γ) Κοινωνική προσαρμογή: 

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί 

- Να γνωρίσουν το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 

- Να αποδεχτούν το περιβάλλον τους και να γίνουν αποδεκτά από αυτό. 

- Να φτάσουν στο ανώτερο δυνατό επίπεδο αυτονομίας. 

δ) Δημιουργικές δραστηριότητες: 

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα 

- Να βιώσουν τη χαρά της δημιουργίας και της αισθητικής απόλαυσης. 

- Να εμπεδώσουν τις σχολικές δεξιότητες. 

- Να αξιοποιούν σωστά τον ελεύθερο χρόνο. 

ε) Προεπαγγελματική ετοιμότητα: 

Στους μαθητές, τέλος αρμόζει 

- Να οργανώσουν την προσωπικότητά τους. 

- Να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους. 
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- Να αναπτύξουν προ επαγγελματικές δεξιότητες. 

- Να προσανατολιστούν επαγγελματικά. 

Προϋπόθεση για την αποτελεσματιΚΊΊ εφαρμογή του ΠΑΠΕΑ είναι η 

τήρηση συγκεκριμένης διδακτικής διαδικασίας, η οποία προαναφέρθηκε και 

περιλαμβάνει κυρίως: 

α) Αξιολόγηση των μαθητών, καταγραφή και εκτίμηση των δυνατοτήτων, 

των δυσκολιών και των εκπαιδευτικών τους αναγκών. 

β) Επιλογή των διδακτικών στόχων και σχεδιασμό των κατάλληλων 

διδακτικών προγραμμάτων. 

γ) Χρησιμοποίηση σύγχρονων στρατηγικών, μέσων και διδακτικών 

μεθόδων κατά την υλοποίηση των διδακτικών προγραμμάτων. 

δ) Αξιολόγηση και καταγραφ11 της προόδου των μαθητών και 

επανατροφοδότηση των διδακτικών προγραμμάτων. 

ε) Τελική αξιολόγηση και απόλυση από τη Σχολική Μονάδα με την επίδοση 

Απολυτηρίου Τίτλου ο οποίος επέχει θέση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Επιπέδου 1 του Νόμου 2009/ 1992, άρθρο 6, παρ. lα, ΦΕΚ 18 Α 

( Ν 2817/2000 ΦΕΚ 78 Α ). 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εντάσσεται στα 

πλαίσια μιας εκπαιδευτιΚΊΊς πραγματικότητας, που βρίσκεται σε μια σχέση 

δυναμικής αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης με τις διαμορφούμενες 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές εξελίξεις. 

Η δυναμική του διάσταση μπορεί και το καθιστά όσο το δυνατόν πιο 

εύκαμπτο και ανοικτό σε τροποποιήσεις και γενικότερα βελτιώσεις, που 

κάθε φορά υπαγορεύονται από τη νέα επιστημονική γνώση, τη νέα 

πολιτιστική πραγματικότητα και τις ιδιαίτερες ικανότητες καθώς και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Διαπνέεται από τη 

θεμελιώδη αρχή της εξατομικευμένης διδασκαλίας, για την εφαρμογή της 

οποίας χρησιμοποιούνται επικουρικά, εκτός από τη διαρκή αξιολόγηση των 

αδυναμιών και δυνατοτήτων του μαθητή και ο ατομικός του φάκελος 

(portofolio ), που τηρείται από την κοινωνική υπηρεσία του σχολείου. 
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Το Α.Π. για τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και το εφαρμοζόμενο Ωρολόγιο Πρόγραμμά 

τους (Υ.Α. 57523/Γ6/4-6-2002/ΦΕΚ 765/τ. Β Ί 17-6-2002) ακολουθούν 

τους γενικούς και επιμέρους στόχους του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου20 στα πλαίσια της διαθεματικότητας 

(ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ) και συνδέεται οριζόντια σε ότι αφορά τη θεματολογία κάθε 

γνωστικού αντικειμένου και κάθετα σε ότι αφορά όλες τις βαθμίδες Ειδικής 

Αγωγής. 

Το περιεχόμενό του στοχεύει στην αποφυγή των τραυματικών εμπειριcον 

της αποτυχίας, που περισσότεροι απ' αυτούς τους μαθητές έχουν βιώσει 

στην οικογενειακή και στην προηγούμενη μαθητική τους ζω1Ί στο 

«κανονικό » σχολείο. Περιλαμβάνει και προτείνει εναλλακτικές στρατηγικές 

επικοινωνίας και προσέγγισης για: 

1. Μαθητές των οποίων οι μαθησιακές δυσκολίες συνυπολογίζονται στον 

αυτισμό. 

2. Μαθητές με νοητική υστέρηση και συγχρόνως προβλήματα ακοής 

(νοηματική γλώσσα, ύπαρξη διερμηνέα). 

3. Μαθητές στους οποίους συνυπάρχουν νοητική υστέρηση και 

τυφλότητα. (διδασκαλία με το σύστημα Braille και αγωγή κινητικότητας) 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ διέπεται από μια ολιστική 

προσέγγιση, που αφορά όλους τους τομείς της ζωής του μαθητή . Βοηθά 

στην κατανόηση των αναγκών του , στη βίωση και παραδοχή των 

δυνατοτήτων αλλά και των αδυναμιών του , παροτρύνοντάς τον να αναλάβει 

ευθύνες και να συμβάλλει εποικοδομητικά, όσο περισσότερο μπορεί, στη 

λειτουργία της κοινωνίας που ζει μέσα από την εφαρμογή ενός 

Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (Ε.Ε.Π.). 

20 Περισσότερα για τα ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ των ΕΕΕΕΚ στο l1ttp://www.pi

scl1ools.gr/special_edιιcation/aps-depps-eeeek.pdf προσπελάστηκε στις 08/07 /08 
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Κύριο μέλημα του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κάθε μαθητής να 

κερδίσει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την αυτονομία του, ανακτώντας 

την αξιοπρέπεια που του αξίζει. Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ συνιστούν σχολικές μονάδες 

που επιδιώκουν να προσφέρουν ένα ανάλογο με τα προαναφερόμενα 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, που θα βοηθήσει τους σημερινούς μαθητές τους 

και αυριανούς ενεργούς πολίτες να διεκδικήσουν δυναμικά μια θέση στην 

όλο και πιο απαιτητική σύγχρονη αγορά εργασίας. 

Για να κάνει πράξη τα παραπάνω το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ: Συνεχίζει να παρέχει ακαδημαϊκές γνώσεις προσαρμοσμένες 

ποσοτικά και ποιοτικά στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες των 

φοιτούντων μαθητών μέσα από τα μαθ1Ίματα: της Γλώσσα, των 

Μαθηματικών, της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής, της 

Πληροφορικής, της Μουσικής, της Αισθητικής Αγωγής, της Μουσικής και 

της Φυσικής Αγωγής. 

Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων στα 

πλαίσια λειτουργίας των ομάδων εργασίας, δηλαδή στους τομείς της 

ατομικής φροντίδας, των διαπροσωπικών σχέσεων και της πλήρους 

συμμετοχής στη ζωή της κοινότητας. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι 

αξιόλογες επιστημονικές μελέτες και έρευνες έχουν δείξει ότι κυρίαρχο 

κριτήριο για να πετύχει την εργασιακή του ένταξη το άτομο με αναπηρία 

είναι το επίπεδο των κοινωνικών του δεξιοτήτων. Συνήθως απομακρύνεται 

από την εργασία του όχι τόσο από έλλειψη επαγγελματικών ικανοτήτων 

αλλά από έλλειψη επαγγελματικών συνηθειών : μη τήρηση ωραρίου , 

αυθαίρετη απουσία, ανάρμοστη συμπεριφορά προς συναδέλφους και 

προϊσταμένους κλπ. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει στην εκμάθηση τεχνικών και 

επαγγελματικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές όλων των τάξεων, εκτός από το 

κύριο εργαστήριο ειδίκευσής τους, παρακολουθούν για 4 ώρες την 

εβδομάδα και τμήματα άλλων ειδικοτήτων, προκειμένου να αποκτήσουν 

και γενικότερες τεχνικές δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν αφενός στην 
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αυτόνομη διαβίωσή τους και αφετέρου στην εξεύρεση εργασίας, 

ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους. π.χ. Ένας μαθηη1ς που έχει κύρια 

ειδίκευση την υδραυλική θα φοιτήσει και δύο ώρες η1ν εβδομάδα στο 

εργαστήριο της Ραπτικής και δύο ώρες της ΞυλουργιΚΊ1ς ~Ί δύο ώρες στο 

εργαστήριο της Κηπουρικής και δύο ώρες στο εργαστήριο της Κεραμικής. 

Βέβαια, αν έχει πολλές ειδικότητες το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., καλό είναι, να αλλάζουν 

οι ώρες κάθε χρόνο στα δεύτερα εργαστήρια. 

Οι εξειδικεύσεις διαφέρουν από το ένα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στο άλλο και είναι 

συνήθως οι παρακάτω: Χειροτεχνίας, Ξυλουργικής, ΥδραυλιΚΊΊς, 

Κηπουρικής, Ραπτικής, Κεραμικής, Ζωικής Παραγωγ11ς, Κηροπλαστικής, 

Γουναρικής, Ξυλογλυπτικής, Ζαχαροπλαστικής - Αρτοποιίας, Καθαρισμού 

Κτιρίων, Βιολογικών Καλλιεργειcον 

Αυτόνομης Διαβίωσης ... 

Τ συριστικών Επαγγελμάτων, 

Οι μαθητές των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στη χώρα μας, διδάσκονται στα εργαστήρια 

από τους τεχνολόγους εκπαιδευτικούς τις θεωρητικές γνώσεις και τις 

τεχνικές δεξιότητες του επαγγέλματος για το οποίο εκπαιδεύονται. 

Ταυτόχρονα έρχονται σε επαφή με τον τεχνικό εξοπλισμό του εργαστηρίου 

τους και εκπαιδεύονται στη χρήση υλικών και εργαλείων. Στην περίπτωση 

των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. που μας αφορά, οι στόχοι , η διδακτικ1Ί μεθοδολογία και τα 

μέσα αυτής της Εκπαίδευσης θα προτείναμε να προβλεφτούν μέσα από τα 

νέα Α.Π. 

Πρακτική εξάσκηση σε εξωσχολικούς επαγγελματικούς χώρους. Στα 

τελευταία έτη σπουδών τους θα είχε ουσιαστική σημασία να γνωρίσουν οι 

μαθητές με αναπηρία τις πραγματικές συνθήκες εργασίας, ώστε να 

διαμορφώσουν ίδια αντίληψη και γνώμη για τις δυσκολίες της 

επαγγελματικής αποκατάστασης. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με το να 

διασφαλιστεί μια χρονική περίοδος πρακτικής εξάσκησής τους σε 

επαγγελματικούς χώρους και η οποία μπορεί να προβλεφτεί και 

προδιαγραφεί μέσα από τα νέα Α.Π. Σπουδών . 
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Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. μπορούν να βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τον 

επαγγελματικό χώρο για την επίλυση των προβλημάτων που μπορεί να 

προκύψουν. Οι μαθητές δε θα χάνουν την επαφ11 τους με το εργαστήριο, 

όπου παράλληλα θα μπορούν να φοιτούν κάποιες μέρες της εβδομάδας, 

ώστε να ενισχύονται συναισθηματικά και επαγγελματικά συζητcοντας τις 

τεχνικές δυσκολίες και τις εργασιακές συνθ1Ίκες που αντιμετώπισαν. 

Οι ιδιαιτερότητες των ατόμων με αναπηρία, τα ειδικότερα δικαιc'οματά 

τους, που εκπηγάζουν από τις πολλαπλές ανάγκες τους και θεμελιώνονται 

σε αυτές, η στάση της κοινωνίας απέναντί τους απαιτούν τη διεπιστημονική 

προσέγγιση του όλου ζητήματος και προϋποθέτουν ιδιαίτερες ενέργειες 

πέραν εκείνων που ενδείκνυνται για τον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό, άρα 

και ιδιαίτερα Αναλυτικά Προγράμματα. 

Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ συνιστούν σχολικές μονάδες που επιδιcί)κουν να 

προσφέρουν ένα ανάλογο με τα προαναφερόμενα εκπαιδευτικό περιβάλλον, 

που θα βοηθήσει τους σημερινούς μαθητές τους και αυριανούς ενεργούς 

πολίτες να διεκδικήσουν δυναμικά μια θέση στην όλο και πιο απαιτητική 

σύγχρονη αγορά εργασίας. 

Οι μαθητές με αναπηρίες, όσο σοβαρές κι αν είναι αυτές, μπορούν να 

αναπτύσσουν ξεχωριστές δυνατότητες και δεξιότητες, αρκεί να βρεθούν σε 

ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο, αφού τις εντοπίσει και τις φέρει 

στην επιφάνεια, στη συνέχεια να τις αξιοποιήσει, έτσι ώστε, να καταστεί 

δυνατή όχι μόνο απλά η ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο αλλά και η 

συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία, για μια όσο το δυνατόν 

περισσότερο ισότιμη κοινωνική εξέλιξη. 

Φυσικά ο βαθμός εξέλιξης και αυτονομίας τού κάθε μαθητή εξαρτάται, 

πέρα από τη μορφή και το βαθμό της αναπηρίας του, από το πόσο αυτός 

ο ίδιος είναι σε θέση και μπορεί να αποδεχτεί το είδος της αναπηρίας του, 

από τη στάση που τηρεί η ίδια η οικογένειά του , από την ωριμότητα που 

δείχνει η κοινωνία στην αποδοχή του αλλά και από το θεσμικό πλαίσιο που 

λειτουργεί σ' αυτήν. 
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3° Κεφάλαιο Το προφίλ της Σχολικής Μονάδας 

του Υποδείγματος 

3.1 Η Σχολική Μονάδα 

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Δήμου Μαντινείας θεωρείται Σχολικ1Ί Μονάδα μικρού 

μεγέθους από απόψεως μαθητικού δυναμικού. Αρχικά ιδρύθηκε ως 

«Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & · Κατάρτισης 

(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Τρίπολης» με την υπ'αρίθμ. 94072/Γ6/ 13-9-2002 Κ.Υ.Α. . 

(ΦΕΚ 1248/ τεύχος β Ί 24-9-2002).Στη συνέχεια με την υπ 'αρίθμ. 

107893/Γ6/3 - 10 -2003 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 1494/ τεύχος β Ί 10-10-2003) 

μετονομάστηκε σε «Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & 

Κατάρτισης (Ε.Ε .Ε.Ε .Κ.) Δήμου Μαντινείας» . Λειτουργεί από το σχολικό 

έτος 2002-2003 στο κτίριο του παλαιού δημοτικού σχολείου του χωριού 

Κάψια, 15 χλμ. βορειοδυτικά της Τρίπολης. 

Η Σχολική Μονάδα είναι δημόσιο σχολείο και δέχεται μαθητές ηλικίας 

14 έως 22 ετών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όπως νοητική υστέρηση, 

αυτισμό, σύνδρομο Down, προβλήματα λόγου & ομιλίας, κλπ Στο 

Εργαστήριο φοιτούν ετησίως 20- 24 μαθητές οι οποίοι μεταφέρονται 

καθημερινά απ' όλο το νομό Αρκαδίας με ταξί τα οποία μισθώνει γι' αυτό 

τον σκοπό η Νομαρχία Αρκαδίας. 

Οι μαθητές παρακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολικής 

Μονάδας από τις 8.30' π.μ. έως και τις 13.30'μ.μ. το οποίο εκτός από τις 

βασικές σχολικές δεξιότητες της ανάγνωσης, της γραφής και των 

μαθηματικών περιλαμβάνει και προγράμματα Γυμναστικής (Φυσικής 

Αγωγής), Μουσικής, Λογοθεραπείας, Πληροφορικής, ψυχολογικής και 

κοινωνικής υποστήριξης από Ψυχολόγο και Κοινωνικό Λειτουργό 

αντίστοιχα. 
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. διέπεται από μια ολιστική 

προσέγγιση , που αφορά όλους τους τομείς της ζωής του μαθητή. Βοηθά 

στην κατανόηση των αναγκών του , στη βίωση και παραδοχ1Ί των 

δυνατοτήτων αλλά και των αδυναμιών του, παροτρύνοντάς τον να αναλάβει 

ευθύνες και να συμβάλλει εποικοδομητικά, όσο περισσότερο μπορεί, στη 

λειτουργία της κοινωνίας που ζει. Εστιάζει στην εκμάθηση τεχνικών και 

επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσα από τη λειτουργία των παρακάτω 

Εργαστηρίων: 

α) Φυτικcον και ζωικών προϊόντων 

β) Προεπαγγελματικών εργαστηρίων (μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής και 

χειροτεχνίας) 

Κύριο μέλημα του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κάθε μαθητής να 

κερδίσει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την αυτονομία του, ανακτώντας 

την αξιοπρέπεια που του αξίζει. 

Α. Το Ανθρώπινο Δυναμικό 

Οι μαθητές 

Το σύνολο των μαθητών του σχολικού έτους 2007-08 ήταν 20 άτομα από τα 

οποία 14 αγόρια και 6 κορίτσια, ενώ για το σχολικό έτος 2008-09 

αναμένεται να φοιτήσουν 21 άτομα από τα οποία 14 αγόρια και 7 κορίτσια 

ηλικίας από 14 έως 25 ετών ενώ 7 μαθητές θα φοιτήσουν για ένα ή δύο έτη 

πέραν του ανώτατου ορίου των (5) πέντε ετών υποχρεωτικής φοίτησης και 

5 μαθητές θα φοιτήσουν για πρώτη χρονιά ποσοστό 25% της συνολικού 

μαθητικού πληθυσμού. Επίσης 9 μαθητές μετακινούνται καθημερινά 

προκειμένου να φοιτήσουν στην σχολική μονάδα σε απόσταση άνω των 25 

χιλιομέτρων από τις οικίες τους. 

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία η ειδική εκπαιδευτική ανάγκη (ε.ε.α.) η 

οποία δικαιολογεί και τη φοίτησή τους σε αυτή τη ΣΜΕΑ είναι η «Νοητική 

καθυστέρηση ή ανωριμότητα» (επίσημη διάγνωση-αξιολόγηση από 

ΚΔΑΥ). 
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Οι εκπαιδευτικοί 

Το μόνιμο εκπαιδευτικό το οποίο στελεχώνει αυτή τη στιγμή τη Σχολική 

Μονάδα αποτελείται από: 

τον Διευθυντή (δάσκαλος ειδικής αγωγής ΠΕ 70) με προσωρινή 

τοποθέτηση μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2008-09 και δυνατότητα 

ετήσιας ανανέωσης της θητείας και 

τον Κοινωνικό Λειτουργό (ΠΕ 30) με οργανική τοποθέτηση 

Παραμένουν οργανικά κενά : 

Από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ): 

Μία (1) θέση Θεραπευτών Λόγου (ΠΕ21 -26) 

Μία (1) θέση Ψυχολόγων (ΠΕ 23) 

Μία (1) θέση Εργοθεραπευτών (ΠΕ 29) 

και από το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ): 

Δύο (2) θέσεις Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΔΕ 01) 

Επίσης παραμένουν ως Λειτουργικά κενά : 

Μία (1) θέση Τεχνολόγου Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής (ΠΕ 18.12) 

Μία (1) θέση Οικιακής Οικονομίας (ΠΕ 15) ή Τεχνολόγου Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (ΠΕ 18 ) 

Μία (1) θέση Πληροφορικής (ΠΕ 20) 

Μία (1) θέση Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11) 

Μία (1) θέση Μουσικής (ΠΕ 16) και 

Μία (1) θέση Δασκάλου Ειδικής Αγωγής ή Φιλολόγου (ΠΕ 02) με 

μεταπτυχιακό στην ειδικl1 αγωγ11 
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Β. Η κτιριακή υποδομή 

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στεγάζεται στο κτίριο του παλαιού δημοτικού σχολείου του 

χωριού Κάψια συνολικής επιφάνειας 407 τετρ. μέτρων (κατά προσέγγιση). 

Το κτίριο βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση από απόψεως 

συντήρησης, ενώ έχει ληφθεί ειδική μέριμνα αναβάθμισης της 

λειτουργικότητάς του με την κατασκευή ειδικής ράμπας για την πρόσβαση 

ΑμεΑ. Διαθέτει κεντρική θέρμανση και τους παρακάτω χώρους: 

4 αίθουσες διδασκαλίας 

1 αίθουσα προσωπικού 

1 γραφείο Διεύθυνσης 

1 αίθουσα Νέων τεχνολογιών (Η/Υ) 

1 αίθουσα Κοινωνικού Λειτουργού 

1 αίθουσα Ψυχολόγου 

1 αίθουσα Λογοθεραπείας 

1 αίθουσα Εργοθεραπείας 

1 αίθουσα Εργαστηρίου Φυτικών & ζωικών Προϊόντων 

1 αίθουσα Εργαστηρίου Μαγειρικής Ι ζαχαροπλαστικής (κουζίνα) 

1 αποθήκη 

1 τουαλέτα προσωπικού 

3 τουαλέτες μαθητών και μία κατάλληλα διαρρυθμισμένη για ΑμεΑ 

Γ. Η υλικοτεχνική υποδομή 

Ανάγκεc: των Εργαστηρίων 

Εργαστήριο ΦυτιΚΊΊς Παραγωγής 

Υπάρχει ανάγκη σε φυτά εποχιακά , μικροεργαλεία και συντήρηση του 

θερμοκηπίου. 

ΕργασηΊριο Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής 

Υπάρχει ανάγκη εξοπλιστικών ειδών όπως σκεύη μαγειρικής, φούρνου 

μικροκυμάτων, κλπ 

Αίθουσα Πληροφορικής 
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Υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης των πεπαλαιωμένων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών του Εργαστηρίου Πληροφορικής πέντε (5) και σύνδεσ1Ίς του 

με το Διαδίκτυο (Inteωet) καθώς και η παροχή κατάλληλων περιφερειακών 

βοηθητικών συσκευών για ΑμεΑ με την υποση1ριξη του κατάλληλου 

λογισμικού. 

Α νάγκεc: σε εποπτικά μέσα 

Υπάρχει η ανάγκη απόκτησης ειδικού εποπτικού υλικού ανταποκρινόμενου 

στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. 

Δ . Η χρηματοδότηση 

Αυτή πραγματοποιείται μέσω του ΟΤ Α στα γεωγραφικά όρια του οποίου 

ανήκει η σχολική μονάδα (Δήμος Μαντινείας με έδρα τη Νεστάνη). Η 

επιχορήγηση ετησίως αγγίζει τα 7 .500 € (περίπου) ενώ οι δαπάνες 

ισοσκελίζονται με την μεταφορά τους (επί πιστώσει) στο επόμενο 

οικονομικό έτος. Η οικονομική διαχείριση πραγματοποιείται από το Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία : «Σχολική Επιτροπή 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Δήμου Μαντινείας» με εξαμελή σύνθεση στην οποία καθ1Ίκοντα 

Προέδρου ασκεί ο εκάστοτε Δήμαρχος του Δήμου Μαντινείας, χρέη 

Γραμματέα (με εξουσιοδότηση όσον αφορά και την οικονομική διαχείριση) 

ασκεί ο εκάστοτε Διευθυντής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ενώ ως μέλη συμμετέχουν 

άλλα τέσσερα μέλη εκ των οποίων : δύο δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου 

Μαντινείας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μία δημότισσα του 

Δήμου (κατά προτίμηση από το Τοπικό Δημοτικό Διαμέρισμα Κάψια) και 

ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων της Σχολικής 

Μονάδας. 
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3.2 Το Περίγραμμα του Σχεδίου Ανάπτυξης της Σχολικής Μονάδας 

Α. Όραμά μας είναι : 

Κάθε ένας μαθητής μας ολοκληρώνοντας την ελάχιστη (πενταετή) φοίτησή 

του στο σχολείο μας να μπορεί να διεκδικ1Ίσει το δικαίωμά του για 

επαγγελματική αποκατάσταση μέσα από διαδικασίες ένταξης και 

ενσωμάτωσης στην τοπική κοινωνία όπου ζει, πραγματώνοντας το 

τρίπτυχο: «Αυτονομία- Επικοινωνία-Απασχόληση» 

Β . Αποστολή μας είναι : 

Οι μαθητές μας να διατηρήσουν και να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους σε 

Βασικές Γνωστικές Περιοχές (νεοελληνική γλώσσα και μαθηματικά), να 

αποκτήσουν εκείνες τις προ-επαγγελματικές και επικοινωνιακές ικανότητες

δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να γίνουν ικανοί να ενταχθούν και να 

ενσωματωθούν στον επαγγελματικό- κοινωνικό χώρο όπου ζουν. 

Γ. Σκοποί μας είναι : 

1.Η εδραίωση της Ικανότητας για Αυτοεξυπηρέτηση και Αυτονομία 

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από Λίστες Ελέγχου Δεξιοτήτων (Λ.Ε.Δ.) 

των Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ. των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

2.Η διατήρηση και απόκτηση γνώσεων στις Βασικές Γνωστικές Περιοχές 

της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών (literacy and nιιmeracy). 

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται με τις 

Δεξιοτήτων (Λ.Ε.Β.Δ.). 

Λίστες Ελέγχου Βασικών 

3 .Η απόκτηση προ-επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 
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Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από Λίστες Ελέγχου ΔεξιοηΊτων (Λ.Ε . Δ.) 

των ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και αφορά τα Εργαστήρια : 

α) Φυτικών και Ζωικών προϊόντων και 

β) Προεπαγγελματικών εργαστηρίων (μαγειρικής-ζαχαροπλαστικ1Ίς και 

χειροτεχνίας) 

4.Η απόκτηση, ανάπτυξη και καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

(εργασίας σε ομάδες, συνεργατικότητα). 

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από Λίστες Ελέγχου Δεξιοτ~Ίτων (Λ.Ε.Δ.) 

Συναισθηματικής Οργάνωσης του Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος 

Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.). 

Δ. SWOT Analysis 21 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ ΥΝΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔ ΥΝΑΤ Α ΣΗΜΕΙΑ 

Ηγεσία *Ανάληψη της *Προσωρινή τοποθέτηση 

διοίκησης από έμπειρο μέχρι τη λήξη του τρέχοντος 

εκπαιδευτικό με διδακτικού έτους και 

αξιόλογη κατάρτιση επαναπροκήρυξη της θέσης 

σε ετήσια βάση 

Αξίες *Σεβασμός στις ειδικές *Ύπαρξη ελλείμματος 

εκπαιδευτικές ανάγκες επιστημονικής κατάρτισης 

των μαθητών σε *Έλλειψη κινήτρων για 

εξατομικευμένη βάση παραγωγική εργασία 

*Αποδοχή της ανάγκης *Ψυχοφθόρα διαδικασία 

ανάπτυξης των (ματαίωση) 

ατομικών δυνατοτήτων 

στο μέγιστο δυνατό 

βαθμό 

Ανθρώπινο Εκπαιδευτικοί: *Σχέση Εργασίας 

Δυναμικό *Μικρής ηλικίας με Προσωπικού σαν 

*εξειδίκευση επιπέδου Προσωρινού Αναπληρωτή ή 

master ή επιπλέον Ωρομισθίου 

Πτυχίο *Μόνιμο Προσωπικό με 

2 1 Για τη μέθοδο SWOT Analysis βλ. Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη (2002: 146-53) 
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Μαθητές: απόσπαση ετήσιας διάρκειας 

(διδακτικού έτους) 

*Πολλά έτη παραμονής *Κενές Οργανικές Θέσεις 

στην οικεία σχολική Προσωπικού 

μονάδα 

*Υπηρέτηση Προσωπικού με 

*Προέλευση από ελάχιστη επιστημονικ1Ί 

μακροχρόνια φοίτηση κατάρτιση στην ειδική 

σε ΣΜΕΑ Α/θμιας αγωγή 

Εκπ/σης 

Χρηματοδότηση *Έκτακτες εισφορές *Περιορισμένη Τακτική 

φορέων & οργανισμcί)V Επιχορήγηση & Έκτακτη 
Επιχορήγηση από τον Ο.Τ.Α. 

(Δήμο Μαντινείας) 

Θεσμικό Πλαίσιο *Ν. 2817/2000 *Θεσμικά κενά στους 

«εκπαίδευση των Νόμους, Π.Δ. της Ειδικής 

ατόμων με ειδικές Αγωγής 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες» 

*ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ για τα 

ΕΕΕΕΚ του Π.Ι. 

*Υ.Α. 57523/Γ6/4-6-

2002 «Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα ΕΕΕΕΚ» 

* Πλαίσιο του 
Αναλυτικού 

Προγράμματος 

Ειδικής Αγωγής 
(Π.Α.Π.Ε.Α.) 

(ΦΕΚ 208/ τ.Α' /29-8-
1996 «Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Ειδικής 

Αγωγής») 

Οργανωτική Δομή *27922/Γ6/08-03-2007 *Δυσκίνητο οργανωτικό 

«Καθορισμός των σχήμα για τις απαιτήσεις του 

ιδιαίτερων καθηκόντων επιτελούμενου έργου 

και αρμοδιοτήτων *Ύπαρξη πολλών οργανικών 

εκπ/κού προσωπικού, & λειτουργικών κενών 
που υπηρετεί σε *Κάλυψη θέσεων 

ΣΜΕΑ προσωπικού με ετήσια 

απόσπαση, πρόσληψη 

αναπληρωτών & ωρομισθίων 
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Υλικοτεχνικ~Ί 

Υποδομ11 

Εσωτερικές 

Διαδικασίες 

Δίαυλοι 

Επικοινωνίας 

*Ικανοποιητική 

κτιριολογικά και 

λειτουργική 

*Καθορισμένες με 

νομικο-τυπικό πλαίσιο 

*Καθημερινή 

επικοινωνία ενδο-

υπηρεσιακή και 

δυνατότητα άμεσης 

επικοινωνίας με Δ/ντή 

Δ/νσης, Δήμαρχο, κλπ 

Πίνακας 3 
SWOT Analysis 

Ε . Στρατηγική μας είναι : 

*Ο εξοπλισμός των 

Εργαστηρίων με ελλείψεις 

*Μη ύπαρξη καταγραφής 

των διαδικασιών (ροής 

πληροφοριών, 

ενεργειών,διαδικασιών, κλπ) 

*ΣχετιΚΊΊ αδιαφορία κατά τη 

συνεργασία με διοικ~1τικούς 

υπαλλ1Ίλους για την επίλυση 

τρεχόντων θεμάτων 

1.Η εμπλοκή της Σχολικής μας Μονάδας σε όσο το δυνατόν περισσότερα 

προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης με απώτερο στόχο την 

απόκτηση βιωματικών εμπειριών και την ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας -

επαφής με παραγωγικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας. 

2.Η ενεργητική συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις-εκδηλώσεις για την 

επίτευξη υψηλής θεατότητας, αναγνωρισιμότητας και προβολής του έργου 

που επιτελεί η Σχολική μας Μονάδα. 

Στ . Τακτικές μας είναι: 

1. Η πραγματοποίηση δράσεων συνεργασίας με τις τοπικές Δημοτικές 

Αρχές στα πλαίσια αρχικά άτυπης συνεργασίας και μετέπειτα με την 

υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας. 
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2.Η ανάπτυξη επικοινωνίας με τα Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης & 

Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.) τόσο του ηλεκτρονικού όσο και του έντυπου Τύπου 

3.Η υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων υλοποίησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στο Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Νομού 

Αρκαδίας (Κ.Ε.Σ. Υ .Π.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αρκαδίας. 

4.Η υλοποίηση Πολιτιστικών και Κοινωνικών Εκδηλώσεων Γνωριμίας του 

Σχολείου με την Τοπική Κοινωνία («Open Day»). 

5.Η ενθάρρυνση της συμμετοχής του Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε 

Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα Εκπαιδευτικ1Ίς Συνεργασίας 

(π.χ. e-twinnig) καθώς και σε επιμορφωτικά προγράμματα κάθε είδους 

(διάρκειας & αντικειμένου). 

Ζ. Σημείο Έναρξης 

Σημείο έναρξης ορίζεται η άμεση και βιωματική 

προεπαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον 

Εργαστηρίων της Σχολικής Μονάδας. 

απόκτηση 

χώρο των 

3.3 Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Σχολικής Μονάδας 

Η επιλογή των στρατηγικών στόχων θα πρέπει να είναι περιορισμένη 

αριθμητικά έτσι ώστε να μην γίνεται σπατάλη των διαθέσιμων πόρων και 

παράλληλα να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενεργητικότητας για την 

επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος με χρονική περίοδο εφαρμογής 

τρία (3) έτη και περίοδο από το Φθινόπωρο 2008 έως το Φθινόπωρο του 

2011. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι στόχοι οι οποίοι έχουν επιλεγεί είναι 

μόνο τρεις (3) και έχουν ιεραρχηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η αξιακή 
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αποτίμησή τους να εξασφαλi.ζει και την επίτευξή τους κατά τρόπο 

αλληλένδετο. 

Ως στόχος 1 (Σ 1) έχει τεθεί η « Έγκαιρη κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού 

προσωπικού» όρος απαραίτητος αφού αν δεν υφίσταται το αναγκαίο 

προσωπικό δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και οποιοδήποτε πρόγραμμα 

εκπαιδευτικής δράσης και εύρυθμης λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας. 

Η δράση η οποία έχει επιλεγεί για την επιδίωξη της επίτευξης αυτού του 

στόχου αφορά την «Διαρκή ενημέρωση των προϊσταμένων αρχών» . Αυτή 

θα λάβει τη μορφή της τυπικής γραφειοκρατικής διαδικασίας με την 

κοινοποίηση των σχετικών εγγράφων στις προβλεπόμενες χρονικές 

προθεσμίες αλλά και την δια ζώσης επικοινωνία-επαφή. Παράλληλα θα 

επιδιώκεται και η ταυτόχρονη ενημέρωση των προϊσταμένων κλιμακίων με 

την κοινοποίηση των σχετικών δημοσίων εγγράφων. 

Ως στόχος 2 (Σ 2) έχει τεθεί η «Εξασφάλιση αναγκαίων πόρων 

(οικονομικών και υλικών». 

Η δράση η οποία έχει επιλεγεί για την επιδίωξη τής επίτευξης αυτού του 

στόχου αφορά την «Διαρκή ενημέρωση του ΟΤ Α & Σχολικής Επιτροπής» η 

οποία θα πραγματοποιείται μέσω της τυπικής γραφειοκρατιΚΊ)ς διαδικασίας 

με την κοινοποίηση των σχετικών εγγράφων στις προβλεπόμενες χρονικές 

προθεσμίες αλλά και την δια ζώσης επικοινωνία-επαφή με τα μέλη της 

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Μαντινείας και την Σχολική 

Επιτροπή στα πλαίσια τυπικών και άτυπων συναντήσεων. 

Επίσης θα πρέπει να αναζητηθούν και χορηγοί από τον χώρο των 

ελεύθερων επαγγελματιών της περιοχής του Δήμου Μαντινείας22 αλλά και 

22 Ιστοσελίδα Δήμου Μαντινείας 

http: //arcadia.ceid.upatras.gr/mantineia/wellcomegr.html. στο σύνδεσμο 

l1ttp: //arcadia.ceid.ιιpatras.g1·/1ηantineia/endl11ηo/epixeirdrast.l1tιηl, προσπελάστηκε 

στις 08/07/08, όπου διατίθενται στοιχεία επικοινωνίας για τις επιχεφ1Ίσεις που 

δραστηριοποιούνται στα γεωγραφικά όρια του Δ11μου . 
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όμορων δήμων (Τρίπολης) στα πλαίσια ανάπτυξης και ενός σχεδίου δράσης 

«Εμπλοκ1Ίς της τοπικής επαγγελματικής κοινότητας σε προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης» των μαθητών της Σχολικ1Ίς 

Μονάδας . 

Ως στόχος 3 (Σ 3) έχει τεθεί η «Επαγγελματική αποκατάσταση των 

αποφοιτούντων μαθητών» αυτός ο στόχος θα επιδιωχθεί με την 

πραγματοποίηση δράσης που αποβλέπει στην σύνταξη ενός «Μνημονίου 

συνεργασίας με ΟΤ Α» αρχικά με τον τοπικό ΟΤ Α και στη συνέχεια με τους 

όμορους ΟΤ Α (Τρίπολης και Λεβιδίου) με την ενεργητική συμμετοχή των 

επιχειρήσεων και επαγγελματιών της περιοχής στον τομέα της πρακτικής 

εξάσκησης των μαθητών της Σχολικ1Ίς Μονάδας. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Φθινόπωρο 2008 - Φθινόπωρο 2011 

Στόχοι 

Δράσεις για την 1 1 Όραμα 

επίτευξη του 

Σl Έγκαιρη Οράματο 

κάλυψη θέσεων 

εκπαιδευτικού 

προσωπικού 

~ 
I Δια~ΙCJ1ς ε,νημέρωσ~1 
προισταμενων αρχων • 

Σ2 Εξασφάλιση 

αναγκαίων πόρων 

(οικονομικών και 

υλικών) 

Διαρκής ενημέρωση 

του ΟΤ Α & Σχολικής 

~ Ι Επιτροπ1Ίς 

1 • 
Αναζήη]σ!] χορ:!J1ών 

Σ3 Επαγγελματική 

αποκατάσταση 

Μνημόνιο 

συνεργασίας με ΟΊΆ 
1 

«Αυτονομία 

Επικοινωνία 
αποφοιτούντωv 

μαθητών • ~ 1 & επιχειρ1Ίσεις της 1 Απασχόληση» 

τοπικής κοινωνίας 

Σχ11μα 4 

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Σχολικ1Ίς Μονάδας 
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3.4 Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης του Σχολείου (Operational 

School Deνelopment Plan-OSDP) ή Σχέδιο με επιχειρησιακά 

ρυθμιζόμενους στόχους ( operational target-setting) 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης του Σχολείου (Operational School 

Developιnent Plan-OSDP) ή Σχέδιο με επιχειρησιακά ρυθμιζόμενους 

στόχους ( operational target-setting) Διδακτικού έτους 2008-2009 έχει σαν 

χρονικό όριο το ένα ( 1) διδακτικό έτος των ΕΕΕΕΚ δηλαδή την χρονική 

περίοδο από την 11 η Σεπτεμβρίου 2008 έως την 21 η Ιουνίου 2009. Ορίζει 

ανά διδακτικό τρίμηνο την στοχοθεσία των Στρατηγικών Στόχων ενώ 

επιχειρεί να τους συνδυάσει με Στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος 

(ΑΠ.) 

Η παρακολούθηση της όλης διαδικασίας γίνεται με την Αξιολόγηση & 

Στοχοθεσία όπου ορίζεται για το α' τρίμηνο: η Σύσταση Επιτροπής 

Αξιολόγησης, η Εκπόνηση Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

(ΕΕΠ) και η Συγκρότηση των Ατομικών Φακέλων των Μαθητών (ΑΦΜ), 

για το β' τρίμηνο: η Διαμορφωτική Αξιολόγηση και για το γ ' τρίμηνο: η 

Τελική Αξιολόγηση των ΕΕΠ. 

Στη συνέχεια ορίζονται κατά μάθημα η επιμέρους διδακτικοί στόχοι. 

Στον σχεδιασμό υπάρχει μέριμνα για την Διδασκαλία & Μάθηση στα 

πλαίσια της οποίας θα επιδιωχθεί η Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών 

τεχvικ{ον η επιλογή των οποίων θα πραγματοποιηθεί από των Σύλλογο 

Διδασκόντων. Τέλος προβλέπεται η πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων τα οποία θα πραγματοποιηθούν με την σύμπραξη και 

άλλων σχολικών μονάδων και κάτω από την καθοδήγηση φορέων όπως το 

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) ή το Κέντρο 

για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). 
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Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης του Σχολείου (Operational School Development 

Plan-OSDP) ή Σχέδιο με επιχειρησιακά ρυθμιζόμενους στόχους (operational target

setting) Διδακτικού έτους 2008-2009 

Α' τρίμηνο Β' τρίμηνο Γ τρίμηνο 

2008-09 2008-09 2008-09 

Στρατηγικοί Στόχοι •Έγκαιρη • Επαγγελματική 
κάλυψη θέσεων αποκατάσταση 

εκπαιδευτικού αποφοιτούντων 

προσωπικού μαθητών 

• Εξασφάλιση 
αναγκαίων πόρων 

(οικονομικών και 

υλικcον) 

Στόχοι Α.Π. Αυτονομία Συμπεριφο- Συνεργατικότητα 

Αυτοεξυπηρέτησ ρά 

η 

Κοινωνικότητα 

Υλικοτεχνική Αγορά αναγκαίου Αποτίμηση αγοράς 

Υποδομή του Α.Π. εποπτικού υλικού εποπτικού υλικού 

Αξιολόγηση & •Σύσταση ΕΑ. Διαμορφω- Τελική Αξιολ. των 

Στοχοθεσία •Συγκρότηση τική Αξιολ. ΕΕΠ 

ΑΦΜ των ΕΕΠ 

•Εκπόνηση ΕΕΠ 

Ν εοελ. Γλώσσα Επέκταση Α' & Ανάλυση Αποτίμηση και 

Β' αποτελεσμά επανασχεδιασμός 

Συντήρηση Γ · & των& 

Δ' στόχων 
~ 
l:J 
::: Μαθηματικά Επέκταση Α · & Ανάλυση Αποτίμηση και CD 
-~ Β' αποτελεσμά επανασχεδιασμός ο 
<--< 
ο Συντήρηση Γ ' & των& 

"' i:5 Δ' στόχων Q 

i:5 
ΚΕΑ Ενσωμάτωση Α' Αποτίμηση και h 

επανασχεδιασμός 

Φυσική Αγωγή Ανάλυση Ανάλυση Αποτίμηση και 

αναγκών αποτελεσμά επανασχεδιασμός 

των& 

στόχων 
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Μουσική Παρακολούθηση Ανάλυση Αποτίμηση και 

διδ. αντικειμένων αποτελεσμά επανασχεδιασμός 

των& 

στόχων 

Νέες Παρακολούθηση Ανάλυση Αποτίμηση και 

Τεχνολογίες διδ. αντικειμένων αποτελεσμά επανασχεδιασμός 

των& 

στόχων 

Αισθ. Αγωγή Παρακολούθηση Ανάλυση Αποτίμηση και 

1="' διδ. αντικειμένων αποτελεσμά επανασχεδιασμός 
b 

των& 1="' 
CD 
·;:J στόχων 
ο 

<-< Εργ. Φ & Ζ Παρακολούθηση Ανάλυση Αποτίμηση και ο 
~ 

Παρ. διδ. αντικειμένων αποτελεσμά επανασχεδιασμός ο 
ο.. 
ο των& 

ι:::: 
στόχων 

Εργ. Μαγ./ Ζαχ. Παρακολούθηση Ανάλυση Αποτίμηση και 

διδ. αντικειμένων αποτελεσμά επανασχεδιασμός 

των& 

στόχων 

Εργ. Χειρ. Παρακολούθηση Ανάλυση Αποτίμηση και 

διδ. αντικειμένων αποτελεσμά επανασχεδιασμός 

των& 

στόχων 

Διδασκαλία & Εφαρμογή καιν. διορθωτική Αποτίμηση και 

Μάθηση διδ. τεχνικών παρέμβαση επανασχεδιασμός 

Εκπαιδευτικά Υποβολή διορθωτική Αποτίμηση 

Προγράμματα πρότασης παρέμβαση 

ΚΕΣΥΠ,ΚΕΘΙ 

Σχήμα 5 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης του Σχολείου 
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3.5 Το παράδειγμα ενός Στόχου Προς Επίτευξη 

Ενδεικτικά επιλέγεται σαν στόχος προς επίτευξη: «η Απόκτηση εμπειριών 

από το επαγγελματικό περιβάλλον» . 

Ορίζονται οι Σκοποί : 

• η Απόκτηση προεπαγγελματικών & επαγγελματικών δεξιοτήτων , 

•η Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (συνεργασίας, επικοινωνίας) και 

• η Εξοικείωση με τον «επαγγελματικό χώρο» . 

Προσδιορίζονται οι Δράσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν : 

• Διδακτικά αντικείμενα Εργαστηρίου Φυτι10Ίς & Ζωικής Παραγωγ11ς, 

• Διδακτικά αντικείμενα Εργαστηρίου Μαγειρικής & Ζαχαροπλαστικής , 

• Διδασκαλία θεματικών ενοτήτων του μαθήματος Κοινωνικής & 

Επαγγελματικής Αγωγής και η Επίσκεψη επαγγελματικών χώρων. 

Ανατίθεται σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων της Σχολικής 

Μονάδας η κάθε μια δράση : 

• τα Διδακτικά αντικείμενα Εργ. Φ & Ζ στον εκπαιδευτικό κλάδου 

ΠΕ 18 .12 (Τεχνολόγου Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής), 

•τα Διδακτικά αντικείμενα Εργ. Μαγ & Ζαχ στον εκπαιδευτικό κλάδου 

ΠΕ 15 (Οικιακής Οικονομίας), 

•η Διδασκαλία θεματικών ενοτήτων του ΚΕΑ στον εκπαιδευτικό κλάδου 

ΠΕ 02 (Φιλόλογο με μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή) & ΠΕ 70 

(Δασκάλου Ειδικής Αγωγής) και 

• η Επίσκεψη επαγγελματικών χώρων στον εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 30 

(Κοινωνικό Λειτουργό). 

Το Χρονοδιάγραμμα αναλύεται για κάθε δράση χωριστά (Οκτ. 2008-

Φεβρ.2009 και Απρ. 2009). προσδιορίζονται οι Πηγές και η Ενδοσχολικ1Ί 

Υποστήριξη του Σχεδίου Δράσης : τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 

και τα Διαθεματικά Ενιαία Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ

ΔΕΠΠΣ) των ΕΕΕΕΚ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), το Πλαίσιο 

Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ) ενώ ορίζεται για 
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την καλύτερη παρακολούθηση μία ( 1) συνεδρίαση του Συλλόγου 

Διδασκόντων (Σ.Δ.) μηνιαίως για την ενημέρωση όλου του εκπαιδευτικού 

προσωπικού και μία ( 1) συνεδρίαση της Ομάδας Διαχείρισης του 

Προγράμματος (0.Δ.Π) σε εβδομαδιαία βάση. 

Η Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του Σχεδίου θα πραγματοποιείται: 

μέσα από την εφαρμογή του εργαλείου της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

PDCA, (Σχεδιασμός -Plan, Δράση -Do, Έλεγχος -Check και Βελτίωση -

Act) από την ενδιάμεση Διαμορφωτική Αξιολόγηση - την Τελικ1Ί 

Αξιολόγηση σύμφωνα με τα κριτήρια Αυτο-αξιολόγησης της Σχολικής 

Μονάδας (τα οποία έχουν συναποφασιστεί με την έναρξη του διδακτικού 

έτους), την Τελική Αξιολογική Έκθεση και την Παραγωγ11 Υλικού (τελικό 

προϊόν προγράμματος) το οποίο θα παραδοθεί στον φορέα υποστήριξης του 

προγράμματος το Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Αρκαδίας 

(ΚΕΣΥΠ) το οποίο καλύπτει και το οικονομικό κόστος του όλου Σχεδίου. 

Τέλος ορίζονται τα Κριτ~Ίρια Επιτυχίας της όλης προσπάθειας : οι Λίστες 

Ελέγχου Δεξιοτήτων (Λ.Ε.Δ) των ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ για τα διδακτικά 

αντικείμενα Εργ. Φ & Ζ και Εργ. Μαγ & Ζαχ και οι Λίστες Ελέγχου 

Δεξιοτ~Ίτων (Λ.Ε.Δ) της Συναισθηματικής Οργάνωσης του ΠΑΠΕΑ. 
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ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ : Απόκτηση εμπειριών από το επαγγελματικό περιβάλλον 

ΣΚΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΗΓΕΣ& ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ 

•Απόκτηση Διδακτικά αντικείμενα εκπ/κός ΠΕ 18.12 Οκτ. 2008-Φεβρ.2009 ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ Εφαρμογ11 PDCA 
προ επαγγελματικών Εργ. Φ & Ζ εκπ/κός ΠΕ 15 των ΕΕΕΕΚ του 

& επαγγελματικών Εργ. Μαγ & Ζαχ Π.Ι. Δ ιαμορφωτικ1Ί 

δεξιοτήτων Αξιολόγηση και 

• Ανάπτυξη Διδασκαλία θεματικών εκπ/κός ΠΕ 02 Οκτ. 2008-Φεβρ.2009 ΠΑΠΕΑ Τελική Αξιολόγηση 
κοινωνικών ενοτήτων του ΚΕΑ εκπ/κός ΠΕ 70 σύμφωνα με τq 
δεξιοτήτων 1 συνεδρίαση Σ.Δ. κριη1ρια Αυτο-

(συνεργασίας, Επίσκεψη εκπ/κός ΠΕ 30 Απρ. 2009 μηνιαίως αξιολόγησης η1ς 
επικοινωνίας) επαγγελματικών χώρων 1 συνεδρίαση Σχολικής Μονάδας 

•Εξοικείωση με τον 0.Δ.Π. 
«επαγγελματικό εβδομαδιαίως ΤελιΚΊΊ ΑξιολογιΚΊΊ 
χώρο» Έκθεση 

Παραγωγή Υλικού 

(τελικό προϊόν 

προγράμματος) 

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

• Λ.Ε.Δ. των ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ για τα διδακτικά Θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του προγράμματος ΚΕΣΥΠ Αρκαδίας 

αντικείμενα Εργ. Φ & Ζ και Εργ. Μαγ & Ζαχ 
• Λ.Ε.Δ. Συναισθηματικής Οργάνωσης του 
ΠΑΠΕΑ 

Πίνακας 4 Στόχος Προς Επίτευξη 
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Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στον χώρο της 

εκπαίδευσης είναι σίγουρα ένα δύσκολο εγχείρημα ιδιαίτερα μάλιστα αν 

απευθύνεται στον χώρο της ειδικής αγωγής. 

Θα επιχειρήσουμε σε αυτό το σημείο της εργασίας μας να 

προσδιορίσουμε αρχικά τους παράγοντες οι οποίοι ενδεχομένως να 

εμποδίζουν την εφαρμογή της ΔΟΠ στην ειδική επαγγελματική εκπαίδευση 

στην πατρίδα μας ξεκινώντας από τον προσδιορισμό των απώτερων 

ανασταλτικών παραγόντων και θα προσεγγίσουμε στη συνέχεια στο επίπεδο 

της Σχολικής Μονάδας τους παράγοντες εκείνους όπως τους βιώνουν οι 

πρωταγωνιστές της (εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς) μέσα από την 

καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα . 

Θα προσπαθήσουμε επίσης να ορίσουμε και εκείνους τους παράγοντες 

στους οποίους θα μπορούσε να στηριχθεί μια τέτοια προσπάθεια για να έχει 

απτά αποτελέσματα επιβεβαιώνοντας την αισιόδοξη θεώρηση ότι είναι 

εφικτή και αποτελεσματική η μεταφορά έστω πρακτικών της ΔΟΠ και στην 

ελληνική ειδική επαγγελματική εκπαίδευση. 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση και παραδοχή ότι η ΔΟΠ θεμελιώθηκε και 

εφαρμόστηκε με επιτυχία σε χώρες με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, 

αρχές, αξίες, και φιλοσοφία και από αυτή την άποψη κρίνεται ακόμη πιο 

δύσκολη η ασφαλής υιοθέτηση και εφαρμογή της, σε κοινωνικά 

περιβάλλοντα στα οποία κυριαρχούν διαφορετικές νοοτροπίες και 

αντιλήψεις (Bank, 2000:214-5 & 229-30 ; Δερβιτσιώτης, 2005: 112-3 ; 

Τζωρτζάκης, & Τζωρτζάκη, 2002:362) σχετικά με την άσκηση της 

διοίκησης, την διαχείριση της εξουσίας που αυτή ασκεί και τη χρήση του 

κεφαλαίου (υλικού και ανθρώπινου) που είναι ενταγμένο σε έναν 

οργανισμό. Συγχρόνως όμως νομίζουμε ότι αυτό ακριβώς το ειδοποιό 

χαρακτηριστικό αυτής της φιλοσοφίας-συστιΊματος διοίκησης είναι και το 
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δυνατό της σημείο στο πεδίο της εφαρμογής. Η ΔΟΠ στην εκπαίδευση 

χαρακτηρίζεται από μια ευελιξία και μια προσαρμοστικότητα στην 

εφαρμογή της τηρουμένων βεβαίως των βασικών αρχών της. 

Η συνεχής αναζήτηση της βελτίωσης της ποιότητας είτε πρόκειται για 

προϊόν είτε για μια υπηρεσία, αντανακλάται στον τελικό αποδέκτη που 

είναι ο πελάτης ή το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Θέτει στον πυρήνα της 

όλης διαδικασίας εφαρμογής τα πρόσωπα που εμπλέκονται θεωρώντας τους 

συν-υπεύθυνους και πρωταγωνιστές και σε ένα δεύτερο επίπεδο τις 

διαδικασίες και τις τεχνικές που τελικά θα υλοποιήσουν αυτή την στόχευση. 

Ένα άλλο σημείο που ενδεχομένως να εμποδίσει την υλοποίηση της ΔΟΠ 

σε μια σχολιΚΊΊ μονάδα είναι ο έντονα συγκεντρωτικός χαρακτήρας του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Μια οργανωτική δομή η οποία 

χαρακτηρίζεται από μια ισχυρή παρουσία των λειτουργιών του ελέγχου και 

του προγραμματισμού από την κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ αφήνοντας 

ελάχιστα περιθώρια για ανάπτυξη καινοτομιών σε επίπεδο σχολικ1Ίς 

μονάδας. Ακόμα και μετά την ανάπτυξη του επιπέδου διοίκησης των 

Περιφερειών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης η παρουσία της κεντρικής διοίκησης είναι καθοριστική στη 

λήψη αποφάσεων στο επιχειρησιακό πεδίο. 

Άλλο σημείο είναι το ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετεί στις ΣΜΕΑ. Οι 

ΣΜΕΑ ιδιαίτερα της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) 

στελεχώνονται με εκπαιδευτικό προσωπικό που προέρχεται από 

διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους και σε αρκετές περιπτώσεις η 

παιδαγωγική τους κατάρτιση σε θέματα ειδικής αγωγής περιορίζεται στην 

καλύτερη περίπτωση στην πρακτική βιωματική · εμπειρία. Θα πρέπει να 

προσθέσουμε σε αυτό το σημείο και την μεγάλη ποικιλία του είδους των 

εργασιακών σχέσεων που διέπει το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών 

(μόνιμοι με ετήσια απόσπαση, προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους 

απασχόλησης ή με συμπλήρωση ωραρίου από άλλη εκπαιδευτική μονάδα 
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και ωρομίσθιοι είναι κάποιες βασικές παραλλαγές των εργασιακών 

σχέσεων). 

Η έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα ειδικής αγωγής δυσχεραίνουν 

την εκπόνηση και εφαρμογή ποιοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα 

οποία απευθύνονται σε ένα μαθητικό πληθυσμό με ιδιαιτερότητες. 

Ένα άλλο γενικότερο σημείο αδυναμίας του εκπαιδευτικού μας 

συστήματος είναι η έλλειψη προδιαγραφών των υπηρεσιών και των 

εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Μόλις πέρυσι με την υπ' αρίθμ. 27922/Γ6/08-

03 -2007 Υ.Α. καθορίστηκαν τα ιδιαίτερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες 

του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί σε ΣΜΕΑ ορίζοντας έτσι ένα 

πλαίσιο αναφοράς κατά την άσκηση των επαγγελματικών ρόλων των 

εμπλεκομένων εκπαιδευτικών στις ΣΜΕΑ. Εξακολουθεί να μην υφίσταται η 

εξειδικευμένη περιγραφή των προσόντων (job specification) και η 

περιγραφή θέσης εργασίας (job description) στην ειδική αγωγή. 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθούμε και στους κανονιστικούς κανόνες 

(Νόμους, Π.Δ., Υ.Α κλπ) που αφορούν την ειδική αγωγή όπου πολλά 

θέματα ρυθμίζονται με αναφορές σε ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν τη 

Γενική Αγωγή ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους επιτείνοντας την σύγχυση ή 

αφήνοντας πολλά περιθώρια ερμηνείας (των κανονιστικών διατάξεων) από 

τα διοικητικά-ιεραρχικά όργανα. 

Η υποδομή των κτιρίων, ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός, το εποπτικό υλικό 

το οποίο χρησιμοποιείται όσο και τα υποστηρικτικά μέσα (προσβασιμότητα 

σε διάφορους χώρους της σχολικής μονάδας ) σε σχέση πάντα με μια 

χαμηλή ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών δημιουργούν μια 

αισθητική που επηρεάζει την ταυτότητα της σχολικής μονάδας. 

Σε επίπεδο προσέγγισης της σχολικής μονάδας θα λέγαμε ότι η ανεπαρκής 

11 προβληματική επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων και ο 

ενδοσχολικός ανταγωνισμός στα πλαίσια της είναι μια κατάσταση η οποία 

μπορεί να επεκταθεί τόσο σε επίπεδο διευθύνσεων σχολείων που 

συστεγάζονται όσο και μεταξύ σχολικών συμβούλων ειδικής και γενικής 

122 



αγωγής ή τμημάτων και διευθύνσεων που εμπλέκονται στην ειδικ1Ί αγωγ11 

σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο δημιουργώντας επιπλέον προβλ1Ίματα 

υλοποίησης μιας πολιτικής ποιότητας. 

Θα πρέπει να δεχθούμε ότι στα πλαίσια μιας αισιόδοξης θεcί:φησης είναι 

δυνατή η εφαρμογ1Ί κάποιων αρχών της ΔΟΠ στην ειδική επαγγελματική 

εκπαίδευση. 

Είναι σημαντικό πλεονέκτημα της Ειδικής Αγωγής στην πατρίδα μας η 

ύπαρξη του Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής 

(ΠΑΠΕΑ) στον τομέα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μοναδική 

προνόμιο της Ειδικής Αγωγής σε σχέση με την Γενική Αγωγή γιατί 

επιτρέπει την εκπόνηση ευέλικτων εξατομικευμένων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του 

κάθε μαθητή μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση των διαφόρων 

γνωστικών αντικειμένων και μια διαδικασία αναθεώρησης 

επαναπροσδιορισμού διδακτικών στόχων και μεθόδων. 

Η ενασχόληση με την Ειδική Αγωγή προϋποθέτει την αποδοχή ενός 

συστήματος αξιών και αρχών που θέτει στον πυρήνα του το παιδί με τις 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρόκειται δηλαδή για μια ποιότητα 

αντίληψης και συμπεριφοράς η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στις αρχές της 

ΔΟΠ. Δημιουργείται θα λέγαμε η αναγκαία περιρρέουσα παιδαγωγική 

ατμόσφαιρα για την ευκολότερη εγκαθίδρυση αρχών της ΔΟΠ. Η συνεχής 

επικοινωνία μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού, η διάθεση για 

συλλογική εργασία, για ποιοτική εργασία και η καλλιέργεια κλίματος 

εμπιστοσύνης συνδράμουν προς την κατεύθυνση εφαρμογής μιας ΔΟΠ. 

Εκμεταλλευόμενοι όλες αυτές τις θετικές συνθi1κες για την μεταφορά 

αρχών της ΔΟΠ σε μια σχολική μονάδα ειδικής αγωγής με επαγγελματικ1Ί 

κατεύθυνση θα λέγαμε ότι αυτή πραγματώνεται όταν υλοποιούνται οι 

παρακάτω εκπαιδευτικές πρακτικές : 
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α) Όταν αναπτύσσεται γνήσια επικοινωνία ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα 

μέρη : εκπαιδευτικοί μιλούν σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικοί μιλούν σε 

γονείς και γονείς μιλούν σε εκπαιδευτικούς 

β) Όταν ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως ερευνητής χρησιμοποιώντας 

πρακτικά και εύκολα στην χρήση εργαλεία (παιδαγωγικό ημερολόγιο, 
23 

ανάλυση έργου, κλπ) για των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μεθόδων 

που υλοποιεί 

γ) Όταν ο εκπαιδευτικός εκπονεί εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από μια 

διαδικασία προγραμματισμού και στη συνέχεια αξιολόγησής τους 

συνδυάζοντας το επιστημονικό υπόβαθρο με την εμπειρία ενώ παράλληλα 

φροντίζει για την καθοδήγηση των εμπλεκομένων (μαθητών, γονέων και 

υπολοίπων συναδέλφων) 

δ) Όταν γίνεται σωστή διαχείριση του χρόνου και οικονομία των 

διαθέσιμων πόρων με την διοχέτευσή τους σε προκαθορισμένες και 

προσδιορισμένες περιοχές εκπαιδευτικής δράσης 

ε) Όταν υπάρχει μέριμνα και ενθάρρυνση από την πλευρά της διοίκησης 

για διαρκή ενδοσχολική και εξωσχολική επιμόρφωση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού και σταδιακή επικράτηση μιας κουλτούρας στην Σχολικ1Ί 

Μονάδα για μια «κοινότητα που μαθαίνει» (σαν κοινότητα θεωρούμε τους 

μαθητές, τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς) 

Είναι σίγουρο ότι η επικράτηση αρχών της ΔΟΠ στην Ειδική Αγωγή δεν 

είναι μια εύκολη διαδικασία και σίγουρα απαιτεί πίστωση χρόνου. Είναι 

όμως σίγουρο ότι θα πετύχει εφόσον έχει εξασφαλιστεί εξαρχής η 

αυτόκλητη βούληση των εμπλεκομένων (μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών 

και τοπικής κοινωνίας) και κυρίως η επιθυμία τους να πραγματοποιήσουν 

την ποιοτική διαφορά . 

23 Για την ύπαρξη διαφόρων χρ11σιμων μεθοδολογικών εργαλείων βλ . σχετικά 
Μπαγά1ςης -Δεμερτζή - Σταμάτης (2007:209-59) 
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