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Abstract: Education constitutes a long term investment on  Human Resources and a primary 

pillar of both financial and social growth. Within this framework, the quest of implementing 

quality in Education  in the Hellenic territory is  of primary importance.  Since 2002 there 

have been a number of efforts to include  procedures of evaluating the educational outcome in 

schools and promote the quality of  educational services.  The 2013-2014 school year was 

when school-self-evaluation procedures commenced  and with the latest n.4547 Law of 2018  

a new framework on scheduling and validating educational procedures is being implemented.  

The present essay aims at investigating into the new framework as seen  through the total 

Quality Management Principles. Initially, a delimitation of the concepts of Quality and Total 

Quality Management is being attempted. The Deming Theory is further examined as well as 

its’ implementation on Education and School Self-Evaluation.  

The concept of Quality in the Hellenic Educational System is being examined  and alternative  

procedures of importing evaluation and self-evaluation techniques are further considered 

under the TQM theories. 

Keywords: educational evaluation, self-evaluation, Total Quality Management (TQM) 

Πεξίιεςε: Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί καθξνπξφζεζκε επέλδπζε ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη  

βαζηθφ ππιψλα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ε 

αλαδήηεζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί πξψηε πξνηεξαηφηεηα θαη γηα ηε ρψξα 

καο. Απφ ην 2002 θαη κεηά έγηλαλ πξνζπάζεηεο εηζαγσγήο δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε κηα πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Σν ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 μεθίλεζε ε εθαξκνγή ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη κε ην λ. 4547/2018 εηζάγεηαη έλα λέν πιαίζην γηα 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  

Ζ παξνχζα  εξγαζία έρεη ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ,  θαζψο θαη ηελ 

εμέηαζή ηνπ κέζα απφ ηηο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ). Αξρηθάγίλεηαη 
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νξηνζέηεζεησλ ελλνηψλ πνηφηεηα θαη ΓΟΠ. Αλαπηχζζεηαη ε ζεσξία ηνπ Deming , ε 

εθαξκνγή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. Δπίζεο δηεξεπλάηαη ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη 

πξνηείλνληαη νη δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο ηεο απνηίκεζεο - απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ, ζχκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ΓΟΠ.  

Λέμεηο θιεηδηά:Απνηίκεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ , απηναμηνιφγεζε , Γηνίθεζε Οιηθήο 

Πνηφηεηαο 

1. Δηζαγσγή 

ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

ξαγδαίεο αιιαγέο ζην ηερλνινγηθφ , νηθνλνκηθφ , θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ , κέζα 

απφ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο θαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή 

πνιηηηθψλ πνηφηεηαο ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα. Απφ ην 2002 έγηλαλ πξνζπάζεηεο 

εηζαγσγήο δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο - απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ζε κηα 

πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Σν 

ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ζε παλειιαδηθή θιίκαθα 

εαπηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Ζ πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ηεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ζεζκνζεηεκέλε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 152/2013) πξνθάιεζε 

ηξηβέο, αλαηαξάμεηο θαη έληνλε θξηηηθή ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηελ κεζνδνινγία 

εθαξκνγήο ηεο, είηε εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή απηναμηνιφγεζεο– απνηίκεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, είηε σο αμηνιφγεζε ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ,  

θαζψο θαη ηελ εμέηαζή ηνπ κέζα απφ ηηο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ). 

2. Η αμηνιόγεζε – απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ σο παξάκεηξνο ηεο 

πνηόηεηαο – Ννκνζεηηθό πιαίζην 

ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο εκθαλίδεηαη αξρηθά ην 1998 

Τπνπξγηθή Απφθαζε (Τ.Α Γ2/1938/26-2-1998), φπνπ νξίδεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ σο κηα ζπλερήο δηαδηθαζία απνηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο, πνπ ζθνπφ έρεη ηε βειηίσζε θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε φισλ ησλ ζπληειεζηψλ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ηε ζπλέρεηα ζην Νφκν (Ν. 2986/2002) , νξίδεηαη εθ λένπ φηη 

ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε θαη ε πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπηδηψθεηαη  ε ζπλερήο 

βειηίσζε ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζρέζεο κε ηνπο καζεηέο, ε ζπλερήο βειηίσζε 

ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζα ζπκβάιεη ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηελ 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνηλσλίαο. ην Ν.3848/2010 νξίδεηαη φηη ζην 

ηέινο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο ε ζρνιηθή κνλάδα ζπληάζζεη έθζεζε κε ηελ νπνία 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 7, Σεχρνο 1, 2019 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                            ειίδα 140 απφ 263 

αμηνινγνχληαη: α) ε απφδνζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην ζχλνιφ ηεο, β) ε επίηεπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί ζην πξφγξακκα δξάζεο θαη γ) νη επηηπρίεο, νη 

αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.  

Με ηελ ίδηα έθζεζε δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά. Με 

ηελ Τ.Α 30972/Γ1/15-3-2013 γηα Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο ρνιηθήο 

Μνλάδαο – Γηαδηθαζία Απηναμηνιφγεζεο, νξίδεηαη πάιη φηη ν ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε θαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε φισλ ησλ δηαζηάζεσλ θαη 

ησλ παξαγφλησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ηνρεχεη ζηελ δηακφξθσζε θνπιηνχξαο 

αμηνιφγεζεο, ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ζηελ αλάπηπμε δξάζεσλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. ηελ ίδηα Τ.Α θαζνξίδνληαη νη ηνκείο θαη νη δείθηεο πνηφηεηαο πνπ 

αθνξνχλ ηα δεδνκέλα ηνπ ζρνιείνπ , ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηα.  

Με ην Ν. 4142/2013 ηδξχεηαη ε Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Α.ΓΗ.Π.Π.Γ.Δ) θαη ε απνζηνιή ηεο φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 

1 είλαη « Ζ δηαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηε πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε... αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ….».  

Σν ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 κε ηελ αξηζκ. Γ1/1900089/10-12-2013 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο  ηέζεθε  ζε εθαξκνγή γηα πξψηε θνξά ζε παλειιαδηθή θιίκαθα  ην  πξφγξακκα  ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Δίραλ πξνεγεζεί επηκνξθψζεηο ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη ησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο, ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. ηε εγθχθιην αλαθέξεηαη 

φηη «θνπφο ηεο Αμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ … είλαη ε εηζαγσγή ηνπ πλεχκαηνο 

ηεο απηναμηνιφγεζεο ζην ζρνιείν θαη ε αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα». ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο  

ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ  απφ ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο πνπ είραλ ηελ 

παηδαγσγηθή επζχλε ησλ ζρνιείσλ ηνπο θαη δηαλεκήζεθε ην πιηθφ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Παζηάο, Λάκληαο, Μαηζαίνπ, Γεκφπνπινο, Παπαρξήζηνο, Μεξθνχξεο, 

2012α , 2012β , 2012γ , 2012δ).  

Με ην Ν. 4547/2018ζεζκνζεηείηαη κε ην άξζξν 47 εθ λένπ ν πξνγξακκαηηζκφο  θαη ε 

απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Κπξίαξρν φξγαλν ζηελ φιε 

δηαδηθαζία είλαη πιένλ ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ, ν νπνίνο πξνγξακκαηίδεη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ηελ γλψκε ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ 

(δηδάζθνληεο , ζχιινγνο γνλέσλ , καζεηηθέο θνηλφηεηεο γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

θαη εθπξφζσπνο δήκνπ - ζρνιηθήο επηηξνπήο). ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πάιη ν 

χιινγνο Γηδαζθφλησλπξνβαίλεη ζε απνηίκεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ, ηηο δπζθνιίεο, ηα 

πξνβιήκαηα θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο. Οη εθζέζεηο 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη απνηίκεζεο ππνβάιινληαη ζην νηθείν Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν 

Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ( ΠΔ.Κ.Δ.) γηα κειέηε απφ ηνπο ζπληνληζηέο εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ πνπ έρνπλ ηελ παηδαγσγηθή επζχλεθαη ηηο δηαηππψλνπλ παξαηεξήζεηο ηνπο. Σα 
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ΠΔ.Κ.Δ. κε ηε ζεηξά ηνπο ππνβάιινπλ ζπλνιηθέο ζπκπεξαζκαηηθέο εθζέζεηο ζην Ηλζηηηνχην 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ( Η.Δ.Π) πνπ κπνξεί λα εηζεγεζεί ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο , ηξφπνπο 

βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη απνηίκεζεο. εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη 

νη ζεκαηηθνί άμνλεο αλαθνξάο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ (δείθηεο πνηφηεηαο ) ζα θαζνξηζζνχλ κε ππνπξγηθή απφθαζε χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

Η.Δ.Π. 

3. Οξηνζέηεζε ησλ ελλνηώλ πνηόηεηα θαη  Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) 

ζηελ εθπαίδεπζε 

Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο είλαη απφ ηε θχζε ηεο ππνθεηκεληθή θαη ππάξρεη δπζθνιία ζηνλ 

αθξηβή νξηζκφ ηεο. Μπνξεί λα αθνξά έλα πξντφλ ή κηα παξερφκελε ππεξεζία θαη 

πξνυπνζέηεη φπσο ζα εμεγεζεί παξαθάησ, ηελ χπαξμε πειαηψλ είηε εζσηεξηθψλ, είηε 

εμσηεξηθψλ (θαηαλαισηψλ). Όπσο αλαθέξεη ν Εαβιαλφο (2003, ζ.27), ππάξρνπλ δηάθνξνη 

νξηζκνί ηεο πνηφηεηαο φπσο, «Πνηφηεηα είλαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε - Juran», 

«Πνηφηεηα είλαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ πξντφληνο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε - Crosby» θαη 

«Πνηφηεηα είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε - Deming». 

Ζ νιηθή πνηφηεηα μεθίλεζε απφ ηελ επηηπρία ηεο ηαπσληθήο βηνκεραλίαο ηελ δεθαεηία ηνπ 

’50. Σα απνηειέζκαηααλέδεημαλ ηελ νιηθή πνηφηεηα σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

επηρεηξεκαηηθή επηηπρία. Μέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε θαη πηνζέηεζή ηεο σο ηξφπνπ δσήο, 

δίλνληαο έκθαζε ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ, ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ζηελ ππέξβαζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ. Ζ 

ΓΟΠ ζπλδπάδεη ηελ επηζηήκε ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ κε ηελ δηνίθεζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Βαζηθέο αξρέο ηεο είλαη :  ε χπαξμε πειαηψλ 

(εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ) , ε ζρέζε πειάηε – πξνκεζεπηή θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο δηαξθνχο 

βειηίσζεο σο πξνο ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ή 

πξντφληα ηεο επηρείξεζεο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απνηειεί ε δέζκεπζε ηεο 

δηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε θηινζνθία ηεο θαη ε χπαξμε ελφο καθξνπξφζεζκνπ 

ζρεδηαζκνχ γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. Ζ ζσζηή εθαξκνγή ηεο απαηηεί φξακα, 

δέζκεπζε απφ φινπο θαη ρξφλν γηα λα επηηεπρζεί ην απνηέιεζκα. 

ην ρψξν ηε εθπαίδεπζεο ε νιηθή πνηφηεηα είλαη ε ζπλερήο πξνζπάζεηα φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ (δηνίθεζε, εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ, γνλέσλ, θνηλσλίαο) γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. Γηα λα 

έρεη απνηέιεζκα απαηηείηαη δέζκεπζε θαη ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ψζηε  λα 

δηακνξθσζεί απφ θνηλνχ φξακα θαη πνιηηηθή πνηφηεηαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ.  

4. Η ζεσξία ηνπ Deming θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε 

Οη πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηεο ΓΟΠ βαζίδνληαη ζε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ εηδηθψλ ηεο 

πνηφηεηαο φπσο  είλαη νη Deming, Juran θαηGrosby. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ 
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Deming κηαο θαη ζεσξείηαη ν ζεκαληηθφηεξνο επηζηήκνλαο ζε φηη αθνξά ηελ δηακφξθσζε ηεο 

θηινζνθίαο ηεο ΓΟΠ. Ο Deming έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «ν ζεκειησηήο ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο 

ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο» (Ρνχζε, 2007, ζ.15) θαη ε θηινζνθία ηνπ γηα 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε κε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο πεξηθιείεηαη ζηα «14 ζεκεία 

γηα ην κάλαηδκελη» (Deming, 2002). Γελ αξθείηαη απιά ζηε ιχζε κηθξψλ ή κεγάισλ 

πξνβιεκάησλ, αιιά απνδεηά ην ξηδηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ δπηηθνχ ηξφπνπ δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. Σα 14 ζεκεία ηνπ Deming(Αεδφλεο, 2014, ζζ.10-11), 

κπνξνχλ λα πξνζαξκνζζνχλ θαη ζηελ εθπαίδεπζε (Ρνχζε, 2007,ζζ. 38-44, Εαβιαλφο, 2003). 

εκαληηθφηεξα είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ, ε πηνζέηεζε 

ηεο λέαο θηινζνθίαο απφ ηε δηνίθεζε, απνηειεζκαηηθή εγεζία, ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία , ε επηβξάβεπζε θαη ελζάξξπλζε ηεο ζπλερνχο 

εθπαίδεπζεο θαη απηνβειηίσζεο γηα φιν ην πξνζσπηθφ  θαη ηέινο ε ζπκκεηνρή φισλ ζηελ 

πινπνίεζε ηεο λέαο θηινζνθίαο. 

Ο Καηζαξφο (2008) πξνηείλεη νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

ηεο ΓΟΠ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο φπσο « Ζ δηακφξθσζε νξάκαηνο , απνζηνιήο 

θαη πνιηηηθήο πνηφηεηαο. Γέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ εθαξκνγή ηεο 

θηινζνθίαο ηεο ΓΟΠ σο ζηξαηεγηθή επηινγή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αιιαγή ζηελ λννηξνπία 

ησλ δηνηθνχλησλ θαη  ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο πξαθηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ. Έκθαζε ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ (καζεηψλ, γνλέσλ, παλεπηζηεκίσλ, κειινληηθψλ εξγνδνηψλ, 

θξάηνπο θαη θνηλσλίαο). Γέζκεπζε θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

θηινζνθία ηεο ΓΟΠ. πλέρεηα θαη ζπλέπεηα ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, σο 

κέξνο ηεο ίδηαο ηεο ππφζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Έκθαζε ζηελ πξφιεςε ησλ πξνβιεκάησλ 

θαη ησλ ιαζψλ πνπ νδεγνχλ ζε  απψιεηα ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ ηνπ νξγαληζκνχ».   

Ζ ΓΟΠ ελζσκαηψλεη πνιιέο απφ ηηο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο δηνίθεζεο κε έκθαζε ζην 

ζπλεξγαηηθφ-ζπκκεηνρηθφ πξφηππν δηνίθεζεο. ηελ ρψξα καο βέβαηα ππάξρνπλ ζεκαληηθνί 

πεξηνξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Διιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, φπσο: Ο ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε 

απνπζία ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνηφηεηαο γηα ην εθπαηδεπηηθφ 

έξγν, νη δηαδηθαζίεο ζηειέρσζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ , ε 

έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πνηφηεηαο θαηε έιιεηςε ελφο ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο θαη 

αλάπηπμεο ζηειερψλ θαη  εθπαηδεπηηθψλ (Καηζαξφο, 2008, ζζ.135-136).   

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη σο αλαγθαηφηεηα εεθαξκνγή πνιηηηθψλ πνηφηεηαο ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ έκθαζε ζηε ζπλερή βειηίσζε θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απνηειεί δεηνχκελν ζηα ζχγρξνλα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, νη δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

θξηηηθήο απνηίκεζεο ηεο δξάζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, φπσο πξνηείλεηαη ζην λέν ζεζκηθφ 

πιαίζην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (2018),  ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ ην βαζηθφ πιαίζην 

εθαξκνγήο πνιηηηθψλ πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. Όπσο αλαθέξακε , ε κφλε αιιαγή πνπ 

πξνηείλεηαη ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, είλαη ε ππνβνιή 

ησλ εθζέζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ ζρνιηθψλ 
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κνλάδσλ πνπ ζα ζπληάζζνληαη θάζε έηνοζην ΠΔ.Κ.Δ.,πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζπληάζζεη 

ζπλνιηθή έθζεζε γηα ην Η.Δ.Πθαη φρη απεπζείαο ζηελ Α.ΓΗ.Π.Π.Γ.Δ.  

5. Η απηναμηνιόγεζε ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο 

Ζ απηναμηνιφγεζε (εζσηεξηθή αμηνιφγεζε) ή απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ , είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα, κε ζηφρν ηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ απφ απηήλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο, ψζηε λα εληνπηζηνχλ ηα 

δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία θαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηνπ παξερνκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ (Καηζαξνχ &Γεδνχιε, 2008, ζζ.137-140). Ζ απηναμηνιφγεζε - απνηίκεζε είλαη ζε 

ζέζε λα πξνζδηνξίζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ, λα δηαζέηεη απνηειεζκαηηθά ηνπο 

πφξνπο θαη λα πξνζδηνξίδεη ζρέδηα δξάζεο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 

(Γηαλληάο& θαθηαλάθε, 2014, ζ.201). Οη ηνκείο ελδηαθέξνληνο , νη δείθηεο θαη ηα θξηηήξηα 

πνηφηεηαο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ ή ρξεζηκνπνηνχληαη δείθηεο απφ δηεζλή 

βξαβεία πνηφηεηαο ή δεκνζηεπκέλεο κειέηεο (νινκψλ,1999, ζζ.62-127).Ζ απηναμηνιφγεζε 

- απνηίκεζε είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο πνηνηηθήο βειηίσζεο ελφο νξγαληζκνχ θαη 

ραξάζζεη κηα πνξεία πξνο ηελ αλάιεςε επζχλεο απφ ηνλ ίδην γηα ηελ πνηφηεηά ηνπ θαη 

επηπιένλ δείρλεη κηα σξηκφηεηα εθ κέξνπο ηνπ νξγαληζκνχ ( Γηαλληάο& θαθηαλάθε, 2014, 

ζ.202). 

Ζ δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο - απνηίκεζεο είλαη δπλακηθή θαη ζπλερήο δηαδηθαζία πνπ 

βνεζάεη ζηελ απηνγλσζία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, εκπιέθεη φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε 

έξεπλα δξάζεο θαη ηειηθά θαιιηεξγεί θνπιηνχξα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Απαηηεί ζπιινγηθή δέζκεπζε θαη είλαη ζηελ νπζία έλαο δξφκνο ρσξίο 

ηέινο, αθνχ ζθνπφο ηεο είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ άπηνληαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε είλαη κηα απιή δηεθπεξαησηηθή δηαδηθαζία 

ρσξίο νπζηαζηηθφ λφεκα. 

6. Η εθαξκνγή ηεο αμηνιόγεζεο – απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ην ζρνιηθό έηνο 2013-2014 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ, ζεσξεηηθά ππνζηεξίρηεθε απφ ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ έξγνπ κε ην πιηθφ ηεο 

αμηνιφγεζεο ( ηέζζεξηο ηφκνπο ). ηνλ ηφκν Η ηνπ πιηθνχ πεξηγξάθεηαη ην βαζηθφ πιαίζην 

(θηινζνθία)  ηεο δηαδηθαζίαο απηναμηνιφγεζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Σνλίδεηαη φηη 

επηδηψθεηαη ε δηακφξθσζε θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο ζηα ζρνιεία θαη θαζηεξψλεη:α) 

ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο κέζα απφ νκάδεο εξγαζίαο, β) απφ «θάησ» πξνο ηα «πάλσ» 

αμηνιφγεζε, γ) έξεπλα δξάζεο θαη δ) ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε (Παζηάο, θ.ζπλ, 2012α, 

ζζ.11-12). ηνπο ζηφρνπο ηεο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά : ε αλάδεημε ησλ δπλαηψλ θαη ε 

επηζήκαλζε ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ε αλάιεςε δξάζεσλ κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε αξηηφηεξε δηνίθεζε, ε απνηειεζκαηηθή 
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αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ε αλαηξνθνδφηεζε γηα 

ην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θ.ά. Γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ 

επηκέξνπο ζηφρσλ ηεο απηναμηνιφγεζεοηίζεληαη ηα παξαθάησ έμη θξίζηκα εξσηήκαηα: α) πνχ 

βξηζθφκαζηε , β) πνπ ζέινπκε λα θζάζνπκε, γ) ηη ρξεηάδεηαη θαη πψο πξέπεη λα θζάζνπκε 

εθεί πνπ ζέινπκε, δ) ηη πξφνδν θάλακε, ε) πφζν θαη πψο σθειεζήθακε σο άηνκα απφ ηε 

δηαδηθαζία θαη ζη) ζε πνηνπο ηνκείο βειηηψζεθε ε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ε 

εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ (Παζηάο, θ.ζπλ., 2012α, ζ.14). 

Βαζηθφο ππιψλαο ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζεσξείηαη ην ζρήκα 

Π-Δ-Α-Δ-Α (Πξνγξακκαηηζκφο – Δθαξκνγή – Αμηνιφγεζε / Αλαηξνθνδφηεζε- Δθαξκνγή–

Αμηνιφγεζε/Αμηνπνίεζε). Κάζε ζρνιηθή κνλάδα πξνγξακκαηίδεη θαη ζρεδηάδεη ζηελ αξρή 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ηηο απαξαίηεηεο δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη 

ησλ αδπλακηψλ πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί απφ ηελ Δηήζηα Έθζεζε  Αμηνιφγεζεο  ηνπ ζρνιείνπ. 

Οη  δξάζεηο  απνζθνπνχλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε επίπεδν 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φζν θαη ζε επίπεδν ηάμεσλ ή ηκεκάησλ. Ζ ζρνιηθή κνλάδα θαζνξίδεη 

επίζεο σο πξνο ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ, ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, 

παξαθνινχζεζεο,αλαηξνθνδφηεζεο, αμηνιφγεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ  

ηνππξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ δξάζεο. ηε ζπλέρεηα πινπνηνχληαη νη δξάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ  

ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ πνπζπληάζζεηαη κε ηελ έλαξμε θάζε λένπ 

ζρνιηθνχ έηνπο.Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο αμηνινγείηαη ε πξφνδνο ησλ ζρεδίσλ  

δξάζεο (δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε) θαη γίλνληαη νη απαξαίηεηεο αλαπξνζαξκνγέο, φηαλ  

απηφ απαηηείηαη. Ζ ζρνιηθή κνλάδα αλαπηχζζεη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ιακβάλνληαο ππφςε, 

ηα απνηειέζκαηα ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο θαη ηξνπνπνηψληαο ηνλ αξρηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ. ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο γίλεηαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε φπνπ 

απνηηκψληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ πνπ αλαπηχρηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηά 

ηνπ θαη απηά ιακβάλνληαη ππφςε ζην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ επφκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Δδψ 

ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη  ην ζρήκα Π-Δ-Α-Δ-Α (Παζηάο, θ.ζπλ., 2012α, ζ.15) 

παξαπέκπεη έκκεζα ζηνλ θχθιν ηνπ Deming, ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία βειηίσζεο 

ηεο πνηφηεηαο ζε ηέζζεξα δηαδνρηθά επαλαιακβαλφκελα ζηάδηα κε ζπληνκνγξαθία PDSA. 

Σα ζηάδηα είλαη : Plan (πξνγξακκαηηζκφο / ζρεδηαζκφο κηαο δηαδηθαζίαο πνπ πξέπεη λα 

βειηησζεί)  – Do (Γξάζε Δθαξκνγή ηνπ ρεδηαζκνχ ζε κηθξή θιίκαθα) – Study (Μειεηψ – 

αμηνινγψ ηε δξάζε γηα δηαπίζησζε απνθιίζεσλ θαη πξνβιεκάησλ - Act (Δλεξγψ – 

πινπνίεζε κηαο πην απνηειεζκαηηθήο ιχζεο κεηά ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ). Με ηε 

δηαδηθαζία ηνπ θχθινπ ππάξρεη ζπλερήο πνηνηηθή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρσξίο ηέινο 

(Γηαλληάο& θαθηαλάθε,2014, ζ.60, Εαβιαλφο,2003, ζζ.148-151,Αεδφλεο,2014, ζζ.10-11, 

Αληδνπιάθνο, 2008, ζζ.4-6,Καιιηψξαο, 2011 , ζζ.15-19, Μπξίληα, 2008, ζζ. 271-272). 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη ε πξφζεζε ηεο  πνιηηείαο γηα εθαξκνγή πνιηηηθψλ πνηφηεηαο 

ζηελ εθπαίδεπζε ηφζν ζε επίπεδν λνκηθψλ θεηκέλσλ, φζν θαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν κέζα 

απφ ηελ πηνζέηεζε βαζηθψλ αξρψλ ηεο ΓΟΠ θαη ηεο ζεσξίαο ηνπ Deming.  
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7. Τν νξγαλσηηθό πιαίζην ηεο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη νη 

δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο ηνπ 

Ζ πξφζεζε ηεο πνιηηείαο φπσο αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

απηναμηνιφγεζεο – απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, νδεγεί ζε πηνζέηεζε  βαζηθψλ 

αξρψλ ηεο ΓΟΠ.εκαληηθφ παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη ην λέν νξγαλσηηθφ πιαίζην 

εθαξκνγήο ηεο θαη ην θαηά πφζν ζα απνθεπρζνχλ ηα ιάζε ηνπ 2013-2014. Οη δηαδηθαζίεο 

εηζαγσγήο ηεο πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηα πξνηεηλφκελα βήκαηα εθαξκνγήο ηέηνησλ 

πξνγξακκάησλ, ζχκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ΓΟΠ. 

Οη Γηαλληάο& θαθηαλάθε (2014) θαη ν Εαβιαλφο (2003) αλαθέξνπλ σο βαζηθάβήκαηα γηα 

ηελ πηνζέηεζε ηεο ΓΟΠ ζηελ εθπαίδεπζε : 

α) ηελ δέζκεπζε ηεο εγεζίαο, 

β)ηελ δεκηνπξγία ζπκβνπιίνπ πνηφηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα. Ο δηεπζπληήο, 

αλαθέξνπλ, είλαη ν κεγαιχηεξνο αξσγφο ζηελ πνξεία γηα αιιαγή ηνπ νξγαληζκνχ θαη ην 

ζπκβνχιην πνηφηεηαο δηακνξθψλεη ηελ απνζηνιή, ην φξακα, ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηνπο 

ζηφρνπο πνηφηεηαο ζηνλ νξγαληζκφ. Δπνκέλσο, ρξεηάδεηαη εηιηθξηλήο αθνζίσζε απφ ηελ 

πιεπξά ηεο δηνίθεζεο, αιιά θαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο νκάδεο 

εξγαζίαο (πνηφηεηαο), 

γ)ε εθπαίδεπζε – επηκφξθσζε ηεο δηνίθεζεο ζηηο αξρέο ηεο, θαζψο θαη ε επηκφξθσζε φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελεθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο θαη 

θεδεκφλεο), 

δ) εαπνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο δει. ε εχξεζε ηνπ 

«πνπ είκαζηε», 

ε) ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πνηφηεηαο θαη ε ζηαδηαθή αλαδηνξγάλσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, 

ζη) ε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηθηψλ, κέηξεζεο θαη νξηνζέηεζεο 

ζηφρσλ. ην ηξίην ηφκν ηνπ ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ ηεο απηναμηνιφγεζεο– Μεζνδνινγία θαη 

Δξγαιεία Γηεξεχλεζεο(Παζηάο, θ.ζπλ., 2012γ), πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά δείθηεο 

πνηφηεηαο θαζψο θαη εξσηεκαηνιφγηα δηεξεχλεζήο ηνπο,Ζ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ εμαξηάηαη 

απφ ηελ εκπεηξία θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα κεζνδνινγίαο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη κπνξνχκε λα ηζρπξηζζνχκε φηη θηλνχληαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε 

θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην κε θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο 

ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, 

δ) ε δεκηνπξγία νκάδσλ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ κειέηε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ πνηφηεηαο θαη πινπνίεζε ζρεδίσλ δξάζεο, 

ε)Τηνζέηεζε ζπζηεκάησλ αλαγλψξηζεο , αληαπφδνζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζπαζεηψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη δηαξθήο επηθνηλσλία καδί ηνπο γηα ηελ απνδνρή ηεο 

αλαζεσξεκέλεο δνκήο ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, 
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ζ) πξσηνβνπιίεο γηα επηθνηλσλία κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ , αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θ.ά., 

η) δηαξθήο αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ , ζχγθξηζε κε ηνπο ζηφρνπο , αλαζεψξεζε – 

ηππνπνίεζε ζρεδίσλ. 

Ζ πηνζέηεζε ησλ παξαπάλσ βεκάησλ κπνξεί λα βνεζήζεη νπζηαζηηθά ζηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ζηελ απνθπγή λα θαηαιήμεη ε φιε πξνζπάζεηα ζε κηα 

γξαθεηνθξαηηθνχ ηχπνπ δηαδηθαζία,κε ειάρηζηε πξνζηηζέκελε αμίαφπσο ζπλέβε θαη ζην 

παξειζφλ(Καδαληδήο, 2015,ζζ.87-95). 

8. Σπκπεξάζκαηα 

Απφ ηε ζχληνκε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, 

θαίλεηαη φηη  ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο απηναμηνιφγεζεο – απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αληαπνθξίλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ  ζηηο αξρέο ηεο 

ΓΟΠ.Οη φπνηεο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο ηεο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηε 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηα πξνηεηλφκελα 

βήκαηα εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ πνπ ζηεξίδνληαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ΓΟΠ. 

Ζ ζσζηή εθαξκνγή ηεο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απαηηεί πξνζήισζε ηεο 

εγεζίαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο αξρέο ηεο ΓΟΠ, ζεκείν πνπ δελ έηπρε ηεο αλάινγεο 

πξνζνρήο κέρξη ζήκεξα απφ ηνπο ζρεδηαζηέο αλάινγσλ πξνγξακκάησλ, (ΗΔΠ, Α.ΓΗ.Π.Π.Γ.Δ 

, ΤΠ.Π.Δ.Θ).  

Σν πξψην βήκα πνπ πξνηείλεηαη είλαη ε επηκφξθσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα 

ΓΟΠ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε θαηάιιειε ζεσξεηηθή ππνδνκή γηα ηελ απνδνρή θαη ηελ 

ζηήξημε ηνπ ζεζκνχ ηεο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.ην πιαίζην απηφ, πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ησλ παξεκβάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα. 

Σέινο ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη, ν ζεζκφο ηεο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ,ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο πνιηηηθψλ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ, θηλείηαη ζηεζσζηή θαηεχζπλζε, αξθεί λα παξακείλεη κηα εζσηεξηθή δηαδηθαζία ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη λα ζηεξηρζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο σο βαζηθή 

πξνυπφζεζε  ζπλερνχο βειηίσζεο θαη εμέιημεο. 
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2013-2014 – Γιαδικαζίερ». 

Ν. 4547/2018 (ΦΔΚ 102, η.Α’/12-6-2018). Αναδιοπγάνωζη ηων δομών ςποζηήπιξηρ ηηρ 

ππωηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ και άλλερ διαηάξειρ. 


