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Abstract: The purpose of this article is to present the concept and the process of developing 

strategic planning at school level. In the first chapter of the article,the main theoretical aspects 

of strategic planning are presented and strategic analysis, strategy selection and strategic 

implementation processes are examined with emphasisto the possibilities for their use in the 

educational context.The hypothetical example of a Greek public pre-primary school is then 

used to present ways of practical application of theoretical data to meet the needs and improve 

the efficiency of the school organization in the present and future, taking into account its 

culture, aims, priorities and strategic capacity, as well as the effects of the environment at 

micro and macro level.The present article is important in that it links theory to practice, by 

presenting proposals for implementing the concepts of strategic planning, which could be 

exploited by schools, tailored to their particular needs and the environment in which they 

operate. 
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Πεπίλητη: Σθνπόο ηνπ παξόληνο άξζξνπ είλαη ε παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. Σην 

πξώην κέξνο αλαθέξνληαη νη βαζηθέο ζεσξεηηθέο πηπρέο ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη 

αλαπηύζζνληαη νη δηαδηθαζίεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο, ζηξαηεγηθήο επηινγήο θαη ζηξαηεγηθήο 

εθαξκνγήο, κε έκθαζε ζηηο δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζήο ηνπο ζην εθπαηδεπηηθό πιαίζην. Σηε 

ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηείηαη ην ππνζεηηθό παξάδεηγκα ελόο ειιεληθνύ δεκόζηνπ νινήκεξνπ 

λεπηαγσγείνπ, ώζηε λα παξνπζηαζηνύλ ηξόπνη πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ ζεσξεηηθώλ 

δεδνκέλσλ, κε ζηόρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ηνπ ζρνιηθνύ νξγαληζκνύ ζην παξόλ θαη ζην κέιινλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ θνπιηνύξα, ηηο 

επηδηώμεηο, ηηο πξνηεξαηόηεηεο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηθαλόηεηά ηνπ, θαζώο θαη ηηο επηδξάζεηο 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζε κηθξνεπίπεδν θαη καθξνεπίπεδν.  Τν παξόλ άξζξν θξίλεηαη ζεκαληηθό, 

ζηνλ βαζκό πνπ ζπλδέεη ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε, παξνπζηάδνληαο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο 

εθαξκνγήο ησλ ελλνηώλ ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ, νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα 
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αμηνπνηεζνύλ από ζρνιηθέο κνλάδεο, πξνζαξκνδόκελεο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο θαη ζην 

πεξηβάιινλ όπνπ ιεηηνπξγνύλ. 

Λέξειρ κλειδιά: Σηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο, απνηειεζκαηηθόηεηα, πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. 

Διζαγυγή 

Ο ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο, σο έλλνηα θαη πξαθηηθή, αλαπηύρζεθε ζην ρώξν ησλ 

επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ σο νξγαληζκνί λα πξνζαξκόδνληαη θαη λα επηβηώλνπλ ζηε 

ζύγρξνλε επνρή, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από απξόβιεπηε ξεπζηόηεηα ιόγσ ησλ ηαρύηαησλ 

πνιηηηθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ, ελώ ε κειέηε θαη εθαξκνγή ηνπ 

ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ ζηνπο ζρνιηθνύο νξγαληζκνύο είλαη ζρεηηθά πξόζθαηε θαη 

πξνέθπςε σο απάληεζε ζηελ αύμεζε ηεο αβεβαηόηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλάγθεο 

γηα απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ινγνδνζία (Pashiardis, 1996‧ Tsiakkiros&Pashiardis, 2002). Η 

αλάιπζε θαη ε αμηνιόγεζε αλαγθώλ απνηεινύλ ηε βαζηθή δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνύ 

ζρεδηαζκνύ, κέζσ ηεο νπνίαο επηζεκαίλνληαη, ηεθκεξηώλνληαη θαη ηεξαξρνύληαη θελά ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα επηιπζνύλ, ώζηε λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην παξόλ ζην 

πξνζδνθώκελν κέιινλ (Τζηάθθηξνο, 2015α). 

Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ ζεσξεηηθώλ πηπρώλ ηνπ 

ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ αλάπηπμήο ηνπ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, 

θαζώο θαη ε ζύλδεζε ησλ βηβιηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ κε ηηο δπλαηόηεηεο πξαθηηθήο 

αμηνπνίεζήο ηνπο. Σην επόκελν θεθάιαην αλαθέξεηαη ην ελλνηνινγηθό πεξηερόκελν ηνπ 

ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ, ελώ έπεηαη ε παξνπζίαζε ησλ εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ πινπνίεζή ηνπ ζηνπο ζρνιηθνύο νξγαληζκνύο. Σηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη 

έλα ππνζεηηθό παξάδεηγκα αλάπηπμεο ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ από λεπηαγσγείν πνπ 

ιεηηνπξγεί ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό πιαίζην. 

1. Σηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ - ζηπαηηγική διοίκηζη 

Οη όξνη ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο (strategicplanning) θαη ζηξαηεγηθή δηνίθεζε 

(strategicmanagement) ρξεζηκνπνηνύληαη ελαιιαθηηθά θαη πεξηιακβάλνπλ ηε ιέμε 

«ζηξαηεγηθή», ε νπνία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξραία ιέμε «ζηξαηεγόο». Από ηε ζηξαηησηηθή 

ηνπ πξνέιεπζε, ν ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο δηαηεξεί ηελ εζηίαζε ζηελ επίηεπμε ελόο 

κειινληηθνύ ζηόρνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο πηζαλέο ελαιιαθηηθέο επηινγέο θαη ην 

κεηαβαιιόκελν πεξηβάιινλ (UNESCO, 2010). Σύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ησλ Johnson, Scholes 

θαη Whittington (2005), ε ζηξαηεγηθή αθνξά ηε καθξνπξόζεζκε θαηεύζπλζε θαη νπηηθή ελόο 

νξγαληζκνύ, ε νπνία ηνλ ζέηεη ζε πιενλεθηηθή ζέζε ζην πιαίζην ελόο κεηαβαιιόκελνπ 

πεξηβάιινληνο, κέζσ ηνπ ηαηξηάζκαηνο ησλ πόξσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ νξγαληζκνύ κε ην 

ζηόρν ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζδνθηώλ όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ.  
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Τα ζρνιεία σο νξγαληζκνί, όπσο νη επηρεηξήζεηο, έρνπλ «πειάηεο» (γνλείο, επόκελεο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο, ηνπηθή θνηλόηεηα, αγνξά εξγαζίαο) πνπ δεηνύλ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη 

ινγνδνζία, ιεηηνπξγνύλ ζε πιαίζην αληαγσληζκνύ θαη επηδηώθνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ 

ηνπο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απεξηόξηζησλ αλαγθώλ ηνπο κε πεξηνξηζκέλνπο πόξνπο 

(Pashiardis, 1996‧ Tsiakkiros&Pashiardis, 2002). Όκσο, ηα ζρνιεία σο δεκόζηνη νξγαληζκνί 

δηαθξίλνληαη ζαθώο από ηηο επηρεηξήζεηο, δεδνκέλνπ όηη ζηόρνο ηνπο δελ είλαη ην νηθνλνκηθό 

θέξδνο, αιιά ε παξαγσγή θνηλσληθήο αμίαο κέζσ ηεο πξναγσγήο ηεο λνεηηθήο θαη εζηθήο 

αξεηήο ησλ καζεηώλ ηνπο (Hansen, 2011‧ Hargreaves, 2001). Δπηπιένλ δηαθνξέο ησλ 

ζρνιείσλ από ηηο επηρεηξήζεηο εληνπίδνληαη ζηε ζηαζεξή δνκή, ζηελ αδπλακία ειέγρνπ ησλ 

εηζδνρώλ ηνπο (πξνζσπηθό, καζεηέο), ζηελ έιιεηςε επειημίαο, ζην ζπγθεληξσηηζκό, ζην 

καθξνπξόζεζκν όξακα θαη ζην γεγνλόο όηη ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη άκεζα νξαηά. 

Ωζηόζν, παξά ηελ πξνέιεπζή ηνπ από ην ρώξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ 

ζρνιηθώλ νξγαληζκώλ πνπ αλαθέξζεθαλ, ν ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο κπνξεί λα πηνζεηεζεί ζε 

κεγάιν βαζκό από ηα ζρνιεία γηα ηελ πξόβιεςε θαη αληηκεηώπηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

δηαθπκάλζεσλ, ηεο αζάθεηαο θαη ηεο αβεβαηόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη πην 

απνηειεζκαηηθά ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπο ζηόρνπο (Tsiakkiros&Pashiardis, 2002). 

Σύκθσλα κε ηνλ Pashiardis (1996), ν ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο έρεη δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ 

επηβίσζε ησλ νξγαληζκώλ θαη απνηειείηαη από έλα ζύλνιν ελλνηώλ, δηαδηθαζηώλ θαη 

εξγαιείσλ, πνπ βνεζνύλ ηνπο εγέηεο θαη ηα κέιε λα ζθέθηνληαη, λα δξνπλ θαη λα καζαίλνπλ 

ζηξαηεγηθά (Bryson, 2004). Μέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο πξόγλσζεο θαη ηεο δηαηύπσζεο 

ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ γηα ην κέιινλ εληνπίδεηαη ηη πξέπεη λα αιιάμνπλ νη νξγαληζκνί ζην 

παξόλ γηα λα επηηύρνπλ ζην κέιινλ (Τζηάθθηξνο, 2015β). Πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

απνηειεζκαηηθόο, ν ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο ζηα ζρνιεία πξέπεη λα αληαλαθιά ηόζν ηηο 

αλάγθεο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ, 

γνλέσλ) όζν θαη ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο θαη λα θαζνδεγείηαη από πξαγκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπλειέγεζαλ κε επηζηεκνληθόηεηα‧  επίζεο, πξέπεη νη ζθνπνί ζε 

κηθξνεπίπεδν θαη καθξνεπίπεδν λα αιιεινζπκπιεξώλνληαη, ηα ζρέδηα λα πεξηιακβάλνπλ 

κεηξήζηκα θξηηήξηα θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα αμηνιόγεζεο, λα γίλεηαη δηαξθήο, δηακνξθσηηθή 

αμηνιόγεζε γηα δηελέξγεηα έγθαηξσλ δηνξζώζεσλ θαη λα ππάξρεη ηειηθή αμηνιόγεζε γηα 

πξνβνιή ησλ επηηεπγκάησλ θαη πεξαηηέξσ αιιαγέο ζην ζρεδηαζκό (Τζηάθθηξνο, 

2015α,β‧ Τζηάθθηξνο&Παζηαξδήο, 2015α). Η ζηξαηεγηθή απνηειεί ηόζν ηνλ πξννξηζκό, όζν 

θαη ηνλ νδηθό ράξηε γηα λα θηάζνπκε ζε απηόλ, έρεη ρξνληθό νξίδνληα από ηξία κέρξη πέληε 

ρξόληα θαη μεθηλά κε ηε δηαηύπσζε ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ νξγαληζκνύ 

(Davies&Ellison, 2001). Σύκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Johnson, Scholes θαη Whittington 

(2005), ε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε πεξηιακβάλεη ηξία αιιεινζπλδεόκελα ζηνηρεία, ηα νπνία 

είλαη ε αλάιπζε, ε επηινγή θαη ε εθαξκνγή θαη παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

1.1. Σηπαηηγική ανάλςζη 

Η ζηξαηεγηθή αλάιπζε αλαθέξεηαη ζηε ζηξαηεγηθή ζέζε ηνπ νξγαληζκνύ, κπνξεί λα 

δηαηξεζεί ζε εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή αλάιπζε θαη ζηόρνο ηεο είλαη ην ηαίξηαζκα ησλ 
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ηθαλνηήησλ θαη ηεο θνπιηνύξαο ηνπ νξγαληζκνύ κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο 

(Τζηάθθηξνο&Παζηαξδήο, 2015α,β). Έρεη σο αθεηεξία ηελ επηζθόπεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, 

όπνπ ν νξγαληζκόο θνηηάδεη πξνο ηα έμσ (αληαπόθξηζε ζην πεξηβάιινλ) θαη πξνο ηα κπξνζηά 

(πξόβιεςε κειινληηθώλ αιιαγώλ), κε δηαξθή, ζπζηεκαηηθή εγξήγνξζε (Pashiardis, 1996). 

Δπηπξνζζέησο, ν νξγαληζκόο νθείιεη λα εμεηάδεη ηελ πνηόηεηα θαη πνζόηεηα ησλ πόξσλ πνπ 

δηαζέηεη (αλζξώπηλσλ, νηθνλνκηθώλ, θπζηθώλ θαη άπισλ), θαζώο θαη  ηελ ηδηαίηεξε 

θνπιηνύξα ηνπ θαη ηηο αληηιήςεηο θαη πξνζδνθίεο όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

(Tsiakkiros&Pashiardis, 2002). Σην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο ρξεζηκνπνηνύληαη 

δηάθνξα εξγαιεία. Οη αλαιύζεηο PESTE αλαθέξνληαη ζηηο Πνιηηηθέο/Political, 

Οηθνλνκηθέο/Economical, Κνηλσληθέο/Sociological, Τερλνινγηθέο/Technological θαη 

Δθπαηδεπηηθέο/Educational πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο, πνπ απνηεινύλ ην καθξνεπίπεδν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζκνύ, αιιειεπηδξνύλ θαη θαζνξίδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη 

θαηεπζύλζεηο. Οη αλαιύζεηο SWOT αθνξνύλ ην κηθξνεπίπεδν ηνπ ζρνιηθνύ νξγαληζκνύ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηηο εζσηεξηθέο Γπλαηόηεηεο/Strengths θαη Αδπλακίεο/Weaknesses θαη ηηο 

εμσηεξηθέο Δπθαηξίεο/Opportunities θαη Απεηιέο/Threats. Σην κηθξνεπίπεδν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζκνύ αλαιύεηαη επίζεο ν ηζηόο θνπιηνύξαο ηνπ ζρνιείνπ, όπνπ 

παξαηεξνύληαη θαη θαηαγξάθνληαη νη ηζηνξίεο, ηα ζύκβνια, νη ξνπηίλεο, ηα ηειεηνπξγηθά, νη 

νξγαλσηηθέο δνκέο, ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη νη δνκέο δύλακεο πνπ ζρεκαηίδνληαη θαη 

ιεηηνπξγνύλ ζηνλ νξγαληζκό. Σηόρνο απηήο ηεο αλάιπζεο είλαη ε βαζύηεξε θαηαλόεζε ηεο 

θνπιηνύξαο ηνπ ζρνιείνπ, θαζώο νη ζπκβαηέο κε ηελ θνπιηνύξα ηνπ νξγαληζκνύ 

ζηξαηεγηθέο είλαη πηζαλόηεξν λα επηηύρνπλ (Hansen, 2011‧ Tsiakkiros&Pashiardis, 2002). Σε 

απηό ην ζηάδην ηίζεληαη πξνο πξνβιεκαηηζκό ηα βαζηθά γηα ην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό 

εξσηήκαηα: «πνηνί είκαζηε;», «πνηνί ζέινπκε λα είκαζηε ζην κέιινλ;» θαη «πώο ζα 

θηάζνπκε εθεί πνπ ζέινπκε;» (Τζηάθθηξνο, 2015β).  

1.2. Σηπαηηγική επιλογή 

Η ζηξαηεγηθή επηινγή απνηειεί ζπληζηακέλε ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο θαη ηνπ νξάκαηνο 

ηνπ νξγαληζκνύ, απ‟ όπνπ απνξξένπλ εθηθηνί θαη κεηξήζηκνη ζθνπνί θαη ζηόρνη (Τζηάθθηξνο, 

2015β). Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζηξαηεγηθήο επηινγήο δηαθξίλνληαη ηξία ζηάδηα: ε παξαγσγή 

ελαιιαθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ επηινγώλ, ε αμηνιόγεζή ηνπο αλάινγα κε ηελ θαηαιιειόηεηα, 

ηελ εθαξκνζηκόηεηα θαη ηελ απνδεθηηθόηεηά ηνπο θαη ε ηειηθή επηινγή. Η παξαγσγή 

ελαιιαθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ επηινγώλ αλαθέξεηαη ζηελ θαηαγξαθή όισλ ησλ ηξόπσλ δξάζεο 

πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζηνλ νξγαληζκό, όπσο πξνέθπςαλ θαηά ηε ζηξαηεγηθή αλάιπζε. 

Κξηηήξην γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο κηαο ζηξαηεγηθήο επηινγήο απνηειεί ην αλ 

θαη θαηά πόζν εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ εληνπίζηεθαλ θαη δηαηππώζεθαλ. 

Η εθαξκνζηκόηεηα ησλ ζηξαηεγηθώλ επηινγώλ θξίλεηαη κε γλώκνλα ηελ επάξθεηα θαη ην 

είδνο ησλ πόξσλ ηνπ ζρνιείνπ, είηε απηνί αθνξνύλ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, είηε ηηο 

ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο ησλ κειώλ θάζε ζρνιηθνύ νξγαληζκνύ θαη ην πώο απηέο ζα απνδώζνπλ 

ζηελ πξάμε. Όζνλ αθνξά ηελ απνδεθηηθόηεηα, απηή θαζνξίδεηαη από ην βαζκό ζπλαίλεζεο 

ησλ εκπιεθνκέλσλ, αιιά θαη από ηνπο θηλδύλνπο πνπ ελέρνληαη γη‟ απηνύο από ηελ εθαξκνγή 
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ηεο εθάζηνηε ζηξαηεγηθήο επηινγήο (Tsiakkiros&Pashiardis, 2002). Η δηαδηθαζία ηεο 

ζηξαηεγηθήο επηινγήο νδεγεί ζηελ αλάδεημε θαη επηινγή ησλ πην βηώζηκσλ ζηξαηεγηθώλ. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ν ρξόλνο νινθιήξσζεο (βξαρππξόζεζκε, κεζνπξόζεζκε, 

καθξνπξόζεζκε) θαη ην θόζηνο (ρακειό, κεζαίν, πςειό) θάζε ζηξαηεγηθήο επηινγήο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεθζεί ε βησζηκόηεηά ηεο θαη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή 

(Tsiakkiros&Pashiardis, 2002). 

1.3. Σηπαηηγική εθαπμογή 

Η ζηξαηεγηθή εθαξκνγή αθνξά ηελ αλάιεςε δξάζεο ζε ζρέζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

επηιέρζεθαλ θαη πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαλνκή πόξσλ, ηελ νξγαλσηηθή δνκή 

θαη ζρεδηαζκό θαη ηε δηνίθεζε ζηξαηεγηθήο αιιαγήο. Σε απηό ην ζηάδην, ν ζρεδηαζκόο 

πεξηιακβάλεη ζρέδηα δξάζεο, έξγα, ζπγθεθξηκέλνπο ξόινπο θαη ππεπζπλόηεηεο, 

ρξνλνδηαγξάκκαηα, πόξνπο, εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε πξνζσπηθνύ θαη πιεξνθόξεζε. Οη 

πόξνη ηνπ νξγαληζκνύ (άλζξσπνη, πιεξνθνξίεο, νηθνλνκηθά θαη ηερλνινγηθά κέζα) πξέπεη λα 

εληζρύνληαη ώζηε λα ππνζηεξίδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο, αιιά θαη, αληηζηξόθσο, ε επηηπρήο 

εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθώλ εμαξηάηαη από ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δπλαηόηεηεο ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνύ (Johnson, Scholes&Whittington, 2005). Δπηπιένλ, 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ, ζπληειείηαη ζπλεξγαηηθή έξεπλα, αμηνιόγεζε 

πνξείαο θαη δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε, ελώ είλαη ζεκαληηθή θαη ε ηειηθή αλαζθόπεζε θαη 

αμηνιόγεζε κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Σηελ πξνζπάζεηα ν ζηξαηεγηθόο 

ζρεδηαζκόο λα κελ είλαη κηα γξακκηθή δηαδηθαζία, αιιά κηα δπλακηθή δηεξγαζία, ε 

δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν, θαζώο εμαζθαιίδεη ηελ επειημία 

ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ, ώζηε νη επηιεγκέλεο ζηξαηεγηθέο λα ηξνπνπνηνύληαη γηα λα 

είλαη πην απνηειεζκαηηθέο ή λα εγθαηαιείπνληαη αλ δελ απνδίδνπλ θαη λα επηιέγνληαη άιιεο. 

Η έξεπλα θαη ε αμηνιόγεζε νθείινπλ λα ζηεξίδνληαη ζε δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη κε 

επηζηεκνληθόηεηα, ρξεζηκνπνηώληαο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κεζόδνπο (εξσηεκαηνιόγηα, 

ζπλεληεύμεηο). Όζνλ αθνξά ηελ νξγαλσηηθή δνκή, απηή αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν θαηαλνκήο 

ηεο εξγαζίαο θαη ζην ηαίξηαζκα ησλ ηθαλνηήησλ ησλ αηόκσλ κε ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο 

επζύλεο, ελώ ε δηνίθεζε ηεο ζηξαηεγηθήο αιιαγήο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ξόιν ηνπ εγέηε 

ηνπ ζρνιηθνύ νξγαληζκνύ (Παζηαξδήο&Τζηάθθηξνο, 2015). Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη έλα 

ππνζεηηθό παξάδεηγκα αλάπηπμεο ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ, κε νξίδνληα ηξηεηίαο, ζε έλα 

λεπηαγσγείν πνπ ζα απνθαινύκε «Ηιηνηξόπην». 

2. Παπάδειγμα ανάπηςξηρ ζηπαηηγικού ζσεδιαζμού ζηο ολοήμεπο νηπιαγυγείο 

Τν «Ηιηνηξόπην» είλαη έλα δεκόζην λεπηαγσγείν ζε εκηαζηηθή πεξηνρή, κε δύν πξσηλά 

ππνρξεσηηθά θαη δύν πξναηξεηηθά νινήκεξα ηκήκαηα, πνπ αξηζκνύλ ζπλνιηθά ηξηαληαπέληε 

καζεηέο, όπνπ εξγάδνληαη ηέζζεξηο λεπηαγσγνί. Η πξντζηακέλε ηνπ «Ηιηνηξόπηνπ», ζηελ 

πξώηε ζπλάληεζε ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ, εμέζεζε ζηα κέιε ηνπ ζρνιηθνύ νξγαληζκνύ 

ηνλ θίλδπλν απώιεηαο κηαο ζέζεο λεπηαγσγνύ, θαζώο ε αιιαγή ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 
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λεπηαγσγείνπ (Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 79/2017), ζε ζπλδπαζκό κε θνηλσληθνύο θαη 

νηθνλνκηθνύο παξάγνληεο (κείσζε γελλήζεσλ, κεξηθή απαζρόιεζε γνλέσλ, αλεξγία), νδεγεί 

ζηε ζηαδηαθή κείσζε ησλ αηηήζεσλ γηα θνίηεζε ζην νινήκεξν πξόγξακκα, ηδηαηηέξσο ησλ 

λεπίσλ β΄ ειηθίαο γηα ηα νπνία ε θνίηεζε ζην λεπηαγσγείν δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Καηόπηλ, 

ελεκέξσζε ηηο λεπηαγσγνύο γηα ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζηξαηεγηθνύ 

ζρεδηαζκνύ σο εξγαιείνπ αληηκεηώπηζεο ηνπ πξναλαθεξόκελνπ θηλδύλνπ θαη, παξέρνληαο 

ζηήξημε θαη πιεξνθόξεζε, ηηο ελέπιεμε ζηε ζηξαηεγηθή αλάιπζε (Tsiakkiros&Pashiardis, 

2002). Παξάιιεια, κνηξάζηεθαλ ζηνπο γνλείο ησλ λεπίσλ θαη ζηνπο δαζθάινπο ηνπ 

δεκνηηθνύ εξσηεκαηνιόγηα αλνηρηώλ εξσηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηα πξνζδνθώκελα 

απνηειέζκαηα ηεο θνίηεζεο ζην λεπηαγσγείν. 

Σην πιαίζην ηεο αλάιπζεο PESTE (Τζηάθθηξνο&Παζηαξδήο, 2015α), αλαθέξζεθαλ, ην 

πνιηηηθό-λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ νξίδεη ηνπο ζθνπνύο ηνπ νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηελ 

ππνρξεσηηθόηεηα θνίηεζεο γηα ηα λήπηα (Νόκνο 3518/2006, ζ. 2959), ε Αηδέληα 2030 πνπ 

πηνζεηήζεθε από ηε Γηεζλή Γηάζθεςε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ (United Nations, 2015) θαη 

αλαθέξεη σο ζηξαηεγηθό ζηόρν ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο ηελ παξνρή ζπκπεξηιεπηηθήο θαη 

πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο από ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, θαζώο θαη ην επξσπατθό πιαίζην «ΔΚ 

2020» πνπ ζέηεη σο ζηξαηεγηθό ζηόρν/θξηηήξην ηε θνίηεζε ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή ηνπ 95% 

ησλ λεπίσλ από 4 εηώλ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο-ΔΔηΔΔ, 2009). Σηνπο 

νηθνλνκηθνύο θαη θνηλσληθνύο παξάγνληεο, αλαθέξζεθαλ νη επηδξάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζηε κείσζε ησλ πόξσλ ηνπ ζρνιείνπ, ε παξνρή vouchers γηα ηε θνίηεζε ησλ λεπίσλ 

β΄ ειηθίαο ζε κνλάδεο πξνζρνιηθήο θξνληίδαο (παηδηθνύο ζηαζκνύο), νη κεηαβνιέο ζηελ 

εξγαζηαθή απαζρόιεζε ησλ γνλέσλ, θαζώο θαη ε κείσζε ησλ γελλήζεσλ ζηελ πεξηνρή. 

Δπίζεο, ζπδεηήζεθε ε ηερλνινγηθή πξόνδνο θαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ (δπλαηόηεηεο πξνβνιήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, δηαζύλδεζε κε 

άιια ζρνιεία), ελώ ζην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ αλαγλσξίζηεθαλ ε αλάγθε γηα ζπλέρεηα 

θαη νκαιή κεηάβαζε ζην δεκνηηθό ζρνιείν θαη ε αύμεζε ηεο απαίηεζεο γηα ινγνδνζία. 

Από ηελ αλάιπζε SWOT (Orr, 2013), πξνέθπςε όηη νη ζεκαληηθόηεξεο δπλαηόηεηεο αθνξνύλ 

ην πξνζσπηθό ηνπ «Ηιηνηξόπηνπ» (πξντζηακέλε κε γλώζεηο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη 

εγεζίαο ιόγσ ζρεηηθώλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ, λεπηαγσγόο κε πηζηνπνίεζε Β΄ επηπέδνπ 

ζηελ πιεξνθνξηθή), ηελ θηηξηαθή ππνδνκή θαη ηα επνπηηθά κέζα (επξύρσξεο αίζνπζεο, 

κεγάιε απιή, ζύγρξνλνο θαη θαινζπληεξεκέλνο παηδαγσγηθόο εμνπιηζκόο), ηα πξνγξάκκαηα 

θαη ηηο ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο-κάζεζεο. Σηα αδύλακα ζεκεία εληάρζεθαλ ε ηππηθή 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε γνλείο θαη δαζθάινπο θαη ε ειιηπήο παξνπζίαζε θαη δηάρπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ απνηειεζκάησλ ζηελ επξύηεξε θνηλόηεηα. Ωο επθαηξίεο πνπ κπνξεί λα 

εθκεηαιιεπηεί ην ζρνιείν ζεσξήζεθαλ ε απμαλόκελε έκθαζε πνπ δίλεηαη δηεζλώο ζηελ 

πξνζρνιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε (Dahlberg&Moss, 2005‧ ΔΔηΔΔ, 2009‧  United Nations, 

2015), θαη νη δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγηθή πξόνδνο. Κπξηόηεξε απεηιή 

ζεσξήζεθε ε κείσζε ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ (όπσο πξνθύπηεη από ηελ εμέηαζε ησλ 

δεκνηνινγίσλ θαη ησλ αξρείσλ ηνπ ζρνιείνπ), θπξίσο ζην νινήκεξν πξόγξακκα θαη 

ηδηαηηέξσο ησλ λεπίσλ β΄ ειηθίαο, θαζώο ην λέν σξνιόγην πξόγξακκα ππνρξεσηηθήο 
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θνίηεζεο εμππεξεηεί πεξηζζόηεξν ηνπο γνλείο, ελώ παξαηεξείηαη ζηξνθή ησλ γνλέσλ λεπίσλ 

β΄ ειηθίαο πξνο δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο παηδηθνύο ζηαζκνύο ιόγσ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

(vouchers), ηεο ζίηηζεο θαη ηεο επειημίαο ηνπ σξαξίνπ. Θεηηθά θαη αξλεηηθά ζελάξηα 

(Pashiardis, 1996) πξνέθπςαλ από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ ζεσξήζεθε ηαπηόρξνλα σο 

απεηιή (πεξηνξηζκόο πόξσλ) θαη σο επθαηξία (ζηξνθή ζε άπιεο, εζηθέο αμίεο), θαη από ηε 

κείσζε ηεο απαζρόιεζεο ησλ γνλέσλ, πνπ δύλαηαη λα νδεγήζεη, ηόζν ζε κείσζε ηεο δήηεζεο 

γηα νινήκεξε εθπαίδεπζε, όζν θαη ζε αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη αξσγήο ησλ γνλέσλ ζηηο 

ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Ο ηζηόο θνπιηνύξαο ηνπ «Ηιηνηξόπηνπ» (Τζηάθθηξνο&Παζηαξδήο, 2015β), ραξαθηεξίδεηαη 

από ηζηνξίεο πνπ αθνξνύλ πξνεγνύκελεο επηηπρίεο θαη θαηλνηνκίεο, κε έκθαζε ζε ππξεληθέο 

πεπνηζήζεηο γηα ηελ εζηθή απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ (δεκνθξαηία, δηθαηνζύλε, αιιειεγγύε, 

ζεβαζκόο ησλ αηνκηθώλ δηθαησκάησλ θαη ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο) θαη ηελ παξνρή πνηνηηθήο 

εθπαίδεπζεο (Dahlberg&Moss, 2005). Οη ξνπηίλεο θαη ηα ηειεηνπξγηθά ηνπ ζρνιηθνύ 

νξγαληζκνύ πξνάγνπλ ηελ αλνηρηή, ηππηθή θαη άηππε, επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, ελώ ε ζπκβνιηθή ζπκπεξηθνξά θαη γιώζζα επηβξαβεύεη ηελ πξνζπάζεηα θαη 

δελ ζηηγκαηίδεη ηα ιάζε (Hoy&Miskel, 2013). Ωζηόζν, ε πξντζηακέλε εκθαλίδεηαη λα έρεη 

απμεκέλε δύλακε θαη έιεγρν ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο εθπαηδεπηηθνύο, ζπγθεληξώλνληαο 

ηελ νξγαλσηηθή επζύλε ηνπ ζρνιείνπ. 

Γεθαπέληε εκέξεο κεηά ηελ πξώηε, πξαγκαηνπνηήζεθε δεύηεξε ζπλάληεζε δηδαζθόλησλ 

όπνπ, κέζσ ζύλζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ 

πξνζδνθηώλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (λεπηαγσγώλ, γνλέσλ, δαζθάισλ) (Τζηάθθηξνο, 2015β), 

πξνέθπςε ε απνζηνιή ηνπ «Ηιηνηξόπηνπ» κε ηελ εμήο δηαηύπσζε: «Σε έλαλ αλνηρηό ζρνιηθό 

νξγαληζκό, πνπ δίλεη έκθαζε ζηε κάζεζε, ζηε ζπκκεηνρή θαη ζηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο, 

δεκηνπξγνύκε ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε θνίηεζε όισλ ησλ λεπίσλ 4-6 εηώλ, ζην 

πιαίζην ηεο εμαζθάιηζεο ίζσλ επθαηξηώλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηεο κείσζεο ησλ κνξθσηηθώλ 

θαη θνηλσληθώλ αληζνηήησλ θαη ηεο ζύλδεζεο κε ην δεκνηηθό ζρνιείν». Όπσο θαίλεηαη από 

ηελ πξνεγνύκελε δηαηύπσζε, ζθνπόο ηνπ «Ηιηνηξόπηνπ» είλαη λα βγεη από ηελ εζσζηξέθεηα 

θαη λα γίλεη έλαο νξγαληζκόο αλνηθηήο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη, ηδηαηηέξσο, 

κε γνλείο θαη δαζθάινπο (Γθιηάνπ, 2005‧ Everard&Morris, 1999). Δπίζεο, επηδηώθεη λα είλαη 

έλαο νξγαληζκόο κάζεζεο κε έκθαζε ζηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

εκπηζηνζύλε κεηαμύ όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο), πνπ έρεη 

απνδεηρζεί όηη απνηεινύλ παξάγνληεο επηηπρίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη βειηίσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ απνηειεζκάησλ (Harris, Caldwell, &Longmuir, 2013‧ Παζηαξδήο, 2012).  

Καζώο όκσο ηα ζρνιεία ππάξρνπλ επεηδή ππάξρνπλ νη καζεηέο, ζεκαληηθόηεξνο ζθνπόο ηνπ 

«Ηιηνηξόπηνπ» είλαη ε δηεηήο θνίηεζε όισλ αλεμαηξέησο ησλ λεπίσλ α΄ θαη β΄ ειηθίαο ηεο 

ζρνιηθήο ηνπ πεξηθέξεηαο ζην νινήκεξν πξόγξακκα. Η πςειή ηεξάξρεζε απηνύ ηνπ ζθνπνύ, 

ζύκθσλε κε ηηο επξσπατθέο επηηαγέο (ΔΔηΔΔ, 2009), έγθεηηαη ζηελ πεπνίζεζε όηη ε 

πξνζρνιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε κπνξεί λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηνπο καζεηέο θαη ηελ 

θνηλσλία, ην νινήκεξν πξόγξακκα παξέρεη άλεζε ρξόλνπ γηα θαηλνηόκα πξνγξάκκαηα θαη 

εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, ελώ ν ρξόλνο ηεο ζίηηζεο θαη ηεο ραιάξσζεο είλαη πνιύηηκνο 
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γηα ηελ εμάζθεζε θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ (ΥΠ.Δ.Π.Θ., 2007‧  Υ.ΠΑΙ.Θ., 

2014α,β). Μέζσ ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ ηεο δηεηνύο θνίηεζεο ζην νινήκεξν πξόγξακκα, 

πξνζδνθάηαη ε κείσζε ησλ κνξθσηηθώλ θαη θνηλσληθώλ αληζνηήησλ, ε παξνρή ίζσλ 

εθπαηδεπηηθώλ επθαηξηώλ θαη ε αληαπόθξηζε ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο γηα 

απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ινγνδνζία (Anderson, 2005‧ Nόκνο 2525/97, ζ. 6673).  

Ο ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ «Ηιηνηξόπηνπ» απνθαζίζηεθε λα έρεη νξίδνληα ηξηεηίαο, 

ζπλεπώο νη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο πξέπεη λα είλαη βξαρππξόζεζκεο ή κεζνπξόζεζκεο, ην 

θόζηνο δελ πξέπεη λα είλαη πςειό, ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο ζηελόηεηαο, ελώ ε απνδεθηηθόηεηά 

ηνπο πξνθύπηεη από ηελ αληαπόθξηζή ηνπο ζηνπο ζπλαπνθαζηζκέλνπο ζθνπνύο 

(Tsiakkiros&Pashiardis, 2002). Οη ζηξαηεγηθέο πνπ θξίζεθαλ πην βηώζηκεο ήηαλ: α) ε ηαθηηθή 

ηππηθή θαη άηππε επηθνηλσλία, ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη ην 

εθπαηδεπηηθό κάξθεηηλγθ, γηα ηελ πξνβνιή ησλ εθπαηδεπηηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ζεκαζία ηεο δηεηνύο θνίηεζεο ζε απηό, κε ζηόρν ηελ 

αύμεζε ησλ εγγξαθώλ, β) ε αλάπηπμε πξνζσπηθνύ (θπξίσο κέζσ ελδνζρνιηθήο 

επηκόξθσζεο) θαη ε αλάιεςε θαηλνηόκσλ πξνγξακκάησλ, γηα ηε βειηίσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνηόηεηαο, γ) δξάζεηο νκαιήο κεηάβαζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη 

ηνπο δαζθάινπο, γηα ηε ζύλδεζε κε ην δεκνηηθό ζρνιείν, δ) ε δεκηνπξγία θνηλόηεηαο 

κάζεζεο, κέζσ δηαζύλδεζεο κε λεπηαγσγεία εληόο θαη εθηόο Διιάδαο, γηα πεξαηηέξσ 

βειηίσζε ησλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ, θαη ε) ε δίθαηε θαηαλνκή ειέγρνπ θαη επζπλώλ θαη ε 

θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ εκπηζηνζύλεο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ θαη γνλέσλ, γηα ηε 

βειηίσζε ηεο θνπιηνύξαο ηνπ ζρνιείνπ (Epstein&Sheldon, 2002‧ Harris, 2011‧ Harrisetal., 

2013‧ Oplatka&Hemsley-Brown, 2004‧  ΥΠ.Δ.Π.Θ., 2007). Οη ηξεηο πξώηεο ζηξαηεγηθέο 

απνθαζίζηεθε λα αλαπηπρζνύλ ηνλ πξώην ρξόλν, ε ηέηαξηε ην δεύηεξν ρξόλν, ελώ ε πέκπηε 

ζα αλαπηπρζεί θαζ‟ όιε ηελ ηξηεηία, θαζώο νη αιιαγέο ζηελ θνπιηνύξα θαη ζηηο ζηάζεηο 

επηηπγράλνληαη ζε βάζνο ρξόλνπ (Hoy&Miskel, 2013).  

Ωζηόζν, ε ζηξαηεγηθή αλάιπζε θαη ε ζηξαηεγηθή επηινγή δελ έρνπλ λόεκα αλ ν νξγαληζκόο 

δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα ζηξαηεγηθήο εθαξκνγήο (Παζηαξδήο&Τζηάθθηξνο, 2015). Ο 

ζεκαληηθόηεξνο πόξνο ηνπ «Ηιηνηξόπηνπ» είλαη νη άλζξσπνη, νη ηθαλόηεηεο ησλ νπνίσλ 

εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο ησλ ζρεδίσλ δξάζεο (Παζηαξδήο&Τζηάθθηξνο, 2015). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη γλώζεηο ηεο πξντζηακέλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα εμππεξεηνύλ ηελ 

αλάγθε γηα ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ρξήζηκσλ, επηζηεκνληθώλ δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, από ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδηαζκνύ. Οη εμεηδηθεπκέλεο 

γλώζεηο πιεξνθνξηθήο ηεο κίαο λεπηαγσγνύ ζα αμηνπνηεζνύλ ζηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο 

ηνπ λεπηαγσγείνπ, ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κάξθεηηλγθ θαη ηεο πξνβνιήο ησλ 

ζπληεινύκελσλ παηδαγσγηθώλ δξάζεσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ θαηλνηνκηώλ‧  έηζη επηδηώθεηαη 

λα αλαγλσξηζηεί ε ζεκαζία ηνπ έξγνπ πνπ επηηειείηαη από ηνπο γνλείο, νη νπνίνη αλακέλεηαη 

λα ιεηηνπξγήζνπλ σο αξσγνί ησλ δξάζεσλ (ρξήκαηα, ζπκκεηνρή) θαη πξεζβεπηέο γηα ηε 

δεκηνπξγία θαιήο θήκεο ηνπ ζρνιείνπ (Tsiakkiros&Pashiardis, 2002‧ Oplatka&Hemsley-

Brown, 2004). Η ηξίηε εθπαηδεπηηθόο ζα αλαιάβεη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ησλ 

καζεηώλ, θαζώο δηαζέηεη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο θαη επρέξεηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο 
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ζρέζεηο, ελώ ε ηέηαξηε ζα αλαιάβεη ηε δηελέξγεηα πξνγξάκκαηνο κεηάβαζεο ζην δεκνηηθό 

ζρνιείν, αμηνπνηώληαο ηελ εκπεηξία ηεο από αληίζηνηρν πξόγξακκα πνπ είρε εθπνλήζεη ζην 

λεπηαγσγείν όπνπ ππεξεηνύζε πξηλ δύν έηε (Epstein&Sheldon, 2002˙ ΥΠ.Δ.Π.Θ., 2007). 

Όζνλ αθνξά ην ρξνλνδηάγξακκα, απνθαζίζηεθε ε δηελέξγεηα ζπλαληήζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θάζε δεθαπέληε κέξεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο, ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηώλ θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ησλ δξάζεσλ, θαη κεληαίσλ ζπλαληήζεσλ 

ελεκέξσζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο. Έλα εξσηεκαηνιόγην πνζνηηθήο απνηίκεζεο 

ησλ παξαγόλησλ ηνπ ζρνιείνπ (Harms, Clifford&Cryer, 2005) ζα δνζεί ζηελ έλαξμε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ζην ηέινο θάζε ρξόλνπ, ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο, ώζηε 

λα αμηνινγείηαη αλ ππήξμε βειηίσζε θαη ζε πνηνπο ηνκείο, ελώ ζα γίλεη θαη πνηνηηθή 

αμηνιόγεζε ησλ δξάζεσλ κέζσ ζπλεληεύμεσλ κε γνλείο θαη δαζθάινπο. Τα απνηειέζκαηα ζα 

αλαθνηλώλνληαη ηόζν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ, όζν θαη ζε ζρεηηθή εθδήισζε, όπνπ ζα 

πξνζθαινύληαη ηειεθσληθά θαη νη γνλείο λεπίσλ β΄ ειηθίαο ηνπ επόκελνπ έηνπο (ζηνηρεία 

δεκνηνινγίνπ). Τνλ δεύηεξν ρξόλν, θαη εθόζνλ έρνπλ εδξαησζεί ζην «Ηιηνηξόπην» 

ραξαθηεξηζηηθά νξγαληζκνύ κάζεζεο (εκπηζηνζύλε, δηακνηξαζκέλε εγεζία, ζπκκεηνρή θαη 

ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ), ζα γίλεη πξνζπάζεηα ζύλδεζεο ηνπ «Ηιηνηξόπηνπ» 

κε άιια λεπηαγσγεία, κέζσ δηαδηθηπαθώλ πξνγξακκάησλ, ώζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα 

θνηλόηεηα κάζεζεο πνπ, όπσο έρεη απνδεηρζεί, πξνάγεη ηε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθώλ 

πξαθηηθώλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ (Harris&Jones, 2010). 

Ο ηξίηνο ρξόλνο ζα αθηεξσζεί ζηε ηειηθή απνηίκεζε-αμηνιόγεζε, κε ηε ζπλεξγαζία όισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ (εθπαηδεπηηθώλ λεπηαγσγείνπ θαη δεκνηηθνύ, γνλέσλ) θαη ζηνλ πεξαηηέξσ 

ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό, ελώ, θαηά ηελ θπθιηθή δηαδηθαζία ηεο ζηξαηεγηθήο αιιαγήο κεηαμύ 

ζρεδηαζκνύ, εθαξκνγήο θαη αμηνιόγεζεο, ε πξντζηακέλε ζα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν 

σο θνξέαο ηεο αιιαγήο, πηνζεηώληαο ην ζηπι εγεζίαο πνπ είλαη θαηάιιειν γηα ηηο ζπλζήθεο 

θαη ην πεξηερόκελν ηεο αιιαγήο (Παζηαξδήο 2012‧ Παζηαξδήο&Τζηάθθηξνο, 2015). 

Σςμπεπάζμαηα 

Με ην παξόλ άξζξν γίλεηαη αληηιεπηό όηη νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί, σο αλνηθηά 

ζπζηήκαηα θαη ζην πιαίζην κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, πξέπεη δηαξθώο λα αιιάδνπλ θαη λα 

πξνζαξκόδνληαη ζηηο κεηαβαιιόκελεο αλάγθεο ηεο επξύηεξεο θνηλσλίαο (Pashiardis, 1996). 

Η ζηξαηεγηθή ζθέςε, πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δξάζε, ζπλδπάδνληαο πιεξνθνξίεο 

από ην παξειζόλ κε πξνγλώζεηο γηα ην κέιινλ ησλ νξγαληζκώλ, δύλαηαη λα απμάλεη ηελ 

θαηαλόεζε ηνπ παξόληνο, παξάγνληαο ην βέιηηζην απνηέιεζκα κε ηνπο ιηγόηεξνπο πόξνπο 

(Τζηάθθηξνο, 2015β). Οη απμεκέλεο απαηηήζεηο ινγνδνζίαο κπνξνύλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

δέζκεπζε ζηνλ εζηθό ζθνπό ηνπ ζρνιείνπ θαη κε ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ, λα 

νδεγήζνπλ ζηε δηαξθή βειηίσζε, δίλνληαο έκθαζε ζηνπο αλζξώπηλνπο πόξνπο θαη ζηηο 

ζρέζεηο, πνπ θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο απνηειεζκαηηθόηεηαο από ηελ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή (Παζηαξδήο, 2012). 
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Σην ζύγρξνλν ειιεληθό εθπαηδεπηηθό πιαίζην παξαηεξείηαη ζπρλά κηα „δαηκνλνπνίεζε‟ όξσλ 

θαη εξγαιείσλ πνπ πξνέξρνληαη από ην ρώξν ησλ επηρεηξήζεσλ. Πξέπεη, σζηόζν, λα γίλεη 

θαηαλνεηό όηη θαλέλα εξγαιείν δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο θαιό ή θαθό, αιιά ν ηξόπνο 

ρξήζεο ηνπ πξνζδηνξίδεη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα έρεη. Ο ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο δελ 

απνηειεί παλάθεηα, αιιά, σο ζπζηεκαηνπνηεκέλνο, κεζνδηθόο θαη επηζηεκνληθόο ηξόπνο 

δξάζεο, δύλαηαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο, ζηηο αμίεο θαη ζηηο δπλαηόηεηεο ησλ 

ζρνιηθώλ νξγαληζκώλ, ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνο όθεινο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο. Η κνλαδηθόηεηα ηνπ ζπγθείκελνπ, ηεο θνπιηνύξαο θαη ηεο ζύλζεζεο 

ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, δελ επηηξέπεη γεληθεύζεηο θαη 

πξνζθνξά «καγηθώλ» ζπληαγώλ θαη ιύζεσλ. Όκσο, θξίλεηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό νη 

επηζηήκνλεο εθπαηδεπηηθνί λα απνθεύγνπλ ηηο αγθπιώζεηο, λα γλσξίδνπλ εξγαιεία, 

δηαδηθαζίεο θαη κέζα πνπ έρνπλ απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθά ζε επξύηεξνπο ρώξνπο 

θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη λα ηα αμηνπνηνύλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ εθάζηνηε απεηιώλ πνπ δέρεηαη ην δεκόζην ζρνιείν θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο 

παξερόκελεο εθπαίδεπζεο, θάλνληαο ηηο αλαγθαίεο θαη θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο ώζηε λα 

ζπλδένπλ ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε παξακέλνληαο πηζηνί ζηελ εζηθή απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ. 

Πεξαηηέξσ, πξνβάιιεη σο αλαγθαία ε επηζηεκνληθή δηεξεύλεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

πξαθηηθώλ ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ από ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο ζην ζύγρξνλν, ειιεληθό εθπαηδεπηηθό πιαίζην. 
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