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Γηαρείξηζε Οιηθήο Πνηφηεηαο: Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε  ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πκβνπιεπηηθήο Καζνδήγεζεο θαη Μάζεζεο κέζσ Πξαθηηθήο 

Δθαξκνγήο ηνπ Οκίινπ Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο  

Μαξία Καιθάθε 

 

ηα πιαίζηα ηεο Γηαρείξηζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ηνπ Οκίινπ Αξηζηείαο θαη 

Καηλνηνκίαο ζηε Νεαληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ 1
νπ

 Πξφηππνπ Πεηξακαηηθνχ 

Λπθείνπ Αζήλαο «Γελλάδεην» θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2013-14, ζρεδηάζηεθε 

εξσηεκαηνιφγην (109 πξνηάζεηο-δειψζεηο) γηα ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ζε πέληε 

πεδία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πκβνπιεπηηθήο Καζνδήγεζεο (Mentoring) 

θαη Μάζεζεο κέζσ Πξαθηηθήο Δθαξκνγήο (Learning by doing) ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ.-Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (2011). ηφρνο ηνπ 

Οκίινπ Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ήηαλ ε δεκηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγία δχν 

Δηθνληθψλ Δπηρεηξήζεσλ Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο κε παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Μφλν νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πνπ νινθιήξσζαλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην κεηά ην ηέινο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Αθνινχζεζε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη νη ζηφρνη ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πκβνπιεπηηθήο (Mentoring) θαη Μάζεζεο κέζσ πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο (Learning by doing), ν ηχπνο θαη ην κνληέιν ηεο αμηνιφγεζεο πνπ 

επηιέρζεθε, ην πεξηερφκελν ησλ ζηαδίσλ, ηα αληηθείκελα, νη δείθηεο θαη ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζήο ηνπ, νη απνδέθηεο ηεο αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ήηαλ ζπλδεδεκέλα κε ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα, ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηηο δηδαθηηθέο ζπλζήθεο, ηελ πξνζηηζέκελε 

αμία ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ Οκίινπ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σέινο, θξίζεθε απαξαίηεην ε πεξεηαίξσ 

δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηελ Σερληθή SWOT Analysis κε ζηφρν ηε ζπλνιηθή 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Λέμεηο-θιεηδηά: Δζωηεξηθή Αμηνιόγεζε, Σπκβνπιεπηηθή, Μάζεζε κέζω πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο, Όκηινο Αξηζηείαο θαη Καηλνηνκίαο, Νεαληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα, 

Γηαρείξηζε Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηελ Δθπαίδεπζε, 1
ν
 Π.Π. ΓΔ.Λ. Αζήλαο «Γελλάδεην» 



Abstract 

Total Quality Management: Internal Evaluation of a Mentoring and Learning-by-

doing Program in a Youth Club for Entrepreneurial Excellence and Innovation  

Maria Kalfaki 

 

This study investigated the five areas of Internal Evaluation of a Mentoring and 

Learning-by-doing Program which took place in 1
st
 Pilot Experimental Lyceum of 

Athens «Gennadeius»’s Youth Club for Entrepreneurial Excellence and Innovation 

during the school year 2013-14. The questionnaire was developed in accordance with 

the instructions of Greek Ministry of Education-Centre for Educational Research 

(2011). Only those students who successfully completed the completely educational 

Program of the Youth Club replied the 109 statements sentences. The final deliverable 

of the Youth Club was the creation and operation of two virtual enterprises with 

Mentoring services in the field of Social Entrepreneurship. Descriptive statistical 

analysis followed. Results indicated that the objectives of the Internal Evaluation of 

the Mentoring program, the chosen type and model of the evaluation, the content of 

stages, the items, the indicators, the evaluation criteria, the recipients of the evaluation, 

as well as the problems raised during the evaluation process were associated with the 

learning results, the adjustment, the current teaching conditions, the innovation value 

of the whole program, the Mentoring practice and its contribution to the learning 

process. Furthermore, it is considered necessary to investigate further the relationship 

between internal and external evaluation of the educational program using SWOT 

Analysis to improve more the educational program of the Youth Club. 

Keywords: Internal Evaluation, Mentoring, Learning by doing, Club for Excellence 

and Innovation, Youth Entrepreneurship, T.Q.M. in Education, 1st Pilot Experimental 

Lyceum of Athens 
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Κεθάιαην 1: Ζ θηινζνθία ηεο Γηνίθεζεο ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο  

 

1.1.Δηζαγωγή: Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο  

 

Ζ ιέμε πνηφηεηα πξνέξρεηαη απφ ηελ Αξραία Διιεληθή ιέμε «πνίνο» πνπ ζεκαίλεη 

«ηη ινγήο» θαη αλαθέξεηαη ζηε θχζε, ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε, ηελ ππφζηαζε ελφο 

πξνζψπνπ ή πξάγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ εθάζηνηε αμία  πνπ ηνπ πξνζδίδεηαη. Απφ 

ηνλ Αξηζηνηέιε πνπ έθαλε ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ «πνηφλ» θαη ππνγξάκκηζε ηε 

ξεπζηφηεηα ηεο πνηφηεηαο κε ην γλσζηφ «εηο ην πνηφλ θαη ηελ πνηφηεηα» (Porphyry, 

1887) κέρξη ην ζχγρξνλν νξηζκφ ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (Total Quality 

Management) ηνπ Deming θαη ηνλ επίζεκν νξηζκφ ηεο απφ ηνλ ΔΛΟΣ ΔΝ ESO 8402, 

ε ιέμε πνηφηεηα θαίλεηαη φηη απνηειεί έλα θξηηήξην πνπ ππφθεηηαη πεξηζζφηεξν ζε 

ππνθεηκεληθφ παξά ζε έλα αληηθεηκεληθφ νξηζκφ.  

Τπάξρνπλ πνιινί νξηζκνί γηα ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ Deming, 

πνηφηεηα είλαη ε «εθπιήξσζε ησλ ησξηλψλ θαη κειινληηθψλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε», 

αιιά θαη «ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο πνπ 

ηθαλνπνηνχλ αλάγθεο πνπ έρνπλ εθθξαζηεί ή αλαδχνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο» 

(Ρνχζε, 2007). 

Καηά ηνπο Juran & Grynna (1980), ε πνηφηεηα επηηπγράλεηαη θαηφπηλ ζπζηεκαηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. Ζ ζεσξία ηνπ Juran ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξεηο βαζηθέο δηεξγαζίεο, πνπ 

είλαη γλσζηέο σο «ε ηξηινγία ηεο πνηφηεηαο». Ζ «ηξηινγία ηεο πνηφηεηαο» 

απνηειείηαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. Ο 

ζπζηεκαηηθφο ζρεδηαζκφο πνηφηεηαο θαηά ηνλ Juran πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηα 

εμήο βήκαηα: 1
ν
 βήκα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πειαηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ, ελψ 2
ν
 βήκα είλαη ε αλάπηπμε ελφο αγαζνχ πνπ αληαπνθξίλεηαη θαη ζηηο 

αλάγθεο ηεο εηαηξείαο/επηρείξεζεο, 3
ν
 βήκα ε αλάπηπμε κίαο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο 

ηνπ αγαζνχ θαη ζπλερήο βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο θαη ηέινο ην 4
ν
 βήκα πνπ 

ζπλίζηαηαη ζηελ δνθηκή ηεο δηαδηθαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ ηειηθή 

εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο κε ή ρσξίο βειηηζηνπνίεζε. 

Αληίζηνηρε είλαη θαη ε ζέζε ηνπ Crosby (1979), πνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ ηηο 

ηέζζεξηο ζέζεηο ηνπ πνπ αθνινπζνχλ ηνλ θαλφλα 1-10-100, φπνπ ε πνηφηεηα νξίδεηαη 

απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. Αθφκα, ν Crosby ππνζηεξίδεη φηη, εθηφο απφ ην 

ζρεδηαζκφ πξφιεςεο ησλ ιαζψλ («zero defects»), είλαη ζεκαληηθφ ην πξφηππν ηεο 
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απφδνζεο λα είλαη ζαθέζηαηα πξνζαλαηνιηζκέλν ζηα κεδεληθά ειαηηψκαηα ή ζηα 

κεδεληθά ιάζε. Παξάιιεια, πξνηείλεη αθφκα θαη ε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο λα 

βαζίδεηαη ζην θφζηνο ηεο ζπκκφξθσζεο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 

O Ishikawa (Golden Pryor, Toombs & Anderson, 2009), απφ ηελ άιιε, αλέπηπμε 

επίζεο ηε ζεσξία γηα ην πψο νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ρεηξηζηνχλ ηελ πνηφηεηα 

ησλ ζρεδίσλ βειηίσζεο ηνπο. Ο Ishikawa ξίρλεη κηα καηηά απφ κηα αλζξψπηλε ζθνπηά 

ζηελ πνηφηεηα θαη επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ζηηο ηερληθέο ζπιινγήο θαη 

παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ γλσζηέο σο δηάγξακκα Pareto θαη δηάγξακκα αηηίνπ – 

απνηειέζκαηνο ή δηάγξακκα Ishikawa ή ςαξνθφθαιν.  

Ο Garvin (1988) ππνζηεξίδεη ζηε δηθή ηνπ ζεσξία φηη είλαη απαξαίηεην ν έιεγρνο ηεο 

πνηφηεηαο λα γίλεηαη κε πέληε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο κε ζηφρν λα κεησζεί απηή ε 

αδπλακία ηνπ νξηζκνχ ηεο Γ.Ο.Π.. Πξνηείλεη έλα λέν πιαίζην πνπ νπζηαζηηθά 

δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο γηα ηελ 

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απφδνζεο, θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο.  

Σν Δπξσπατθφ Ίδξπκα γηα ηε Γηνίθεζε Πνηφηεηαο (EFQM) βαζίδεηαη ζε ελλέα 

θξηηήξηα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο. Σν Πιαίζην ηνπ EFQM πεξηέρεη ελλέα 

θξηηήξηα, πέληε πξνυπνζέζεηο (enablers) θαη ηέζζεξα απνηειέζκαηα (results). Σν 

απνηέιεζκα είλαη έλα κνληέιν πνπ απνθεχγεη ηε ζπληαγνγξάθεζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

αλαγλσξίδεη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ 

θαη ηνπο πειάηεο (EFQM, 2010). Σα ελλέα θξηηήξηα ηνπ EFQM είλαη ε εζηίαζε ζηα 

απνηειέζκαηα, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, ε ζπλεπήο αθνζίσζε ζε έλα φξακα θαη 

ζηνπο ζηφρνπο ηνπ, ε παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ,  ε 

εθπαίδεπζε θαη ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, ε δηα Βίνπ Μάζεζε, ε 

αλάπηπμε εηαηξηθψλ ζρέζεσλ θαη δηθηχσλ θαη ε θνηλσληθή επζχλε ηεο 

επηρείξεζεο/ηνπ νξγαληζκνχ (ΔΔΓΔ, 2014). 

χκθσλα κε ηνλ επίζεκν νξηζκφ ηεο Γ.Ο.Π. ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ESO 8402, πνηφηεηα 

είλαη ε δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ εζηηαδφκελε ζηε δηαζθάιηζε θαιήο πνηφηεηαο 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ θαη κε ζηφρν ηε 

καθξνπξφζεζκε επηηπρία κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε, θαζψο θαη ηελ παξνρή 

νθειψλ ζε φια ηα κέιε (Αθξηβφο & Φαξφπνπινο, 2008). Με ηελ έλλνηα απηή, ε 

πηζηνπνίεζε ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (Ο.Π.) αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο 

ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ. 

Απηή ε πηζηνπνίεζε δηελεξγείηαη είηε κε επηζεσξήζεηο απφ αλεμάξηεηνπο 
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νξγαληζκνχο πνπ αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο θαη πξφηππα πηζηνπνίεζεο θαη 

ηππνπνίεζεο ησλ αγαζψλ, είηε κέζα απφ δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο. Ζ 

δηαδηθαζίαο ηεο δηαπίζηεπζεο ηεο πηζηνπνίεζεο αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

επίζεκεο αλαγλψξηζεο ελφο νξγαληζκνχ σο θνξέα πηζηνπνίεζεο.  

Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο I.S.O. (International Organization for 

Standardization) άξρηζε λα ιεηηνπξγεί επίζεκα ην 1947 κε ηελ εηζαγσγή ησλ ελλνηψλ 

ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ηεο δηαπίζηεπζεο. Απφ ηφηε, έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά πξφηππα 

ISO κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία κηαο 

επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ. Ζ πην πξφζθαηε κνξθή ηνπ είλαη ην πξφηππν ISO 

9001:2008 πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο κε ηηο νπνίεο πξέπεη λα ζπκθσλεί 

έλα ζχζηεκα Ο.Π. γηα λα πηζηνπνηεζεί θαη εζηηάδεη ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ πειαηψλ κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπο (ISO, 2008). 

Απηή ε  ζηξαηεγηθή ηνπ πξνηχπνπ ISO 9001 βαζίδεηαη ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο Ο.Π.  

ζχκθσλα  κε  ην  νπνίν   πξέπεη λα ιεηηνπξγεί   έλαο  νξγαληζκφο. 

Δπνκέλσο, ε Γ.Ο.Π. εκθαλίζηεθε αξρηθά ζαλ έλα ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο, 

πνπ επεθηάζεθε θαη ηειηθά αλαπηχρζεθε ζε κηα λέα θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο πνπ 

έρεη ζαλ ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ παξερφκελνπ αγαζνχ,  πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο, κέζα απφ ηελ ηππνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηε 

ζπκκεηνρή, ηε δέζκεπζε θαη ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ θαη δεηθηψλ κέηξεζεο 

(Αθξηβφο, θ.ά., 2008).  Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα, ε Γ.Ο.Π. λα ραξαθηεξίδεηαη απφ κία 

κεηαβιεηφηεηα σο πξνο ηνλ νξηζκφ θαη ην πεξηερφκελφ ηεο θαη λα πθίζηαηαη ζπλερείο 

αλαζεσξήζεηο σο πξνο ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο (ΤΠΑΗΘΠΑ, 2012). Σν άκεζν 

απνηέιεζκα είλαη λα δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε αλάπηπμεο κίαο δηαθνξεηηθήο ή 

δηαθνξνπνηεκέλεο πνιηηηθήο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο πνηφηεηαο ελφο αγαζνχ θαη 

ηαπηφρξνλα ε αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο εγρεηξηδίνπ πνηφηεηαο γηα ην εθάζηνηε 

αγαζφ. 

Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-13, ε ζπγγξαθέαο απηήο ηεο κειέηεο ππεξεηνχζε ζε 

Πξφηππν Πεηξακαηηθφ ζρνιείν θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 1
ν
 ΠΠ ΓΔΛ Αζήλαο 

«Γελλάδεην» φπνπ δεκηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά έλα κηιν Αξηζηείαο θαη 

Καηλνηνκίαο κε ηίηιν κηινο Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (Ν.Δ.) πνπ είρε ζηφρν 

ηε δεκηνπξγία εηθνληθήο επηρείξεζεο (Δ.Δ.) απφ ηνπο καζεηέο. θνπφο ηνπ Οκίινπ 

Ν.Δ. ήηαλ ε εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε 

θαηάξηηζε ησλ καζεηψλ ζε ηερληθέο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ κηαο εηθνληθήο 

επηρείξεζεο (επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην) θαη ε πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ 
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ηεο Δ.Δ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Οκίινπ, ε ζπγγξαθέαο πξνέβεη ζην ζρεδηαζκφ ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αθνινπζψληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πκβνπιεπηηθήο, 

ηεο πκβνπιεπηηθήο Καζνδήγεζεο (Mentoring) θαη ηεο Μάζεζεο κέζσ Πξαθηηθήο 

Δθαξκνγήο (Learning by doing).  

Μέζα ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ, ε ζπγγξαθέαο δεκηνχξγεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο (Παξάξηεκα, ζει.67) κε ζηφρν ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ εζσηεξηθή 

αμηνιφγεζε (απηναμηνιφγεζε) ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Οκίινπ Ν.Δ. απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο θαη έρεη ζαλ ζηφρν 

λα δηεξεπλήζεη ηνπο ηνκείο, ηνπο δείθηεο θαη ηα θξηηήξηα απηναμηνιφγεζεο ησλ πέληε 

πεδίσλ Οιηθήο Πνηφηεηαο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ην 

Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. 

 

1.2.Ηζηνξηθή Αλαζθόπεζε ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο 

 

Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (Γ.Ο.Π.) εκθαλίζηεθε κεηά ην Β΄ Παγθφζκην πφιεκν 

πεξηζζφηεξν ζαλ απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο παξά ζαλ αλάγθε γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ. Μεηά ην Β΄ Παγθφζκην πφιεκν, νη 

νηθνλνκίεο φισλ ησλ ρσξψλ είραλ θαηαζηξαθεί ζρεδφλ νινζρεξψο. Μεηά ην ηέινο 

ηνπ πνιέκνπ, ε θαηεζηξακκέλε Ηαπσλία πξνζπαζνχζε λα απνθαηαζηήζεη ηε θήκε 

ηεο θαη λα θπξηαξρήζεη ζηελ αληαγσληζηηθή Παγθφζκηα αγνξά κε εμαγσγέο (Koura, 

2012). Απηή ε θαηεχζπλζε έθεξε ηελ Ηαπσλία κπξνζηά ζηελ αλαδήηεζε κέηξσλ γηα 

ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ 

πξνο εμαγσγή. Σφηε ε θπβέξλεζε Σξνχκαλ, δηακέζνπ ηεο εηαηξείαο Bell Lambs, πνπ 

εθείλε ηελ πεξίνδν είρε δηαθξηζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζε ζέκαηα 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ, πξφηεηλε ζηελ Ηαπσληθή θπβέξλεζε ηε ζρεδίαζε ελφο ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο πξντφλησλ θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε ζηφρν ηελ πςειφηεξε 

πνηφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο. Μεηά απφ ηέζζεξα 

ρξφληα εθαξκνγήο, ηα πξψηα ζεακαηηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ Ηαπσληθή 

βηνκεραλία ζπληέιεζαλ ζηελ αλάδεημή ηεο σο κηα λέα αλεξρφκελε Παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή ππεξδχλακε (Fisher & Nair, 2009). 
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Οη αξρηθέο ηδέεο γηα ηε Γ.Ο.Π. αλήθνπλ ζηνπο Shewhart θαη Deming. Ο Deming έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο ν ζεκειησηήο ηεο Σξίηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο. Ο θχθινο 

ηνπ Deming αλαπαξηζηά ηελ δηαξθή βειηίσζε ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο. Ζ 

κεζνδνινγία ηνπ θχθινπ ηνπ Deming αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Shewhart θαη 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζηάδηα: ην ζρεδηαζκφ (plan), ηελ πινπνίεζε (do), ηνλ έιεγρν 

(check) θαη ηε δξάζε (act) κε ηελ ηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ (Wilcox, 2003). 

χκθσλα κε ηα ζηάδηα ηνπ Plan-Do-Check-Act, ε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο γίλεηαη κε 

ζηαηηζηηθά θξηηήξηα πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν λα κεηψζνπλ ηε δηαθχκαλζε ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο (Blagojevic & Micic, 2013). Ο θχθινο απηφο κπνξεί λα 

επαλαιακβάλεηαη κέρξη ηελ ηθαλνπνηεηηθή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ 

αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ «πνηφηεηα» ηνπ «ηειηθνχ» αγαζνχ. χκθσλα κε ηνλ 

Deming, είλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηληζηεί φηη φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ «θαιή 

πνηφηεηα» αγαζψλ, δελ ελλνείηαη απηφκαηα φηη ε παξνρή  απηψλ ησλ αγαζψλ έρνπλ 

«πςειή πνηφηεηα», αιιά φηη ην επίπεδν πνπ αληηζηνηρεί ε πνηφηεηα απηή είλαη θαιή 

ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ηνπο.  

Καηά ηελ επφκελε εηθνζαεηία 1970-1990, έρνπκε ηελ ελζσκάησζε ηεο Γ.Ο.Π. ζηε 

ζπλνιηθή δηνίθεζε ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. Απφ ην 1990 θαη κεηά, εκθαλίδεηαη 

κία επέθηαζε ησλ αξρψλ θαη ηεο θηινζνθίαο ηεο Γ.Ο.Π. ζε άιινπο ηνκείο θαη 

νξγαληζκνχο εθηφο απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε ηελ αλάπηπμε πξνζαξκνζκέλσλ ζρεδίσλ, 

θαζψο θαη πιαηζίσλ πινπνίεζεο. ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εηθνζαεηίαο ηεο εθαξκνγήο 

ησλ ζπζηεκάησλ Γ.Ο.Π., ε θηινζνθία ηεο Γ.Ο.Π. εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ αλάγθε 

ελφο ζρεδηαζκνχ ηεο πινπνίεζεο ηνπ αγαζνχ (Αθξηβφο, θ.ά., 2008).  Δζηηάδεηαη, 

δειαδή, ζηηο δηαδηθαζίεο εθείλεο πνπ ην «ηειηθφ» παξαγφκελν αγαζφ νξίδεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη δείθηεο κέηξεζεο σο πξνο ηελ πνηφηεηά ηνπ απφ ηελ αξρή 

έσο ην ηέινο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.  

Ζ εθαξκνγή ηεο Ο.Π. ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαζηεξψζεθε κε ην πξψην Κνηλφ 

Πιαίζην Αμηνιφγεζεο πνπ εηζήρζεθε κε ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο (European 

Council, 2000). χκθσλα κε ηε πλζήθε, ε πξνηεξαηφηεηα κεηαθέξεηαη ζηελ 

πνηφηεηα, ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, ζηελ πξφιεςε θαη 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζθαικάησλ, ζηε ζπζηεκαηηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ, ζηελ νκαδηθή πξνζπάζεηα θαη ηέινο ζηε δηεξεχλεζε, ηελ αλάιπζε, ηε 

ζχγθξηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ κεηξήζηκσλ ζηνηρείσλ θαη δεηθηψλ κέηξεζεο. 

Μεξηθά απφ ηα θιαζηθά εξγαιεία ηεο Ο.Π. πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επξέσο ζην 

δεκφζην ηνκέα είλαη ην ηζηφγξακκα, ην θχιιν ειέγρνπ, ην δηάγξακκα Pareto, αιιά 
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θαη ηα δηαγξάκκαηα αηηίνπ-απνηειέζκαηνο, δηαζπνξάο, ειέγρνπ, ξνήο, ζπγγέλεηαο, 

ζπζρεηίζεσλ, κήηξαο, βέινπο, θαζψο θαη ην ζπζηεκαηηθφ δηάγξακκα θαη ην 

δηάγξακκα απφθαζεο δηαδηθαζηψλ.   

 

1.3.Βαζηθέο Αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο 

 

Ο Deming εηζήγαγε ηηο παξαθάησ 14 αξρέο (Neave, 2012)  κε ζηφρν ηελ αιιαγή ηεο 

θηινζνθίαο ηνπ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ αγαζψλ: 

1. Τηνζέηεζε λέαο θηινζνθίαο ηεο δηνίθεζεο 

2. πλερήο παξαθνινχζεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

3. Δλζσκάησζε ηνπ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο κέζα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

4. Μείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνκεζεπηψλ 

5. πλερήο ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε πιεξνθνξηψλ κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε 

θαη ηελ πξφιεςε ηνπ ιάζνπο 

6. Δπίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

7. Απνθπγή ηνπ ιάζνπο θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφβνπ 

8. Διαρηζηνπνίεζε ησλ αξηζκεηηθψλ ζηφρσλ κε ζηφρν ηελ παξαθίλεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ 

9. Γεκηνπξγία νξάκαηνο ζην πξνζσπηθφ γηα ηε βειηίσζε ηνπ αγαζνχ θαη αχμεζε 

ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία 

10. Νένη κέζνδνη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

11. πκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο 

12. Οξζνινγηθή εγεζία θαη απνηειεζκαηηθή επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ 

13. πλερήο βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ κε δηα βίνπ επηκφξθσζε  

14. Οκαδηθή ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε φια ηα επίπεδα 

παξαγσγήο θαη δηνίθεζεο 

 Μεξηθέο αθφκα βαζηθέο αξρέο ηεο Γ.Ο.Π. πνπ πξνζηέζεθαλ απφ ηε ζεσξία 

Πξφιεςεο ηνπ Shewhart (Wilcox, 2003), αιιά θαη απφ ηνλ Crosby, ζηηο 14 αξρέο ηνπ 

Deming  είλαη: 

1. Ζ δέζκεπζε θαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη εηδηθά ηεο αλψηαηεο 

δηνίθεζεο  

2. Ζ πξφιεςε θαη ε δηφξζσζε ησλ πηζαλψλ ιαζψλ 
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3. Ζ ρξήζε ζηαηηζηηθήο, εξγαιείσλ πνηφηεηαο θαη ειέγρνπ, θαζψο θαη ηερληθψλ 

αλάιπζεο γηα ηελ πξφιεςε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

4. Ο θαζνξηζκφο ξεαιηζηηθψλ ζηφρσλ (Crosby) 

5. Ζ ζηξαηεγηθή ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ησλ αιιαγψλ 

6. Ο νξζνινγηζκφο ζρεδηαζκφο ησλ αγαζψλ 

7. Ζ κέηξεζε ηνπ θφζηνπο ηεο πνηφηεηαο ησλ αγαζψλ (Crosby) 

8. Ζ ιεηηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο βειηίσζεο απφ εζεινληηθά εκπιεθφκελνπο 

εξγαδφκελνπο (Crosby) 

9. Ζ ζπζηεκαηηθή θαηάξηηζε δεηθηψλ απφδνζεο γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο (Crosby) 

10. Ζ ζπληνληζηηθή επηηξνπή θαη ε θαζηέξσζε ηαθηηθψλ ζπκβνπιίσλ (Crosby) 

11. Ζ αέλαε επαλάιεςε φισλ ησλ αξρψλ αμηνιφγεζεο ζε θχθινπο Plan-Do-Check-

Act κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ αγαζνχ (Crosby) 

Σν Πξφηππν 9001 είλαη νπζηαζηηθά ε επηηνκή ησλ παξαπάλσ αξρψλ. χκθσλα κε ην 

Πξφηππν 9001, ε πνηφηεηα νξίδεηαη κε ζαθήλεηα κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίεο αλά επηρεηξεζηαθφ έξγν νη νπνίεο απαηηνχλ έλα εηδηθφ πξφηππν αλάινγα 

κε ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, ηηο ελέξγεηεο πινπνίεζεο, πξφιεςεο θαη δηφξζσζεο 

(ISO, 2008). 
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Κεθάιαην 2
ν
 : Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηελ Δθπαίδεπζε 

 

2.1.Δηζαγωγή: Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηελ Δθπαίδεπζε 

 

Ζ νηθνλνκία θάζε ρψξαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ ε ρψξα 

παξέρεη ζηνπο πνιίηεο ηεο, θαζψο θαη κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ νη εθπαηδεπφκελνη 

πνιίηεο εκθαλίδνπλ ζε φιν ην θάζκα ηεο νηθνλνκηθήο παξαγσγήο. Με απηή ηελ 

νηθνλνκηθή πξννπηηθή, ε εηζαγσγή ηεο Γ.Ο.Π. επεθηάζεθε παγθφζκηα θαη ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο (ΤΠΑΗΘ-ΗΔΠ, 2012). Απνηειεί κηα λέα πξνζέγγηζε ζηνλ ηξφπν 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Έρεη ζαλ ζηφρν λα 

απνηειέζεη απφ ηε κηα κεξηά ηνλ νδεγφ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη απφ ηελ άιιε έλα δείθηε 

αμηνιφγεζεο νιφθιεξεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  

χκθσλα κε ηνπο Cid, Bonito, Oliveira, Saraiva, & Rebelo (2009), ην ηειηθφ πξντφλ 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε παηδεία πνπ 

νη καζεηέο απνθηνχλ απφ ηελ δηαδηθαζία. Ζ δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο κνηάδεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε ηξία 

επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο: ζην επίπεδν ηε δηνίθεζεο, ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο «καζαίλσ λα καζαίλσ» (Kolb, Boyatzis & Mainemelis, 

1999). Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζηηο εμεηάζεηο θαη ζηελ 

απφδνζε ησλ καζεηψλ ζε απηέο αγλνψληαο φιεο ηηο άιιεο παξακέηξνπο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ρσξίο λα δίλεηαη θαζφινπ ε δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε ηεο 

ελεξγεηηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο θαη γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο 

θαίλεηαη φηη έρεη απνηχρεη λα κεηψζεη ηε καζεηηθή δηαξξνή (Bonstingl, 1992). 

χκθσλα κε ην Deming (Wilcox, 2003), ε ζρνιηθή θνηλφηεηα ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη 

σο κέξνο ελφο νξγαληζκνχ, φπνπ ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηή ζα πξέπεη 

λα αληηκεησπίδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη ζπλνιηθά φρη ζαλ πξνβιήκαηα ησλ 

κεκνλσκέλσλ αηφκσλ, αιιά ζαλ πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην ίδην ην 

ζχζηεκα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη, ινηπφλ, απνδνηηθά ην ζχζηεκα, 

ν Deming πξνηείλεη ηε ζσζηή νξγάλσζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πφξσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, αιιά θαη ηεο επηθνηλσλίαο κέζα 

ζηελ νξγαλσηηθή δνκή. Οη αλζξψπηλνη πφξνη ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ ην 

ζεκαληηθφηεξν θεθάιαην ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ νξγαληζκνχ (Neave, 2012). Απφ 

ηελ άιιε, ε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε  
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βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθπαίδεπζεο θαη νξγάλσζεο ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 

αγαζφ ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη πξντφλ θαη ππεξεζία. Δπίζεο, ε 

εθπαίδεπζε δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη σο ην ηειηθφ πξντφλ, αιιά φηη απνηειεί κέξνο 

ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο κάζεζεο, φζν θαη ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο. Απηή ε ζεψξεζε έξρεηαη ζε πιήξε αξκνλία κε ην ξεηφ ηνπ Dewey (2008) 

φηη ε «εθπαίδεπζε, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο, είλαη ην κέζν γηα ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή». 

Ο Johnson (Herman & Herman, 1994) αλαθέξεη θαη αλαιχεη ηέζζεξηο παξάγνληεο ηεο 

Ο.Π. πνπ ηνπο ζεσξεί ζεκαληηθνχο γηα ηελ εθπαίδεπζε : ηε γλψζε θαη θαηαλφεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ παξαθίλεζε κε ζέζπηζε ζηφρσλ, ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ θάζε ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπ κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ 

εξγαιείσλ.  

Ο Σζηφηξαο (2002), επίζεο, αλαθέξεη φηη νη βαζηθνί άμνλεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (Ο.Π.) ζηελ εθπαίδεπζε είλαη: α)ε «ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε (benchmarking) ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε έλα άιιν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν έρεη πηζηνπνηήζεη ην επίπεδν ηεο πνηφηεηάο ηνπ», β)ε 

εζηίαζε ζηνλ «πειάηε», φπνπ σο εμσηεξηθνί πειάηεο ζεσξνχληαη νη καζεηέο, νη 

γνλείο, ε ηνπηθή θνηλσλία, θηι., ελψ σο εζσηεξηθνί πειάηεο νη δάζθαινη θαη ην 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, γ)ην θφζηνο πνηφηεηαο, δ)ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ, ε)ε κέηξεζε ηεο πξνφδνπ αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο, ζη)ε δέζκεπζε 

ηεο δηνίθεζεο, δ)νη θαηάιιεινη πφξνη θαη ε)ε ζπλερήο βειηίσζε.  

Ο Glasser B.G. (2010), απφ ηελ άιιε, παξνκνηάδεη ηε δπζθνιία ησλ δηεπζπληψλ ησλ 

βηνκεραληψλ λα πείζνπλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπο λα παξάγνπλ θαιχηεξν ηειηθφ 

πξντφλ κε ηε δπζθνιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πείζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα 

παξάγνπλ θαιχηεξε πνηνηηθά εξγαζία ζην ζρνιείν. 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Δπξσπατθή Αληδέληα γηα ηε Γηα Βίνπ 

Μάζεζε (European Council, 2000), ν ηνκέαο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο 

απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν παξάγνληα αλάπηπμεο γηα ην κέιινλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη πξαθηηθέο απφθηεζεο γλψζεσλ θαη εθπαίδεπζεο 

θαινχληαη ζε επαλεμέηαζε θαη βξίζθνληαη θάησ απφ ην κεγεζπληηθφ θαθφ ηεο 

αμηνιφγεζεο κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο δηα Βίνπ Μάζεζεο (Bakay, 2008). Ζ εθπαίδεπζε, εηδηθά ε δηα βίνπ κάζεζε, 

απνηειεί πιένλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα επέλδπζεο, θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

αλαδηακφξθσζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν γεγνλφο απηφ θάλεη 
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αθφκα πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο θαη ησλ δεηθηψλ πνηφηεηάο ηεο κάζεζεο 

(ΤΠΓΒΜΘ-Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2011δ). 

Ζ εηζαγσγή ηεο Γ.Ο.Π. ζηελ Δθπαίδεπζε απνηειεί νπζηαζηηθά έλα λέν ελαιιαθηηθφ 

ηξφπν αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ζηφρν ηε βειηίσζή ηεο 

(ΤΠΓΒΜΘ-Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2011β). Τπάξρνπλ δηάθνξα Μνληέια 

Γ.Ο.Π. ζηελ Δθπαίδεπζε, θαζψο θαη ζηξαηεγηθέο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο ζηελ Δθπαίδεπζε είλαη αλαπφθεπθηε θαη 

πξέπεη λα απνβιέπεη «ζηελ εθπιήξσζε θαη ππέξβαζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ 

αλαγθψλ ηνπ µαζεηή, ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ αλάζεζε επζπλψλ 

θαη ζηνπο µαζεηέο, ηε µείσζε ησλ αδπλαµηψλ ηνπ ζπζηήµαηνο θαη ηελ πηνζέηεζε 

µεζφδσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ απνηειεζµαηηθή θαη θξηηηθή µάζεζε, ηελ ελδπλάµσζε 

ησλ αηφµσλ, ηελ νµαδηθή εξγαζία θαη ηε ζπµµεηνρή φισλ ησλ θνξέσλ πνπ 

εµπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ» (Αθξηβφο, θ.ά., 2008). 

Γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο Γ.Ο.Π. ζηελ εθπαίδεπζε, επνκέλσο,  ρξεηάδεηαη 

κηα δηαθνξνπνίεζε ζηα επίπεδα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ, ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ επάξθεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ 

(ΤΠΓΒΜΘ-Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2011α). 

 

2.2.Ηζηνξηθή Αλαζθόπεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο Γ.Ο.Π. ζηελ Δθπαίδεπζε 

 

ηηο Ζ.Π.Α., ζρεδφλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί, νη ζρνιηθέο κνλάδεο θαη 

νκάδεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ (ηα γλσζηά schools districts θαη charter schools) 

εζηηάδνπλ ζηε δηαξθή βειηίσζε κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Μεξηθά 

παξαδείγκαηα εθαξκνγήο Γ.Ο.Π. ζηελ Δθπαίδεπζε είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ζεζκνχ 

ησλ Charter Schools ζηηο Ζ.Π.Α. θαη νη πέληε παξάγνληεο «Απζεληηθήο Δπίηεπμεο» 

(Five Standards of Authentic achievement  Instruction) ησλ Newman & Wehlage 

(Sharan, Shachar & Levine, 1999). 

Καη νη δχν ηχπνη ζρνιηθψλ κνλάδσλ (schools districts θαη charter schools) είραλ ζαλ 

ζηφρν ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ζρνιείσλ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ηελ βειηίσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο. Σα Charter Schools ιεηηνπξγνχλ σο ζεζκφο απφ ην 1967 θαη 
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ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην δεκφζην, αιιά έρνπλ ζεκαληηθή αλεμαξηεζία ζηηο 

απνθάζεηο αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο (Buddin, R. 

2012). Αθνινπζνχλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο πνιηηείαο πνπ βξίζθνληαη, 

αιιά έρνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφζνπλ ην αλαιπηηθφ ηνπ πξφγξακκα θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ε αμηνιφγεζε ζηνλ 

ηνκέα ηεο απφδνζεο ησλ καζεηψλ γίλεηαη κε εμεηάζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

γλψζεσλ ησλ καζεηψλ. Ζ κεηα-αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (Betts & Tang, 2011) έδεημε 

φηη εκθάληδαλ ηφζν πςειέο επηδφζεηο, αιιά θαη ρακειή απφδνζε φζν θαη ηα 

παξαδνζηαθά ακεξηθάληθα δεκφζηα ζρνιεία. Ο ξφινο ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο 

αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ηνπο ζεσξείηαη ακθηιεγφκελνο παξφιν πνπ 

θάπνηεο κειέηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηείεο ησλ Ζ.Π.Α. έρνπλ πςειφηεξε πνηφηεηα 

(Baude, Casey, Hanushek & Steven, 2014). Σα απνηειέζκαηα σζηφζν παξνπζηάδνπλ 

κεγάιε κεηαβιεηφηεηα ζηελ απφδνζε. 

Απηή ηελ έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο, αιιά θαη ηελ απνηπρία ησλ θαηλνηνκηψλ ησλ charter 

school ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ή ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ ζέιεζαλ λα 

εμεγήζνπλ νη Newman & Wehlage θαη αλέπηπμαλ ην κνληέιν ησλ 5 πξνηχπσλ 

(Authentic achievement  Instruction). ην κνληέιν ηνπο, αλαθέξνληαη νδεγίεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο Ο.Π. ησλ ζρνιείσλ κε ηελ εηζαγσγή ησλ πξνηχπσλ ηεο «Απζεληηθήο 

Δπίηεπμεο» (Newmann & Wehlage, 1993). Πξαγκαηνπνηήζεθαλ έξεπλαο ζε πνιιά 

ζρνιεία πνπ ζπλεξγάζηεθαλ κε εηαηξείεο ζπκβνχισλ θαη επηρεηξήζεσλ γηα ηε 

δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο Ο.Π. αθνινπζψληαο βήκαηα, φπσο ε κείσζε ησλ εμφδσλ 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ε αχμεζε απνδνηηθφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε 

δηάρπζε αξρψλ θαη ε εθαξκνγή κεζφδσλ θαη ηερληθψλ Γ.Ο.Π., θαζψο θαη κεζφδσλ 

θαη εξγαιείσλ Γ.Ο.Π. κε ζηφρν ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνινγηθή δηάξζξσζε ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Sharan, et al., 1999). Οη Newman & Wehlage (1993) 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε «δηδαζθαιία είλαη πεξίπινθε θαη ε 

πνζνηηθνπνίεζε ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί ζπρλά λα είλαη παξαπιαλεηηθή θαη 

ελδεηθηηθή». Γηα ην ιφγν απηφ, δηαηχπσζαλ πέληε πξφηππα ζε κηα θιίκαθα πέληε 

ζεκείσλ κε ζθνξ απφ 1-5. Σα πέληε απηά πξφηππα είλαη ηα εμήο: ε αλψηεξεο ηάμεο 

ζθέςεο, ην βάζνο θαη ε επξχηεηα ηεο γλψζεο, ε θνηλσληθή ζπλεθηηθφηεηα, ε 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη  ε θνηλσληθή ππνζηήξημε ηεο επίηεπμεο ησλ 

καζεηψλ. 
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ηελ Ακεξηθή, oη δείθηεο απφδνζεο θαη νη δείθηεο ησλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο (Resnick 

& Resnick, 1992), ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνηφηεηαο ζεκαηνδνηνχλ ηελ 

αλάγθε γηα κεηαξξχζκηζε θαη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ πξνζνρή πνπ δίλεηαη ζηηο 

Ζ.Π.Α. γηα ην ζθνξ ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα θνιέγηα θαη ηα παλεπηζηήκηα. 

Οη ηππνπνηεκέλεο δνθηκαζίεο θαη νη εμεηάζεηο ζεσξνχληαη σο κέζα γηα ηελ βειηίσζε 

ηεο εθπαίδεπζεο (Hopkins, 1995).  Γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ (schools districts θαη charter schools),  πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλέρεηα 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο πνπ ρξεζηκεχνπλ ηφζν σο πεγή πιεξνθφξεζεο 

γηα ην ελδηαθεξφκελν θνηλφ, φζν θαη σο κηα κνξθή πνηνηηθνχ ειέγρνπ, αιιά θαη σο 

θίλεηξν γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Απηή ε ζχλδεζε αλάκεζα ζηνλ έιεγρν θαη ηηο πξνζπάζεηεο γηα εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην ζηα ακεξηθάληθα ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα, 

αιιά πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα ηέιε ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα. Έλα πξφζθαην 

παξάδεηγκα εθαξκνγήο ησλ δεηθηψλ απφδνζεο είλαη ηα πξνζθεξφκελα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ Fox Valley Technical College γηα ηελ απφθηεζε κνξίσλ ησλ 

καζεηψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ εηζαγσγή ζε θνιιέγηα ή ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα επηθαηξνπνίεζεο γλψζεσλ απνθνίησλ θνιιεγίσλ 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, πνπ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ φζνη 

απφθνηηνη δελ βξίζθνπλ απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα ηνπο κεηά απφ έμη κήλεο απφ ηελ 

εκέξα απνθνίηεζεο. Απηά ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ ζαλ ζηφρν λα παξέρνπλ επηπιένλ 

πηζηνπνηεκέλα κφξηα (credits) θαη ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο 

θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε δηάθνξα παλεπηζηήκηα αλά εηδηθφηεηα 

θαη θαηεχζπλζε ζπνπδψλ (Fox Valley Technical College, 2014).  

Ζ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί δήηεκα πξνηεξαηφηεηαο θαη γηα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2000). Απηή ηέζεθε θαη 

σο θχξηνο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο γηα ηελ Δπξψπε ηνπ 2020 (ΔΚ 2020), κε ζθνπφ ε 

νηθνλνκία ηεο Δπξψπεο λα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή κέζα απφ ηελ 

αχμεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο,  ηεο αχμεζε ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο θαη ηεο βειηίσζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο (Εσγφπνπινο, 2012). ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ «Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 2020», 

επηζεκάλζεθε φηη ππάξρεη ε αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ ελφο λένπ πιαηζίνπ θαζνξηζκνχ 

ησλ δεηθηψλ θαη ησλ θξηηεξίσλ εθηίκεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ επηδησθφκελσλ παξαπάλσ ζηφρσλ. Ζ «Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 2020» 
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βαζίδεηαη ζην πξφγξακκα εξγαζίαο «Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 2010» (ΔΚ 2010). 

«Παξέρεη θνηλνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ζηα θξάηε κέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ελφο ζπλφινπ αξρψλ γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, θαζψο επίζεο θνηλέο 

κεζφδνπο εξγαζίαο κε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο γηα θάζε πεξηνδηθφ θχθιν εξγαζίαο» 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2010). 

Οη δείθηεο απηνί πξνζδηνξίδνπλ ηηο πέληε βαζηθέο κειινληηθέο πξνθιήζεηο αλάπηπμεο 

ηεο εθπαίδεπζεο ρσξίδνληαη ζηνπο εμήο: ζηνπο δείθηεο «επηδφζεσλ ζε αληηθείκελα 

κάζεζεο», ζηνπο δείθηεο «επηηπρίαο θαη κεηάβαζεο» (πνζνζηά εγθαηάιεηςεο 

ζρνιείνπ, νινθιήξσζε δεπηέξνπ θχθινπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζπκκεηνρή 

ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, επηθαηξνπνίεζε γλψζεσλ, δηα βίνπ κάζεζε), δείθηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο εθπαίδεπζεο (ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ, αμηνιφγεζε θαη 

νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο), δείθηεο πφξσλ θαη δνκψλ (εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθψλ, ζπκκεηνρή ζηε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, αξηζκφο καζεηψλ 

αλά Ζ/Τ, εθπαηδεπηηθή δαπάλε αλά καζεηή) (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2009).  

Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο ζην Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έγηλε γηα 

πξψηε θνξά κέζα απφ ην ζεζκφ ηνπ επηζεσξεηή ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1830. 

«Δίλαη γεγνλφο φηη ε πνξεία θαη ε δξάζε ηνπ ζεζκνχ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηνχ 

αηψλα απνηέιεζε αληηθείκελν έληνλσλ αληηπαξαζέζεσλ ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ θαηάξγεζή ηνπ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980» (Ηνξδαλίδεο, 2006). Ο Ηνξδαλίδεο αλαθέξεη φηη «νη επηθξίζεηο πνπ δέρζεθε 

ν ζεζκφο ησλ επηζεσξεηψλ επηθεληξψλνληαλ ζηνπο ηνκείο αμηνιφγεζεο θαη ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ηνπο. ε έξεπλα, δε, πνπ δηεμήρζε ζε ζρέζε κε ηηο εθζέζεηο 

νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ηεο πεξηφδνπ 1976-1980 θάλεθε φηη απηέο είραλ σο 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ηε  ζχγρπζε σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ην αληηθείκελν ηεο 

αμηνιφγεζεο, ηε ζχγρπζε επαγγεικαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηα ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθήο δσήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε ζαθή ηδενινγηθή ζέζε σο πξνο ηελ νπνία 

θξίλνληαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηε κεξνιεςία ζε βάξνο ησλ λενδηνξηζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ». 

ηελ κειέηε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Ήπεηξν (1940-1980), ε Υακπεινκάηε ( 2010) 

αλαθέξεη φηη ν ζεζκφο ηνπ επηζεσξεηή έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην ξφιν ηνπ 

ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ θαη αληηπξνηείλεη ζε έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο  λα 

δηαθνξνπνηείηαη ν ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ απφ ηνλ αμηνινγεηή. 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη «ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο λα κελ θαηέρεη ζπγρξφλσο θαη ηελ 
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ηδηφηεηα ηνπ αμηνινγεηή. Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε αμηνπηζηία 

ηεο αμηνιφγεζεο θαη λα κεησζεί ν ππνθεηκεληθφο ραξαθηήξαο, νη αμηνινγεηέο ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, ελψ ζα κπνξνχζαλ ηελ επζχλε ηεο 

αμηνιφγεζεο λα ηελ επσκηζζνχλ Δηδηθά Κέληξα Αμηνιφγεζεο θαηά ηα πξφηππα 

εθείλσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο ΖΠΑ». Αθφκα, πξνηείλεη ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε 

«κέζα απφ κηα δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο». 

Απφ ηελ έξεπλα γηα ηελ εηζαγσγή ηεο Ο.Π. ζηα ειιεληθά δεκφζηα ζρνιεία, πνπ είρε 

δηεμαρζεί πηινηηθά ην 1996 θαη επαλαιήθζεθε ην 2000-2001 ζηα Γεκφζηα θαη 

Ηδησηηθά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο, κε εξσηεκαηνιφγηα 

εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, θάλεθε φηη «ε εθάζηνηε θεληξηθά αζθνχκελε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, παξαιείπεη ηελ εηζαγσγή καζεκάησλ εζηθήο αλάπηπμεο πνπ 

θαιιηεξγνχλ ραξαθηήξεο κε λννηξνπίεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνηφηεηαο ζηνπο καζεηέο» 

(Βηηαληδάθεο, 2012). 

ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ησλ λεψηεξσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο 

αμηνιφγεζεο, ζπκκεηείραλ πέληε ζρνιεία ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Ρνχζε, 2007).  Αθνινπζήζεθε κέξνο απφ ηελ 

παξαθάησ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο: νη καζεηέο ήηαλ εθείλνη πνπ 

θαζφξηζαλ ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα βαζκνινγεζνχλ, βαζκνινγνχζαλ νη ίδηνη ηελ 

εξγαζία θαη απφδνζε ηνπο, ζπκπιήξσλαλ θαζεκεξηλά θχιιν ειέγρνπ κε ηελ αηνκηθή 

θαη νκαδηθή απφδνζε, δηλφηαλ έκθαζε ζηελ θαιή ζπκπεξηθνξά, ζηελ αλάπηπμε ηεο 

Κξηηηθήο ζθέςεο θαη εζηίαζε ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, ν θαζεγεηήο ήηαλ ν 

δηεθπεξαησηήο θαη ν ζπληνληζηήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ππήξρε ζπλερήο 

αλαηξνθνδφηεζε ησλ καζεηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ 

θαηλνηφκεο ή πνιιαπιέο Σερληθέο κάζεζεο φπσο ε σθξαηηθή κέζνδνο, ε 

Παξάπιεπξε κάζεζε, ε Μάζεζε κέζσ ρεδηαζκνχ, ε Μεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, ε 

Μάζεζε κέζσ Σέρλεο. Δπίζεο, εληζρχζεθε ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ δηαδηθαζία 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε επηθνηλσλία γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηα Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα ησλ Provata, Touryeli-Provata &  

Rapsomaniki (2008), παξαηεξήζεθε φηη νη γνλείο ζπκκεηείραλ πνιχ ιίγν έσο 

θαζφινπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ΓΔΛ, ελψ νη 

θαζεγεηέο εθδήισζαλ έληνλα ηε δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ηε ζπγθεληξσηηθή εγεζία, ηνλ 

δπζθίλεην ηξφπν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη ηελ αδπλακία ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ 
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ζπζηήκαηνο λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο απηνλνκίαο ζηνπο δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

Σέινο, απφ ηε ζπλνπηηθή έθζεζε ηνπ ΤΠΑΗΘΠΑ-ΗΔΠ (2012β) γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη «δχν ζηα ηξία ζρνιεία (66%) 

εθάξκνζαλ δηαδηθαζίεο ηεο απηναμηνιφγεζεο (γεληθή εθηίκεζε, ζπζηεκαηηθή 

δηεξεχλεζε, δηακφξθσζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο) θαη ζηα δχν επίπεδα (νινκέιεηαο θαη 

νκάδσλ εξγαζίαο)». ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, «ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνλφηεηα ησλ ζρνιείσλ (87%) δήισζε φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ 

απνηεινχλ πξντφλ ηεο ζχλζεζεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ» θαη «εθάξκνζαλ θαη 

αμηνπνίεζαλ πνηθηιία κεζφδσλ θαη εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, φπσο : εξσηεκαηνιφγηα 

(86%), παξαηήξεζε (29%) θαη ζπλέληεπμε (32%)». Οη Γείθηεο κε αξλεηηθή απνηίκεζε 

ήηαλ νη παξαθάησ: νηθνλνκηθνί πφξνη ηνπ ζρνιείνπ (60%), ππνζηήξημε ηεο 

επηζηεκνληθήο-παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο θαη εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (49%), ρψξνη 

ηνπ ζρνιείνπ (45%) θαη εμνπιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ (39%). Οη πεξηνρέο πνπ 

δηεξεπλήζεθαλ ζπζηεκαηηθά απφ ηα ζρνιεία ήηαλ νη αθφινπζεο: νη ζρέζεηο κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ θαη κεηαμχ καζεηψλ (33%),  κεηαμχ ζρνιείνπ-γνλέσλ (26%), 

ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παξεκβάζεσλ (19%), 

ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ (18%), ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ (17%) θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (15%). 

Δλψ νη πεξηνρέο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά γηα ηελ πινπνίεζε 

ζρεδίσλ δξάζεο ήηαλ ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ (23%), νη 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ (21%), νη ζρέζεηο κεηαμχ ζρνιείνπ-γνλέσλ (16%), ε 

ππνζηήξημε ηεο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (13%). 

 

2.3.Ζ εηζαγωγή ηεο Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Διιεληθό Δθπαηδεπηηθό 

ύζηεκα: ε εηζαγωγή ηεο Ο.Π. ζηα Πξόηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία 

 

Απηή ε ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ αμηνιφγεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηηο πξνζπάζεηεο γηα 

εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

πξνζπαζεηψλ γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Χζηφζν, ε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε. ε απηή ηε κειέηε αλαθεξφκαζηε 

κνλάρα ζηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ή απηναμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 
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Απφ ηνπο πην ζχγρξνλνπο νξηζκνχο γηα ηε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ είλαη, «ζχκθσλα κε ην ιεμηθφ ηνπ Μπακπηληψηε, ε αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη ε εθηίκεζε ηεο αμίαο ελφο πξνζψπνπ ή ελφο έξγνπ ή κηαο 

θαηάζηαζεο κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, ελψ, ζχκθσλα κε ηνλ Καζζσηάθε, είλαη ε 

απφδνζε αμίαο θαη ζχκθσλα κε ην Μαηζαγγνχξα, είλαη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ 

κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ζπλφινπ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ εκπιεθφκελσλ ζε απηή» (Γνχηζνο, 

Αιεμφπνπινο, θαιηζάο & Σάζηνο, 2010).  

Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα θαιείηαη λα πάξεη άκεζα ζέζε απέλαληη 

ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ γηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο απμαλφκελεο θαη 

κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ βξίζθεηαη ζε ζπλερή αιιαγή θαη 

κεηάβαζε, αιιά θαη ζε εζηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο 

(απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθψλ, αλαπιεξσηέο, αιιαγέο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα), ε 

έκθαζε ζηα βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα (πξναγσγηθέο εμεηάζεηο, έιιεηςε 

ζχλδεζεο ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο), ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο 

αξηζκεηηθήο βαζκνιφγεζεο (ζχζηεκα εηζαγσγήο ζε ΑΔΗ-ΣΔΗ),  ε κεηαθίλεζε ησλ 

ζηειερψλ θαη ε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηε ρξήζε πνζνηηθψλ αξηζκψλ απνηειεί 

κέξνο ελφο κνληέινπ εθπαίδεπζεο πνπ ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο δεκηνπξγεί κάιινλ 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα παξά πνπ πξνάγεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Ζ εηζαγσγή ηεο απηνμηνιφγεζεο ζην Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θηινδνμεί λα 

κεηψζεη ηηο παξαπάλσ αξλεηηθέο εθθάλζεηο θαη λα εηζάγεη έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο 

πνπ αλαθέξεηαη «ζηελ έλλνηα ηνπ ζρνιείνπ σο ελφο νξγαληζκνχ  πνπ καζαίλεη 

(learning organization) θαη ηεο έξεπλαο δξάζεο (action research)» (ΤΠΑΗΘ-Η.Δ.Π., 

2012). χκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην (Π.Γ.320/1993, Ν.2525/1997, 

Π.Γ.140/1998, Ν.2986/2002, Ν.3848/2010), ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηνρεχεη ζηελ θαζηέξσζε κηαο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ηνπ 

βαζκνχ επίηεπμεο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη ηαπηφρξνλα, ζηελ αλαηξνθνδφηεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ απηψλ.  

ην βαζηθφ πιαίζην γηα ηελ Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ.-Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2011), 

αλαθέξεηαη εηδηθά φηη «ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ έρεη ζπζηεκηθφ 

ραξαθηήξα κε πνιιά αιιειoεμαξηψκελα ζηνηρεία», ηα νπνία απνηεινχληαη απφ φιεο 

εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο δξάζεηο, ηηο δνκέο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηε 

δηακνξθψλνπλ ζε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιφγεζε (Κνλδχιεο, 2010). 
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Οη παξαθάησ βαζηθέο αξρέο ηεο απηναμηνιφγεζεο απνηεινχλ ηα βαζηθά ζεκεία ηεο 

ζπζηεκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο ζην Διιεληθφ Δθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ βαζηθή αξρή 

ηνπ «Νένπ ρνιείνπ» εηζάγεη ηε λέα θηινζνθία ζρεηηθά κε ηα λέα Μνληέια Μάζεζεο 

φπνπ θπξηαξρεί ε άπνςε φηη «φινη κπνξνχλ λα κάζνπλ» θαη φηη «φινη είλαη ίζνη θαη 

δηαθνξεηηθνί». Απηή είλαη ε βαζηθή αξρή πνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ πηνζέηεζε ηεο 

λέαο θηινζνθίαο κάζεζεο ζην «Νέν ρνιείν» θαη  «Κνηλσληθφ ρνιείν», θαη 

εκπινπηίδεηαη ζπλερψο κε ηελ εηζαγσγή δεηθηψλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο πνηνηηθήο κάζεζεο. Ζ θηινζνθία απηή έξρεηαη ζε πιήξε 

ζπκθσλία κε ηε θηινζνθία ηεο αμηνιφγεζεο σο θνηλσληθή δηαδηθαζία απνηίκεζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Μαλσιάθνο, 2006). Μεξηθνχο απφ ηνπο δείθηεο κέηξεζεο 

είλαη ε ζπλερή αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ηειηθψλ 

απνδεθηψλ ηεο εθπαίδεπζεο, δειαδή ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

θνξέσλ, ε ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο, αιιά ηνπ ίδηνπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Κσλζηαληίλνο, 2000). 

Ζ δε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, αιιά θαη ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ αλαθέξεηαη σο ηελ αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

εμσηεξηθνχο θνξείο. χκθσλα κε ηνλ Worthen (1990), είλαη αλαγθαίν νη εμσηεξηθνί 

αμηνινγεηέο ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο λα πξνβαίλνπλ ζε έιεγρν ηεο 

πνηφηεηάο ηνπ ρσξίο λα αθνινπζνχλ ζαθή θξηηήξηα θαη ζηφρνπο  πνπ λα ζπλδένληαη 

κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, αιιά αληίζεηα πξνηείλεη λα αθνινπζνχλ δηαδηθαζίεο 

κε-ζηνρεπφκελεο αμηνιφγεζεο ("goal-free" evaluations). 

Ζ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ή απηνμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κέζα απφ ηέζζεξα πξνηεηλφκελα 

θιηκαθσηά επίπεδα αλάιπζεο (ΤΠΑΗΘΠΑ, 2012). Σν  πξψην επίπεδν αλαθέξεηαη ζε 

πέληε ζεκαηηθά πεδία θαη ρσξίδεηαη ζε πέληε πεδία απηναμηνιφγεζεο. Σν 1
ν
 πεδίν 

αλαθέξεηαη ζηα κέζα, ηνπο πφξνη θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Σν 2
ν
 πεδίν ζηελ 

νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, ελψ ην 3
ν
 πεδίν ζην θιίµα θαη ηηο ζρέζεηο 

κέζα ζην ζρνιείν. Σν 4
ν
 πεδίν ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηέινο ην 5

ν
 

πεδίν ζηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζµαηα. χκθσλα κε ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ή 

απηναμηνιφγεζε, νη θχξηνη αμηνινγεηέο ηεο εθπαίδεπζεο ή ελφο επηκέξνπο 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο νθείινπλ λα είλαη νη ίδηνη νη νθεινχκελνη ή ζχκθσλα 

κε ηελ Γ.Ο.Π. νη «πειάηεο» ηνπ πξνγξάκκαηνο, δειαδή νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα.  
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Ζ εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε πεηξακαηηθά ζε φια ηα 

Πξφηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013. Σν πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηεο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα κεηάβαζεο αλάινγα κε ηα 

κνληέια φπνπ βξίζθεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα 

(Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2009). Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ηα ειιεληθά δεκφζηα 

ζρνιεία βξίζθνληαη ζε κία κεηαβαηηθή πεξίνδν πνπ πνηθίιεη απφ ην παιαηφ «Μνληέιν 

ηεο Απνπζίαο Πξνβιεκάησλ», φπνπ ην βαζηθφ θξηηήξην ήηαλ ε κείσζε, αλ φρη ε 

εμάιεηςε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζην «Μνληέιν Μνληκνπνίεζεο». ην «Μνληέιν 

Μνληκνπνίεζεο» ζεσξείηαη ζεκαληηθή ηφζν ε πξνβνιή ησλ καζεηψλ θαη ε πξνβνιή 

ησλ εξγαζηψλ ηνπο κε ηελ νξγάλσζε δηαγσληζκψλ θαη εθζέζεσλ φζν θαη νη θαιέο 

ζρέζεηο κεηαμχ καζεηψλ, αιιά θαη κεηαμχ καζεηψλ-εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ε 

ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα  ζε έλα απμαλφκελν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ.  

Μεηά ην «Μνληέιν Μνληκνπνίεζεο», αθνινπζεί ην «Μνληέιν ηφρσλ θαη 

Πξνδηαγξαθψλ» ζχκθσλα κε ην νπνίν νη επηηπρίεο ησλ καζεηψλ, ην πνζνζηφ 

παξαθνινχζεζεο θαη εγθαηάιεηςεο, ν αξηζκφο ησλ απνθνίησλ θαη ησλ επηηπρφλησλ 

καζεηψλ κε πξφζβαζε ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε καδί κε ηα πξνζφληα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απνηεινχλ ηνπο πνηνηηθνχο δείθηεο ηνπ. Αξθεηέο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ήδε εθάξκνζαλ ην «Μνληέιν 

ηφρσλ θαη Πξνδηαγξαθψλ» απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012.  

Σν «Μνληέιν ηφρσλ θαη Πξνδηαγξαθψλ» εθαξκφδεηαη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2012-

2013 ζηελ Αμηνιφγεζε ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, φπνπ θαη εηζάγνληαη 

ζπλέρεηα φια ηα λέα Μνληέια Δθπαίδεπζεο. Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014, 

εθαξκφδεηαη ην «Μνληέιν Πφξσλ θαη Δηζξνψλ» κε ηελ εηζαγσγή καζεηψλ κε 

εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, ηελ επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε πξνζφληα 

πςεινχ επηπέδνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηα Πξφηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία κε 

πεληαεηή ζεηεία. Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2014-2015, ππάξρνπλ αθφκα πνιιέο 

εθθξεκφηεηεο γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ «Μνληέινπ Πφξσλ θαη Δηζξνψλ». 

πγθεθξηκέλα, εθθξεκνχλ ε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ 

ρνιείσλ, ε ππνζηήξημε κε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ε 

αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ.  

Οη παξαπάλσ δείθηεο απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο δείθηεο ηνπ επφκελνπ κνληέινπ, ηνπ 

«Μνληέινπ Γηαδηθαζίαο», ην νπνίν θαίλεηαη λα έρεη ήδε εθαξκνζηεί ζε θάπνηα 

Πξφηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2014-2015. Σν «Μνληέιν 

Γηαδηθαζίαο» εζηηάδεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγεζίαο, ηε ζπκκεηνρή, ηε 
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ζπλεξγαζία, ην ζρεδηαζκφ, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, 

ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, ηηο θνηλσληθέο θαη 

δηαπξνζσπηθέο αιιειεπηδξάζεηο ηα νπνία απνηεινχλ ηα βαζηθά θξηηήξηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ.  

αλ απφξξνηα ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ κέηξεζεο, εκθαλίδεηαη ε αλάγθε γηα πξφζζεηα 

κέηξα θαη δείθηεο εθαξκνζκέλνπ ειέγρνπ φπσο ε ζπλερήο θαηάξηηζε θαη ε απφθηεζε 

λέσλ επηθαηξνπνηεκέλσλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή ε ελδνζρνιηθή 

επηκφξθσζε, ε ελίζρπζε ηεο εγεζίαο, ε δηεπθφιπλζε ησλ αιιαγψλ θαη ησλ 

κεηαβάζεσλ, ε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ. Σέινο, 

γίλεηαη εζηίαζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε, ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε πνηνηηθά θαη φρη κε αξηζκεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηελ 

εμεηδίθεπζε, ζηελ εκπινθή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηε δέζκεπζε ζε έλα θνηλφ 

ζηφρν θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Οπζηαζηηθά νη παξαπάλσ δείθηεο αλαθέξνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο εθείλεο πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο εμαηνκηθεπκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ 

ζρεδίσλ αμηνιφγεζεο αλά ζρνιηθή κνλάδα (ΤΠΓΒΜΘ-Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο 

Έξεπλαο, 2011δ).  

Ζ Απηναμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ 

είλαη έξγν θαη ππεπζπλφηεηα ηνπ δηεπζπληή θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Καιχπηεη ηα πέληε ζεκαηηθά πεδία πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην 

(ΤΠΓΒΜΘ-Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2011γ). Αξρηθά, επηρεηξείηαη ε 

πινπνίεζε θαη ε αμηνιφγεζε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο, ελψ ζην ηέινο θάζε έηνπο γίλεηαη 

Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ κε ζηφρν ηα εθπαηδεπηηθά 

απνηειέζκαηα λα εμαρζνχλ ζε θαζνξηζκέλνπο επάιιεινπο θχθινπο απηναμηνιφγεζεο 

κέζα ζε κία δηεηία ζε ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα εθαξκνγήο. 
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Κεθάιαην 3
ν
 : Ο ζεζκόο ηωλ Οκίιωλ Αξηζηείαο θαη Καηλνηνκίαο, ηεο Νεαληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο Κνηλωληθήο Οηθνλνκίαο 

 

3.1.Ο ζεζκόο ηωλ Οκίιωλ Αξηζηείαο θαη Καηλνηνκίαο ζηα Πξόηππα 

Πεηξακαηηθά ρνιεία 

 

Σα Πεηξακαηηθά ρνιεία ηδξχζεθαλ ζηελ Διιάδα κε ην Ν.4376/1929 θαη 

κεηνλνκάδνληαη ζε Πξφηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία (Π.Π..) κε ηελ εγθχθιην ππ’ 

αξ.Πξση.122084/Γ4/25-10-2011/ΤΠΓΒΜΘ κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ σο Πξφηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία. ηα Π.Π.. εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ε 

έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο απηνλνκίαο ηνπο λα πξνβαίλνπλ ζηελ εθαξκνγή λέσλ 

θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ζε ζπλεξγαζίεο κε εμσηεξηθνχο θνξείο 

(Παλεπηζηήκηα, Δξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα, Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, θά.) κε 

ζηφρν ηελ εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ (Ν.3966/2011).  

Ζ ζεζκνζέηεζε ησλ Οκίισλ Αξηζηείαο θαη Καηλνηνκίαο ζηα Π.Π.. έρεη αθξηβψο 

απηφ ην ζηφρν: ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο νκάδσλ καζεηψλ κε ηα ίδηα ελδηαθέξνληα 

κε ζθνπφ ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ εκβάζπλζε ζε 

επηζηεκνληθά, πνιηηηζηηθά, θαιιηηερληθά, θνηλσληθά, αζιεηηθά ή/θαη άιια ζέκαηα κε 

ην «άλνηγκα» ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ θνηλσλία κέζα απφ ηελ αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηψλ κε άιια ζρνιεία, εμσηεξηθνχο θνξείο ή θνηλσληθνχο ζεζκνχο (ΤΠΑΗΘ, 

2013). Δίλαη ζεκαληηθφ βέβαηα λα αλαθεξζεί εδψ φηη «ε πξνψζεζε θαηλνηφκσλ 

πξνγξακκάησλ είλαη απνηειεζκαηηθή, φηαλ ε εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία 

αληηκεησπίδεηαη σο “δηαδηθαζία” θαη φρη σο  “γεγνλφο”» (ππξνπνχινπ, Αλαζηαζάθε, 

Γειεγηάλλε, Κνχηξα, & Μπνχξαο, 2008) 

Ζ εθαξκνγή ηνπ Ν.3966/2011 έξρεηαη νπζηαζηηθά λα εηζάγεη ζηελ Διιάδα  θαη λα 

εληζρχζεη ηελ Οδεγία ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

(Ο.Ο..Α./OECD). χκθσλα κε ηελ Οδεγία 2011, θξίλεηαη αλαγθαίν ε θάζε ζρνιηθή 

κνλάδα λα κπνξεί λα πξνγξακκαηίδεη ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα κε απηνλνκία φζνλ 

αθνξά ηηο πεγέο, ην αλαιπηηθφ πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ, ησλ εμεηάζεσλ ή άιισλ 

δεηθηψλ αμηνινγήζεσλ θαη ησλ ηειηθψλ παξαδνηέσλ. Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη νη 

καζεηέο θαη καζήηξηεο είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ απηνλνκία θαη δπλαηφηεηα 

επηινγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν, ηνλ ηφπν θαη ηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο 

ηνπο (OECD, 2011).  
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Ζ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε κηιν Καηλνηνκίαο 

θαη Αξηζηείαο ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ φπνπ 

ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη εηδηθέο ζπλζήθεο θαη νη ζπληζηακέλεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ (ΔΔΓΔ, 2013). Ηδηαίηεξα φηαλ ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ «θαζεκεξηλή ξνπηίλα» εθαξκνγήο ηεο 

Ο.Π. (Νφκνο ηνπ Gresham).  

 

3.2.Ο ζεζκόο ηεο Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

 

Ο φξνο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πξνέξρεηαη απφ ην «επηρεηξψ» πνπ ζεκαίλεη «αξρίδσ 

λα θάλσ θάηη». Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ έρεη έλα απνδεθηφ νξηζκφ θαη δελ αζθείηαη 

κε έλαλ θαη κνλαδηθφ ηξφπν, αιιά είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαηλνηνκία κε ηελ 

έλλνηα φηη αλαδεηά ζπλέρεηα θάηη λέν, θαζψο θαη ηνλ αληίθηππφ ηεο ζηελ θνηλσληθή 

ππεπζπλφηεηα (Γθαγθάηζηνο, 2010). Γελ είλαη απιά έλα νηθνλνκηθφ κέγεζνο, αιιά 

κηα θνηλσληθννηθνλνκηθή δηαδηθαζία πνπ εμαξηάηαη απφ πιήζνο παξαγφλησλ θαη 

απνηειεί πεξηζζφηεξν κηα λννηξνπία θαη κία εμσζηξεθήο δηαδηθαζία (Μηρηψηεο & 

Οηθνλφκνπ, 2006).  

Γηα ην ιφγν απηφ, ε εθπαίδεπζε ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη 

σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη λα κελ ιακβάλεηαη ζαλ κέξνο ηεο δηνίθεζεο ελφο 

νξγαληζκνχ ή επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ θαηάξηηζε γηα ηελ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ. 

Δπνκέλσο, νη ζηφρνη δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξσηνβνπιίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο ππεπζπλφηεηαο, ηεο αλάιεςεο θηλδχλσλ, 

ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη δηαρείξηζεο πξνβιεκάησλ, ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο, ηεο ιήςεο απφθαζεο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη φισλ ησλ δεμηνηήησλ 

αλάπηπμεο κηαο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο. ινη νη παξαπάλσ ζηφρνη αληαλαθινχληαη 

ζηνπο πξνηεηλφκελνπο δείθηεο απηναμηνιφγεζεο. 

Έλα παξάδεηγκα απνηειεί ν βαζηθφο δείθηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο G.E.M. πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ ηνκέα ησλ αξρηθψλ ζηαδίσλ (Εσγφπνπινο, 

2010). Σελ ηειεπηαία πεληαεηία, ε Διιάδα βξίζθεηαη κπξνζηά ζε ζεκαληηθέο 
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αλαθαηαηάμεηο θαη κεηαβνιέο, φπσο θαη φιε ε παγθφζκηα νηθνλνκία. ηελ Διιάδα, ν 

δείθηεο G.E.M. έρεη θαηαγξαθεί ζην ρακειφηεξν επίπεδν θαηά ηελ επίζεκε 

θαηαγξαθή ηνπ 2010 (Κσλζηαληνπνχινπ, 2007). χκθσλα, κάιηζηα, κε ηελ έξεπλα 

ηνπ Παγθφζκηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (2004), ην είδνο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα αλήθεη ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

«αλάγθεο παξά ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πςειψλ δπλαηνηήησλ». Απηφ ην 

απνηέιεζκα θαίλεηαη λα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ αδπλακία ηεο απνηειεζκαηηθήο 

ζχλδεζεο ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο κάζεζεο.   

Έηζη, ζήκεξα, ην ειιεληθφ ζρνιείν θαιείηαη λα ζπκκεηάζρεη φρη κφλν ζηηο δηεξγαζίεο 

δηακφξθσζεο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Δπξψπεο κε ζηφρν ηε 

δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε, αιιά ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ πνπ λα κπνξνχλ λα βξνπλ πξαθηηθή εθαξκνγή θαη λα βειηηψζνπλ ηα 

πνζνζηά αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ. Απηή ε λέα πξννπηηθή, 

απαηηεί αιιαγέο ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο θεληξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αιιά 

ηαπηφρξνλα απαηηείηαη θαη ε αλάπηπμε κηαο «εζσηεξηθήο» εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

κέζα απφ δνκέο θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Γαγθιήο, 

2008).  

Σν πξφγξακκα Θπξίδεο Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ πινπνηήζεθε απφ ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο (ηξίηε θάζε ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ΔΠΑ 

2007-2013) απνηειεί έλα παξάδεηγκα κηαο «εζσηεξηθήο» εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

κέζα απφ δνκέο θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Βαζίδεηαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη Δπαγγεικαηηθή 

Καηάξηηζε κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ψζηε 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο 

λένπο ειηθίαο 16-30 εηψλ εθηφο φκσο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Γξακκαηεία 

Νέαο Γεληάο, 2011). 

 

3.3.Ο ζεζκόο ηεο Κνηλωληθήο Οηθνλνκίαο θαη ηεο Κνηλωληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

Ζ έλλνηα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

εκθαλίζηεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε ηε 
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Μεγάιε Βξεηαλία. Γελ ππάξρεη έλαο απνδεθηφο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο ή ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ο Mertens (1999) 

θαζνξίδεη ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία σο ην ελδηάκεζν ππφινηπν (residuals) ηεο 

δεκφζηαο θαη ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο. Ο Ν.4019/2011 (ΦΔΚ 216/η.Α) νξίδεη ηελ 

Κνηλσληθή Οηθνλνκία σο «ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ, επηρεηξεκαηηθψλ, 

παξαγσγηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο αλαιακβάλνληαη απφ 

λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ, ησλ νπνίσλ ν θαηαζηαηηθφο ζθνπφο είλαη ε 

επηδίσμε ηνπ ζπιινγηθνχ νθέινπο θαη ε εμππεξέηεζε γεληθφηεξσλ θνηλσληθψλ 

ζπκθεξφλησλ». Ζ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

αλάπηπμε ελφο ζπλφινπ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηεμάγνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

κεγηζηνπνηεζεί ην θνηλσληθφ έξγν καδί κε ην θέξδνο (Samer, 2012). 

Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, ε Δπξσπατθή Έλσζε πξνσζεί ηε δεκηνπξγία 

επηρεηξήζεσλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ελζαξξχλεη ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο, κε 

έκθαζε ηνπο λένπο, λα αλαπηχμνπλ επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο κε θνηλσληθφ φξακα 

απνζηνιήο (Νηθνιάνπ, 2011). Ζ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζην 

πιαίζην ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο «πξνσζήζεθε ζπζηεκαηηθά ζηε Γπηηθή θαη 

Βφξεηα Δπξψπε σο πνιηηηθή ππνθαηάζηαην ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Ζ Κνηλσληθή 

Οηθνλνκία ζεσξείηαη ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο αηφκσλ πνπ αλήθνπλ 

ζε εππαζείο νκάδεο, κέζα απφ ηα κέηξα πνπ πξνβιέπεη ε Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθή 

Πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Social Business Initiative)» (Ο.Κ.Δ., 

2013). 

ηνλ «Οδεγφ γηα ηελ Κνηλσληθή Δπξψπε» ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2013), 

αλαθέξεηαη φηη «ε έληαμε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε ζρνιεία, παλεπηζηήκηα θαη ζρνιέο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο είλαη έλαο ζεκαληηθφο ηξφπνο 

ελζάξξπλζεο ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Δπξψπε. Ζ παξνρή ζηνπο λένπο ηεο επθαηξίαο λα 

βηψζνπλ ηελ εκπεηξία ηεο εξγαζίαο ζε κηα θνηλσληθή επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

εληαρζεί ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα». Έλα παξάδεηγκα ηεο πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο ήηαλ ην πξφγξακκα κεηαμχ ησλ λέσλ «Jeun’ESS», πνπ ζεζπίζηεθε ζηε 

Γαιιία ην 2011 θαη απνηεινχζε ζχκπξαμε δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε 

ζεηξάο δξάζεσλ ζηήξημεο ζε ηξεηο θαηεπζχλζεηο: ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο κεηαμχ ησλ λέσλ, ηε ζηήξημε πξσηνβνπιηψλ ησλ λέσλ ζηελ θνηλσληθή 
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νηθνλνκία θαη ηελ πξνψζεζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο έληαμεο ησλ λέσλ ζηηο θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ πνιχ 

ελζαξξπληηθά. «χκθσλα κε έξεπλα ηεο CSA Avise (2010), ε θνηλσληθή νηθνλνκία 

θαη ε νηθνλνκία αιιειεγγχεο θάλεθε λα είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθέο ζηνπο λένπο ηεο 

Γαιιίαο: ην 80% πηζηεχνπλ φηη ζα είραλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα λα αλαδεηήζνπλ 

εξγαζία ζε κηα θνηλσληθή επηρείξεζε θαη ην 48% ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα 

ζπζηήζνπλ κηα θνηλσληθή επηρείξεζε» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2013). 

Ζ εηζαγσγή ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε απνηειεί 

νπζηαζηηθά κέξνο κηαο κεηαβαηηθήο δηαδηθαζίαο, απφ ηε ζεσξία ζηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή, θαη απαηηεί κηα αιιαγή ζηε λννηξνπία ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ελ 

γέλεη ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ (Κσλζηαληνπνχινπ, 2007). Ζ εηζαγσγή ηεο 

Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ ηελ άιιε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αιιαγή 

απηήο ηεο λννηξνπίαο κε ηελ παξαθίλεζε ησλ καζεηψλ λα εκπιαθνχλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Οη ζηφρνη ηεο Κνηλσληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη επηγξακκαηηθά : ε αλίρλεπζε θαη ε 

θηλεηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ, ησλ ηαιέλησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ γηα 

έθθξαζε θαη δεκηνπξγία, ε κείσζε ηνπ θφβνπ ησλ καζεηψλ κπξνζηά ζην ελδερφκελν 

ηεο απνηπρίαο, ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε θαηλνηφκεο εθαξκνγέο, ε 

ηφικε γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, πνιηηηθν-νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα.  

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία άξρηζε λα εηζάγεηαη πηινηηθά ή επθαηξηαθά ζε αξθεηά 

δεκφζηα ειιεληθά ζρνιεία κέζα απφ πξσηνβνπιίεο εθπαηδεπηηθψλ ή 

ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, φπσο ην πξφγξακκα «Δπηρεηξεκαηηθφ Πλεχκα» 

πνπ ρξεκαηνδνηνχηαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηα πιαίζηα ηνπ πηινηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο Leonardo Da Vinci II (θάζε II 2000-2006) γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε θαη ζηφρεπε ζηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηα ζρνιεία ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ζπλδέζκνπ κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ ρψξνπ (European Council, 

1999).  

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (European Council, 2012) πξνηείλεη ηα απνηειέζκαηα απφ 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα λα αμηνινγνχληαη 

αλάινγα κε ηα θξηηήξηα ησλ 3 επηπέδσλ ISCED. Σα 3 επίπεδα ISCED απνηεινχλ 

νπζηαζηηθά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνθηεζέλησλ ηθαλνηήησλ Κνηλσληθήο 



27 

 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε εζσζρνιηθέο θαη 

εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη νη αθφινπζεο:  

1. ζην επίπεδν ISCED 1: ν καζεηήο παξνπζηάδεη ηθαλφηεηεο γηα ζρεδηαζκφ θαη 

αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, 

2. ζην επίπεδν ISCED 2: ν καζεηήο παξνπζηάδεη επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο θαη 

πηζηεχεη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ γηα λα ηηο πινπνηήζεη, δηακνξθψλεη ην φξακα 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ ηδεψλ ηδαληθά, ζέηεη ζηφρνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, 

ελεξγεί ζχκθσλα κε ην φξακά ηνπ, θάλεη πξνζαξκνγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ  

γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηηο 

ελέξγεηέο ηνπ θαη  

3. ζην επίπεδν ISCED 3: ν καζεηήο είλαη ηθαλφο λα αμηνινγήζεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπ ηδέεο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε δηαδηθαζία 

πινπνίεζήο ηνπο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ αιιά θαη ηηο 

εθάζηνηε επθαηξίεο, κπνξεί λα πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα επηηπρίαο αιιά 

απνηπρία, αλαγλσξίδεη ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα απαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο, 

αλαγλσξίδεη ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο, γλσξίδεη πσο λα αλαδεηά θαη λα απνθηά 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξαηηέξσ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ 

απνθαηάζηαζε, κπνξεί λα αλαγλσξίζεη εθπαηδεπηηθέο θαη εξγαζηαθέο 

επθαηξίεο, ζρεδηάδεη ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ, ζθέθηεηαη θξηηηθά θαη δεκηνπξγηθά. 
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Κεθάιαην 4
ν
 : Ζ πκβνπιεπηηθή Καζνδήγεζε (Mentoring) θαη ε Μάζεζε κέζω 

Πξαθηηθήο Δθαξκνγήο (Learning by doing)  

4.1.Ζ πκβνπιεπηηθή Καζνδήγεζε (Mentoring) ζηελ Δθπαίδεπζε 

 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή κπζνινγία, ε ζεά Αζελά παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή ηνπ 

Μέληνξα, ηνπ πηζηνχ θαη παηξηθνχ θίινπ ηνπ Οδπζζέα ζηνλ νπνίν είρε εκπηζηεπηεί 

ηελ αλαηξνθή ηνπ γηνπ ηνπ Σειέκαρνπ φηαλ έθπγε γηα ηνλ Σξσηθφ Πφιεκν, κε ζηφρν 

λα ηνλ εκςπρψζεη, λα ηνλ θαζνδεγήζεη θαη λα ηνλ ζπκβνπιεχζεη.  

χκθσλα κε ηνπο πην ζχγρξνλνπο νξηζκνχο, σο κέληνξαο ζηελ εθπαίδεπζε 

ραξαθηεξίδεηαη ην άηνκν πνπ «πξνζθέξεηαη εζεινληηθά λα αλαιάβεη ηνλ επνπηηθφ, ην 

ζπκβνπιεπηηθφ θαη κεξηθέο θνξέο αμηνινγηθφ ξφιν» (Πξφγξακκα Δηζαγσγηθήο 

Δπηκφξθσζεο, 2011: Addrews,1987), ή πνπ «ζηεξίδεη, θαζνδεγεί θαη ζπκβνπιεχεη 

εληαηηθά ηνλ αξράξην, δηακνξθψλνληαο καδί ηνπ κηα δεζηή ζρέζε» (Αλζνπνχινπ, 

1999). Ο νξηζκφο ηνπ Coleman (1997) γηα ην ξφιν ηνπ κέληνξα-εθπαηδεπηηθνχ 

αλαθέξεη φηη ν κέληνξαο «κπνξεί λα είλαη ζχκβνπινο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο 

θαη λα ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, ή κπνξεί λα 

επηθεληξσζεί ζε έλαλ επξχηεξν ξφιν, ηνλίδνληαο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο ελζσκάησζεο».  

Ο ξφινο ηνπ κέληνξα δελ είλαη λα ιεηηνπξγεί σο εηδηθφο, αιιά λα παξέρεη απαληήζεηο 

θαη λα θαζνδεγεί ηνλ «εθπαηδεπφκελν» ηνπ, ψζηε λα αλαθαιχςεη ν ίδηνο ηελ 

απάληεζε ζην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη (Καηζάλνο, Θενιφγνπ, & Σαζνχιαο, 

2011). Ζ δηαδηθαζία κάζεζεο κέζα απφ ηε ζρέζε ηνπ κέληνξα θαη ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη, επνκέλσο, επέιηθηε θαη δπλακηθή 

επηηξέπνληαο ηε ζπλερή πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο αλαπηπζζφκελεο ζπκβνπιεπηηθήο ζρέζεο, 

άηππε ή ηππηθή. Ζ άηππε θαη ε ηππηθή ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε κπνξεί λα είλαη αηνκηθή 

ή νκαδηθή (Rhodes, Grossman & Resch, 2000). ηελ νκαδηθή πκβνπιεπηηθή 

Καζνδήγεζε, ν κέληνξαο είλαη ν ηδξπηήο, ν εγέηεο, ν ζπληνληζηήο, πνπ βνεζά ηα 

κέιε ηεο νκάδαο λα απνθηήζνπλ κηα ακνηβαία ζρέζε, λα κνηξάδνληαη ηδέεο, 

δεμηφηεηεο, εκπεηξίεο, θαζνδήγεζε θη αλαηξνθνδφηεζε.  

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη ν ζεζκφο ησλ πξνγξακκάησλ πκβνπιεπηηθήο 

Καζνδήγεζεο (School Adjustment Mentoring) φπνπ νη ζχκβνπινη-εθπαηδεπηηθνί 

θαινχληαη λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο 
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ζπκπεξηθνξέο εθείλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ αθαδεκατθή επηηπρία, ηδηαίηεξα ησλ καζεηψλ πνπ 

βξίζθνληαη θνληά ζηνλ θίλδπλν ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο (Thompson & Kelly-Vance, 

2001). Οη ζχκβνπινη-εθπαηδεπηηθνί επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάπηπμε ή ηε βειηίσζε 

ηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο κε 

ζηφρν έλα θίλεηξν επίηεπγκα. Οη ζχκβνπινη-εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ ηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ιεηηνπξγνχλ σο 

ζπλήγνξνη φηαλ νη καζεηέο εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή έιιεηςε 

επηηπρνχο ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο (Georgiou, Demetriou & Stavrinides, 2008). Ζ 

πκβνπιεπηηθή Καζνδήγεζε  πνπ ζηνρεχεη ζηε ζρνιηθή πξνζαξκνγή είλαη 

πεξηζζφηεξν ρξνλνβφξα θαη νη κέληνξεο πξέπεη λα είλαη θαιά εθπαηδεπκέλνη.  

Ο ζεζκφο ηνπ Μέληνξα ζηελ Διιάδα εηζάγεηαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

επίζεκα κε ην N.3848/2010 κε ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. χκθσλα κε ηνλ αλαθεξφκελν λφκν, ην ξφιν ηνπ κέληνξα 

αλαιακβάλεη εζεινληηθά έλαο έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ ππνδνρή ελφο 

πξσηνδηνξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ή κε ηε κνξθή ηεο 

πκβνπιεπηηθήο Καζνδήγεζεο ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο 

άζθεζεο. Γελ ππάξρεη λνκηθφ ή άιιν πιαίζην θαζνξηζκνχ θαη αλάπηπμεο κεληνξηθήο 

ζρέζεο κεηαμχ ηνπ καζεηή θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

χκθσλα κε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο (Hawkey, 1997; Hudson, Skamp & Brooks, 

2005; Nguyen, 2005; Ingersoll & Strong, 2010; Santora, Mason & Shehan, 2013), ν 

εθπαηδεπηηθφο πνπ επσκίδεηαη ην ξφιν ηνπ κέληνξα ελφο καζεηή θαιείηαη λα δηαζέηεη 

εθηφο απφ ηα πξφζζεηα εθπαηδεπηηθά, παηδαγσγηθά θαη επηθνηλσληαθά πξνζφληα θαη 

δεμηφηεηεο πκβνπιεπηηθήο Καζνδήγεζεο. Γηα λα κπνξεί ε πκβνπιεπηηθή 

Καζνδήγεζε λα είλαη πην ζπγθεθξηκέλε θαη ζηνρεπκέλε, ν εθπαηδεπηηθφο-κέληνξαο 

δελ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, αιιά λα κπνξεί 

λα εθαξκφδεη θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο ζηελ πξάμε. Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην 

λα γλσξίδεη ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζρέζεο γηα ηελ 

παξνρή πκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο, λα ζέηεη μεθάζαξνπο 

ζηφρνπο, λα είλαη πξαθηηθφο θαη ειάρηζηα ζεσξεηηθφο, λα δίλεη ζπρλή θαη 

επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε, λα έρεη πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, 

αλεπηπγκέλεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ιήςεο απφθαζεο θαη 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ (Santora, et al., 2013). 
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Ζ πκβνπιεπηηθή Καζνδήγεζε είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία πνπ ελζσκαηψλεη ηελ 

Οδεγεηηθή θαη ηε πκβνπιεπηηθή (ρήκα 1). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πκβνπιεπηηθήο 

Καζνδήγεζεο ιακβάλνπλ ρψξα δηαδνρηθά δηάθνξα γεγνλφηα θαη ζηάδηα πνπ άιινηε 

εκπεξηέρνπλ ακθίδξνκε ή κνλφδξνκε θαηεχζπλζε. Ο χκβνπινο-Μέληνξαο άιινηε 

ζπκβνπιεχεη, άιινηε εθπαηδεχεη, ελψ ππάξρνπλ θαη αξθεηέο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί 

λα θιεζεί λα επεξεάζεη, λα θάλεη θξηηηθή θαη λα πξνβεί ζε ππνδείμεηο, ελψ 

παξάιιεια λα ππνζηεξίδεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θαηαλνήζνπλ, λα εμεξεπλήζνπλ, 

λα επηιχζνπλ θαη λα δηεπζεηήζνπλ πξνβιήκαηα κφλνη ηνπο ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ή 

ηελ άκεζε εκπινθή ηνπ.  

 

 

ρήκα 1 : Γηαθνξέο κεηαμύ πκβνπιήο, Οδεγεηηθήο θαη πκβνπιεπηηθήο 

(Πεγή: http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/4774/1369.pdf, ζει.8) 

 

 

Σα ζηάδηα πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ πκβνχινπ-Μέληνξα πξνζεγγίδνπλ ηα ζηάδηα 

ηεο πκβνπιεπηηθήο: ζην 1
ν
 ζηάδην αλαπηχζζεηαη ε ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε θαη 

δηεξεπλάηαη ην αίηεκα, ελψ ζην 2
ν
 ζηάδην γίλεηαη ε αλαγλψξηζε, ν ζρεδηαζκφο θαη ν 

θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ θαη ζέηνληαη ηα κέζα αμηνιφγεζεο ηεο πνξείαο. Σν 3
ν
 ζηάδην 

είλαη ην ζηάδην ηεο δξάζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ δξάζεσλ, ελψ ην 

ηειεπηαίν 4
ν
 ζηάδην γίλεηαη ε απνηίκεζε.  

ηε πκβνπιεπηηθή Καζνδεγεηηθή (Mentoring), ρξεζηκνπνηνχληαη αξθεηέο ηερληθέο 

απφ ηε πκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο νη πξνζνκνηψζεηο, ην παηρλίδη ξφισλ, ε 

βησκαηηθή πξαθηηθή άζθεζε θαη εθαξκνγή (Santora, Mason & Shehan, 2013; Zone 

of Proximal Development of Vygotsky- ZPD). Ζ Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο (ZPD) 

πεξηγξάθεη ηελ πεξηνρή πνπ λνείηαη κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ πνπ ην παηδί κπνξεί λα 

θέξεη κφλν ηνπ έλα έξγν εηο πέξαο θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο ππνβνεζνχκελεο απφδνζεο, 
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φηαλ δειαδή ην παηδί ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε γηα λα θαηαθέξεη λα θέξεη εηο πέξαο ην 

έξγν (ρήκα 2). Οη δεμηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δψλε ZPD ελφο παηδηνχ 

είλαη δειαδή εθείλεο πνπ δελ έρνπλ αθφκε αλαπηπρζεί πιήξσο, αιιά πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ σο απηφκαηε δηαδηθαζία απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε θάπνηνλ άιιν 

(ζπλνκήιηθν ή ελήιηθν) ή ζε έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ, φπσο ζπκβαίλεη ζην 

ζπκβνιηθφ παηρλίδη παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. χκθσλα κε ηνλ Vygotsky 

(Kozulin, Gindis, Ageyev & Miller, 2003), ε πην απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε είλαη 

εθείλε πνπ δελ ζηνρεχεη ζην επίπεδν πνπ θαηέρεη ήδε ην παηδί, αιιά ζε έλα ζηφρν ή 

έξγν πνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο δψλεο ZPD. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε κάζεζε γίλεηαη 

πεξηζζφηεξε ελεξγεηηθή θαη απμάλεη ή βειηηψλεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο 

ρηίδνληαο πάλσ ζην ξεπεξηφξην ησλ ήδε ππαξρνπζψλ δεμηνηήησλ θαη αληηιήςεσλ, 

γεγνλφο πνπ παξάγεη πξαγκαηηθά νθέιε γηα ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 

(Chaiklin, 2003). 

 

 

ρήκα 2: Ζ Εώλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο ηνπ Vygotsky  (Zone of Proximal 

Development of Vygotsky- ZPD).  

 (Πεγή: http://www.simplypsychology.org/Zone-of-Proximal-Development.html  ) 

 

Σα επηηπρεκέλα πξνγξάκκαηα πκβνπιεπηηθήο Καζνδήγεζεο ρξεηάδεηαη, ινηπφλ, λα 

είλαη θαιά ζρεδηαζκέλα θαη δνκεκέλα έηζη ψζηε λα παξέρνπλ πςειά επίπεδα 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ηνπο κέληνξεο, λα ελζσκαηψλνπλ ηηο 

αλάγθεο θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θηλνχκελα εληφο ηεο δψλεο ZPD ηνπ θάζε 

καζεηή. Δίλαη, επίζεο, ζεκαληηθφ λα βαζίδνληαη ζε ζαθείο ζηφρνπο θαη ζηφρνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη επθαηξίεο γηα άηππε αιιειεπίδξαζε 

(Ball, 2011). Καη ηέινο, ην ζεκαληηθφηεξν είλαη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ αξρηθφ 
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ζρεδηαζκφ ηνπο ε ζπληζηψζα ηεο αμηνιφγεζεο (4
ν
 ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

πκβνπιεπηηθήο) κε ζθνπφ λα δεζκεχζεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε κηα 

δηαδηθαζία ζπλερνχο αηνκηθήο βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο.  

 

4.2.Ζ Μάζεζε κέζω Πξαθηηθήο Δθαξκνγήο (Learning by doing) ζηελ 

Δθπαίδεπζε 

 

χκθσλα κε ηνλ Kimble (1980), ε κάζεζε είλαη «κηα δηαδηθαζία πνπ θέξεη κηα 

ζρεηηθά ζηαζεξή αιιαγή ζε κηα δπλαηφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία ζπκβαίλεη σο 

απνηέιεζκα ηεο εληζρπκέλεο πξαθηηθήο». Ο Gagné (1975) αλαθέξεη φηη κάζεζε είλαη 

ε «δηαδηθαζία πνπ ππνβνεζά ηνπο νξγαληζκνχο λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο ζε έλα ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε έλα κφληκν ηξφπν, έηζη ψζηε ε 

ίδηα ε ηξνπνπνίεζε ή αιιαγή λα κε ρξεηαζηεί λα ζπκβαίλεη ζπλέρεηα».  

Ζ Μάζεζε κέζσ Πξαθηηθήο Δθαξκνγήο (Learning by doing) απνηειεί κία απφ ηηο 

πξψηεο απηνκαηνπνηεκέλεο κεζφδνπο κάζεζεο ησλ αλζξψπσλ, αιιά θαη ησλ 

αλσηέξσλ ζειαζηηθψλ.  

χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο, ε  Μάζεζε κέζσ Πξαθηηθήο 

Δθαξκνγήο θαίλεηαη λα εκθαλίδεη κέξε πνπ αλήθνπλ ηφζν ζηνλ επνηθνδνκεηηζκφ 

(Constructivism) φζν θαη ζηελ θνηλσληθνπνιηηηθή ζεψξεζε ηεο κάζεζεο ηνπ 

Vygotsky (Kozulin, et al., 2003), αιιά θαη ζηε δηεξεπλεηηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

(Μαηζαγγνχξαο, 2002). O Δπνηθνδνκεηηζκφο ρξσζηά ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθνπνίεζε 

ζηνλ Piaget (Kamiia & Ewingb, 1976), ν νπνίνο επηζήκαλε φηη «ε λφεζε είλαη κηα 

ιεηηνπξγία θαηαζθεπήο λνεκάησλ βαζηδφκελε πάλσ ζηελ φιε εκπεηξία ηνπ αηφκνπ». 

Καηά ηνλ επνηθνδνκεηηζκφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε 

ζηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν ηνπ καζεηή θαη ζηελ παξαθίλεζή ηνπ γηα ηελ επίιπζε 

πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ (αιβαξάο, 2006). Ζ θνηλσληθνπνιηηηζηηθή άπνςε ηεο 

γλψζεο εζηηάδεη ζηε γλσζηηθή εμέιημε ηνπ αηφκνπ κέζα απφ ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ κε ηελ θαζνδήγεζε 

ελειίθσλ ή κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία νκειίθσλ. 

Ζ βαζηθή ηεο αξρή είλαη φηη ε κάζεζε ζπκβαίλεη άκεζα κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηηο πξάμεηο ηνπ θάζε καζεηή (Reese, 2011). πκπιεξσκαηηθά, 

ε κάζεζε κπνξεί λα πξνθχπηεη έκκεζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ άιισλ, απφ ηελ 

αλάγλσζε νδεγηψλ, πεξηγξαθψλ ή δηαιέμεσλ. Απηή ε «άκεζε εκπεηξία κάζεζεο» 
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κέζα απφ ηελ αηνκηθή δξάζε δηεπθνιχλεη ηελ ελδνζθφπεζε, αιιά θαη ηε κάζεζε 

κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή αλαθάιπςε, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δνθηκήο θαη ηνπ 

ιάζνπο θαη ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο («καζαίλσ πσο λα καζαίλσ»).  

Σν «Κνηλσληθφ ρνιείν» θαιεί ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ κε ην λα δηαηππψλνπλ 

ηνπο ζθνπνχο κάζεζεο, θαζψο θαη λα δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο κάζεζεο ψζηε νη 

καζεηέο λα κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ απφδνζήο ηνπο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο. Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία 

πνηφηεηαο, ηερληθέο, ηξφπνπο ιήςεο απφθαζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ γηα λα 

πξνάγνπλ ηελ νκαδηθή εξγαζία ησλ καζεηψλ. Ζ νκαδηθή εξγαζία απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο θαη ζπλνιηθά ηελ εθαξκνγή 

ηεο. Μία βαζηθή αξρή ηεο κάζεζεο κέζσ πξαθηηθήο εθαξκνγήο είλαη φηη νη ζηφρνη 

πξέπεη λα δηαηππψλνληαη απφ ηελ νκάδα, ψζηε ε δέζκεπζε ησλ καζεηψλ σο πξνο 

ηνπο ζηφρνπο κάζεζεο λα απμάλεη θαη ε απφδνζε ηνπο λα ππεξβαίλεη ην επίπεδν ηεο 

πξνζδνθφκελεο επίδνζεο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο Μάζεζεο κέζσ πξαθηηθήο εθαξκνγήο κπνξεί λα εληαρζεί άξηζηα 

κέζα ζην λέν κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθν-θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ ε ίδηα ε 

θνηλσλία κε ηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο δεκηνχξγεζε θαη δεκηνπξγεί αλάινγα κε ηα 

ηέζζεξα επίπεδα κάζεζεο (Μαηζαγγνχξαο, 1997), ην πιεξνθνξηαθφ, ην νξγαλσηηθφ, 

ην αλαιπηηθφ θαη ην πξαμηαθφ. 

Ζ ζρνιηθή θνηλφηεηα, επνκέλσο, απνηειεί έλα ζχζηεκα δεκηνπξγίαο λέσλ ηδεψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο θνηλφηεηαο, φπνπ ν καζεηήο 

θαιείηαη λα αλαιακβάλεη ελεξγφ κέξνο ζηελ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο. «Σν 

ζεκαληηθφηεξν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ν κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ 

ζπκβάιινλ απνθαζηζηηθά γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο» (Σζηξίθνο & Πνλεξνχ, 

2010) θαη νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα αλαιακβάλνπλ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο κε 

απψηεξν ζηφρν «λα κάζνπλ λα καζαίλνπλ».  

 

4.3.Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πκβνπιεπηηθήο Καζνδήγεζεο θαη Μάζεζεο 

κέζω Πξαθηηθήο Δθαξκνγήο ηνπ Οκίινπ Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

πκβνπιεπηηθήο Καζνδήγεζεο θαη Μάζεζεο κέζσ Πξαθηηθήο Δθαξκνγήο ηνπ 

Οκίινπ Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο έγηλε κηα πξνζεθηηθή βηβιηνγξαθηθή 
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αλαζθφπεζε ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο θαη αμηνιφγεζεο παξάιιεια κε ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ αλαγθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ νη νπνίνη επηιέρζεθαλ ρσξίο λα 

ζεζπηζηνχλ θξηηήξηα γηα ηελ αξρηθή επηινγή θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα  

(ρήκα 3). Δπηπιένλ, έγηλε δηεξεχλεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

θαη νξίζηεθαλ ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη. Έπεηηα, ζην δεχηεξν ζηάδην, 

εμαζθαιίζηεθε ε ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην 

πξφγξακκα.  Καηά ην ηξίην ζηάδην, ελεκεξψζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο θαη 

καζήηξηεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα γηλφηαλ ε νξγάλσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Πξαγκαηνπνηεζήθαλ εηζαγσγηθά 

καζήκαηα κε ηε κνξθή βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ κε ηερληθέο κέζα απφ ην κνληέιν 

Μάζεζεο κέζσ Πξαθηηθήο Δθαξκνγήο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ησλ 

κεηαγισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ηε 

ιήςε απνθάζεσλ θαη ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ.  

 

ρήκα 3 : Βαζηθά βήκαηα ζρεδηαζκνύ ελόο πξνγξάκκαηνο πκβνπιεπηηθήο 

Καζνδήγεζεο (Πεγή: Guidelines for Mentoring and Supporting Students 2005 ηνπ 

Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο ηεο Νέαο Οπαιίαο - 
http://www.schools.nsw.edu.au/media/downloads/schoolsweb/studentsupport/studentwellbein

g/mentoringguidelines.pdf  ) 
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Σν ηέηαξην ζηάδην ήηαλ ην αξρηθφ ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Ν.Δ. φπνπ 

πξνγξακκαηίζηεθε ε ζπλεξγαζία κε ην σκαηείν Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

(.Δ.Ν.) κε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα «ηε θηά ελφο ηειέρνπο» θαη «Δηθνληθή 

Δπηρείξεζε». Αξρηθά, ζην πξφγξακκα «Δηθνληθή Δπηρείξεζε» ππήξρε ζπλεξγαζία κε 

έλα εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ηνπ .Δ.Ν. σο Μέληνξαο γηα λα δνζεί ε αξρηθή θαηεχζπλζε 

ζηηο νκάδεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο ηνπ ζε έλα 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. Παξάιιεια, ην .Δ.Ν. παξείρε φιν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε 

ηα απαξαίηεηα εξγαιεία κε ηε κνξθή ελφο εγρεηξηδίνπ γηα ηνπο θαλφλεο, ηηο 

δηαδηθαζίεο ζχληαμεο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ έξγνπ (Business Plan), ηελ έθζεζε 

παξαθνινχζεζεο θαη πξνφδνπ ηνπ έξγνπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δχν εηθνληθψλ επηρεηξήζεσλ (Δ.Δ.), έγηλε 

πξνζπάζεηα γηα λα αθνινπζεζεί ν ζπλερήο θχθινο δξάζεο PDCA ηνπ Deming ζε έλα 

πεξηβάιινλ πξφθιεζεο θαη ζπλερνχο ππνζηήξημεο κε ζηφρν νη καζεηέο λα καζαίλνπλ 

πσο λα πξνρσξνχλ βήκα βήκα αλάινγα κε ηα «πξνβιήκαηα» πνπ αληηκεηψπηδαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο εηθνληθήο επηρείξεζεο. Τπήξραλ 6 θάζεηο 

πινπνίεζεο ησλ εηθνληθψλ επηρεηξήζεσλ (Δ.Δ.) ησλ 2 νκάδσλ πνπ ήηαλ νη εμήο: 

1. Αξρηθή Δθηίκεζε ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ, ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ 

ησλ καζεηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ Δ.Δ. 

2. Μεηαζρεκαηηζκφο ησλ αλαγθψλ ζε εθπαηδεπηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη 

ζρέδηα καζήκαηνο γηα θάζε Δ.Δ. 

3. Τινπνίεζε  ηνπ πξνγξάκκαηνο  θαη δεκηνπξγία ηεο Δ.Δ. 

4. Αμηνιφγεζε ηεο θάζεο πινπνίεζεο ηεο Δ.Δ. 

5. Αλαηξνθνδφηεζε θαη δηνξζψζεηο ζε φιεο ηηο θάζεηο πινπνίεζεο ηεο Δ.Δ. 

6. Τινπνίεζε ηνπ δηνξζσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Δ.Δ. 

ην ηέινο ηνπ ηέηαξηνπ ζηαδίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αξρηθή εζσηεξηθή αμηνιφγεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη έγηλε ε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο φπνπ έγηλε θαηαγξαθή ησλ ηζρπξψλ θαη αδχλαησλ 

ζεκείσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ελεξγεηψλ 

πνπ έπξεπε λα γίλνπλ γηα λα βειηησζνχλ απηά ηα ζεκεία. Γελ ππήξρε ζρεδηαζκφο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ πηζαλψλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ην επξχηεξν ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ εθαξκνγή ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ήηαλ πηινηηθή κε ζηφρν ηε 

δηακνξθσηηθή ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ 

ησλ Δ.Δ., θαζψο θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο ζηελ νκάδα γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ (Goleman, 2000).  
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Κεθάιαην 5
ν
 : Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

5.1. ρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο 

 

Ο κηινο Αξηζηείαο θαη Καηλνηνκίαο κε ζέκα ηε Νεαληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (Ν.Δ.) 

ηνπ 1
νπ

 Πξφηππνπ Πεηξακαηηθνχ Λπθείνπ Αζελψλ «Γελλάδεην» ιεηηνχξγεζε γηα 

πξψηε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2012-13. πκκεηείραλ αξρηθά 5 

καζεηέο θαη 12 καζήηξηεο, απφ φιεο ηηο ηάμεηο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν ηειηθφ 

παξαδνηέν ήηαλ ε δεκηνπξγία δχν εηθνληθψλ επηρεηξήζεσλ, κίαο Μ.Κ.Ο. κε ζηφρν 

ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο αηφκσλ κε 

δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο θαη κίαο θνηλσληθήο ζπλεηαηξηζηηθήο επηρείξεζεο 

(ΚΟΗΝ..ΔΠ.) κε ζηφρν ηελ αλαθχθισζε θηλεηψλ θαη κηθξνζπζθεπψλ. Δπηπιένλ, γηα 

θάζε εηθνληθή επηρείξεζε, θαηαηέζεθε επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην (Business Plan) θαη 

δεκηνπξγήζεθε έλαο ηζηφηνπνο.  

Ζ θχξηα αίζνπζα φπνπ γηλφηαλ ην κάζεκα ήηαλ κηα ππφγεηα αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ, 

πνπ ήηαλ κηθξή θαη ππήξρε ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ελφο ππνινγηζηή. Τπήξρε 

ζηελφηεηα ρψξνπ θαη δελ ππήξραλ πάληα δηαζέζηκνη ππνινγηζηέο πξνο ρξήζε ή 

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν. Οη δηα δψζεο ζπλαληήζεηο γηλφηαλ εθηφο 

σξψλ δηδαζθαιίαο θαη ακέζσο κεηά ηε  πξσηλή δψλε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Σν 

κάζεκα εμ απνζηάζεσο γηλφηαλ ζχγρξνλα θαη αζχγρξνλα. Ζ θαηαλνκή ησλ 

ζπλαληήζεσλ ζην σξνιφγην πξφγξακκα εμππεξεηνχζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο 

θαη ππήξραλ πνιιέο αιιαγέο ζην κεληαίν πξφγξακκα ιφγσ εμσηεξηθψλ αιιαγψλ, 

αιιά θαη ηδηαηηεξνηήησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ Ν.Δ.. Τπήξρε ππνζηήξημε απφ ηε 

δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδνζρνιηθά, 

αιιά θαη ππνζηήξημε ησλ εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Σν πξφζζεην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ήηαλ αλαξηεκέλν ζε πιαηθφξκα φπνπ είραλ 

πξφζβαζε φινη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο. Υξεηάζηεθε λα δνζεί θαη επηπιένλ πιηθφ 

ζρεηηθφ κε ηε ρξήζε πξνγξακκάησλ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ. Οη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο αμηνπνηνχζαλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα 

λα πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο εηθνληθήο ηνπο επηρείξεζεο. 

Γφζεθαλ δηαθξηηνί ξφινη θαη ππεπζπλφηεηεο ζε φια ηα κέιε ησλ νκάδσλ. ε θάζε 

ζπλάληεζε, ππήξρε θαηαγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ 

πξαθηηθψλ ησλ ζπλαληήζεσλ απφ ηελ θάζε νκάδα ζε θφξκεο θαηαγξαθήο, ζρέδηα 
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παξαηήξεζεο θαη θχιια πξνγξακκαηηζκνχ. Οη ζρέζεηο θαη νη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ πέξαζαλ απφ φια ηα ζηάδηα δεκηνπξγίαο νκάδαο. 

Τπήξραλ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Απφ ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ππήξρε ζαθήο δηακφξθσζε θαη θαηαγξαθή ησλ 

εζσηεξηθψλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ Ν.Δ. θαη ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ 

ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε νκάδαο. Οη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ Ν.Δ. 

δεκηνπξγήζεθαλ θαηφπηλ θνηλήο απφθαζεο καζεηψλ θαη θαζεγεηή κε βαζηθφ ζηφρν 

ηε δεκηνπξγία ελφο ζπλεξγαηηθνχ, ζπιινγηθνχ θαη ζπκκεηνρηθνχ πιαηζίνπ εξγαζίαο 

φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, θαηά ηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ, 

αδπλακηψλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ, ρξεηάζηεθε λα γίλεη κεξηθή αλαπιαηζίσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ ήηαλ 

δεκνθξαηηθέο, ζπλεξγαηηθέο θαη δηέπνληαλ απφ ηηο αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηνπ 

ζεβαζκνχ. Γελ ππήξραλ πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο θαη ν θαζεγεηήο ιεηηνπξγνχζε ζαλ 

ν γεληθφο ζπληνληζηήο εθαξκνγήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ έξγσλ. 

Ζ θαηαλνκή ηεο χιεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ήηαλ νκνηφκνξθε θαη αλάινγε 

πξνο ην δηαζέζηκν ρξφλν δηδαζθαιίαο (ΟΔΠΔΚ, 2008). Τπήξρε νξγάλσζε ησλ 

πεξηερνκέλσλ ησλ γλψζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πξνάγεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ηειηθή εξγαζία 

πνπ αλαηέζεθε ζηνπο καζεηέο ππνζηήξηδε θαη επέθηεηλε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

πεξηερφκελα δηδαζθαιίαο θαη ήηαλ αλάινγνπ βαζκνχ δπζθνιίαο κε ηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ καζεηψλ. Τπήξρε ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο, παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ησλ 

εξγαζηψλ, θαζψο θαη αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο θαη γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ πνηθίια νξγαλσηηθά 

ζρήκαηα δηδαζθαιίαο, ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο σο νκάδαο, αιιά θαη εμαηνκηθεπκέλε 

δηδαζθαιία θαη δηδαζθαιία κε νκάδεο εξγαζίαο αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή θαη καζήηξηαο ή ηεο νκάδαο.  Ο 

εθπαηδεπηηθφο ελζάξξπλε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ παξαδνηένπ θαη φινη νη καζεηέο ελεκεξψλνληαλ 

ηαθηηθά γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη ηελ πξφνδφ ηνπο. 

Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζπκκεηείραλ ζε φιεο ζπιινγηθέο εξγαζίεο θαη 

ζπλεξγάζηεθαλ απνηειεζκαηηθά ζε κηθξφηεξεο νκάδεο δηαθνξεηηθήο ζχλζεζεο θαη 

κεγέζνπο. 

Ζ κάζεζε θαη ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ ζηνλ κηιν Ν.Δ. ήηαλ  ζπλαθέο, ζρεηηθφ θαη 

εκπινπηίζηεθε κε αλαθνξέο απφ ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ, ησλ καζεκάησλ θαη ησλ 
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θαηεπζχλζεσλ πνπ είραλ επηιέμεη νη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο, ελψ έγηλε πξνζπάζεηα 

ην πιαίζην λα είλαη αζθαιέο, δπλακηθφ, επέιηθην θαη φζν ην δπλαηφλ θαηάιιεια 

εμνπιηζκέλν. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο Αξηζηείαο πνπ αθνινπζήζεθαλ ήηαλ ε εζηίαζε 

ζηνλ καζεηή, ε απνηειεζκαηηθή εγεζία θαη ε ζηαζεξφηεηα ζην ζθνπφ, ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ζην απνηέιεζκα (ηειηθά παξαδνηέα), ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

ησλ πξνβιεκάησλ (ηερληθέο ιήςεο απφθαζεο θαη απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο), ε 

αλάπηπμε θαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ θαη ε ζπλεξγαζία κέζα ζηηο 

νκάδεο. 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ Ν.Δ. θαη ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ ησλ 

δχν Δηθνληθψλ Δπηρεηξήζεσλ δηήξθεζε 5 κήλεο κε 20 ζπλαληήζεηο δηα δψζεο  θαη 10 

εμ απνζηάζεσο, κε ζχγρξνλα θαη αζχγρξνλα κέζα επηθνηλσλίαο. 

Σα καζήκαηα θαη ηα ηειηθά παξαδνηέα ηα νινθιήξσζαλ κφλν 9 καζεηέο (1 καζεηήο 

θαη 8 καζήηξηεο) νη νπνίνη πήξαλ κέξνο ζηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ζην 

ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

5.2.θνπόο θαη ζεκαζία ηεο έξεπλαο 

 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ ε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

πκβνπιεπηηθήο Καζνδήγεζεο θαη Μάζεζεο κέζσ Πξαθηηθήο Δθαξκνγήο κέζα απφ 

ηε δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο. Δπηκέξνπο ζηφρνη ήηαλ ν 

ζρεδηαζκφο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο,  ε 

απνηίκεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο. 

Ζ ζεκαζία ηεο έξεπλαο ήηαλ ε παξνρή πνηνηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ κε ηε 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξναγσγή ηεο λεαληθήο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ απνηειεί έλα θχξην ζηφρν ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ «Νένπ 

ρνιείνπ» ζηελ Διιάδα. Σν εχθνξν πεδίν εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο κε ηελ επειημία ηνπ σξνινγίνπ θαη αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

αιιά θαη νη θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, φπσο ν ζεζκφο ηνπ Οκίινπ 

Αξηζηείαο θαη Καηλνηνκίαο έπαημαλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο. 
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5.3.Γείγκα ηεο έξεπλαο 

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο πξνέξρεηαη απφ ην καζεηηθφ δπλακηθφ ηνπ 1
νπ

 ΠΠ ΓΔΛ 

Αζήλαο «Γελλάδεην» ην νπνίν ραξαθηεξίζηεθε σο Πξφηππν Πεηξακαηηθφ Λχθεην ην 

ζρνιηθφ έηνο 2012-2013. Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-13 

απνηεινχηαλ απφ 25 θαζεγεηέο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. Σν ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ ήηαλ 210 καζεηέο θαη καζήηξηεο. ηνλ κηιν Ν.Δ. ζπκκεηείραλ αξρηθά 

17 καζεηέο θαη καζήηξηεο, 10 απφ ηελ Α΄ ηάμε, 5 απφ ηελ Β΄ ηάμε θαη 2 απφ ηελ Γ΄ 

ηάμε.  

Σειηθφ δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ νη 9 καζεηέο πνπ νινθιήξσζαλ ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα (8 καζήηξηεο απφ ηελ Α΄ηάμε θαη 1 καζεηήο απφ ηελ Γ΄ηάμε) απφ ηνπο 17 

ζπκκεηέρνληεο καζεηέο θαη καζήηξηεο. Ζ ειάηησζε ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ 

ζηνλ κηιν Ν.Δ. ήηαλ απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο κε 

ζπλέπεηα νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα αδπλαηνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα δηα 

δψζεο καζήκαηα θαη λα βξίζθνληαη ζε επαθή κε ηελ νκάδα ηνπο. Καηά ην ζρεδηαζκφ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Οκίινπ Ν.Δ., είρε απνθαζηζηεί φηη ν κέγηζηνο 

αξηζκφο ησλ απνπζηψλ πνπ κπνξνχζαλ λα δηθαηνινγεζνχλ απφ ηηο δηα δψζεο 

ζπλαληήζεηο δελ κπνξνχζε λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 1/3 ησλ 

πξαγκαηνπνηεζέλησλ δηα δψζεο ζπλαληήζεσλ. Απηφ είρε ζαλ ζπλέπεηα 8 απφ ηνπο 

καζεηέο θαη καζήηξηεο λα κελ θαηαθέξνπλ λα νινθιεξψζνπλ ην πξφγξακκα. Σν 

κηθξφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο απνηειεί θαη έλα απφ ηνπο βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο 

έξεπλαο. 

5.4.Μέζα ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλωλ ηεο έξεπλαο 

 

Σν απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε 109 πξνηάζεηο-δειψζεηο (βι.Παξάξηεκα, 

ζει.77) πνπ κεηξνχζαλ ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ήηαλ αλψλπκν θαη ζπκπιεξψζεθε δηαδηθηπαθά αθνχ 

δφζεθαλ νη ζρεηηθέο νδεγίεο. Σν εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε θαη ζπληάρζεθε 

ζχκθσλα κε  ηηο πξνηάζεηο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ-Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (2011β) 

ζην έξγν γηα ηελ «Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Γηαδηθαζία Απηναμηνιφγεζεο ζηε ρνιηθή Μνλάδα Γηαδηθαζίεο θαη 

Δξγαιεία Δθαξκνγήο Πξψηνπ ηαδίνπ» γηα καζεηέο θαη καζήηξηεο Λπθείνπ (βι. 

Παξάξηεκα, Πίλαθεο 1-2, ζει.66-71). Οη πξνηάζεηο-δειψζεηο αλαθεξφηαλ ζηνπο 
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παξαθάησ ηνκείο, δείθηεο θαη θξηηήξηα απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο (Πίλαθεο 1-5): 

Σνκείο Γείθηεο Δλδεηθηηθά  Κξηηήξηα 

Τιηθνηερληθή 

ππνδνκή 

Υώξνο δηδαζθαιίαο  Δπάξθεηα θαη θαηαιιειφηεηα ηεο αίζνπζαο 

δηδαζθαιίαο 

 Δπάξθεηα θαη θαηαιιειφηεηα ηνπ 

εμνπιηζκνχ, εθπαηδεπηηθά πιηθά, δηδαθηηθά-

επνπηηθά κέζα, Ζ/Τ, θ.ά. 

Δμνπιηζκόο-

Γηαζέζηκα κέζα  

γηα ην πξόγξακκα 

Οηθνλνκηθνί πόξνη 

 

Οηθνλνκηθνί πόξνη  

 

 Δπάξθεηα ησλ πφξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Αλζξώπηλν 

δπλακηθό 

Δθπαηδεπηηθόο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

 Δπάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (επηζηεκνληθή 

θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, εκπεηξία) γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ  πξνγξάκκαηνο 

Πίλαθαο 1:  1ν Πεδίν: Σνκείο, Γείθηεο θαη Κξηηήξηα Απηναμηνιόγεζεο γηα ηα Μέζα - 

Πόξνπο - Αλζξώπηλν Γπλακηθό 

 

 

Σνκείο Γείθηεο Δλδεηθηηθά  Κξηηήξηα 

Οξγάλωζε 

ηνπ ζρνιείνπ 

Γηακόξθωζε θαη 

εθαξκνγή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο  

 Γηακφξθσζε θαη εθαξκνγή  

 Τπνζηήξημε ζηελ πινπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηε Γ/λζε θαη 

ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

 Δθαξκνγή παξεκβαηηθψλ πξαθηηθψλ πξναγσγήο  

 Πξνγξακκαηηζκφο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα 

εκπινπηηζκφ  

Γηνίθεζε ηνπ 

ζρνιείνπ 

πληνληζκόο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο κε ηε 

ζρνιηθή δωή 

 Γηακφξθσζε θαη εθαξκνγή εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

 Υάξαμε ζαθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηελ εξγαζία θαη 

ηα ηειηθά παξαδνηέα 

 Πξνγξακκαηηζκφο, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε δξάζεσλ 

γηα βειηίσζε  

Αμηνπνίεζε  

κέζωλ-πόξωλ 

ηνπ ζρνιείνπ 

Γηαρείξηζε θαη 

αμηνπνίεζε ηωλ 

κέζωλ θαη ηωλ 

πόξωλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο 

 Αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ρψξσλ, πφξσλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε 

 πλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηε ρνιηθή Δπηηξνπή-

ΔΠΔ  

 

Πίλαθαο 2: 2ν Πεδίν: Σνκείο, Γείθηεο θαη Κξηηήξηα Απηναμηνιόγεζεο γηα ηελ 

Οξγάλωζε θαη Γηνίθεζε ηνπ ρνιείνπ 
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Σνκείο Γείθηεο Δλδεηθηηθά  Κξηηήξηα 

Κιίκα θαη 

ζρέζεηο  

ζην  

ζρνιείν 

ρέζεηο κεηαμύ  

εθπαηδεπηηθνύ-

καζεηώλ/ηξηώλ θαη 

ρέζεηο κεηαμύ ηωλ 

καζεηώλ/ηξηώλ ζην 

εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα 

  

 Αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ γηα δεκηνπξγηθή 

ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθνχ-καζεηψλ/ηξηψλ  

 χκθσλε κε ηνπο ζρνιηθνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξά 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

 πκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηε δηακφξθσζε 

ησλ ξπζκηζηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ δηέπνπλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

 Γεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία θαη ζπιινγηθή δξάζε ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ κε ηε δεκηνπξγία νκάδσλ  

 

Πίλαθαο 3: 3ν Πεδίν: Σνκείο, Γείθηεο θαη Κξηηήξηα Απηναμηνιόγεζεο γηα ην  Κιίκα & 

ρέζεηο ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 

 

 
Σνκείο Γείθηεο Δλδεηθηηθά  Κξηηήξηα 

Δθαξκνγή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο 

Αλάπηπμε ζηόρωλ   Πεξηερφκελν ηεο χιεο πνπ θαιχθζεθε θαη ζηφρνη  

Πνηόηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο 

Αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή 

δηδαθηηθώλ 

πξαθηηθώλ 

 ρεδηαζκφο θαη δφκεζε ηεο δηδαζθαιίαο 

 Δθαξκνγή πνηθίισλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ 

 Αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ θαη ησλ κέζσλ 

δηδαζθαιίαο 

 σζηή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε εξγαζηψλ  

Οξγάλωζε 

ηεο ηάμεο 

Αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή 

παηδαγωγηθώλ 

πξαθηηθώλ θαη 

πξαθηηθώλ 

αμηνιόγεζεο ηωλ 

καζεηώλ/ηξηώλ 

 Υξήζε πνηθίισλ ζηξαηεγηθψλ  

νξγάλσζεο ηεο ηάμεο 

 Παηδαγσγηθή ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηψλ/ηξηψλ 

 Έκθαζε ζηε ζεηηθή ελίζρπζε 

 Υξήζε πνηθίισλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο  

 πζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

 Σαθηηθή ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο-Αλαηξνθνδφηεζε 

 Αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αμηνιφγεζε γηα αλαηξνθνδφηεζε ηεο δηδαζθαιίαο 

Δθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

Αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθώλ 

δξαζηεξηνηήηωλ 

θαη παξεκβάζεωλ 

 Τηνζέηεζε θαηλνηνκηψλ (αλάιεςε θαηλνηφκσλ πξσηνβνπιηψλ, 

ππνζηήξημε θαηλνηνκηθψλ αιιαγψλ) 

 Αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ γηα νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ εληφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

 

Πίλαθαο 4:  4ν Πεδίν :  Σνκείο, Γείθηεο θαη Κξηηήξηα Απηναμηνιόγεζεο γηα ηηο 

Δθπαηδεπηηθέο Γηαδηθαζίεο 
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Σνκείο Γείθηεο Δλδεηθηηθά  Κξηηήξηα 

Φνίηεζε  

θαη δηαξξνή  

 

Παξαθνινύζεζε  

ηεο θνίηεζεο θαη ηεο ζρνιηθήο 

δηαξξνήο ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ 

από ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 

 Δθαξκνγή απνπζηψλ 

 Όπαξμε δηακνξθσκέλσλ πξαθηηθψλ   (κέηξα, 

παξεκβάζεηο) γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ 

πξνβιεκάησλ θνίηεζεο θαη δηαξξνήο 

Δθπαηδεπηηθά 

επηηεύγκαηα    

ηωλ 

καζεηώλ/ηξηώλ 

Δπίδνζε θαη  

πξόνδνο  

ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ ζην 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 

 Σα εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ 

αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

πεξηερφκελα  

 Ζ δηαθνξά ζηηο επηδφζεηο κεηαμχ ησλ  

ιηγφηεξν θαη ησλ πεξηζζφηεξν ηθαλψλ 

καζεηψλ/ηξηψλ κεηψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πινπνίεζήο ηνπ 

Αηνκηθή θαη 

θνηλωληθή 

αλάπηπμε  

ηωλ 

καζεηώλ/ηξηώλ 

Δληζρπηηθέο, ππνζηεξηθηηθέο θαη 

αληηζηαζκηζηηθέο παξεκβάζεηο 

 Παξνρή επθαηξηψλ γηα αηνκηθή, θνηλσληθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ – γηα δηακφξθσζε 

ππεχζπλσλ, ελεξγψλ θαη δεκνθξαηηθψλ 

πνιηηψλ. 

 

Πίλαθαο 5: 5ν Πεδίν: Σνκείο, Γείθηεο θαη Κξηηήξηα Απηναμηνιόγεζεο γηα ηα 

Δθπαηδεπηηθά Απνηειέζκαηα 

 

 

Έγηλε αξρηθά κηα πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην νπνίν απάληεζαλ 

φινη νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (17 καζεηέο θαη καζήηξηεο) κε ζηφρν λα 

αληρλεχζεη αλ νη πξνηάζεηο ήηαλ θαηαλνεηέο θαη αλ εμαζθάιηδε ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

εξσηψκελνπ (ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ εξσηήζεσλ). 

Οη απαληήζεηο δίλνληαλ ζε πεληαβάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert απφ ην 1 (Γηαθσλψ 

απφιπηα) κέρξη ην 5 (πκθσλψ απφιπηα). Πεξηέρνληαλ ίζνο πεξίπνπ αξηζκψλ 

αξλεηηθψλ θαη ζεηηθψλ πξνηάζεσλ-εξσηήζεσλ γηα λα απνθεχγνπλ νη ηπραίεο 

απαληήζεηο. Τπήξραλ αληηζηξνθέο αξθεηψλ εξσηήζεσλ πνπ είραλ εληαρζεί ζην 

εξσηεκαηνιφγην ψζηε ε πςειφηεξε βαζκνινγία λα δείρλεη πάληα ηε ζεηηθφηεξε 

ζηάζε.  

Τπήξραλ δηαθνξνπνηεκέλεο πξνηάζεηο-δειψζεηο ζρεδφλ γηα θάζε παξάγνληα, δείθηε 

θαη θξηηήξην αμηνιφγεζεο, ηα νπνία βξηζθφηαλ ζε δηαθνξεηηθφ θαη απνκαθξπζκέλν 

ζεκείν κέζα ζην εξσηεκαηνιφγην γηα λα απνθεπρζεί ε νκνηνκνξθία ησλ απαληήζεσλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθηπαθήο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δίλνληαλ νη 

απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ν ρξφλνο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ ήηαλ πεξίπνπ 30΄-45΄. 

Οη πξνηάζεηο-δειψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαθεξφηαλ ζηνπο παξαθάησ ηνκείο, 

δείθηεο θαη ελδεηθηηθά θξηηήξηα ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο: 

1. ζην 1ν πεδίν (Μέζα-Πφξνη-Αλζξψπηλν Γπλακηθφ), ππήξραλ 6 πξνηάζεηο πνπ 
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δηεξεπλνχζαλ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, 

2. ζην 2
ν
 πεδίν (Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε), δεκηνπξγήζεθαλ 29 πξνηάζεηο πνπ 

κειεηνχζαλ ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ, θαζψο θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ-πφξσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ νκίινπ, 

3. ζην 3
ν
 πεδίν (Κιίκα θαη ρέζεηο), νη 17 πξνηάζεηο δηεξεπλνχζαλ ηηο ζρέζεηο 

θαη ην θιίκα ηφζν κεηαμχ ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ, φζν θαη κεηαμχ ηνπ 

ππεχζπλνπ θαζεγεηή, 

4. ζην 4
ν
 πεδίν (Δθπαηδεπηηθέο Γηαδηθαζίεο), ππήξραλ 42 πξνηάζεηο γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο, ησλ κεζφδσλ κάζεζεο, ηεο 

νξγάλσζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ηνπ Οκίινπ, 

5. ζην 5
ν
 πεδίν (Δθπαηδεπηηθά Απνηειέζκαηα), ππήξραλ 9 πξνηάζεηο γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

καζεηψλ/καζεηξηψλ. 

Αθνινχζεζε Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή Αλάιπζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ αθνχ πξψηα 

επεμεξγάζηεθαλ θαη θσδηθνπνηήζεθαλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ ζηαηηζηηθέο 

δηαδηθαζίεο: α)ζπρλφηεηεο γηα λα εμεηάζνπκε ηε δηαθχκαλζε ηεο θάζε κεηαβιεηήο, 

β)ρξεζηκνπνηήζεθε ην t-test ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95% γηα ηηο δχν νκάδεο. Οη 

κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ ππνινγίζηεθαλ μερσξηζηά ζε 

θάζε εξψηεκα.  

 

5.4.Απνηειέζκαηα  

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη ε πξφηαζε 15 ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο 

ζε δηαθνξεηηθέο θαη πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαληά ηελ απφιπηε ζπκθσλία φισλ 

ησλ εξσηψκελσλ. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηελ πξφηαζε 19 ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ησλ 

εξσηήζεσλ ηνπ θαζεγεηή, ηελ πξφηαζε 22 ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε απφ κέξνπο 

ηνπ θαζεγεηή γηα ην κάζεκα ηεο εκέξαο, ηελ πξφηαζε 23 ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε 

γηα ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπο ζηφρνπο, ηελ πξφηαζε 26 ζρεηηθά κε ηελ 

επίγλσζε απφ ην καζεηή ηνπ ζέκαηνο ζην νπνίν αλαθεξφηαλ ν θαζεγεηήο 

(βι.Παξάξηεκα:Πίλαθαο 3, ζει.73-76).  

Δπίζεο, απφιπηε ζπκθσλία ησλ εξσηψκελσλ ππήξρε ζηηο πξνηάζεηο 40-42 ζρεηηθά 

κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε, ηηο εξσηήζεηο θαη ηε πκβνπιεπηηθή Καζνδήγεζε απφ ηνλ 
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θαζεγεηή, ζηηο πξνηάζεηο 46-48  γηα ηελ επραξίζηεζε ηνπ καζεηή, ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ θαη ηελ ελζάξξπλζε απφ ηνλ θαζεγεηή, ζηηο πξνηάζεηο 55 

θαη 56 ζρεηηθά κε ηελ πνηθηιία ησλ ηξφπσλ, ησλ ηερληθψλ θαη ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, 

ζηελ πξφηαζε 61 γηα ηε ρξήζε Ζ/Τ απφ ηνλ θαζεγεηή, ζηηο πξνηάζεηο 63-66 

αλαθνξηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, ηηο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηε 

ρξήζε Ζ/Τ απφ ηνπο καζεηέο, ηελ πνηθηιία ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ εθαξκνγήο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

 Υ s 

Πεδίν 1: Μέζα – πόξνη – αλζξώπηλν δπλακηθό 

Τιηθνηερληθή ππνδνκή  4,89 4,89 

Πεδίν 2: Οξγάλωζε θαη δηνίθεζε 

Α) Οξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Οκίινπ 

Ν.Δ. 3,81 1,08 

Β) Γηνίθεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Οκίινπ Ν.Δ. 3,68 0,96 

Γ) Αμηνπνίεζε κέζσλ – πφξσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Οκίινπ Ν.Δ. 4,31 1,19 

       χλνιν πεδίνπ «Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε» 4,01 1,13 

Πεδίν 3: Κιίκα θαη ζρέζεηο 4,01 1,19 

Πεδίν 4: Δθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο  

Α) Πνηφηεηα δηδαζθαιίαο ηνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπ Οκίινπ Ν.Δ. 4,26 1,09 

Β) Οξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Οκίινπ 

Ν.Δ. 3,38 1,34 

Γ) Δθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Οκίινπ Ν.Δ. 3,92 1,27 

       χλνιν πεδίνπ «Δθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο» 4,01 1,23 

Πεδίν 5: Δθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα 

Αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε κέζα απφ ην 

πξφγξακκα ηνπ Οκίινπ Ν.Δ. 3,92 1,17 

 

Πίλαθαο 6: Μέζνη όξνη Υ θαη ηππηθέο απνθιίζεηο s ηωλ απαληήζεωλ ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ 

ζε θάζε παξάγνληα ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ 
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Απφιπηε ζπκθσλία θάλεθε φηη ππήξρε θαη ζηελ πξφηαζε 68 γηα ηε δηαζεζηκφηεηα 

ηνπ θαζεγεηή εθηφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ σξαξίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηελ πξφηαζε 

83  γηα ηε ζπλέπεηα εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Οκίινπ απφ ηνλ θαζεγεηή, ζηηο πξνηάζεηο 94-96 πνπ αθνξνχζε ηελ έιιεηςε 

ζπδεηήζεσλ εθηφο πιαηζίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηηο πξσηφηππεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο  

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηε δίθαηε αμηνιφγεζε ησλ αλαζέζεσλ, ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ 

ηειηθψλ παξαδνηέσλ. Καη ηέινο, απφιπηε νκνθσλία ππήξρε κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

ζηελ πξφηαζε 98 γηα ηελ επάξθεηα ζηελ εμαηνκηθεπκέλε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ 

γηα ηελ πξφνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο), ζηελ πξφηαζε103 γηα ηελ επαξθή ρξήζε Ζ/Τ ζε 

φιεο ηηο θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ζηελ πξφηαζε 108 φπνπ αλαθεξφηαλ 

φηη «ην πην αξλεηηθφ ζεκείν ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ νη ψξεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ». 

Οη πξνηάζεηο κε ηηο νπνίεο δηαθσλνχζε ην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ καζεηψλ ήηαλ ε 

πξφηαζε 21 ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε δπζλφεησλ θξάζεσλ απφ ηνλ θαζεγεηή, ε 49 

ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε αξλεηηθψλ ζρνιίσλ απφ ζπκκαζεηέο θαη ε πξφηαζε 58 φπνπ 

αλαθεξφηαλ φηη «ν θαζεγεηήο δελ έρεη πνιχ θαιή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο» (ρήκα 4).  

 

 

 

ρήκα 4: Ηζηόγξακκα ζπρλόηεηαο ηωλ κέζωλ όξωλ ηωλ απαληήζεωλ ηωλ καζεηώλ θαη 

καζεηξηώλ ζηνπο παξάγνληεο (πεδία, δείθηεο θαη θξηηήξηα) ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ. 

 

0 1 2 3 4 5 

ΠΕΔΙΟ 1: ΤΛΙΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ 

ΠΕΔΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΩΗ   

ΠΕΔΙΟ 2: ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΠΕΔΙΟ 2: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΜΕΩΝ - ΠΟΡΩΝ 

ΤΝΟΛΟ ΠΕΔΙΟΤ 2: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΠΕΔΙΟ 3: ΚΛΙΜΑ & ΥΕΕΙ 

ΠΕΔΙΟ 4: ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΕΔΙΟ 4: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΑΞΗ 

ΠΕΔΙΟ 4: ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

ΤΝΟΛΟ ΠΕΔΙΟΤ 4: ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

ΠΕΔΙΟ 5: ATΟΜΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
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Γηα λα κεηξεζεί ε αμηνιφγεζε ηνπ θάζε παξάγνληα απφ ηνπο 9 εξσηψκελνπο καζεηέο, 

ρξεηάζηεθε λα αληηζηξαθεί ε βαζκνιφγεζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ είραλ αξλεηηθφ 

πεξηερφκελν, δεδνκέλνπ φηη ρακειή βαζκνιφγεζε απηψλ ησλ εξσηήζεσλ 

ζπλεπάγεηαη ζεηηθή απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (βι.Παξάξηεκα, 

ρήκαηα 1-18, ζει.70). Οη εξσηήζεηο απηέο ήηαλ νη 4, 9, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 29, 30, 

31, 32, 33, 44, 49, 54, 93, 94, 99, 108 θαη 109. Οη κέζνη φξνη αλά παξάγνληα 

ππνινγίζηεθαλ κε ηηο αληεζηξακκέλεο ηηκέο ηνπο (βι.Παξάξηεκα: Πίλαθαο 3, ζει.73-

76). Ζ «πιηθνηερληθή ππνδνκή» είλαη ην πεδίν πνπ αμηνινγείηαη κε ηνλ πην πςειφ 

βαζκφ, αλ θαη πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε βαζκνινγία ηνπ πεδίνπ απηνχ πξνθχπηεη 

απφ 6 κφλν πξνηάζεηο. Με βαζκνινγία πςειφηεξε απφ 4 αμηνινγνχληαη ηφζν ε 

νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ, φζν θαη ην θιίκα θαη νη ζρέζεηο, θαζψο θαη νη 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο πνπ αθνινπζήζεθαλ.  

Σν πεδίν «εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα» είλαη εθείλν κε ηε ρακειφηεξε βαζκνινγία, 

ε νπνία είλαη ειάρηζηα ρακειφηεξε απφ 4 θαη ζε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη απφ ηνπο ηνκείο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ηειηθψλ 

παξαδνηέσλ αμηνινγήζεθε κφλν ε «αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε» κέζσ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (Πίλαθαο 6). Απφ ηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο «νξγάλσζεο θαη 

δηνίθεζεο», ηελ πην πςειή βαζκνιφγεζε θαηείρε ε αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θαη ησλ 

πφξσλ ηνπ ζρνιείνπ, ελψ ηελ πην ρακειή βαζκνιφγεζε εκθάληζε ε δηνίθεζε ηνπ 

Οκίινπ. Απφ ηνπο επηκέξνπο ηνκείο ησλ «εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ»,  ε πνηφηεηα 

δηδαζθαιίαο ησλ κεζφδσλ κάζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο  αμηνινγήζεθε πεξηζζφηεξν 

ζεηηθά απφ φινπο ηνπο καζεηέο, ελψ ε νξγάλσζε ηεο ηάμεο απνηεινχζε ηνλ  ηνκέα 

κε ηελ πην ρακειή βαζκνινγία, θαζψο είλαη ν κφλνο παξάγνληαο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ θηλείηαη θάησ απφ ην 3,5 (ρήκα 4).  

 

5.5.πκπεξάζκαηα 

 

ζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ζην 1
ν
 πεδίν (ρήκα 4), ζρεηηθά κε ηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, θάλεθε φηη ε κηθξή ππφγεηα αίζνπζα, φπνπ γηλφηαλ ην δηα δψζεο κάζεκα κε 

ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ππνινγηζηή ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, δελ ζεσξήζεθε απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο καζεηέο φηη ήηαλ ειιηπήο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν 

απνηέιεζκα απηφ σζηφζν κπνξεί λα εμεγεζεί θαη λα γίλεη θαιχηεξν θαηαλνεηφ ιφγσ 

ησλ ηδηαηηέξσλ ζπλζεθψλ πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηεο ίδηαο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 
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Γεληθά, ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα ππήξρε ζηελφηεηα ρψξνπ, έιιεηςε 

αηζνπζψλ θαη δελ ππήξραλ πάληα δηαζέζηκνη ππνινγηζηέο πξνο άκεζε ρξήζε. 

Παξφιεο ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ππήξρε ε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο ππνινγηζηή, αιιά θαη ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν ψζηε λα εκπνδίδεηαη ζην 

ειάρηζην ε νκαιή δηεμαγσγή ησλ ζπλαληήζεσλ-καζεκάησλ. Δπίζεο, αλ θαη νη 

ππάξρνληεο ρψξνη δελ ήηαλ επαξθείο, ππήξρε θαιφο πξνγξακκαηηζκφο θαη νξγάλσζε 

ησλ ζπλαληήζεσλ αθφκα θαη ζε ψξεο εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ Ν.Δ., νπφηε απηή 

ε αλεπάξθεηα γεληθά δελ ζεσξήζεθε φηη απνηέιεζε εκπφδην ζηελ γεληθή ιεηηνπξγία 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Οκίινπ Ν.Δ.. Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζεσξήζεθαλ φηη 

ήηαλ αζθαιείο απφ φινπο ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο.  

ζνλ αθνξά ην 2
ν
 πεδίν (Πίλαθαο 6), ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ θαη ησλ κέζσλ, απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη νη δηα δψζεο 

ζπλαληήζεηο πνπ γηλφηαλ εθηφο σξψλ δηδαζθαιίαο θαη ακέζσο κεηά ηε πξσηλή δψλε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ δεκηνχξγεζαλ αξρηθά πξνβιήκαηα σο πξνο ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ Ν.Δ. ηα νπνία φκσο δηεπζεηήζεθαλ άκεζα 

κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο δηδαζθαιίαο. ρεηηθά κε ηελ 

θαηαλνκή ησλ δηα δψζεο ζπλαληήζεσλ ζην σξνιφγην πξφγξακκα φπνπ θάλεθε φηη νη 

ψξεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δηα δψζεο ζπλαληήζεσλ δελ εμππεξεηνχζαλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο καζεηέο, απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ππήξραλ πνιιέο αιιαγέο 

ζην κεληαίν πξφγξακκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ιφγσ είηε εμσηεξηθψλ αιιαγψλ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, είηε άιισλ δξάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ 

παξάιιεια νη καζεηέο/καζήηξηεο, αιιά θαη ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ 

εθαξκνδφκελσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Παξφια 

απηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Οκίινπ Ν.Δ. εθαξκφζηεθαλ κε ηθαλνπνηεηηθφ 

ηξφπν θαη απνηειεζκαηηθά ζρεηηθά κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο αξρηθνχο ζηφρνπο.  

ρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ  γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Οκίινπ, αιιά γηα ηηο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, νη καζεηέο θάλεθε φηη δελ ήηαλ επαξθψο ελεκεξσκέλνη. 

Αληίζεηα, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ήηαλ άξηζηα ελεκεξσκέλνη θαη κπνξνχζαλ λα 

αμηνινγήζνπλ ηε πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε πνπ δηλφηαλ κέζα απφ 

ηε ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε κε ηνλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε θαη ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή. 

Οη δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ κεηαγλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη ηε κάζεζε κέζα απφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή, αιιά θαη ην πξφζζεην 
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εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απφ ην σκαηείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Νέσλ (.Δ.Ν.) θάλεθε φηη 

έγηλαλ πιήξσο απνδεθηά απφ φινπο ηνπο καζεηέο θαη φηη απηφ απνηέιεζε έλα θίλεηξν 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο. ιν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ήηαλ αλεξηεκέλν ζε πιαηθφξκα 

φπνπ είραλ πξφζβαζε φινη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο. Πξφζζεην, επίζεο, 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δηλφηαλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ, αιιά θαη κέζσ 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ εμαηνκηθεπκέλα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ δχν 

νκάδσλ θαη αλάινγα κε ηηο αλαζέζεηο ησλ εξγαζηψλ ζε θάζε καζεηή/καζήηξηα.  

Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεσξήζεθε φηη 

ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή θαη επαξθήο επεηδή ππήξρε ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

θαζεγεηή θαη εθηφο ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ Ν.Δ., αιιά θαη απφ ην γεγνλφο 

φηη ππήξρε ζπλερήο επηθνηλσλία αζχγρξνλα θπξίσο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. 

ρεηηθά κε ηηο δξάζεηο ηνπ Οκίινπ Ν.Δ., νη καζεηέο/καζήηξηεο δήισζαλ φηη ήηαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη, αλ θαη ππήξραλ επηπιένλ πξνηάζεηο απφ φινπο ηνπο εξσηψκελνπο 

γηα πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο.  Δπίζεο, απφ ηηο δειψζεηο ησλ καζεηψλ θάλεθε φηη ππήξρε ζαθήο 

θαηαλφεζε, δηακφξθσζε θαη θαηαγξαθή ησλ εζσηεξηθψλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Οκίινπ Ν.Δ., αιιά θαη ηθαλνπνηεηηθή αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ 

ησλ δχν νκάδσλ. Οη θαλφλεο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ είραλ 

δεκηνπξγεζεί θαηφπηλ θνηλήο απφθαζεο ησλ καζεηψλ κε ηνλ θαζεγεηή (θνηλσληθφ 

ζπκβφιαην επζχλεο) κε βαζηθφ ζηφρν απφ ηε κηα κεξηά ηε δεκηνπξγία ελφο 

ζπλεξγαηηθνχ, ζπιινγηθνχ θαη ζπκκεηνρηθνχ πιαηζίνπ εξγαζίαο φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη απφ ηελ άιιε ηε δέζκεπζε ησλ καζεηψλ ζηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο 

ησλ ππφ αλάπηπμε εηθνληθψλ επηρεηξήζεσλ. Τπήξραλ σζηφζν κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

φπνπ εληνπίζηεθαλ πξνβιήκαηα, αδπλακίεο θαη δπζιεηηνπξγίεο, φπσο ε απνρψξεζε 

ησλ 8 καζεηψλ/καζεηξηψλ απφ ην πξφγξακκα φπνπ είρε ζαλ ζπλέπεηα λα γίλεη 

αλαθαηαλνκή ησλ ξφισλ ησλ καζεηψλ κέζα ζηηο νκάδεο.  

ρεηηθά κε ην 3
ν
 πεδίν (Πίλαθαο 6), ην θιίκα θαη ηηο ζρέζεηο ζηνλ κηιν Ν.Δ., νη δχν 

νκάδεο καζεηψλ/καζεηξηψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, κία γηα θάζε εηθνληθή επηρείξεζε, 

ιεηηνχξγεζαλ ρσξίο αληαγσληζκφ θαη γεληθά αλαθέξζεθε απφ φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο φηη νη δηαθξηηνί ξφινη θαη ππεπζπλφηεηεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

ιεηηνχξγεζαλ ζεηηθά. Απηφ εμεγεί ην γεγνλφο φηη φινη νη εκπιεθφκελνη ήηαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην θιίκα θαη ηηο ζρέζεηο κέζα ζηηο νκάδεο ηνπο, αιιά θαη κέζα 

ζηελ νινκέιεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη ζρέζεηο θαη νη ζπλεξγαζίεο 
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κεηαμχ ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ πέξαζαλ απφ φια ηα ζηάδηα δεκηνπξγίαο κηαο 

νκάδαο. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο ζπλαληήζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

ηερληθήο ησλ 6 θαπέισλ ζθέςεο ηνπ deBono γηα ιήςε απνθάζεσλ, δχν ζπλαληήζεηο 

γηα ηε ρξήζε ησλ ηερληθψλ απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη επηθνηλσλίαο ρσξίο 

βίαο  θαη κία ζπλάληεζε γηα ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ.  

ινη νη καζεηέο/καζήηξηεο ζεσξνχζαλ φηη γεληθά ππήξρε ηθαλνπνηεηηθή αλάπηπμε 

πξσηνβνπιηψλ απφ ηνπο καζεηέο, θπξίσο θαηά ην ηειηθφ ζηάδην ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Οκίινπ Ν.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο ησλ 

ηζηνζειίδσλ ηεο θάζε εηθνληθήο επηρείξεζεο. Ζ έιιεηςε πιήξεο ηθαλνπνίεζεο 

εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο, φπσο επηζήκαλαλ θαη θάπνηνη καζεηέο, φηη θάπνηνη 

ζπκκεηέρνληεο εξγάζηεθαλ ιηγφηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάδνζεο ησλ ηειηθψλ 

παξαδνηέσλ, ελψ θάπνηνη δελ νινθιήξσζαλ ηηο εξγαζίεο πνπ είραλ αλαιάβεη.  

Γεληθφηεξα, νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ θάλεθε φηη ήηαλ 

δεκνθξαηηθέο, ζπλεξγαηηθέο θαη δηέπνληαλ απφ ηηο αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηνπ 

ζεβαζκνχ. Γελ ππήξραλ πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο. 

ρεηηθά κε ην 4
ν
 πεδίν (Πίλαθαο 6), απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη ε θαηαλνκή ηεο 

δηδαρζείζαο «χιεο», ησλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ήηαλ 

νκνηφκνξθε θαη αλάινγε πξνο ην δηαζέζηκν ρξφλν δηδαζθαιίαο. Αλ θαη ράζεθαλ 

πνιιέο απφ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ψξεο έγηλα αλαπιεξψζεηο. 

ρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ησλ πεξηερνκέλσλ, ησλ ζπλνιηθά απνθηεζέλησλ γλψζεσλ 

απφ ην  πξφγξακκα θαη  ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πξνάγεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη καζεηέο αμηνιφγεζαλ ζεηηθά έσο πνιχ ζεηηθά ην 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν, αιιά δελ θάλεθε λα θαηαλννχλ πιήξσο πσο απηή ε εκπεηξία θαη 

ε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο θαλνχλ 

ρξήζηκεο ζηελ πνξεία ηεο καζεηηθήο ή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο. Παξφια απηά, 

φινη νη καζεηέο/καζήηξηεο ζπκθψλεζαλ φηη ν κηινο Ν.Δ. ηνπο έδσζε ηε δπλαηφηεηα 

λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη φηη ηνπο βνήζεζε ζηελ αηνκηθή ηνπο αλάπηπμε. Απηφ κπνξεί λα 

εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη ε ηειηθή εξγαζία πνπ αλαηέζεθε ζε θάζε 

καζεηή/καζήηξηα ιάκβαλε ππφςε ηελ πξνηίκεζε, αιιά θαη  ηηο δεμηφηεηεο πνπ είρε ή 

πνπ ήζειε λα βειηηψζεη ή λα αλαπηχμεη ν θάζε καζεηήο/καζήηξηα.  

Σέινο, ηα ηειηθά παξαδνηέα ήηαλ θνηλή απφθαζε ησλ νκάδσλ θαη ππνζηήξηδαλ θαη 

επέθηεηλαλ ηφζν ηνπο ζηφρνπο φζν θαη ηα πεξηερφκελα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ  

κεζφδσλ κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ζεσξήζεθε 
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φηη ην επίπεδν ήηαλ αλάινγνπ βαζκνχ δπζθνιίαο κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο, αλ θαη 

θάπνηνη δήισζαλ φηη κεξηθνί είραλ αλαιάβεη κεγαιχηεξν φγθν εξγαζίαο θαη ηειηθψλ 

παξαδνηέσλ. Δπίζεο, νη καζεηέο/ηξηεο ζεψξεζαλ φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνηθίια 

νξγαλσηηθά ζρήκαηα δηδαζθαιίαο, ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο, αιιά θαη ζην ζχλνιν ηεο 

νκάδαο θαη ηεο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο ηα νπνία ραξαθηήξηζαλ ηθαλνπνηεηηθά. 

Ζ δηδαζθαιία κε ηηο νκάδεο εξγαζίαο ήηαλ μεθάζαξν φηη ζρεηηδφηαλ κε ηνπο ζηφρνπο 

ηεο θάζε ζπλάληεζεο θαη ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

καζεηή/καζήηξηαο.  

ρεηηθά κε ην 5
ν
 πεδίν (Πίλαθαο 6), φζνλ αθνξά ηελ αηνκηθή θαη θνλσληθή αλάπηπμε 

ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ, φινη ζπκθψλεζαλ φηη ππήξρε ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο, 

ηθαλνπνηεηηθή παξνπζίαζε θαη επαξθήο ζπδήηεζε ησλ ηειηθψλ εξγαζηψλ, φκσο 

ζεψξεζαλ φηη ν ρξφλνο δελ ήηαλ επαξθήο γηα ηνλ φγθν ησλ ηειηθψλ παξαδνηέσλ. 

Απηφ απνδείρζεθε φηη ήηαλ θη έλα ζνβαξφ κεηνλέθηεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο, φινη ζπκθψλεζαλ φηη ππήξρε 

επαξθήο ελεκέξσζε γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο πνξείαο ηεο ηειηθήο εξγαζίαο θαη 

ηελ εθηίκεζε ηεο απφδνζεο ησλ νκάδσλ θαη ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ. Δπηπιένλ, φινη 

νη ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχζαλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο ελζάξξπλε θαη θαζνδεγνχζε 

αηνκηθά ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ παξαδνηένπ πνπ είρε αλαιάβεη. Ο θαζεγεηήο έδηλε ηαθηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ πνξεία ησλ ηειηθψλ παξαδνηέσλ.  

πγθεληξσηηθά, νη καζεηέο ζεψξεζαλ φηη ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα: 

1. φινη νη καζεηέο/καζήηξηεο είραλ ίζεο επθαηξίεο ζηε κάζεζε 

2. φινη νη καζεηέο/καζήηξηεο έκαζαλ  θάησ απφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

3. ηα ηειηθά παξαδνηέα ήηαλ απνηέιεζκα αηνκηθήο θαη νκαδηθήο εξγαζίαο 

4. ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ εμαξηάηαη απφ ηε ζπλέπεηα ζηε δηδαζθαιία θαη 

ζηνπο ζηφρνπο 

5. ε παξνρή αζθάιεηαο ήηαλ έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

6. ε ρξήζε βνεζεηηθνχ θαη επνπηηθνχ πιηθνχ παξείρε παξαθίλεζε γηα 

ζπκκεηνρή θαη βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο 

7. ε ζπλεξγαηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε ήηαλ επαξθήο θαη 

δεκηνχξγεζε έλα δεκνθξαηηθφ θαη επράξηζην θιίκα  

8. ν ζηφρνο γηλφηαλ ζαθήο αλ θαη νξηζκέλεο θνξέο δελ ήηαλ αξρηθά 

αλαγλσξίζηκνο 

9. ε αμηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ησλ ζπλαθψλ καζεκάησλ ήηαλ 
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επαξθήο 

10. ε πνηθηιία ησλ κεζφδσλ  θαη ησλ ηερληθψλ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή 

11. ππήξρε αλνηθηή επηθνηλσλία κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο πνπ βνεζνχζε ζηε 

δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πνπ λα πξνσζνχζε ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

ζπλεξγαζία 

12. ε επηκφξθσζε ζε επηκέξνπο ηερληθέο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ζε ζεκαηηθέο πνπ 

δελ ζρεηηδφηαλ άκεζα κε ηνπο ζηφρνπο ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο  

13. ε παξαθίλεζε δεκηνχξγεζε θαη δέζκεπζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο 

14. ν ζπληνληζκφο θαη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ καζεηψλ ήηαλ απνηέιεζκα δηθήο 

ηνπο πξσηνβνπιίαο θαη νξγάλσζεο πάλσ ζε θνηλνχο ζηφρνπο πνπ είραλ επηιέμεη 

15. ε πξναγσγή θαη βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ήηαλ 

θαζνξηζηηθή γηα ην θιίκα θαη ηηο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ 

16. ε αλαηξνθνδφηεζε θαη ε εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλεο 

θαη είραλ άκεζε πξαθηηθή εθαξκνγή 

17. ε ζπλερήο αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο φιεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

18.    ε  δηαδηθαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο δεκηνχξγεζε ηηο ζπλζήθεο γηα 

λα ιχζνπλ  νη ίδηνη νη καζεηέο ηα πξνθχπηνληα πξνβιήκαηα  

19.     ε ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε απφ ηνλ θαζεγεηή ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή 

20.     ε εζσηεξηθή αμηνιφγεζή ηνπ είρε ζαλ ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη φρη ησλ επηδφζεσλ, ηελ ελζάξξπλζε ησλ πξσηνβνπιηψλ θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο, ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ γηα 

απηνέιεγρν, απηνδέζκεπζε θαη απαηναπνηειεζκαηηθφηεηα.  

Άξα, φινη νη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο θαίλεηαη φηη θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ 

κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζην επίπεδν ISCED 2 (παξνπζηάζηεθαλ επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο θαη 

αλαπηχρζεθαλ νη ηθαλφηεηεο θαη βειηηψζεθε ε απηνπεπνίζεζε, δηακνξθψζεθε 

επαξθψο ην φξακα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ, ηέζεθαλ αηνκηθνί θαη νκαδηθνί ζηφρνη, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελέξγεηεο ζχκθσλα κε ην φξακα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο, 

έγηλαλ πξνζαξκνγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ  γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο 

ηνπο θαη ηέινο, αλέιαβαλ ηελ επζχλε γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο).  

Λακβάλνληαο ππφςε ην ξεηφ ηνπ Bühner φηη «ε θξίζε ηνπ πειάηε απνθαζίδεη γηα ηελ 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο», κπνξεί θάπνηνο λα ραξαθηεξίζεη φηη ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα πκβνπιεπηηθήο Καζνδήγεζεο θαη Μάζεζεο κέζσ Πξαθηηθήο 
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Δθαξκνγήο παξνπζίαζε ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα πάλσ κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ καζεηψλ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη απηφ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν θαη λα θέξεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα 

ζε θάπνην άιιν καζεηηθφ πιεζπζκφ. Ο εμαηνκηθεπκέλνο ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ε απηναμηνιφγεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ ζπληζηακέλεο πνπ θαηάθεξαλ λα κεηξήζνπλ κε αθξίβεηα ηελ 

ησξηλή απφδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε νπνία θάλεθε φηη ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηελ 

αλακελφκελε. Απηφ ην ζπκπέξαζκα έξρεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε  ηνλ νξηζκφ ηεο 

πνηφηεηαο πνπ δίλεη ν Deming γηα ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο 

απφδνζεο: Ηθαλνπνίεζε = Σσξηλή απφδνζε – Αλακελφκελε απφδνζε (Neave, 2012). 

 

5.6.Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Ο κηθξφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ θαη ε κηθξή ρξνληθή 

δηάξθεηα ηνπ Οκίινπ απνηεινχζαλ ηνπο δχν βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο κειέηεο 

απηήο. Έλαο επηπιένλ πεξηνξηζκφο ήηαλ φηη ζηελ έξεπλα δελ ζπκκεηείραλ νη γνλείο 

ησλ καζεηψλ, ην ππφινηπν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ.  

Δπίζεο, ζην εξσηεκαηνιφγην δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ πξνηάζεηο-δειψζεηο πνπ λα 

αλαθέξνληαη ζηελ πνηνηηθή απνηίκεζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ θάζε δείθηε, ην νπνίν 

απνηειεί θαη ηνλ θπξηφηεξν πεξηνξηζκφ ηεο κειέηεο απηήο. Σέινο, δελ ππήξρε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ πξφζζεηνπ ρξφλνπ πνπ δηέζεηε ν εθπαηδεπηηθφο εθηφο ησλ 

σξψλ δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ κέηξσλ ππνζηήξημεο θαη 

θαζνδήγεζεο κεκνλσκέλσλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ζρεηηθά κε επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο 

πνπ δελ αθνξνχζαλ άκεζα ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. 

 

5.7.Πξνηάζεηο  

 

Ζ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, είηε ζε έλα κηιν 

Αξηζηείαο θαη Καηλνηνκίαο, είηε ζαλ κέξνο ελφο πξνγξάκκαηνο, ρξεηάδεηαη λα 

απνθηήζεη πξνζαλαηνιηζκφ ηφζν ζηε ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηνπ πιαηζίνπ, φζν θαη ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, αιιά θαη ησλ 
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απνηειεζκάησλ θαη ησλ ηειηθψλ παξαδνηέσλ. Μέζα απφ απηή ηελ νπηηθή γσλία, αλ 

θαη ε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Οκίινπ Ν.Δ. πξαγκαηνπνηήζεθε κνλάρα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο, σζηφζν 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη κειεηήζεθε ζθαηξηθά ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ 

παξακέηξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ επεξεάζεη θαη δηακνξθψζεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πινπνίεζήο ηνπ (ΤΠΓΒΜΘ-Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο 

Έξεπλαο, 2011ε).  

Χο εθ ηνχην, ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Οκίινπ Ν.Δ. ήηαλ ζπλπθαζκέλα κε ηηο βαζηθέο αμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζεζκνχ 

ηνπ Οκίινπ Αξηζηείαο θαη Καηλνηνκίαο, ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο 

πκβνπιεπηηθήο Καζνδήγεζεο θαη ηεο Μάζεζεο κέζσ ηεο Πξαθηηθήο Δθαξκνγήο. 

Απηφ πξνζέθεξε ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

αμηνπνίεζε ηθαλνπνηεηηθά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο πνπ αλαθέξεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ είλαη ην 

επηθξαηνχλ θιίκα κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. ηαλ απηφ είλαη δεκνθξαηηθφ 

θαη ππάξρεη ηζνηηκία σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηφηε εληζρχεηαη 

ε παξαθίλεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε δέζκεπζή ηνπο γηα πξαθηηθή εθαξκνγή θαη 

πινπνίεζε ησλ ηειηθψλ έξγσλ ηφζν κε απηφλνκν φζν θαη κε ζπλεξγαηηθφ ηξφπν. 

Μέζα ζε έλα δηαξθψο αλαπηπζζφκελν νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη, νη καζεηέο ρξεηάδεηαη 

λα απνθηνχλ πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη λα πξνεηνηκάδνληαη ζρεηηθά κε 

ηηο πξαγκαηηθέο θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο εθαξκνγήο ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ, αιιά θαη λα έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην πξαγκαηηθφ 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Δμάιινπ, κία πξφηαζε απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο είλαη λα ιακβάλνληαη ππφςε ε 

πξνζηηζέκελε αμία ηεο θαηλνηνκίαο ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην καζεζηαθφ 

απνηέιεζκα, ε αλάινγε πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

καζεηέο θαη καζήηξηεο, νη εθάζηνηε δηδαθηηθέο ζπλζήθεο, ε πξαθηηθή εθαξκνγή θαη ε 

ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (ΤΠΑΗΘ, 2013). Απηφ δελ 

είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κε ηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο 

αμηνιφγεζεο, αιιά ρξεηάδεηαη πεξεηαίξσ έξεπλα γηα ηελ καθξνπξφζεζκε εθαξκνγή 

πεξηγξαθηθψλ θξηηεξίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε παξάιιειε ρξήζε εζσηεξηθήο θαη 

εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο (Vanhoof & Van Petegem, 2007) ή ζπλδπαζκφο άιισλ 
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δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο (Grammatikopoulos, Kousteiios, Tsigilis & 

Theodorakis, 2004).  

Αθφκε, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη δηαρσξηζκφο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηνπ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία (Grammatikopoulos, Kousteiios, Tsigilis & Theodorakis, 2004a).  

Γηα ην ιφγν απηφ, ζε  θάζε κειινληηθφ ζρεδηαζκφ ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

πξνηείλεηαη ε ζχλδεζε ηεο εζσηεξηθήο κε ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ ζπκκεηέρεη. 

Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ κνληέινπ κάζεζεο 

εμαξηάηαη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζπλερέο θαη κεηαβιεηφ 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

θαηφπηλ πξνζεθηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Ο.Π. Γηα ην 

ιφγν απηφ, θξίλεηαη απαξαίηεην θαηά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο λα γίλεηαη δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο 

εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηε ρξήζε ηεο Σερληθήο S.W.O.T. 

Analysis. 

Ζ  αλάιπζε S.W.O.T. είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ, ζπλνπηηθφ θαη εχρξεζην εξγαιείν 

ηεο ηξαηεγηθήο Αλάιπζεο θαη ην φλνκά ηεο πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ 

«Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats» (Γπλαηφηεηεο, Αδπλακίεο, 

Δπθαηξίεο, Απεηιέο). Ζ δηαηχπσζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ελφο 

ζπζηήκαηνο ή αγαζνχ απνηειεί ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε, ελψ ε δηαηχπσζε ησλ 

επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ αλαθέξεηαη ζηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ή ηνπ αγαζνχ (Παξάξηεκα, ζρήκαηα 19-20). Πεξηιακβάλεη δειαδή, κία κέζνδν 

δηάγλσζεο κέζα απφ «ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ (επηρεηξεζηαθφ) θαη 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ επεξεάδνπλ 

ζεηηθά ή αξλεηηθά ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο» (Bakay, Kalem & Slavik, 2010). Ζ 

Μπξίληα (2011) αλαθέξεη, επίζεο, φηη «ε αμηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαηά ην ζηάδην ηεο δηάγλσζεο ησλ δπλαηψλ θαη αδχλακσλ ζεκείσλ ζα 

νδεγήζεη ζηελ επηινγή ησλ πνιηηηθψλ, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δξάζεο γηα 

ηελ παξαγσγή ηεο πνηνηηθήο γλψζεο» θαη πξνηείλεη ηελ αλάιπζε S.W.O.T. σο έλα 

εξγαιείν «πξνγξακκαηηζκνχ». 

Ζ αλάιπζε ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθπαίδεπζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 γηα ην 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο 
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θαιχπηνληαο φια ηα δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα (Balamuralikrishna &. 

Dugger, 1995; ΤΠΔΠΘ, 2007; Orr, 2013). Ζ  αλάιπζε S.W.O.T. είρε ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Θπξίδσλ 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη ηε ζηήξημε ηεο Νεαληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ζθνπφ λα «απνηειέζεη έλα εξγαιείν νξγάλσζεο θαη 

ζπλνπηηθήο θαηαγξαθήο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πάλσ 

ζηελ επίηεπμε ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ θαη κηα νπζηαζηηθή βάζε γηα ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπο ζηελ επηθείκελε αλακφξθσζε ηνπ έξγνπ» (Ζιηάθεο, 2011). 

Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επηρεηξεκαηηθνχ έξγνπ, ην 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ κηαο ιχζεο ή ιήςεο απφθαζεο θαη λα εθαξκφδεηαη 

αθνινπζψληαο ηα παξαθάησ βήκαηα: «θαζηέξσζε ζηφρσλ δηεξεχλεζεο, θαηαλνκή 

θαζεθφλησλ θαη ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, δεκηνπξγία νκαδηθνχ πεξηβάιινληνο, 

δεκηνπξγία θαηαιφγσλ θαη πηλάθσλ  S.W.O.T. θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ 

θαηαιφγσλ ζε ζρέζε κε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο» (Κππαξηζζίδεο, 2006). Καη ηέινο, ε 

Orr (2013) αλαθέξεη φηη ε αλάιπζε S.W.O.T. ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

«κπνξεί λα είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ εθαξκνγή αιιαγήο θαη πξνζαξκνγήο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη, ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο, ησλ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ 

θαη λα παξέρεη κηα εζηηαζκέλε κέηξεζε γηα ην πψο νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ην 

πξφγξακκα». 

 

5.8.Δπίινγνο 

 

Οη έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ (Βαβνπξάθε,  Ενπγαλέιε, νθνχ & Κνχηξα, 2008), 

έρνπλ επηζεκάλεη φηη νη αμίεο ηεο αξηζηείαο θαη ησλ πςειψλ επηδηψμεσλ ζα πξέπεη λα 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ηειηθφ παξαδνηέν, αιιά θαη ηαπηφρξνλα λα εηζάγνπλ θη έλα 

αμηνινγηθφ ζχζηεκα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ. Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα, ν θχξηνο 

ζηφρνο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ πξνάγνπλ ηελ αξηζηεία θαη ηελ θαηλνηνκία κέζα απφ ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή κε ηελ παξάιιειε ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε πξνηείλεηαη λα 

είλαη ε άκεζε αμηνπνίεζή ηνπο κέζα απφ κηα ζπλερή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ λα  

κελ ελέρεη ηνλ απνζπαζκαηηθφ, ηνλ ειεγθηηθφ ή ην ζηείξν αμηνινγηθφ ραξαθηήξα κε 

ηνλ νπνίν έρεη ζπλδεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα (Βιάρνο & Γαγθιήο, 2008). 
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Δίλαη αλαγθαηφηεηα «ην ζρνιείν λα αλήθεη ζηνπο καζεηέο ηνπ». Ο εθπαηδεπηηθφο 

είλαη εθείλνο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ φπνπ ν καζεηήο ζα 

είλαη ζε ζέζε ζηελ ζπλέρεηα λα θαζνξίδεη ηνπο γεληθνχο, αιιά θαη ηνπο εηδηθνχο 

ζηφρνπο ηεο κάζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο κάζεζεο κε βάζεη ηηο αλάγθεο ηνπ 

ρσξίο λα παξαβιέπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ππφςε ηηο 

εθάζηνηε εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο,.  

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηελ  ηερλνθξαηηθή αληίιεςε ηεο εηζαγσγήο ηεο Γ.Ο.Π. ζηελ 

εθπαίδεπζε, είλαη θαιφ λα δηαζαθεληζηεί φηη ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο είλαη κνλαδηθή θαη εμαηνκηθεπκέλε θαη δελ κπνξεί λα απνηππσζεί ή λα 

ηππνπνηεζεί φπσο ε γξακκή παξαγσγήο κηαο επηρείξεζεο. Ζ πνηφηεηα ζηελ 

εθπαίδεπζε είλαη κηα πνιχπινθε θαη πνιχπιεπξε δηαδηθαζία πνπ δελ είλαη εχθνιν λα 

αμηνινγεζεί κε έλα δείθηε, νχηε κπνξεί λα εζηηάζεη ζε αληηθεηκεληθφηξνπνπο ζηφρνπο 

θαη ζθνπνχο ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ 

ζην νπνίν απεπζχλεηαη ή ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Ζ εηζαγσγή ηεο Ο.Π. ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί, ινηπφλ, κηα δπλακηθή 

αιιειεμαξηψκελε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζπλζήθεο. 

Οη δηαζηάζεηο ηεο Ο.Π. πνπ ζρεηίδνληαη κε ην καζεηηθφ πιεζπζκφ αλαθέξνληαη ζηηο 

αμίεο, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο ζηάζεηο, ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ αίζζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ θάζε καζεηή, ηηο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο θαη αξρέο πνπ 

δηαζέηεη (ΤΠΑΗΘΠΑ, 2012). Δλψ, νη δηαζηάζεηο ηεο Ο.Π. πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαίλεηαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε ζπλάθεηα κε ηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ παξαθίλεζε θαη ηε 

ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ.  

Ζ απνηπρία ηνπ «παιηνχ» ζρνιείνπ λα απνθχγεη ή λα κεηψζεη ηε καζεηηθή δηαξξνή  

θαη λα ζπλδέζεη ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, δελ αθήλεη πεξηζψξηα 

ακθηζβήηεζεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αλαδηάξζξσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Γθφβαξεο & Ρνπζάθεο, 2008). Ο καζεηήο βξίζθεηαη ζε κηα δηαξθή 

αιιαγή κέζα  απφ ηε καζεζηαθή θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νπφηε θαη νη αλάγθεο 

ηνπ κεηαβάιινληαη ζπλερψο θαη απαηηνχλ δηαξθήο αλαπξνζαξκνγή κέζα ζην ζπλερέο 

κεηαβαιιφκελν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα (ΤΠΑΗΘΠΑ-ΗΔΠ, 2012α). Ζ επηηπρία 

ηεο κεηάβαζεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ  απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε θαη απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαζηζηνχλ ην 

ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ-ζπκβνχινπ θαηαιπηηθφ.  
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Ο εθπαηδεπηηθφο «κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δηα βίνπ πκβνπιεπηηθήο 

ηαδηνδξνκίαο, αλαπηχζζνληαο δεμηφηεηεο-θιεηδηά απαξαίηεηεο ζε δξάζεηο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο» (Κσλζηαληνπνχινπ, 2007) ζηνπο καζεηέο ηνπ, θαιείηαη λα 

δεκηνπξγήζεη ην θαηάιιειν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ επηηπρία εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ  πνπ  πξνάγνπλ   ηε ζχλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο. Ο ζεζκφο ηνπ 

θαζεγεηή-κέληνξα πνπ νξγαλψλεη, ζπληνλίδεη θαη αμηνινγεί ην καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζεκαηνδνηεί ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ 

επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε απηφ ην λέν ξφιν. 
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ΜΔΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΡΔΤΝΑ 

 Υ s 

1. ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ, ΤΠΖΡΥΑΝ 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΠΟΤ ΔΘΔΑΝ ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

ΜΔ ΣΟΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ 3,22 0,67 

2. ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ, ΤΠΖΡΥΑΝ 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΗ ΡΟΛΟΗ ΠΟΤ ΔΠΔΛΔΞΑΝ ΚΑΗ ΑΝΑΛΑΒΑΝ ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΣΑ ΑΠΟ 

ΤΕΖΣΖΖ ΚΑΗ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ 4,33 0,50 

3. Ο/Ζ ΚΑΘΔ ΜΑΘΖΣΖ/ΣΡΗΑ ΑΝΔΛΑΒΔ ΚΑΠΟΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΖΣΑ/ΡΟΛΟ  4,56 0,53 

4. ΤΠΖΡΥΑΝ ΣΗΓΜΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤ ΓΔΝ ΖΞΔΡΑ ΣΗ 

ΔΠΡΔΠΔ ΝΑ ΚΑΝΧ Ζ ΓΔΝ ΔΗΥΑ ΣΗ ΝΑ ΚΑΝΧ 3,44 0,53 

5. ΟΣΑΝ ΠΑΡΑΒΗΑΕΟΣΑΝ ΚΑΠΟΗΟΗ ΚΑΝΟΝΔ, ΣΟΣΔ ΤΠΖΡΥΑΝ ΤΝΔΠΔΗΔ 3,89 0,33 

6. ΟΣΑΝ ΚΑΠΟΗΟ ΣΔΛΔΗΧΝΔ ΜΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΠΗΟ ΝΧΡΗ ΣΟΣΔ Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΟΤ 

ΑΝΑΘΔΣΔ ΚΑΠΟΗΑ ΑΛΛΖ ΔΡΓΑΗΑ 4,89 0,33 

7. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΟΤ ΕΖΣΟΤΔ ΝΑ ΔΞΖΓΖΧ ΜΔ ΠΟΗΟ ΣΡΟΠΟ ΟΡΓΑΝΧΑ/ΔΡΓΑΣΖΚΑ 

ΓΗΑ ΝΑ ΚΑΣΑΛΖΞΧ Δ ΚΑΠΟΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 4,33 0,71 

8. ΒΡΖΚΑ ΠΟΛΤ ΔΤΚΟΛΔ ΣΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΜΟΤ ΕΖΣΟΤΔ 

ΝΑ ΚΑΝΧ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 4,00 0,87 

9. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΔΡΗΜΔΝΔ ΑΠΟ ΚΑΠΟΗΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΝΑ 

ΚΑΝΟΤΝ ΠΟΤ ΞΔΠΔΡΝΟΤΑΝ ΣΗ ΓΤΝΑΜΔΗ ΣΟΤ 3,00 0,00 

10. ΟΣΑΝ ΜΑΘΑΗΝΑΜΔ ΚΑΣΗ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟ ΤΠΖΡΥΔ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΓΝΧΔΗ ΠΟΤ ΖΓΖ 

ΔΗΥΑΜΔ 3,67 0,50 

11. ΟΗ ΓΝΧΔΗ ΠΟΤ ΑΠΟΚΣΖΑΜΔ ΖΣΑΝ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΜΔ ΔΜΠΔΗΡΗΔ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΕΧΖ 4,11 0,78 

12. ΠΟΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΖΣΑΝ ΑΝΗΑΡΔ ΚΑΗ ΒΑΡΗΟΜΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ 1,78 0,67 

13. ΟΛΔ ΟΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΔΓΗΝΑΝ ΜΔ ΠΑΡΑΚΗΝΖΑΝ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΧ ΔΝΔΡΓΑ 

ΚΑΗ ΖΣΑΝ ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΔΡΗΟΣΔΡΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 4,11 0,78 

14. ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΥΔ ΠΟΛΛΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΥΧΡΟΤΔ ΠΟΛΤ ΓΡΖΓΟΡΑ ΥΧΡΗ 

ΝΑ ΑΦΖΝΔΗ ΣΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΝΑ ΚΑΣΑΝΟΖΧ ΠΛΖΡΧ ΟΛΔ ΣΗο ΓΡΑΔΗ  2,56 1,24 

15. ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΟΤ ΓΗΝΟΣΑΝ ΠΟΛΛΔ ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΝΑ 

ΤΜΜΔΣΔΥΧ ΔΝΔΡΓΑ Δ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΗΚΗΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ/ΓΡΑΔΗ  5,00 0,00 

16. ΟΛΟΗ ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΚΑΝΑΜΔ ΣΗ ΗΓΗΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1,33 0,50 

17. ΟΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔ ΚΑΘΔ ΜΑΘΖΣΖ ΖΣΑΝ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΟ 

ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΣΗ ΓΝΧΔΗ ΠΟΤ ΔΗΥΑΜΔ ΑΠΟΚΣΖΔΗ ΜΔΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3,56 0,53 

18. ΟΗ ΟΓΖΓΗΔ ΠΟΤ ΜΑ ΔΓΗΝΔ Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΑ ΜΠΔΡΓΔΤΑΝ ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ 1,44 0,73 

19. ΚΑΣΑΛΑΒΑΗΝΑΜΔ ΣΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΠΟΤ ΔΚΑΝΔ Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ 5,00 0,00 

20. ΓΔΝ ΤΠΖΡΥΑΝ ΞΔΚΑΘΑΡΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΠΟΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1,44 0,53 

21. ΟΣΑΝ ΜΗΛΟΤΔ Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΤΚΟΛΔΤΟΜΟΤΝ ΝΑ ΣΟΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΧ ΓΗΑΣΗ 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΔ ΦΡΑΔΗ ΚΑΗ ΛΔΞΔΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΣΗ ΚΑΣΑΛΑΒΑΗΝΑ 1,00 0,00 

22. ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΚΑΘΔ ΜΑΘΖΜΑΣΟ, Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΑ ΔΝΖΜΔΡΧΝΔ ΓΗΑ ΣΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΖΜΔΡΑ 5,00 0,00 

23. ΣΟ ΣΔΛΟ ΚΑΘΔ ΜΑΘΖΜΑΣΟ, Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΑ ΔΝΖΜΔΡΧΝΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ 

ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΖ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΖΜΔΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΗ ΣΟΤ 5,00 0,00 
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ΣΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΠΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ 

24. ΤΠΖΡΥΑΝ ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΚΑΣΑΛΑΒΑΗΝΑ ΣΖ ΥΔΖ ΑΝΑΜΔΑ Δ ΑΤΣΟ 

ΠΟΤ ΜΑΘΑΗΝΑΜΔ ΚΑΗ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΔΠΡΔΠΔ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ ΑΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 2,33 1,12 

25. ΟΣΑΝ ΜΑΘΑΗΝΑΜΔ ΚΑΣΗ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟ, Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΑ ΒΟΖΘΟΤΔ ΝΑ 

ΚΑΣΑΛΑΒΟΤΜΔ ΚΑΗ ΝΑ ΤΝΓΔΟΤΜΔ ΣΟ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟ ΜΔ ΟΑ ΖΓΖ ΓΝΧΡΗΕΑΜΔ 4,11 1,05 

26. ΚΑΘΔ ΦΟΡΑ ΠΟΤ Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΑΝΑΦΔΡΟΣΑΝ Δ ΜΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΝΧΡΗΕΑ 

Δ ΠΟΗΟ ΘΔΜΑ ΑΝΑΦΔΡΟΣΑΝ 5,00 0,00 

27. ΣΟ ΣΔΛΟ ΚΑΘΔ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΝΟΣΑΝ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 3,67 1,00 

28. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΑ ΔΓΗΝΔ ΟΟ ΥΡΟΝΟ ΥΡΔΗΑΕΟΣΑΝ ΓΗΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΟΤΜΔ ΜΗΑ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 4,22 0,67 

29. ΤΠΖΡΥΑΝ ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΓΗΝΔ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ 4,22 0,67 

30. ΤΠΖΡΥΑΝ ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΚΑΣΑΦΔΡΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΧ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ 

ΓΗΑΣΗ ΔΗΥΑ ΑΝΑΛΑΒΔΗ ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 3,56 0,53 

31. ΤΠΖΡΥΑΝ ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΜΠΟΡΟΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΧ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ 

ΛΟΓΧ ΚΟΤΡΑΖ 3,89 0,33 

32. ΤΠΖΡΥΑΝ ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ ΠΟΤ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝ ΜΠΟΡΟΤΔ ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΚΑΝΟΝΗΚΑ 

ΓΗΑΣΗ ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΑΠΟΤΗΑΕΑΝ 3,56 1,13 

33. ΤΠΖΡΥΑΝ ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ ΠΟΤ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝ ΓΗΝΟΣΑΝ ΚΑΝΟΝΗΚΑ ΓΗΑΣΗ 

ΑΠΟΤΗΑΕΔ Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ 4,11 0,78 

34. ΤΠΖΡΥΑΝ ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ ΠΟΤ ΚΑΝΑΜΔ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΝΑ 

ΑΝΑΠΛΖΡΧΟΤΜΔ ΣΑ ΚΔΝΑ 3,44 1,24 

35. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΡΟΝΣΗΕΔ ΧΣΔ ΝΑ ΤΠΑΡΥΔΗ ΟΛΟ ΣΟ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΝΑ 

ΜΠΟΡΔΟΤΜΔ ΝΑ ΤΛΟΠΟΗΖΟΤΜΔ ΣΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 4,89 0,33 

36. Δ ΟΛΖ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ, ΓΝΧΡΗΕΑ ΠΟΤ ΑΚΡΗΒΧ ΒΡΗΚΟΜΑΗ (ΑΡΥΖ, 

ΜΔΖ , ΣΔΛΟ) 4,56 0,73 

37. ΣΑ ΛΑΘΖ ΣΗ ΓΡΑΔΗ ΣΑ ΤΕΖΣΟΤΑΜΔ ΠΑΝΣΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ 4,33 0,87 

38. ΟΣΑΝ ΓΗΝΟΣΑΝ ΚΑΠΟΗΟ ΛΑΘΟ, Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΑ ΒΟΖΘΟΤΔ ΝΑ ΚΑΣΑΛΑΒΟΤΜΔ 

ΠΟΗΟ ΖΣΑΝ ΑΤΣΟ ΣΟ ΛΑΘΟ ΚΑΗ ΝΑ ΣΟ ΓΗΟΡΘΧΟΤΜΔ 4,89 0,33 

39. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΛΖΗΑΕΔ ΣΟΝ ΚΑΘΔΝΑ ΞΔΥΧΡΗΣΑ ΓΗΑ ΝΑ ΓΔΗ ΑΠΟ ΚΟΝΣΑ ΣΖ 

ΓΟΤΛΔΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΝΑ ΣΟΝ ΒΟΖΘΖΔΗ Δ ΣΤΥΟΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 4,78 0,67 

40. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΑ ΕΖΣΟΤΔ ΝΑ ΔΠΑΝΑΛΑΒΟΤΜΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ ΝΑ ΔΛΔΓΞΔΗ 

ΠΟΟ ΚΑΛΑ ΔΗΥΑΜΔ ΚΑΣΑΛΑΒΔΗ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΕΖΣΟΤΔ 5,00 0,00 

41. ΤΠΖΡΥΔ ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ ΔΡΧΣΖΔΗ Δ ΟΣΗ ΓΔΝ ΚΑΣΑΛΑΒΑΗΝΑΜΔ 5,00 0,00 

42. ΟΣΑΝ ΤΕΖΣΟΤΑΜΔ ΔΝΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑ Δ ΜΗΑ ΓΡΑΣΖΣΗΟΣΖΣΑ, Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖΖ 

ΜΑ ΤΠΟΓΔΗΚΝΔΤΔ ΣΡΟΠΟΤ ΛΤΖ Ζ ΒΔΛΣΗΧΖ ΧΣΔ ΝΑ ΜΠΟΡΔΟΤΜΔ ΝΑ 

ΓΗΟΡΘΧΟΤΜΔ ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ 5,00 0,00 

43. ΟΣΑΝ ΜΑ ΓΗΟΡΘΧΝΔ Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ, ΟΗ ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΗ ΟΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΖΣΑΝ 

ΔΤΣΟΥΔ 4,89 0,33 

44. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΗΥΔ ΚΑΠΟΗΑ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΤΜΠΑΘΔΗΑ Δ ΚΑΠΟΗΟΤ ΜΑΘΖΣΔ/ΣΡΗΔ 2,44 0,53 

45. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΖΣΑΝ ΓΗΚΑΗΟ 4,56 0,53 

46. ΔΝΗΧΘΑ ΑΝΔΣΑ ΚΑΗ ΔΤΥΑΡΗΣΑ ΜΔΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ 5,00 0,00 

47. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΗΥΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ 

ΜΑΘΖΜΑ 5,00 0,00 

48. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΝΘΑΡΡΤΝΔ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΝΑ ΛΔΝΔ ΣΖ ΓΝΧΜΖ ΣΟΤ 5,00 0,00 
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49. ΟΣΑΝ ΚΑΠΟΗΟΗ ΔΚΑΝΑΝ ΛΑΘΖ ΣΟΣΔ ΟΗ ΑΛΛΟΗ ΣΟΤ ΚΟΡΟΨΓΔΤΑΝ 1,00 0,00 

50. ΟΣΑΝ ΚΑΠΟΗΟ ΔΛΔΓΔ ΚΑΣΗ ΧΣΟ/ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ, Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΟΝ ΔΠΑΗΝΟΤΔ 4,44 0,53 

51. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΚΑΝΔ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΜΔ ΔΝΘΟΤΗΑΜΟ 4,67 0,50 

52. Ο ΚΑΘΖΓΖΣ ΑΝΔΦΔΡΔ Δ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΓΟΖ ΣΟΤ 3,56 1,24 

53. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΑΝΔΦΔΡΔ Δ ΚΑΘΔ ΜΑΘΖΣΖ ΞΔΥΧΡΗΣΑ ΣΖΝ ΔΠΗΓΟΖ ΣΟΤ 1,44 0,53 

54. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΑ ΑΠΔΗΛΟΤΔ ΜΔ ΣΗΜΧΡΗΔ 3,78 0,67 

55. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΔ ΠΟΛΛΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΓΗΑ ΝΑ 

ΚΑΣΑΝΟΖΟΤΜΔ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 5,00 0,00 

56. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΔ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΜΔΑ ΓΗΑ ΝΑ ΜΑΘΟΤΜΔ 

(ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ, ΒΗΒΛΗΑ, ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ, ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ) 5,00 0,00 

57. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΖΣΑΝ ΦΗΛΗΚΟ ΜΔ ΟΛΟΤ 3,89 0,33 

58. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΔ ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ 1,00 0,00 

59. ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΥΔ ΠΑΝΣΟΣΔ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΜΟΡΦΖ 4,89 0,33 

60. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΛΤΝΔ ΣΗ ΑΠΟΡΗΔ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ 4,89 0,33 

61. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΝΧΡΗΕΔΗ ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ ΣΟ 

ΜΑΘΖΜΑ ΣΟΤ 5,00 0,00 

62. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΝΧΡΗΕΔ ΠΧ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΟΣΑΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΑΝ 

ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ 4,67 0,50 

63. ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 

ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 5,00 0,00 

64. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΔ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΜΔ Δ ΔΞΧΥΟΛΗΚΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΓΡΑΔΗ, ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ, ΚΣΛ 5,00 0,00 

65. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΑΜΔ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΝΑ ΤΛΟΠΟΗΖΟΤΜΔ 

ΥΔΣΗΚΔ ΓΡΑΔΗ 5,00 0,00 

66. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΑΜΔ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ (ΤΓΥΡΟΝΑ, 

ΑΤΓΥΡΟΝΑ, ΓΗΑ ΕΧΖ ΜΑΘΖΜΑ) 5,00 0,00 

67. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΟΤΑΜΔ ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΔΧ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ Ζ 

ΑΛΛΟΤ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ 4,67 0,50 

68. ΜΠΟΡΟΤΑΜΔ ΝΑ ΕΖΣΖΟΤΜΔ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΚΑΗ ΔΚΣΟ ΣΖ ΧΡΑ 

ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 5,00 0,00 

69. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΖΣΑΝ ΠΟΛΤ ΦΗΛΗΚΟ ΚΑΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΜΔ ΟΛΟΤ ΣΟΤ 

ΜΑΘΖΣΔ/ΣΡΗΔ 4,78 0,44 

70. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΔ ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΜΔ ΥΗΟΤΜΟΡ 4,33 0,87 

71. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΣΑΝ ΓΗΑ ΜΔΝΑ 4,00 1,00 

72. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΗΥΔ ΥΗΟΤΜΟΡ 3,67 0,71 

73. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΟΤΔ ΜΔ ΣΟΤ ΓΟΝΔΗ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΝΟΝΣΑ 

ΣΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3,78 0,67 

74. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΑ ΒΟΖΘΖΔ ΝΑ ΥΔΗΡΗΣΟΤΜΔ ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΗ ΥΔΔΗ ΜΑ 

ΚΑΗ ΣΗ ΤΓΚΡΟΤΔΗ 3,22 0,97 

75. ΜΟΤ ΑΡΔΔΗ ΝΑ ΤΕΖΣΧ ΜΔ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΓΗΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΣΑ ΜΟΤ 3,56 1,01 

76. ΜΔ ΣΟΤ ΤΜΜΑΘΖΣΔ/ΣΡΗΔ ΜΟΤ Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΧ ΠΔΡΗΟΣΔΡΖ 

ΠΑΡΔΑ ΑΠΟ ΟΣΗ ΔΚΑΝΑ ΠΡΗΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2,89 0,78 

77. ΜΟΤ ΑΡΔΔ ΠΟΛΤ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΣΟ ΓΗΑΣΗ ΑΠΟΚΣΖΑ ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ ΓΝΧΔΗ 4,22 0,67 

78. ΤΠΖΡΥΔ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΜΑΘΖΣΧΝ ΚΑΗ ΚΑΘΖΓΖΣΖ 4,22 0,83 
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79. Ζ ΓΗΔΤΘΤΘΝΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΒΟΖΘΟΤΔ ΣΖΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 4,00 0,71 

80. Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΓΝΧΡΗΕΔ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 3,00 0,87 

81. ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ Ζ ΑΗΘΟΤΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΖΣΑΝ ΚΑΘΑΡΖ, ΕΔΣΖ ΚΑΗ ΦΡΟΝΣΗΜΔΝΖ 3,78 0,97 

82. ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΑΗΘΑΝΟΣΑΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 4,89 0,33 

83. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΦΑΡΜΟΕΔ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΔ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΜΔ ΤΝΔΠΔΗΑ, 

ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 5,00 0,00 

84. Ζ ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΖΣΑΝ ΦΗΛΗΚΖ ΚΑΗ ΔΤΥΑΡΗΣΖ 3,56 1,42 

85. ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΣΖΡΟΤΑΝ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΠΟΤ ΔΗΥΑΝ 

ΑΝΑΛΑΒΔΗ 3,00 1,00 

86. Ζ ΑΗΘΟΤΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΔΗΥΔ ΟΛΑ ΣΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΜΔΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 1,89 0,60 

87. ΟΗ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟΗ ΜΑΘΖΣΔ/ΣΡΗΔ ΤΜΠΔΡΗΦΔΡΟΝΣΑΝ ΜΔ ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΖΣΑ ΣΟ 

ΡΟΛΟ ΣΟΤ 2,56 0,53 

88. ΟΣΑΝ ΤΠΖΡΥΑΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΗΘΟΤΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ, ΣΟΣΔ ΒΡΗΚΟΣΑΝ 

ΑΜΔΖ ΛΤΖ 2,78 0,44 

89. ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΒΟΖΘΟΤΑΝ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 3,00 0,00 

90. Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΒΟΖΘΟΤΔ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 4,00 0,87 

91. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΞΖΓΟΤΔ ΑΠΛΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΟΖΣΑ Ο,ΣΗ ΓΔΝ ΚΑΣΑΛΑΒΑΗΝΑΝ ΟΗ 

ΜΑΘΖΣΔ 3,78 0,67 

92. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΔ ΜΗΑ ΛΟΓΗΚΖ ΠΟΡΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 2,56 0,88 

93. ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ, ΣΟ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ ΖΣΑΝ Ζ ΤΕΖΣΖΖ 

ΠΑΡΑ ΟΗ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΔ ΓΝΧΔΗ 3,89 0,78 

94. ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ ΤΕΖΣΟΤΑΜΔ ΑΛΛΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1,00 0,00 

95. ΤΠΖΡΥΑΝ ΠΡΧΣΟΣΤΠΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 5,00 0,00 

96. Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ/ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ/ΣΡΗΧΝ ΔΓΗΝΔ 

ΓΗΚΑΗΑ ΚΑΗ ΜΔ ΓΗΑΦΑΝΖ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ 5,00 0,00 

97. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΓΗΝΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΟΓΟ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ/ΣΡΗΧΝ ΣΟΝ 

ΚΑΘΔΝΑ ΥΧΡΗΣΑ 4,00 0,00 

98. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΑΝΔΦΔΡΔ ΣΖΝ ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΜΔΑ ΣΖΝ ΣΑΞΖ 5,00 0,00 

99. ΣΖΝ ΣΑΞΖ ΖΣΑΝ ΠΟΛΛΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΠΟΤ ΑΠΟΓΗΟΡΓΑΝΧΝΑΝ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ 4,11 0,33 

100. ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟ ΟΠΟΊΟ ΤΜΜΔΣΔΗΥΑΜΔ ΔΗΥΔ Α ΣΟΥΟ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 3,22 2,11 

101. ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ/ΣΡΗΔ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΗΥΑΝ Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΣΑΝ ΟΛΟΗ 

ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΜΔΝΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΔΝΟΗ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 4,00 0,00 

102. ΟΛΟΗ ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΑΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ ΓΗΑ ΣΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 4,89 0,33 

103. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΜΟΤ Δ ΟΛΔ ΣΗ ΦΑΔΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 5,00 0,00 

104. ΘΑ ΜΔ ΔΝΓΗΔΦΔΡΔ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΗΥΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΑ Δ ΔΝΑ ΑΝΑΛΟΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ 3,89 0,93 
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105. ΣΟ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΣΟ ΖΣΑΝ Ζ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΟΤ 4,89 0,33 

106. ΣΟ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΣΟ ΖΣΑΝ ΟΗ ΔΜΠΔΗΡΗΔ ΠΟΤ ΚΔΡΓΗΑ 3,78 0,44 

107. ΣΟ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΣΟ ΖΣΑΝ ΟΣΗ ΖΣΑΝ ΔΤΥΑΡΗΣΟ 4,33 0,50 

108. ΣΟ ΠΗΟ ΑΡΝΖΣΗΚΟ ΖΜΔΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΖΣΑΝ ΟΗ ΧΡΔ 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ 5,00 0,00 

109. ΣΟ ΠΗΟ ΑΡΝΖΣΗΚΟ ΖΜΔΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΖΣΑΝ ΟΣΗ ΓΔΝ ΔΗΥΔ ΠΟΛΛΔ 

ΓΡΑΔΗ 3,44 0,88 

 

Πίλαθαο 3. Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ 

Απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνξγξάκκαηνο ηνπ Οκίινπ Νεαληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 

0

1

2

3

4

5

6

 

ρήκα 1: Γηάγξακκα ζθεδαζκνχ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ εξψηεζε 14 

ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο   

 

0

1

2

3

4

5

6

 

ρήκα 2 : Γηάγξακκα ζθεδαζκνχ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ εξψηεζε 24 

ζρεηηθά κε ηελ αθνινπζία θαη ηελ ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε 
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0

1

2

3

4

5

6

 

ρήκα 3: Γηάγξακκα ζθεδαζκνχ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ εξψηεζε 25 

ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε ησλ λέσλ γλψζεσλ κε ηελ πξνεγνχκελε γλψζε  

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

 

ρήκα 4 : Γηάγξακκα ζθεδαζκνχ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ εξψηεζε 32  

ζρεηηθά κε ηηο απνπζίεο ηνπο 

 

0

1
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3

4

5

6

 

ρήκα 5 : Γηάγξακκα ζθεδαζκνχ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ εξψηεζε 34 

ζρεηηθά κε ηελ αλαπιήξσζε ησλ καζεκάησλ  
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3

4

5

6

 

ρήκα 6 : Γηάγξακκα ζθεδαζκνχ ησλ απαληήζεσλ ησλ 9 καζεηψλ ζηελ εξψηεζε 52 ζρεηηθά 

κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο επίδνζεο θαη απφδνζεο πνπ έδηλε ν θαζεγεηήο ζε καζεηέο θαη 

καζήηξηεο  

 

0

1

2

3

4

5

6

 

ρήκα 7 : Γηάγξακκα ζθεδαζκνχ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ εξψηεζε 75 

ζρεηηθά κε ην θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο κεηαμχ θαζεγεηή θαη καζεηψλ/ηξηψλ 

0

1

2

3

4

5

6

 

ρήκα 8: Γηάγξακκα ζθεδαζκνχ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ εξψηεζε 84 

ζρεηηθά κε ην θιίκα παξαθίλεζεο θαη ζπκκεηνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 
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0

1
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3

4

5
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ρήκα 9 : Γηάγξακκα ζθεδαζκνχ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ εξψηεζε 100 

ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηειηθνχ παξαδνηένπ ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 

μαθητής 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Ερώτ. 14 Ερώτ. 24 Ερώτ. 25 Ερώτ. 32 Ερώτ. 34 Ερώτ. 52 Ερώτ. 75 Ερώτ. 84 Ερώτ. 100

 

ρήκα 10 :  Απαληήζεηο ηνπ 1
νπ

 καζεηή ζηηο εξσηήζεηο 14, 24, 25, 32, 34, 52, 75, 84 θαη 100. 

 

μαθητής 2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Ερώτ. 14 Ερώτ. 24 Ερώτ. 25 Ερώτ. 32 Ερώτ. 34 Ερώτ. 52 Ερώτ. 75 Ερώτ. 84 Ερώτ. 100

 

ρήκα 11 : Απαληήζεηο ηνπ 2
νπ

 καζεηή ζηηο εξσηήζεηο 14, 24, 25, 32, 34, 52, 75, 84 θαη 100. 
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μαθητής 3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Ερώτ. 14 Ερώτ. 24 Ερώτ. 25 Ερώτ. 32 Ερώτ. 34 Ερώτ. 52 Ερώτ. 75 Ερώτ. 84 Ερώτ. 100

 

ρήκα 12 : Απαληήζεηο ηνπ 3
νπ

 καζεηή ζηηο εξσηήζεηο 14, 24, 25, 32, 34, 52, 75, 84 θαη 100. 

 

μαθητής 4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Ερώτ. 14 Ερώτ. 24 Ερώτ. 25 Ερώτ. 32 Ερώτ. 34 Ερώτ. 52 Ερώτ. 75 Ερώτ. 84 Ερώτ. 100

 

ρήκα 13 : Απαληήζεηο ηνπ 4
νπ

 καζεηή ζηηο εξσηήζεηο 14, 24, 25, 32, 34, 52, 75, 84 θαη 100. 

 

μαθητής 5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Ερώτ. 14 Ερώτ. 24 Ερώτ. 25 Ερώτ. 32 Ερώτ. 34 Ερώτ. 52 Ερώτ. 75 Ερώτ. 84 Ερώτ. 100

 

ρήκα 14  : Απαληήζεηο ηνπ 5
νπ

 καζεηή ζηηο εξσηήζεηο 14, 24, 25, 32, 34, 52, 75, 84 θαη 100. 
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μαθητής 6

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Ερώτ. 14 Ερώτ. 24 Ερώτ. 25 Ερώτ. 32 Ερώτ. 34 Ερώτ. 52 Ερώτ. 75 Ερώτ. 84 Ερώτ. 100

 

ρήκα 15: Απαληήζεηο ηνπ 6
νπ

 καζεηή ζηηο εξσηήζεηο 14, 24, 25, 32, 34, 52, 75, 84 θαη 100. 
 

μαθητής 7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Ερώτ. 14 Ερώτ. 24 Ερώτ. 25 Ερώτ. 32 Ερώτ. 34 Ερώτ. 52 Ερώτ. 75 Ερώτ. 84 Ερώτ. 100

 

ρήκα 16 : Απαληήζεηο ηνπ 7
νπ

 καζεηή ζηηο εξσηήζεηο 14, 24, 25, 32, 34, 52, 75, 84 θαη 100. 
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μαθητής 8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Ερώτ. 14 Ερώτ. 24 Ερώτ. 25 Ερώτ. 32 Ερώτ. 34 Ερώτ. 52 Ερώτ. 75 Ερώτ. 84 Ερώτ. 100

 

ρήκα 17 : Απαληήζεηο ηνπ 8
νπ

 καζεηή ζηηο εξσηήζεηο 14, 24, 25, 32, 34, 52, 75, 84 θαη 100. 

 

μαθητής 9

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Ερώτ. 14 Ερώτ. 24 Ερώτ. 25 Ερώτ. 32 Ερώτ. 34 Ερώτ. 52 Ερώτ. 75 Ερώτ. 84 Ερώτ. 100

 

ρήκα 18 : Απαληήζεηο ηνπ 9
νπ

 καζεηή ζηηο εξσηήζεηο 14, 24, 25, 32, 34, 52, 75, 84 θαη 100. 
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Δξωηεκαηνιόγην Έξεπλαο 

Γηαζέζηκν online ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν:  

https://docs.google.com/forms/d/1edNjJDsRh1VAt1eweRXfo-

zO3VZ6TBYWq7Mi8MKw_qg/viewform  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΝΔΑΝΗΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 2012-13 

ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ & ΜΑΘΖΣΡΗΔ ΣΟΤ 1ΟΤ ΠΠ ΓΔΛ ΑΘΖΝΑ "ΓΔΝΝΑΓΔΗΟ" ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΊΥΑΝ ΣΟΝ 
ΟΜΗΛΟ ΑΡΗΣΔΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΖΝ ΝΔΑΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 : 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΠΟΛΤ ΟΠΧ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΔΣΔ ΣΟ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΑΠΟΚΟΠΔΗ 
ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ  ΝΔΑΝΗΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΗΣΚΟΣΖΣΑ ΜΔ ΚΟΠΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΡΗΧΝ ΣΖ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΣΖ ΤΝΓΔΖ 
ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ.  

ΣΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΗΝΑΗ ΑΝΧΝΤΜΟ ΚΑΗ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ ΝΑ ΑΠΑΝΣΖΔΣΔ Δ ΟΛΔ ΣΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 
ΓΗΑ ΝΑ ΜΠΟΡΔΔΣΔ ΝΑ ΣΟ ΟΛΟΚΛΖΡΧΔΣΔ. ΑΦΟΤ ΑΠΑΝΣΖΔΣΔ Δ ΟΛΔ ΣΗ ΠΡΟΣΑΔΗ, ΠΑΣΖΣΔ 

ΟΠΧΓΖΠΟΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ SUBMIT ΠΟΤ ΒΡΗΚΔΣΔ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΟΤ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΓΗΑ ΝΑ ΣΟ 

ΤΠΟΒΑΛΔΣΔ. 

ΑΝΑΦΔΡΔΣΔ ΠΟΟ ΤΜΦΧΝΔΗΣΔ  Ή ΓΗΑΦΧΝΔΗΣΔ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΠΡΟΣΑΔΗ. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΣΔ ΣΖΝ 

ΚΛΗΜΑΚΑ 1-5 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ ΠΟΟ ΓΗΑΦΧΝΔΗΣΔ Ή ΤΜΦΧΝΔΗΣΔ  
(1=ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ, 2=ΓΗΑΦΧΝΧ, 3=ΓΔΝ ΓΗΑΦΧΝΧ/ΓΔΝ ΤΜΦΧΝΧ, 4=ΤΜΦΧΝΧ, 5=ΤΜΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ) 

Α ΔΤΥΑΡΗΣΧ ΔΚ ΣΧΝ ΠΡΟΣΔΡΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΟΛΤΣΗΜΟ ΥΡΟΝΟ Α. 

Ζ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ 

*Required 

ΦΤΛΟ * 

ΣΑΞΖ * 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΑ ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΔ ΘΔΜΑ * 

1. ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ, ΤΠΖΡΥΑΝ 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΠΟΤ ΔΘΔΑΝ ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ Δ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

2. ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ, ΤΠΖΡΥΑΝ 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΗ ΡΟΛΟΗ ΠΟΤ ΔΠΔΛΔΞΑΝ ΚΑΗ ΑΝΑΛΑΒΑΝ ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΣΑ 

ΑΠΟ ΤΕΖΣΖΖ ΚΑΗ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

3. Ο/Ζ ΚΑΘΔ ΜΑΘΖΣΖ/ΣΡΗΑ ΑΝΔΛΑΒΔ ΚΑΠΟΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΖΣΑ/ΡΟΛΟ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

4. ΤΠΖΡΥΑΝ ΣΗΓΜΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤ ΓΔΝ 

ΖΞΔΡΑ ΣΗ ΔΠΡΔΠΔ ΝΑ ΚΑΝΧ Ζ ΓΔΝ ΔΗΥΑ ΣΗ ΝΑ ΚΑΝΧ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

5. ΟΣΑΝ ΠΑΡΑΒΗΑΕΟΣΑΝ ΚΑΠΟΗΟΗ ΚΑΝΟΝΔ, ΣΟΣΔ ΤΠΖΡΥΑΝ ΤΝΔΠΔΗΔ * 
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1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

6. ΟΣΑΝ ΚΑΠΟΗΟ ΣΔΛΔΗΧΝΔ ΜΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΠΗΟ ΝΧΡΗ ΣΟΣΔ Ο 

ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΟΤ ΑΝΑΘΔΣΔ ΚΑΠΟΗΑ ΑΛΛΖ ΔΡΓΑΗΑ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

7. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΟΤ ΕΖΣΟΤΔ ΝΑ ΔΞΖΓΖΧ ΜΔ ΠΟΗΟ ΣΡΟΠΟ 

ΟΡΓΑΝΧΑ/ΔΡΓΑΣΖΚΑ ΓΗΑ ΝΑ ΚΑΣΑΛΖΞΧ Δ ΚΑΠΟΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

8. ΒΡΖΚΑ ΠΟΛΤ ΔΤΚΟΛΔ ΣΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΜΟΤ 

ΕΖΣΟΤΔ ΝΑ ΚΑΝΧ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

9. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΔΡΗΜΔΝΔ ΑΠΟ ΚΑΠΟΗΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ 

ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΝΑ ΚΑΝΟΤΝ ΠΟΤ ΞΔΠΔΡΝΟΤΑΝ ΣΗ ΓΤΝΑΜΔΗ ΣΟΤ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

10. ΟΣΑΝ ΜΑΘΑΗΝΑΜΔ ΚΑΣΗ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟ ΤΠΖΡΥΔ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΓΝΧΔΗ ΠΟΤ 

ΖΓΖ ΔΗΥΑΜΔ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

11. ΟΗ ΓΝΧΔΗ ΠΟΤ ΑΠΟΚΣΖΑΜΔ ΖΣΑΝ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΜΔ ΔΜΠΔΗΡΗΔ ΑΠΟ 

ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΕΧΖ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

12. ΠΟΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΖΣΑΝ ΑΝΗΑΡΔ ΚΑΗ ΒΑΡΗΟΜΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

13. ΟΛΔ ΟΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΔΓΗΝΑΝ ΜΔ ΠΑΡΑΚΗΝΖΑΝ ΝΑ 

ΤΜΜΔΣΔΥΧ ΔΝΔΡΓΑ ΚΑΗ ΖΣΑΝ ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΔΡΗΟΣΔΡΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

14. ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΥΔ ΠΟΛΛΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΥΧΡΟΤΔ ΠΟΛΤ 

ΓΡΖΓΟΡΑ ΥΧΡΗ ΝΑ ΑΦΖΝΔΗ ΣΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΝΑ ΚΑΣΑΝΟΖΧ ΠΛΖΡΧ ΟΛΔ 

ΣΗ ΓΡΑΔΗ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 



85 

 

15. ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΟΤ ΓΗΝΟΣΑΝ ΠΟΛΛΔ 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΧ ΔΝΔΡΓΑ Δ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΗΚΗΛΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ/ΓΡΑΔΗ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

16. ΟΛΟΗ ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΚΑΝΑΜΔ ΣΗ ΗΓΗΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

17. ΟΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔ ΚΑΘΔ ΜΑΘΖΣΖ ΖΣΑΝ ΥΔΣΗΚΔ 

ΜΔ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΣΗ ΓΝΧΔΗ ΠΟΤ ΔΗΥΑΜΔ ΑΠΟΚΣΖΔΗ ΜΔΑ ΣΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

18. ΟΗ ΟΓΖΓΗΔ ΠΟΤ ΜΑ ΔΓΗΝΔ Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΑ ΜΠΔΡΓΔΤΑΝ ΠΟΛΛΔ 

ΦΟΡΔ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

19. ΚΑΣΑΛΑΒΑΗΝΑΜΔ ΣΗο ΔΡΧΣΖΔΗ ΠΟΤ ΔΚΑΝΔ Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

20. ΓΔΝ ΤΠΖΡΥΑΝ ΞΔΚΑΘΑΡΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΠΟΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

21. ΟΣΑΝ ΜΗΛΟΤΔ Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΤΚΟΛΔΤΟΜΟΤΝ ΝΑ ΣΟΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΧ ΓΗΑΣΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΔ ΦΡΑΔΗ ΚΑΗ ΛΔΞΔΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΣΗ 

ΚΑΣΑΛΑΒΑΗΝΑ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

22. ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΚΑΘΔ ΜΑΘΖΜΑΣΟ, Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΑ ΔΝΖΜΔΡΧΝΔ ΓΗΑ ΣΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΖΜΔΡΑ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

23. ΣΟ ΣΔΛΟ ΚΑΘΔ ΜΑΘΖΜΑΣΟ, Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΑ ΔΝΖΜΔΡΧΝΔ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΟΡΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΖ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΖΜΔΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΠΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

24. ΤΠΖΡΥΑΝ ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΚΑΣΑΛΑΒΑΗΝΑ ΣΖ ΥΔΖ ΑΝΑΜΔΑ 

Δ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΜΑΘΑΗΝΑΜΔ ΚΑΗ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΔΠΡΔΠΔ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ ΑΝ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ * 

 
1 2 3 4 5 
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ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

25. ΟΣΑΝ ΜΑΘΑΗΝΑΜΔ ΚΑΣΗ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟ, Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΑ ΒΟΖΘΟΤΔ ΝΑ 

ΚΑΣΑΛΑΒΟΤΜΔ ΚΑΗ ΝΑ ΤΝΓΔΟΤΜΔ ΣΟ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟ ΜΔ ΟΑ ΖΓΖ 

ΓΝΧΡΗΕΑΜΔ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

26. ΚΑΘΔ ΦΟΡΑ ΠΟΤ Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΑΝΑΦΔΡΟΣΑΝ Δ ΜΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΕΑ Δ ΠΟΗΟ ΘΔΜΑ ΑΝΑΦΔΡΟΣΑΝ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

27. ΣΟ ΣΔΛΟ ΚΑΘΔ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΝΟΣΑΝ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΣΟΤ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

28. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΑ ΔΓΗΝΔ ΟΟ ΥΡΟΝΟ ΥΡΔΗΑΕΟΣΑΝ ΓΗΑ ΝΑ 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΟΤΜΔ ΜΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

29. ΤΠΖΡΥΑΝ ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΓΗΝΔ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

30. ΤΠΖΡΥΑΝ ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΚΑΣΑΦΔΡΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΧ ΣΟ 

ΜΑΘΖΜΑ ΓΗΑΣΗ ΔΗΥΑ ΑΝΑΛΑΒΔΗ ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

31. ΤΠΖΡΥΑΝ ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΜΠΟΡΟΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΧ ΣΟ 

ΜΑΘΖΜΑ ΛΟΓΧ ΚΟΤΡΑΖ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

32. ΤΠΖΡΥΑΝ ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ ΠΟΤ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝ ΜΠΟΡΟΤΔ ΝΑ ΓΗΝΔΗ 

ΚΑΝΟΝΗΚΑ ΓΗΑΣΗ ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΑΠΟΤΗΑΕΑΝ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

33. ΤΠΖΡΥΑΝ ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ ΠΟΤ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝ ΓΗΝΟΣΑΝ ΚΑΝΟΝΗΚΑ 

ΓΗΑΣΗ ΑΠΟΤΗΑΕΔ Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

34. ΤΠΖΡΥΑΝ ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ ΠΟΤ ΚΑΝΑΜΔ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΝΑ 

ΑΝΑΠΛΖΡΧΟΤΜΔ ΣΑ ΚΔΝΑ * 

 
1 2 3 4 5 
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ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

35. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΡΟΝΣΗΕΔ ΧΣΔ ΝΑ ΤΠΑΡΥΔΗ ΟΛΟ ΣΟ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ ΤΛΗΚΟ 

ΓΗΑ ΝΑ ΜΠΟΡΔΟΤΜΔ ΝΑ ΤΛΟΠΟΗΖΟΤΜΔ ΣΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

36. Δ ΟΛΖ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ, ΓΝΧΡΗΕΑ ΠΟΤ ΑΚΡΗΒΧ 

ΒΡΗΚΟΜΑΗ (ΑΡΥΖ, ΜΔΖ , ΣΔΛΟ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

37. ΣΑ ΛΑΘΖ ΣΗ ΓΡΑΔΗ ΣΑ ΤΕΖΣΟΤΑΜΔ ΠΑΝΣΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

38. ΟΣΑΝ ΓΗΝΟΣΑΝ ΚΑΠΟΗΟ ΛΑΘΟ, Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΑ ΒΟΖΘΟΤΔ ΝΑ 

ΚΑΣΑΛΑΒΟΤΜΔ ΠΟΗΟ ΖΣΑΝ ΑΤΣΟ ΣΟ ΛΑΘΟ ΚΑΗ ΝΑ ΣΟ ΓΗΟΡΘΧΟΤΜΔ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

39. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΛΖΗΑΕΔ ΣΟΝ ΚΑΘΔΝΑ ΞΔΥΧΡΗΣΑ ΓΗΑ ΝΑ ΓΔΗ ΑΠΟ 

ΚΟΝΣΑ ΣΖ ΓΟΤΛΔΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΝΑ ΣΟΝ ΒΟΖΘΖΔΗ Δ ΣΤΥΟΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

40. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΑ ΕΖΣΟΤΔ ΝΑ ΔΠΑΝΑΛΑΒΟΤΜΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ ΝΑ 

ΔΛΔΓΞΔΗ ΠΟΟ ΚΑΛΑ ΔΗΥΑΜΔ ΚΑΣΑΛΑΒΔΗ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΕΖΣΟΤΔ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

41. ΤΠΖΡΥΔ ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ ΔΡΧΣΖΔΗ Δ ΟΣΗ ΓΔΝ 

ΚΑΣΑΛΑΒΑΗΝΑΜΔ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

42. ΟΣΑΝ ΤΕΖΣΟΤΑΜΔ ΔΝΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑ Δ ΜΗΑ ΓΡΑΣΖΣΗΟΣΖΣΑ, Ο 

ΚΑΘΖΓΖΣΖΖ ΜΑ ΤΠΟΓΔΗΚΝΔΤΔ ΣΡΟΠΟΤ ΛΤΖ Ζ ΒΔΛΣΗΧΖ ΧΣΔ ΝΑ 

ΜΠΟΡΔΟΤΜΔ ΝΑ ΓΗΟΡΘΧΟΤΜΔ ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

43. ΟΣΑΝ ΜΑ ΓΗΟΡΘΧΝΔ Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ, ΟΗ ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΗ ΟΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ΖΣΑΝ ΔΤΣΟΥΔ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

44. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΗΥΔ ΚΑΠΟΗΑ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΤΜΠΑΘΔΗΑ Δ ΚΑΠΟΗΟΤ 

ΜΑΘΖΣΔ/ΣΡΗΔ * 

 
1 2 3 4 5 
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ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

45. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΖΣΑΝ ΓΗΚΑΗΟ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

46. ΔΝΗΧΘΑ ΑΝΔΣΑ ΚΑΗ ΔΤΥΑΡΗΣΑ ΜΔΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

47. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΗΥΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΓΗΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

48. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΝΘΑΡΡΤΝΔ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΝΑ ΛΔΝΔ ΣΖ ΓΝΧΜΖ ΣΟΤ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

49. ΟΣΑΝ ΚΑΠΟΗΟΗ ΔΚΑΝΑΝ ΛΑΘΖ ΣΟΣΔ ΟΗ ΑΛΛΟΗ ΣΟΤ ΚΟΡΟΨΓΔΤΑΝ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

50. ΟΣΑΝ ΚΑΠΟΗΟ ΔΛΔΓΔ ΚΑΣΗ ΧΣΟ/ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ, Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΟΝ 

ΔΠΑΗΝΟΤΔ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

51. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΚΑΝΔ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΜΔ ΔΝΘΟΤΗΑΜΟ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

52. Ο ΚΑΘΖΓΖΣ ΑΝΔΦΔΡΔ Δ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΓΟΖ ΣΟΤ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

53. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΑΝΔΦΔΡΔ Δ ΚΑΘΔ ΜΑΘΖΣΖ ΞΔΥΧΡΗΣΑ ΣΖΝ ΔΠΗΓΟΖ ΣΟΤ 

* 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

54. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΑ ΑΠΔΗΛΟΤΔ ΜΔ ΣΗΜΧΡΗΔ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

55. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΔ ΠΟΛΛΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΤ 

ΣΡΟΠΟΤ ΓΗΑ ΝΑ ΚΑΣΑΝΟΖΟΤΜΔ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
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56. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΔ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΜΔΑ ΓΗΑ ΝΑ 

ΜΑΘΟΤΜΔ(ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ, ΒΗΒΛΗΑ, ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ, ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

57. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΖΣΑΝ ΦΗΛΗΚΟ ΜΔ ΟΛΟΤ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

58. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΔ ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΣΟΤ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

59. ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΥΔ ΠΑΝΣΟΣΔ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΜΟΡΦΖ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

60. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΛΤΝΔ ΣΗ ΑΠΟΡΗΔ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

61. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΝΧΡΗΕΔΗ ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΟΤ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

62. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΝΧΡΗΕΔ ΠΧ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΟΣΑΝ 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΑΝ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

63. ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

64. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΔ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΜΔ Δ ΔΞΧΥΟΛΗΚΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΓΡΑΔΗ, ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ, ΚΣΛ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

65. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΑΜΔ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΝΑ 

ΤΛΟΠΟΗΖΟΤΜΔ ΥΔΣΗΚΔ ΓΡΑΔΗ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

66. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΑΜΔ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

(ΤΓΥΡΟΝΑ, ΑΤΓΥΡΟΝΑ, ΓΗΑ ΕΧΖ ΜΑΘΖΜΑ) * 

 
1 2 3 4 5 
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ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

67. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΟΤΑΜΔ ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΔΧ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ Ζ ΑΛΛΟΤ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

68. ΜΠΟΡΟΤΑΜΔ ΝΑ ΕΖΣΖΟΤΜΔ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΚΑΗ ΔΚΣΟ 

ΣΖ ΧΡΑ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

69. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΖΣΑΝ ΠΟΛΤ ΦΗΛΗΚΟ ΚΑΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΜΔ ΟΛΟΤ ΣΟΤ 

ΜΑΘΖΣΔ/ΣΡΗΔ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

70. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΔ ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΜΔ ΥΗΟΤΜΟΡ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

71. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΣΑΝ ΓΗΑ ΜΔΝΑ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

72. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΗΥΔ ΥΗΟΤΜΟΡ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

73. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΟΤΔ ΜΔ ΣΟΤ ΓΟΝΔΗ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ 

ΔΝΖΜΔΡΧΝΟΝΣΑ ΣΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

74. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΑ ΒΟΖΘΖΔ ΝΑ ΥΔΗΡΗΣΟΤΜΔ ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΗ 

ΥΔΔΗ ΜΑ ΚΑΗ ΣΗ ΤΓΚΡΟΤΔΗ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

75. ΜΟΤ ΑΡΔΔΗ ΝΑ ΤΕΖΣΧ ΜΔ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΓΗΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΣΑ ΜΟΤ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

76. ΜΔ ΣΟΤ ΤΜΜΑΘΖΣΔ/ΣΡΗΔ ΜΟΤ Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΧ 

ΠΔΡΗΟΣΔΡΖ ΠΑΡΔΑ ΑΠΟ ΟΣΗ ΔΚΑΝΑ ΠΡΗΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

77. ΜΟΤ ΑΡΔΔ ΠΟΛΤ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΣΟ ΓΗΑΣΗ ΑΠΟΚΣΖΑ ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ 

ΓΝΧΔΗ * 

 
1 2 3 4 5 
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ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

78. ΤΠΖΡΥΔ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΜΑΘΖΣΧΝ ΚΑΗ ΚΑΘΖΓΖΣΖ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

79. Ζ ΓΗΔΤΘΤΘΝΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΒΟΖΘΟΤΔ ΣΖΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

80. Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΓΝΧΡΗΕΔ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

* 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

81. ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ Ζ ΑΗΘΟΤΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΖΣΑΝ ΚΑΘΑΡΖ, ΕΔΣΖ ΚΑΗ 

ΦΡΟΝΣΗΜΔΝΖ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

82. ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΑΗΘΑΝΟΣΑΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

83. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΦΑΡΜΟΕΔ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΔ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΜΔ ΤΝΔΠΔΗΑ, 

ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

84. Ζ ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΖΣΑΝ ΦΗΛΗΚΖ ΚΑΗ ΔΤΥΑΡΗΣΖ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

85. ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΣΖΡΟΤΑΝ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΠΟΤ 

ΔΗΥΑΝ ΑΝΑΛΑΒΔΗ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

86. Ζ ΑΗΘΟΤΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΔΗΥΔ ΟΛΑ ΣΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΜΔΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

87. ΟΗ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟΗ ΜΑΘΖΣΔ/ΣΡΗΔ ΤΜΠΔΡΗΦΔΡΟΝΣΑΝ ΜΔ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΖΣΑ ΣΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

88. ΟΣΑΝ ΤΠΖΡΥΑΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΗΘΟΤΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ, ΣΟΣΔ 

ΒΡΗΚΟΣΑΝ ΑΜΔΖ ΛΤΖ * 
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1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

89. ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΒΟΖΘΟΤΑΝ ΣΖΝ 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

90. Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΒΟΖΘΟΤΔ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

91. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΞΖΓΟΤΔ ΑΠΛΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΟΖΣΑ Ο,ΣΗ ΓΔΝ 

ΚΑΣΑΛΑΒΑΗΝΑΝ ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

92. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΔ ΜΗΑ ΛΟΓΗΚΖ ΠΟΡΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

93. ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ, ΣΟ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ ΖΣΑΝ Ζ 

ΤΕΖΣΖΖ ΠΑΡΑ ΟΗ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΔ ΓΝΧΔΗ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

94. ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ ΤΕΖΣΟΤΑΜΔ ΑΛΛΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

95. ΤΠΖΡΥΑΝ ΠΡΧΣΟΣΤΠΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

96. Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ/ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ/ΣΡΗΧΝ 

ΔΓΗΝΔ ΓΗΚΑΗΑ ΚΑΗ ΜΔ ΓΗΑΦΑΝΖ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

97. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΓΗΝΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΟΓΟ ΣΧΝ 

ΜΑΘΖΣΧΝ/ΣΡΗΧΝ ΣΟΝ ΚΑΘΔΝΑ ΥΧΡΗΣΑ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

98. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΑΝΔΦΔΡΔ ΣΖΝ ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΜΔΑ ΣΖΝ 

ΣΑΞΖ * 

 
1 2 3 4 5 
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ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

99. ΣΖΝ ΣΑΞΖ ΖΣΑΝ ΠΟΛΛΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΠΟΤ ΑΠΟΓΗΟΡΓΑΝΧΝΑΝ ΣΟ 

ΜΑΘΖΜΑ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

100. ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟ ΟΠΟΊΟ ΤΜΜΔΣΔΗΥΑΜΔ ΔΗΥΔ Α ΣΟΥΟ ΣΖΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

101. ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ/ΣΡΗΔ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΗΥΑΝ Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΣΑΝ 

ΟΛΟΗ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΜΔΝΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΔΝΟΗ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ 

ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

102. ΟΛΟΗ ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΑΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ ΓΗΑ ΣΗ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

103. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΜΟΤ Δ ΟΛΔ ΣΗ ΦΑΔΗ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

104. ΘΑ ΜΔ ΔΝΓΗΔΦΔΡΔ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΗΥΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΑ Δ ΔΝΑ ΑΝΑΛΟΓΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

105. ΣΟ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΣΟ ΖΣΑΝ Ζ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΜΟΤ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

106. ΣΟ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΣΟ ΖΣΑΝ ΟΗ ΔΜΠΔΗΡΗΔ 

ΠΟΤ ΚΔΡΓΗΑ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

107. ΣΟ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΣΟ ΖΣΑΝ ΟΣΗ ΖΣΑΝ 

ΔΤΥΑΡΗΣΟ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

108. ΣΟ ΠΗΟ ΑΡΝΖΣΗΚΟ ΖΜΔΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΖΣΑΝ ΟΗ ΧΡΔ 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ * 

 
1 2 3 4 5 
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ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

109. ΣΟ ΠΗΟ ΑΡΝΖΣΗΚΟ ΖΜΔΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΖΣΑΝ ΟΣΗ ΓΔΝ ΔΗΥΔ 

ΠΟΛΛΔ ΓΡΑΔΗ * 

 
1 2 3 4 5 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
     

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

 

 

SWOT Analysis: Internal Assessment Table 

 

Program 

Component  

 

Program Strengths Program Weaknesses 

 

Program 

Management 

and Staffing 

 

(e.g., fully staffed team) (e.g., limited professional 

development opportunities for staff) 

 

Program Planning 

and Monitoring 

 

 

(e.g., newly revamped tracking 

system in place to document 

technical assistance activities) 

(e.g., lack of staff skills in collecting 

and analyzing data for  program 

planning) 

 

Professional 

Development 

Events and 

Technical 

Assistance  
 

 

(e.g., our distance learning 

capabilities) 

(e.g., training cadre too small) 

 

Partnerships 

 

 

(e.g., program participation in 

regional school health coordinating 

council) 

(e.g., no working relationship with 

department of education assessment 

unit) 

 

Other 

 

 

 

(e.g., recent recognition by 

department of education 

commissioner for our program work) 

(e.g., insufficient work space and 

storage) 

 

ρήκα 19. Αλάιπζε S.W.O.T. γηα ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο 

(Πεγή: DASH Program Inventory - SWOT Worksheet for School Health Programs 

http://www.cdc.gov/healthyyouth/evaluation/ )

http://www.cdc.gov/healthyyouth/evaluation/
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SWOT Analysis:  External Assessment Table 

 
Program 

Component  

 

Program Opportunities  
 

Programs Threats  
 

 

Program 

Management and 

Staffing 
 

 

 

(e.g., staff dedicated to health 

education coordination in most school 

districts) 

(e.g., state hiring freeze so unable 

to fully staff program) 

 

Program Planning 

and Monitoring 
 

 

 

(e.g., collaboration with university 

faculty who are consulting on program 

evaluation) 

 

(e.g., resistance of  schools in state 

to participate in YRBS- Youth Risk 

Behavior Survey)  

 

Professional 

Development 

Events and 

Technical 

Assistance  
 

 

 

(e.g., use of standards-aligned HIV 

prevention materials in less than 50% 

of districts and schools suggesting 

need for technical assistance) 

(e.g., limited number of teacher 

release days) 

 

Partnerships 
 

 

 

 

(e.g., new leadership within the 

community planning group for HIV 

prevention) 

(e.g., historically negative 

relationship between two key 

partners) 

 

Other 
 

 

 

 

(e.g., lower rates of condom use 

reported by Hispanic female teens on 

YRBS suggesting need for targeted 

intervention) 

(e.g., unfavorable parental 

attitudes toward required physical 

education courses in middle 

schools) 

 

ρήκα 20. Αλάιπζε S.W.O.T. γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο 

(Πεγή: DASH Program Inventory - SWOT Worksheet for School Health Programs 

http://www.cdc.gov/healthyyouth/evaluation/ ) 

 

 

 

 

 

http://www.cdc.gov/healthyyouth/evaluation/

