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την πραγµατικότητα ν’ αλλάξουµε. 
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Περίληψη 

Οι οικονοµίες των κρατών της ευρωπαϊκής οικογένειας, για να µπορέσουν 

ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόµενες παγκόσµιες κοινωνικές προκλήσεις, 

οφείλουν να µετεξελιχθούν σε οικονοµίες ανταγωνιστικές και βιώσιµες, στηριζόµενες 

στη γνώση και την εµπειρία. Ο κλάδος της εκπαίδευσης αποτελεί πρωταρχικό 

παράγοντα ανάπτυξης της οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας των κρατών µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η ανοµοιογένεια του µαθητικού πληθυσµού, που 

αποτελεί πλέον µία πραγµατικότητα, δηµιουργεί απορρύθµιση των εκπαιδευτικών 

δοµών και απαιτεί τη χάραξη νέων στρατηγικών σχεδίων και πολιτικών.  

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µελετήθηκε και αναλύθηκε η δοµή, η 

οργάνωση και η ποικιλία των τύπων εκπαίδευσης του γερµανικού συστήµατος, στο 

πλαίσιο ενός πολυπολιτισµικού περιβάλλοντος, και κυρίως του κλάδου της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Αρχικά αναλύονται οι διαπολιτισµικές αρχές και τα 

µοντέλα µεταναστευτικής εκπαιδευτικής πολιτικής ενώ στη συνέχεια, κάνοντας χρήση 

των εργαλείων της στρατηγικής ανάλυσης, παρουσιάζεται και διασαφηνίζεται το 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των εκπαιδευτικών οργανισµών της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας µεν τα δυνατά και αδύναµα σηµεία τους, 

δε τις ευκαιρίες, απειλές και τους πιθανούς κινδύνους του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Μέσω της στρατηγικής αυτής ανάλυσης και της ανάδειξης του κλάδου της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της Γερµανίας, οριοθετούνται και προτείνονται ορισµένες 

«βέλτιστες» εκπαιδευτικές πρακτικές και πρότυπα ευρωπαϊκά σχολικά προγράµµατα 

που συνδέονται µε την καινοτοµία, την αριστεία και την επιχειρηµατικότητα στο 

σχολείο. Το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας βασίζεται σε βιβλιογραφικές πηγές και 

δεδοµένα που αντλήθηκαν µέσω έγκυρων εγχειριδίων και ηλεκτρονικών πηγών.  

 

Θεµατική περιοχή: γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα, γερµανική εκπαιδευτική 

πολιτική, στρατηγική ανάλυση, πρωτοβάθµια εκπαίδευση, χάραξη ευρωπαϊκών 

πολιτικών.  

 

Λέξεις κλειδιά: στρατηγική ανάλυση, SWOT ανάλυση, PEST ανάλυση, ευρωπαϊκά 

εκπαιδευτικά πρότυπα, κλάδος πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
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Abstract 

The economies of the states of the European family, in order to respond to the 

ever-growing global social challenges, must evolve into competitive and sustainable 

economies, based on knowledge and experience. The education sector is a primary 

factor in the development of the economy and entrepreneurship of the Member States 

of the European Union, but the heterogeneity of the student population, which is now a 

reality, creates deregulation of educational structures and requires new strategic plans 

and policies. 

In this thesis, the structure, organization and diversity of the education systems 

of the German system was studied and analyzed, within a multicultural environment, 

especially the primary education sector. Initially, intercultural principles and 

immigration education policy models are analyzed, and then, using the tools of the 

strategic analysis, the internal and external environment of the primary education 

institutions is presented and elucidated, highlighting their strengths and weaknesses, 

and the opportunities, threats and potential dangers of the external environment. 

Through this strategic analysis and the emergence of the primary education sector in 

Germany, some "best" educational practices and standard European curricula linked to 

innovation, excellence and entrepreneurship in school are delimited and proposed. The 

theoretical framework of the thesis is based on bibliographic sources and data obtained 

through valid handbooks and electronic sources. 

  
Thematic area: German education system, German education policy, strategic 

analysis, primary education, European policy designing. 
 

Key words: strategic analysis, SWOT analysis, PEST analysis, European educational 

standards, primary education. 

 

Zusammenfassung 

Damit die Wirtschaft den Mitgliedern der europäischen Familie den ständig 

steigenden weltweit gesellschaftlichen Herausforderungen entsprechen können, 

müssen sie sich konkurrenz- und lebensfähig weiterentwickeln und den Schwerpunkt 

auf die Kenntnis und die Erfahrung legen. Die Bildungsbranche stellt einen 

fundamentalen Entwicklungsfaktor der Wirtschaft und Unternehmungslust der 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union dar, aber die Uneinheitlichkeit der 
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Schulbevolkerung, die nunmehr die Wahrheit ist, schafft Deregulierung bei den 

Bildungsstrukturen und verlangt das Abstecken neuer strategischen Pläne und Politik. 

An dieser Masterarbeit wurde die Struktur, die Organisation und die 

Vielfähigkeit der Bildungsformen des deutsches Systems untersucht und analysiert, im 

Rahmen einer interkulturellen Umgebung, und vor allem des Zweiges der 

Grundschulbildung.  Am Anhang werden die interkulturelle Prinzipen und das Model 

des Migrations-Bildungs-Politik analysiert während anschließend, mit dem Gebrauch 

von Instrumenten der strategischen Analysierung, die innere und äußere Umgebung der 

Bildungsorganisationen der Grundschulbildung vorgestellt und geklärt wird, beim 

bekannt machen einerseits ihrer Stärke und ihrer Schwäche, anderseits die 

Möglichkeiten, die Drohungen und die möglichen Gefahren der äußeren Umwelt. 

Durch diese Strategische Analyse und der Ernennung der Branchen der 

Grundschulbildunng in Deutschland, werden manche von der besten Bildungspraxis 

und vorbildliche und europäische Schulprogramme begrenzt und vorgeschlagen, die 

mit der Innovation dem Perfekt –sein und die Unternehmungslust in der Schule 

verknüpft sind. Das theoretischen Teil der Meisterarbeit gründet sich auf 

bibliographische Quellen und Daten, die geschöpft wurden aus verlässlichen 

Handbücher und elektronischen Quellen. 

 

Thematisches Gebiet: deutsches Bildungssystem, deutsche Bildungspolitik, 

strategische Analyse, Grundschulbildung, Abstecken europäischen Politik. 

  

Schlüsselwörter: strategische Analyse, SWOT Analyse, PEST Analyse, europäische 

Bildungsmodelle, Branche der Grundschulbildung. 
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Δοµή Εργασίας 
 

Στο 1ο Κεφάλαιο περιγράφεται το γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα και πιο 

συγκεκριµένα ο κλάδος της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στη Γερµανία. Επίσης, 

µελετάται η µεταναστευτική πολιτική, η διαπολιτισµική εκπαιδευτική πολιτική και 

παρουσιάζονται εκτενέστερα τα µοντέλα της γερµανικής εκπαίδευσης. Στο τέλος του 

κεφαλαίου γίνεται ανάλυση των προβληµάτων και εµποδίων που προκύπτουν στη 

διαπολιτισµική εκπαίδευση, αλλά και παρουσίαση των αποτελεσµάτων της 

µεταναστευτικής πολιτικής της Γερµανίας. 

Στο 2ο Κεφάλαιο µελετώνται οι ορισµοί της στρατηγικής και του στρατηγικού 

σχεδιασµού, ενώ στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης 

(ΚΠΑ) και του µοντέλου EFQM (European Foundation for Quality Management). 

Επιπλέον, αναλύονται οι έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση και παρουσιάζονται 

τα κριτήρια ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν θα µπορούσαν να µην 

µελετηθούν εκτενώς οι SWOT και PEST αναλύσεις του κλάδου της Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης στη Γερµανία. 

Στο 3ο και τελευταίο Κεφάλαιο οριοθετείται η έννοια της «καλής –βέλτιστης 

εκπαιδευτικής πρακτικής» και τονίζεται η αναγκαιότητα υιοθέτησης νέων πολιτικών, 

µεθόδων, δράσεων και προγραµµάτων που να προετοιµάζουν τους µαθητές για τις 

σύγχρονες οικονοµικο –κοινωνικές αλλαγές και απαιτήσεις της εποχής. Παρουσιάζεται 

ο τρόπος σύνδεσης της επιχειρηµατικότητας µε το εκπαιδευτικό σύστηµα, καθώς και 

η σπουδαιότητα της καινοτοµίας και αριστείας στην εκπαίδευση. Τέλος, 

παρουσιάζονται ορισµένα ευρωπαϊκά προγράµµατα ενίσχυσης της εξωστρέφειας των 

σχολείων και προώθησης των καλών πρακτικών, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην αξία 

της επιβράβευσης των σχολείων και των εκπαιδευτικών.  

Τέλος, παρουσιάζονται τα συνολικά συµπεράσµατα της εργασίας και οι 

προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και προβληµατισµό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
 

H ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Εισαγωγή 

Η Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας είναι χωρισµένη σε δεκαέξι 

κρατίδια – πολιτείες, όπου κάθε πολιτεία έχει την ευθύνη των εκπαιδευτικών 

οργανισµών και τη διαχείριση του εκπαιδευτικού συστήµατος της, σύµφωνα µε τις 

κατευθυντήριες οδηγίες που ορίζονται από το Σύνταγµα. Κατά συνέπεια, υπάρχουν 

δεκαέξι διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήµατα που παρουσιάζουν κάποιες διαφορές, 

αλλά οι βασικές αρχές και η δοµή τους είναι παρόµοιες και καθορίζονται από το 

Υπουργείο Εκπαίδευσης και Τεχνών. Η ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία του 

εκπαιδευτικού συστήµατος ανήκει αποκλειστικά στα οµόσπονδα κρατίδια, ενώ το 

οµοσπονδιακό σύνταγµα περιέχει µόνο θεµελιώδεις διατάξεις που αφορούν θέµατα 

εκπαίδευσης, πολιτισµού και επιστηµών, όπως για παράδειγµα τη διασφάλιση της 

ελευθερίες στην τέχνη, την επιστήµη και την έρευνα. Για την αποφυγή µεγάλων 

αποκλίσεων και διαφορών στη δοµή και οργάνωση των εκπαιδευτικών συστηµάτων 

των κρατιδίων και τη διατήρηση ενός ενιαίου εκπαιδευτικού επιπέδου, έχουν 

θεσµοθετηθεί διάφορες µορφές συνεργασίας µεταξύ οµοσπονδίας και κρατιδίων (π.χ. 

η Διαρκής Σύνοδος των Υπουργών/ Ständige Kultusministerkonferenz). Στις υπο – 

ενότητες του πρώτου κεφαλαίου αναλύεται το γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα και 

πιο αναλυτικά ο κλάδος της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, γίνεται περιγραφή της 

µεταναστευτικής εκπαιδευτικής πολιτικής, οριοθετείται η έννοια της Διαπολιτισµικής 

Εκπαίδευσης, καθώς και οι δυσκολίες στην εφαρµογή της στο πλαίσιο της γερµανικής 

– πολυπολιτισµικής πλέον – Γερµανίας. 

1.1.   ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
Κάνοντας µία σύντοµη ιστορική αναδροµή αντιλαµβανόµαστε πως το σηµερινό 

εκπαιδευτικό σύστηµα της Γερµανίας, βασίζεται σε µεγάλο βαθµό σ’ αυτό του 19ου 

και 20ου αιώνα. Πιο συγκεκριµένα εκείνη την εποχή στη Γερµανία η εκπαίδευση 

βρισκόταν σε έκρυθµη κατάσταση, καθώς δεν υπήρχε ισοτιµία στους τίτλους σπουδών 

από κρατίδιο σε κρατίδιο. Με το «Σύνταγµα της Βαϊµάρης» που ψηφίστηκε το 1919, 

ορίστηκε για πρώτη φορά για όλα τα οµοσπονδιακά κρατίδια της Γερµανίας, ένα κοινό 
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«Βασικό Σχολείο», το γερµανικό Grundschule, το Δηµοτικό δηλαδή, το οποίο 

διαρκούσε τέσσερα χρόνια. Οι απόφοιτοί του µπορούσαν να εισέλθουν στο Δηµοτικό 

Σχολείο µε την ονοµασία Volksschule (στην ελεύθερη µετάφραση το «σχολείο του 

λαού»), το οποίο διαρκούσε επιπλέον τέσσερα χρόνια. Μετά την επιτυχή του 

ολοκλήρωση, οι µαθητές µπορούσαν να αποκτήσουν απολυτήριο Δηµοτικού. Πέρα 

από αυτό οι απόφοιτοι του «Βασικού Σχολείου» που επιθυµούσαν πιο υψηλή 

µόρφωση, µπορούσαν να συνεχίσουν στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ακολουθώντας 

είτε το πρακτικό Realschule, που διαρκούσε έξι χρόνια, είτε το επτατάξιο γερµανικό 

Γυµνάσιο. Το αρνητικό σ’ αυτή τη βαθµίδα της εκπαίδευσης αποτελούσε το γεγονός 

ότι απαιτούνταν η καταβολή διδάκτρων από τους γονείς, γεγονός που το καθιστούσε 

δύσκολο για πολλές µικροαστικές οικογένειες (Δηµητράκος, 1982: 77). Την εποχή του 

1920, τέθηκε σε ισχύ το τετραετές Γενικό Γερµανικό Δηµοτικό Σχολείο, ενώ 

ακολούθησαν τρεις τύποι σχολείων, πάνω στους οποίους βασίζεται η τριαδική 

εκπαίδευση στη σηµερινή Γερµανία, το τετραετές Βασικό Σχολείο (Hauptschule στα 

γερµανικά), το εξαετές Μεσαίο Σχολείο (Realschule) και το εννεαετές Γυµνάσιο 

(Gymnasium), οι απόφοιτοι του οποίου αποκτούσαν απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης, 

αυτό που ισχύει έως και σήµερα. Η παραπάνω διάκριση αντιστοιχούσε και στην 

κοινωνική προέλευση των µαθητών, καθώς το πρώτο ακολουθούσαν οι γόνοι εργατών 

και κατώτερων ιδιωτικών υπαλλήλων, το δεύτερο οι κοινωνικά µεσαίοι πολίτες και το 

τρίτο κυρίως οι µαθητές που προέρχονταν από κοινωνικά ανώτερες οικογένειες 

(Klafki, 1987: 98).  

Σύµφωνα µε τον Scholtz κατά τη διάρκεια του πολέµου το 1941 η σχολική 

εκπαίδευση βίωσε ανατίµηση. Μετά τον πόλεµο η κοινωνία ήταν ευάλωτη και οι 

εσωτερικές µεταρρυθµίσεις δεν είχαν τη απαιτούµενη προσοχή. Τα ριζοσπαστικά 

µέτρα µπορούσαν πλέον πιο εύκολα να επιβληθούν. Τα σχέδια του Schirach για τα 

σχολεία δεν συνέβαλαν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάστασης και στο σωστό 

σχεδιασµό των εκπαιδευτικών εγχειριδίων, αντιθέτως, είχαν ως στόχο να ασκήσουν 

επιρροή στη νέα γενιά και στην κατάσχεση των σχολικών εγκαταστάσεων, αυξάνοντας 

τον πολιτικό – ιδεολογικό έλεγχο της σχολικής εργασίας και στην επιλογή των 

µαθητών (Fϋhr & Furk, 1989: 54 – 62). Την περίοδο του Ναζισµού οι µαθητές είχαν 

τριπλό ρόλο, έπρεπε να έχουν την ιδιότητα του στρατιώτη, του µαθητή και του 

ναζιστικού υποστηρικτή (Dithmar,1989:1 – 12), ενώ όπως αναφέρει ο Gies στο άρθρο 

του «Geschichtsunterricht als deutchkundlicheWeihestunde», ο Χίτλερ έδινε µεγάλη 

προσοχή στους δασκάλους που θα µετέδιδαν στα παιδιά την ιστορία της χώρας. Το 
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χρονικό διάστηµα µεταξύ 1934 και 1936 τα παιδιά έπρεπε να πηγαίνουν σε νυχτερινά 

µαθήµατα την Κυριακή καθώς και σε απογευµατινές υπηρεσίες δυο φορές την 

εβδοµάδα. Παράλληλα, την περίοδο του ναζισµού υπήρχαν πολλές εθνικές εορτές οι 

οποίες επιδρούσαν καταλυτικά στην ιδεολογία και στην ιστορική συνείδηση των 

µαθητών. Ο Χίτλερ, ως ηγέτης, προσπαθούσε να αναδείξει τον ηρωισµό και τα 

κατορθώµατα του, παρουσιάζοντάς ως σωτήρα του γερµανικού έθνους, µε αποτέλεσµα 

να παραµερίζει τις ηρωικές πράξεις των στρατιωτών του.  

Κατά τη Μεταπολεµική Περίοδο, αρχικά παρουσιάζονται αυστηρές δοµές και 

ποικίλοι ιεραρχικοί τύποι σχολείων, ενώ τα πρώτα αιτήµατα για εκδηµοκρατισµό της 

εκπαίδευσης εκφράστηκαν το 1947. Τα αιτήµατα αφορούσαν την ισότητα των 

εκπαιδευτικών ευκαιριών, τη δωρεάν, την εννεαετή υποχρεωτική εκπαίδευση, τη 

δηµοκρατική οργάνωση και την ανώτατη εκπαίδευση για όλους τους δασκάλους. Στη 

µεταρρύθµιση ωστόσο ήρθαν αντιµέτωποι τα πολιτικά κόµµατα, οι καθηγητές µέσης 

και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, τα πανεπιστήµια αλλά και η καθολική εκκλησία, 

υποστηρίζοντας ότι το Γυµνάσιο ήταν το αναγκαίο µέσο για τη διατήρηση της 

γερµανικής κουλτούρας, αγνοώντας την ταξική επιλογή (Μαραγκού – Πρόκου, 1980: 

130). Σε γενικές γραµµές, το γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα, αναπαριστούσε την 

κοινωνική δοµή του κράτους, οξύνοντας τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες, 

έτσι το τριµερές εκπαιδευτικό σύστηµα διακρίνονταν σε µια µικρή «ελίτ» για το 

κοινωνικά ανώτερο, Γυµνάσιο, έναν µεγαλύτερο αριθµό µαθητών για τα Μεσαία 

Σχολεία και τέλος η πλειοψηφία του λαού για τα Λαϊκά Σχολεία, στα οποία και 

εισέρχονταν οι κοινωνικά κατώτεροι µαθητές (Becker, 1983: 86).  

Οι ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις στην εκπαίδευση ξεκίνησαν τo 1957 όπου 

ιδρύθηκε το Επιστηµονικό γερµανικό συµβούλιο, του οποίου οι συστάσεις για 

αποσυναρµολόγηση και ανέγερση των ανώτατων σχολών κέρδισαν µεγάλη αξία. Η 

ανάγκη για αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστηµα εκφράστηκε κυρίως από τις πολιτικές 

δυνάµεις και το Μάρτιο του 1964 στη συνδιάσκεψη των υπουργών παιδείας και 

πολιτισµού σκιαγραφήθηκαν σαφείς και µακροπρόθεσµοι στόχοι για την αλλαγή του 

εκπαιδευτικού συστήµατος της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας (Klafki, 1987:104 – 

106). Ωστόσο, τα πολιτικά και κοινωνικά προβλήµατα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών 

αλλαγών ήταν αυξηµένα, ενώ η πρώτη κρίση πετρελαίου το 1973 οδήγησε σε 

αναστοχασµό της εκπαιδευτικής πολιτικής. H συζήτηση για αλλαγή βρισκόταν στο 

παρασκήνιο, καθώς είχε δοθεί περισσότερη σηµασία στην οικονοµική ανάπτυξη και 

στη σταθερότητα της πλήρης απασχόλησης. Όµως η κρίση πετρελαίου άρχισε να 
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πλήττει όχι µόνο µαθητές αλλά κυρίως εκπαιδευτικούς. Σύµφωνα µε τον αρθρογράφο 

Tillmann την περίοδο αυτή όλο και λιγότεροι µαθητές της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

παραπέµπονταν σε ειδικά σχολεία. Το γεγονός αυτό οφείλεται πιθανόν στο ότι στις 

µικρές τάξεις µπορούσε να δοθεί ακόµη και στους πιο αδύναµους µαθητές µια 

παιδαγωγική υποστήριξη (Wenzel & Weseman, 1989: 20) και σύµφωνα µε τον Evers 

η αύξηση των ωρών της γυµναστικής και η «κληρονοµική/ φυλετική» διδασκαλία, αντί 

της βιολογίας  αποτέλεσαν τη βάση για την µετέπειτα αλλαγή (Wenzel & Weseman, 

1989: 28). 

1.2.   ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Σήµερα, το γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα περιλαµβάνει την προσχολική 

εκπαίδευση, την πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και 

την εκπαίδευση ενηλίκων. Η υποχρεωτική εκπαίδευση ξεκινά µε την ολοκλήρωση του 

έκτου έτους της ηλικίας των µαθητών και διαρκεί κατά κανόνα εννιά χρόνια (εκτός του 

κρατιδίου του Βερολίνου, της Βρέµης, του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας – 

Βεστφαλίας και του Βρανδεµβούργου που διαρκεί δέκα έτη). Μετά το πέρας της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης υπάρχει η δυνατότητα της εισαγωγής των µαθητών σε 

επαγγελµατικά σχολεία δεύτερου κύκλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή η επιλογή της 

τριετούς µαθητείας σε επαγγελµατικά σχολεία αντίστοιχα. Τα γερµανικά εκπαιδευτικά 

συστήµατα παρέχουν µια ποικιλία τύπων εκπαίδευσης, λαµβάνοντας υπόψη τις 

διαφορετικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των παιδιών και των γονιών τους. Η φοίτηση 

στο σχολείο είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά που διαµένουν µόνιµα στη χώρα, 

ανεξαρτήτως εθνικότητας και καταγωγής. Οι γονείς µπορούν να επιλέξουν µεταξύ των 

δηµόσιων σχολείων και των ιδιωτικών σχολείων (π.χ. ευρωπαϊκά, διεθνή κ.ά.) που 

λειτουργούν. Όσοι µαθητές φοιτούν στα δηµόσια σχολεία της Γερµανίας, δεν 

απαιτείται να πληρώνουν δίδακτρα ή να συνεισφέρουν στο κόστος του εκπαιδευτικού 

υλικού, σε αντίθεση µε τους µαθητές που φοιτούν στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς 

οργανισµούς.  

Το βαθµολογικό σύστηµα του γερµανικού εκπαιδευτικού συστήµατος, δηλαδή 

το σύστηµα αξιολόγησης των µαθητών, ξεκινά από τη τρίτη τάξη της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, ενώ καθοριστικό θεωρείται το τέταρτο έτος, διότι µετά το δηµοτικό 

συνεχίζεται η εκπαίδευση σε ένα από τα τρία σχολικά επίπεδα: (α) το πεντατάξιο 

(Hauptschule), (β) το εξατάξιο (Realschule) ή (γ) το οχτατάξιο Γυµνάσιο 

(Gymnasium). Οι τρεις κατευθύνσεις του συστήµατος έχουν να κάνουν µε τα σχολεία 
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επαγγελµατικής κατεύθυνσης και οι απόφοιτοι κατευθύνονται στην αγορά εργασίας 

εφόσον κάνουν για ένα διάστηµα πρακτική κατάρτιση (Ausbildung). Από το Γυµνάσιο 

(Gymnasium) µπορούν να κατευθυνθούν προς την Ανώτατη Εκπαίδευση και να 

αποκτήσουν το απολυτήριο (Abitur) της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Το σύστηµα 

διαχωρισµού των µαθητών από την ηλικία των δέκα ετών σε «Gymnasium» (για 

ακαδηµαϊκή κατεύθυνση), «Realschule» (για ενδιάµεση κατεύθυνση), ή 

«Hauptschule» (για βασική εκπαίδευση) αυξάνει τις ανισότητες, καθώς διαπιστώθηκε 

άµεση σύνδεση µεταξύ των αποτελεσµάτων των σχολείων και των 

κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών (Νικολάου, 2000).  

Έπειτα από αξιολόγηση του γερµανικού εκπαιδευτικού συστήµατος από το 

Διεθνές Πρόγραµµα PISA για την αξιολόγηση των µαθητών (Programme 

for International Student Assessment), τέθηκαν µία σειρά συγκεκριµένων στόχων και 

θεµελιωδών αξιών για την προώθηση της ένταξης των µαθητών που εφαρµόζονται σε 

εθνικό και τοπικό επίπεδο, µιας και το συγκεκριµένο βαθµολογικό σύστηµα δεν βοηθά 

την µετάβαση των αλλόγλωσσων µαθητών στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. 

Πιο συγκεκριµένα, στα αποτελέσµατα της έρευνας, οι επιδόσεις των µαθητών της 

Γερµανίας που προέρχονταν από µη προνοµιούχα κοινωνικά στρώµατα ήταν 

απογοητευτικές, σε αντίθεση µε τις επιδόσεις αυτών που φοιτούσαν στα Γυµνάσια. 

Πέρα από αυτή τη σηµαντική διαφοροποίηση υπάρχει και διαφοροποίηση των 

επιδόσεων στα κρατίδια, καθώς τα κρατίδια της Βάδης – Βυρτεµβέργης, της Κάτω 

Σαξονίας, της Βαυαρίας και του Σλέβιγκ – Χολστάιν είχαν αρκετά υψηλότερες 

βαθµολογίες (Γιαγκουνίδης, Τζιανάρα & Φουτσιτζή, 2010: 56 – 60). Γίνονται, λοιπόν, 

συζητήσεις για µεγαλύτερη αποδοτικότητα στην εκπαίδευση, µέσω µιας ορθολογικής 

διάθεσης – κατανοµής πόρων από τα κρατίδια, χωρίς την αύξηση των εκπαιδευτικών 

δαπανών, διότι µε βάση τα σηµερινά εµπειρικά δεδοµένα, µόνο µε την ανύψωση του 

επιπέδου των εισροών (π.χ. µε την εισαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών στην 

εκπαίδευση) δεν επήλθε η αναµενόµενη βελτίωση των µαθητικών επιδόσεων.  

Όσον αφορά το αναλυτικό πρόγραµµα του κάθε κρατιδίου στηρίζεται στο 

τοπικό Σύνταγµα, ωστόσο, παρά τη σχετική σύγκλιση των απόψεων ανάµεσα στα 

τοπικά Συντάγµατα και το οµοσπονδιακό, υπάρχει µια «παραδοσιακή» διάσταση των 

απόψεων ανάµεσα στο βορρά και το νότο, όπου βρίσκεται και η Βάδη – Βυρτεµβέργη. 

Παρά τις προσπάθειες συντονισµού όλων των εκπαιδευτικών συστηµάτων και τη 

δηµιουργία ενός ενιαίου συστήµατος, αυτό δεν έχει επιτευχθεί σε µέγιστο βαθµό 
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(Μάρκου, Μπουζάκης, Παπασταύρου, Παπούλια – Τζελέπη & Χρυσαφίδης, 

1988:101). 

Για τη διοίκηση των εκπαιδευτικών µονάδων, µέχρι τη δεκαετία του 1960, µόνο 

ο υπουργός πολιτισµού ήταν υπεύθυνος της εκπαιδευτικής διοίκησης, µε εξαίρεση το 

κρατίδιο του Βερολίνου και του Αµβούργου. Στην εσωτερική οργάνωση των σχολικών 

µονάδων συµπεριλαµβάνονται οι κάτωθι: γραµµατειακή υποστήριξη, επιστάτης, 

φύλακες, καθαρίστριες, γυµναστήρια, κολυµβητήρια, αποδυτήρια, εργαστήρια, 

αµφιθέατρα, αυλές, χώροι εστίασης. Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

διδάσκουν κάνουν εικοσιτέσσερις ώρες την εβδοµάδα, ενώ υπάρχουν και καθηγητές 

µειωµένου ωραρίου. Οι δάσκαλοι διδάσκουν εικοσιεφτά ώρες εβδοµαδιαίως στο 

βασικό τετρατάξιο δηµοτικό σχολείο και επικρατεί η λογική της επιστροφής των 

βιβλίων και σχολικών εγχειριδίων µετά το πέρας της σχολικής χρονιάς σε καλή 

κατάσταση ή η συµβολική πληρωµή τους. 

 

Διάγραµµα 1.1: Δοµή του οµοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας της Γερµανίας 

 
Πηγή: Στεργιόπουλος Χ. (2008, αναφέρεται στο Συγκριτική προσέγγιση των εκπαιδευτικών συστηµάτων 
Γερµανίας (Βάδη – Βυρτεµβέργη) και Φινλανδίας στο παράδειγµα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης στη 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση, σ.37).  
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Παρότι η Γερµανία είναι ένα οµόσπονδο κράτος και τα επιµέρους κρατίδια 

εφαρµόζουν µεµονωµένες εκπαιδευτικές πολιτικές, η επιλογή εκπαιδευτικών στελεχών 

γίνεται µε βάση την ενιαία οµοσπονδιακή νοµοθεσία για τη δηµόσια διοίκηση. Η 

διαδικασία ακολουθεί τρεις βασικές φάσεις: (α) δηµοσιοποίηση/κοινοποίηση κενών 

θέσεων, (β) αίτηση των ενδιαφεροµένων που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, (γ) 

αξιολόγηση αιτήσεων και υποψηφίων από τις εποπτικές αρχές µε βάση τα κριτήρια 

που θέτει κάθε κρατίδιο (Mielke & Rossler, 2007). Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η 

άποψη, πως παρότι τα περισσότερα διευθυντικά στελέχη και µη διορίζονται και 

τοποθετούνται για ολόκληρο τον επαγγελµατικό τους βίο, παρατηρείται απροθυµία 

από τους ικανούς εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τις θέσεις αυτές 

(Mielke & Rossler, 2007). 

1.2.1.   Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ   
Σύµφωνα µε το βασικό προσανατολισµό της Στρατηγικής της Λισαβόνας 

(2005), οι οικονοµίες των κρατών της ευρωπαϊκής οικογένειας οφείλουν να 

µετεξελιχθούν σε οικονοµίες ανταγωνιστικές και βιώσιµες, στηριζόµενες στη γνώση 

και την εµπειρία, έτσι ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόµενες 

κοινωνικές προκλήσεις. Η µακροχρόνια οικονοµική ανάπτυξη και η εξάλειψη της 

κοινωνικής µάστιγας της ανεργίας, καθώς και η προώθηση της έρευνας, της 

καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας ως απαραίτητα στοιχεία της αειφόρου 

ανάπτυξης αποτελούν κεντρικούς πυλώνες θέσπισης της στρατηγικής. Κατ’ αυτό το 

µοντέλο, το γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα, στοχεύοντας στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της Γερµανίας και όντας πλέον µία από τις σπουδαιότερες 

οικονοµίες παγκοσµίως, έπειτα από µία σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών, έχει 

επενδύσει στην εκπαίδευση διαµορφώνοντας ένα κοινωνικό µοντέλο ένταξης για όλους 

τους µαθητές. 

Συγκεκριµένα, από την ηλικία των έξι ετών, όλα τα παιδιά φοιτούν στο 

∆ηµοτικό Σχολείο, το οποίο στα περισσότερα κρατίδια διαρκεί τέσσερα χρόνια. 

Αποστολή του ∆ηµοτικού Σχολείου είναι να προωθήσει ένα συστηµατικό τύπο 

µάθησης, να ενθαρρύνει τα παιδιά µε διαφορετικές µαθησιακές ανάγκες και 

ιδιαιτερότητες και να παρέχει τη βάση για συνεχιζόµενη εκπαίδευση και δια βίου 

µάθηση. Βασικές προτεραιότητες της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης είναι η µάθηση των 

βασικών δεξιοτήτων όπως η ανάγνωση, γραφή και αριθµητική. Το εκπαιδευτικό 
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περιεχόµενο περιλαµβάνει βασικές γνώσεις για τα µαθήµατα των γερµανικών, 

µαθηµατικών, Sachunterricht (µίξη γνώσεων βιολογίας, ιστορίας και γεωγραφίας), 

τεχνών, µουσικής και αθλοπαιδιών. Το µάθηµα της Κυκλοφοριακής Αγωγής θεωρείται 

ιδιαίτερα σηµαντικό, ενώ η µετάβαση στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση για την 

ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι διαφορετική, ανάλογα µε το 

εκάστοτε κρατίδιο. Όσον αφορά τους γονείς, έχουν τη δυνατότητα επιλογής του τύπου 

του σχολείου Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τα παιδιά τους, ενώ τα σχολεία τος 

υποστηρίζουν µε υποδείξεις και συµβουλές κατά τη λήψη των αποφάσεων και σωστής 

επιλογής. 

Το γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 

κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης και µέσω δράσεων και προγραµµάτων εστιάζει 

στην ένταξη και ενσωµάτωση των µαθητών. Κατά τα πρώτα δύο έτη της 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης οι µαθητές αξιολογούνται αναλυτικά, για κάθε µάθηµα 

ξεχωριστά, αναδεικνύοντας ναι µεν τα ταλέντα και τα ισχυρά τους σηµεία, 

αναγνωρίζοντας όµως δε και τις αδυναµίες τους. Όλα τα παιδιά ωστόσο προάγονται 

αυτόµατα στη δεύτερη τάξη. Από το δεύτερο σχολικό έτος και έπειτα, οι µαθητές 

λαµβάνουν ενδεικτικά στα οποία βαθµολογούνται οι επιδόσεις τους, ενώ ο µαθητής 

προάγεται µόνο εάν πληροί συγκεκριµένες ελάχιστες προϋποθέσεις σε όλα τα κύρια 

µαθήµατα (Ευρυδίκη, CEDEFOP, 1995). Οι κοινοί στρατηγικοί στόχοι γερµανικού και 

ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού σχεδιασµού, που αφορούν στις «ικανότητες – κλειδιά» που 

επιβάλλεται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων (European 

Qualifications Framework) καλύπτονται σε όλους τους τοµείς. Ωστόσο, σύµφωνα µε 

την έκθεση Delors, η εκπαίδευση δεν αποτελεί ειδική, µαγική φόρµουλα και συνταγή, 

ένα παράθυρο που ανοίγεται σε έναν κόσµο µε ιδεώδη και ευηµερία, αλλά αποτελεί το 

µέσο για τη δηµιουργία µίας αρµονικότερης και πιο ειρηνικής µορφής ανάπτυξης και 

µείωσης των φαινοµένων της άγνοιας, της φτώχειας, του αποκλεισµού, δίνοντας στους 

µαθητές περισσότερες ευκαιρίες για καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους. 

 

1.2.2.   ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Οι αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης διατρέχουν σε γενικές γραµµές το 

γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα, σε συνδιασµό µε το εκπαιδευτικό µοντέλο 

ενσωµάτωσης και ένταξης των µαθητών, βάσει του θεσµικού πλαισίου που θέσπισε 

την αποκαλούµενη «παιδαγωγική για αλλοδαπούς». Ωστόσο, οι εφαρµογή των αρχών 
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αυτών επαφίεται στην πρωτοβουλία κάθε διδάσκοντος, ενώ σε κάθε οµόσπονδο 

κρατίδιο αναλαµβάνονται διαφορετικές δράσεις, προγράµµατα και εκπαιδευτικές 

πρωτοβουλίες (Καρπουχτσής, 2007).  

Αναλυτικά παρουσιάζονται στη συνέχεια οι διαπολιτισµικές αρχές, καθώς 

επίσης και τα µοντέλα µεταναστευτικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Σε γενικές γραµµές 

όµως εφαρµόζεται η πολιτική της ενσωµάτωσης των µαθητών, µιας και η «αποδοχή» 

του πολιτισµικού στοιχείου των µεταναστών υπάρχει µέχρι το σηµείο εκείνο, όπου τα 

πολιτισµικά στοιχεία τους δεν θέτουν σε αµφισβήτηση τις βασικές και κυρίαρχες 

πολιτιστικές αξίες της χώρας υποδοχής, της Γερµανίας. Αναγνωρίζεται ότι το κάθε 

άτοµο φέρει στοιχεία του δικού του πολιτισµού, τα οποία στην χώρα υποδοχής 

αποτελούν κοµµάτι της νέας εθνικής του ταυτότητας, ενώ η εκµάθηση της µητρικής 

γλώσσας των αλλόγλωσσων µαθητών και τα ιστορικά και κοινωνικά στοιχεία που 

φέρουν ως «κληρονοµιά» από την πατρίδα τους, συµβάλλουν στην αναγνώριση της 

διαφορετικότητας και της ετερότητάς τους.  

Σε ότι αφορά της διδασκαλία της µητρικής γλώσσας των αλλόγλωσσων 

µαθητών, το γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα εφαρµόζει το εκπαιδευτικό µοντέλο της 

«καταβύθισης», στο οποίο η διδασκαλία γίνεται στη δεύτερη γλώσσα που είναι και η 

κοινωνικά κυρίαρχη γλώσσα, χωρίς παράλληλη στήριξη της πρώτης/µητρικής 

γλώσσας των παιδιών. Το σχολείο δεν παρέχει µαθήµατα εγγραµµατισµού στη µητρική 

και στη δεύτερη γλώσσα των αλλόγλωσσων µαθητών µε αποτέλεσµα η προφορική 

διγλωσσία των περισσότερων παιδιών να ενισχύεται µε το δίγλωσσο εγγραµµατισµό 

του. Το ότι το γερµανικό εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι µονόγλωσσο, δεν µπορεί να 

υποστηρίξει τους µαθητές που προέρχονται από µειονοτικές οµάδες και οι οποίοι 

µιλούν συνήθως άλλη γλώσσα στο σπίτι, µιας και η διδασκαλία στο σχολείο γίνεται 

αποκλειστικά στη κοινωνικά κυρίαρχη γλώσσα, χωρίς παράλληλη στήριξη της 

µητρικής. Ο απώτερος γλωσσικός στόχος του εκπαιδευτικού συστήµατος εποµένως 

είναι η κατάκτηση της γερµανικής γλώσσας, ενώ ο κοινωνικο – εκπαιδευτικός στόχος 

είναι η πλήρης ενσωµάτωση και αφοµοίωση των µαθητών στην κυρίαρχη οµάδα 

(Baker, 2001: 277 – 280; Baker, 2006: 216 – 219).  
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1.3.   ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
Το φαινόµενο της µετανάστευσης προκαλεί εδώ και πολλές δεκαετίες πλήθος 

συζητήσεων και αντιδράσεων τόσο στις κοινωνίες υποδοχής, όσο και στις κοινωνίες 

των χωρών προέλευσης των µεταναστευτικών πληθυσµών. Μετά τον 2ο Παγκόσµιο 

Πόλεµο, στον Δυτικό κόσµο σηµειώθηκαν έντονα φαινόµενα µεταναστευτικών 

ρευµάτων προς Αυστραλία, ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη. Λόγω τις µετακίνησης των 

πληθυσµών παρουσιάστηκαν ποικίλα προβλήµατα τόσο για τους µειονοτικούς 

πληθυσµούς, όσο και για τους κατοίκους των χωρών υποδοχής των µεταναστευτικών 

πληθυσµών. Τα περισσότερα προβλήµατα σχετίζονταν µε την οµαλή ένταξη των 

µειονοτικών οµάδων και την ενσωµάτωσή τους στο διαφορετικό κοινωνικό 

περιβάλλον.  

Σε αυτά τα πλαίσια βρίσκονται και οι τεχνικές, οι µέθοδοι ενθάρρυνσης και 

διαχείρισης καθώς και οι πολιτικές που ακολουθούνται για την οµαλή ένταξη και 

ενσωµάτωση των πληθυσµών. Οι µεταναστευτικές πολιτικές, είναι αυτές που συνήθως 

ασχολούνται µε τις επιπτώσεις και τα ευρύτερα προβλήµατα που επιφέρει η 

εγκατάσταση των µεταναστών σε µία χώρα υποδοχής. Ελέγχονται ή προσπαθούν να 

ελέγξουν τους λόγους, το χρονικό διάστηµα και την καταγωγή του πληθυσµού που 

µεταναστεύει, ενώ µε τη χρήση διαφόρων συστηµατοποιηµένων σχεδίων προσπαθούν 

να αυξήσουν το επίπεδο συµµετοχής των αλλόγλωσσων στην κοινωνία. Αυτές  

χαρακτηρίζονται ως µεταναστευτικές πολιτικές ενσωµάτωσης (Hammar, 1985). 

Στην Γερµανία, ειδικότερα, όπου πραγµατοποιήθηκε και η συγκεκριµένη 

έρευνα, από τα µέσα της δεκαετίας του ‘70 κρίθηκε σκόπιµη η αναγκαιότητα 

δηµιουργίας πολιτικών ενσωµάτωσης του πληθυσµού. Επίσης, έχουν εφαρµοστεί 

διάφορα εκπαιδευτικά µοντέλα και πολιτικές, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

των διαφοροποιηµένων οµάδων µαθητών. Αυτές οι πολιτικές περιλαµβάνουν 

προγράµµατα ανάπτυξης γλωσσικών ικανοτήτων, διαπολιτισµικά ή και 

πολυπολιτισµικά αναλυτικά προγράµµατα. Ορισµένες χώρες µάλιστα έχουν 

υλοποιήσει ειδικές δράσεις εκπαίδευσης και στελέχωσης εξειδικευµένου 

εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΤΑΑ, 2011). Οι κοινωνικές  πολιτικές και οι 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις δεν ήταν ενιαίες σε όλες τις χώρες υποδοχής και 

δηµιουργήθηκαν διάφορα µοντέλα εκπαίδευσης των πολυπολιτισµικών πλέον 

κοινωνιών. Τα βασικά µοντέλα που αναπτύχθηκαν στις χώρες υποδοχής ήταν 
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θεµελιωµένα στις ιδεολογίες της αφοµοίωσης, την πολυεθνική ιδεολογία και την 

ιδεολογία του πολιτισµικού πλουραλισµού (Γκόβαρης, 2004: 43 – 46). 

1.3.1.   Το µοντέλο της αφοµοίωσης 

Η αφοµοιωτική προσέγγιση αποτέλεσε τον κορµό της εκπαιδευτικής πολιτικής 

στις χώρες υποδοχής µεταναστών µέχρι τη δεκαετία του 1960 και επηρεάζει µέχρι 

σήµερα την εκπαιδευτική πολιτική σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Βέβαια, η έννοια της 

αφοµοίωσης χρησιµοποιείται από τον 17ο αιώνα µε σκοπό την βαθµιαία εξάλειψη των 

πολιτισµικών διαφορών µεταξύ ανθρώπων διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης και 

καταγωγής. Ο βασικός στόχος του αφοµοιωτικού µοντέλου στην εκπαίδευση είναι η 

αντιστάθµιση του «πολιτισµικού ελλείµµατος» των αλλόγλωσσων µαθητών, έτσι ώστε 

να αποκτήσουν εκείνες τις ικανότητες και δεξιότητες που είναι αναγκαίες, αλλά και 

απαραίτητες για την ισότιµη και λειτουργική συµµετοχή στα κοινωνικά υποσυστήµατα 

της χώρας υποδοχής (Μάρκου, 1997: 219 – 220). 

Τελικός στόχος του αφοµοιωτικού µοντέλου θεωρείται η αφοµοίωση µέσω των 

ενδιάµεσων σταδίων της επαφής, σύγκρουσης, προσαρµογής. Ο πληθυσµός πρέπει να 

αφοµοιώσει τις εθνικές, φυλετικές και πολιτισµικές διαφορές σε ένα οµοιόµορφο 

σύνολο. Αυτό συνεπάγεται την αποδοχή του αξιακού συστήµατος, των πολιτισµικών 

προτύπων της χώρας υποδοχής, η απουσία συγκρούσεων, οι µεικτοί γάµοι, τα οποία 

αποτελούν ενδείξεις µιας επιτυχηµένης αφοµοιωτικής πολιτικής. Το σχολείο είναι 

µονογλωσσικό, µονοπολιτισµικό, εθνοκεντρικό και η πολιτισµική διαφορά 

αντιµετωπίζεται ως «παιδαγωγικό πρόβληµα». Η εκµάθηση της µητρικής γλώσσας 

θεωρείται ατοµική υπόθεση και όχι «υποχρέωση» του κράτους της χώρας υποδοχής 

(Νικολάου, 2000: 199 – 122). 

Είναι πασιφανές λοιπόν, πως το εκπαιδευτικό µοντέλο της αφοµοίωσης 

δυστυχώς δεν µπορεί να εξασφαλίσει επί της ουσίας ίσες ευκαιρίες για τους 

«διαφορετικούς» µαθητές και ειδικότερα για τους αλλόγλωσσους  µαθητές που 

προέρχονται από οικογένειες µεταναστών. Αυτό που πρέπει να υπογραµµίσουµε από 

το σύνολο της κριτικής που έχει ασκηθεί κατά καιρούς στο αφοµοιωτικό µοντέλο, είναι 

ότι το βασικότερο κριτήριο αξιολόγησης της ποιότητας του σχολείου, είναι εάν και 

κατά πόσο λαµβάνει υπόψη του τις διαφορές όλων των µαθητών και πως µέσα από 

πρακτικές στήριξης των διαφορετικών και «ξένων» µαθητών, είναι σε θέση το παιδί να 
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αξιοποιήσει δηµιουργικά µε τους συµµαθητές τους το σύνολο των διαδικασιών της 

µάθησης (ΥΠΕΠΘ, 2007: 19 – 25). 

 

1.3.2.   Το µοντέλο της ενσωµάτωσης ή ένταξης 

Σύµφωνα µε την πολιτική της ενσωµάτωσης, η «αποδοχή» του πολιτισµικού 

στοιχείου των µεταναστών υπάρχει µέχρι το σηµείο εκείνο, το όριο δηλαδή, όπου τα 

πολιτισµικά στοιχεία τους δεν θέτουν σε αµφισβήτηση τις βασικές και κυρίαρχες 

πολιτιστικές αξίες της χώρας υποδοχής. Με αυτό τον τρόπο οδηγούµαστε σε µια 

πολιτική διαχωρισµού µε δηµιουργία ειδικών σχολικών δοµών για τους 

«διαφορετικούς» µαθητές. Εφόσον η πλειοψηφία των πολιτισµών των µειονοτικών 

οµάδων παρουσιάζουν διαφορετικά, αλλά και κοινά σηµεία, κύριος στόχος της 

εκπαίδευσης του µοντέλου της ενσωµάτωσης, ορίζεται η θετική αναφορά σε 

συγκεκριµένα στοιχεία των πολιτισµών και της κουλτούρας των µεταναστών, έτσι 

ώστε τα παιδιά τους να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν την 

ενεργό συµµετοχή σε όλες της δράσεις της νέας πολιτισµικής κοινωνίας της χώρας 

υποδοχής.  

Με το µοντέλο της ενσωµάτωσης, η έννοια της «ένταξης» εδράζεται σε ένα 

«µοντέλο ανοχής σύµφωνα µε το οποίο η διαφορετικότητα των µεταναστών οφείλει να 

εκδηλώνεται ως ιδιωτική υπόθεση, χωρίς αυτοί να έχουν δικαίωµα να εγείρουν 

αξιώσεις για ένα ισότιµο δηµόσιο και πολιτικό στάτους» (ΥΠΕΠΘ, 2007: 23). Σε αυτό 

το µοντέλο οι διαφορετικές παραδόσεις αποτελούν µέρος της νέας εθνικής ταυτότητας 

των αλλόγλωσσων µαθητών, καθώς υπάρχει η παραδοχή ότι κάθε οµάδα είναι φορέας 

πολιτισµού που αλληλοεπιδρά µε το γηγενή πληθυσµό της χώρας υποδοχής. Συνήθως 

η διαχωριστική γραµµή µε το αφοµοιωτικό µοντέλο είναι δυσδιάκριτη, διότι ο 

σεβασµός της πολιτισµικής ετερότητας είναι επιφανειακός και όχι ουσιαστικός, αφού 

δεν γίνεται καµία βαθύτερη παρέµβαση στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές δοµές και 

τα οι µαθητές καλούνται να προσαρµοστούν στις υπάρχουσες συνθήκες και όχι οι 

δοµές στις δικές τους ανάγκες (Νικολάου, 2000: 122 – 125). 

Ουσιαστικά το µοντέλο της ενσωµάτωσης, αναγνωρίζει ότι το κάθε άτοµο 

φέρει στοιχεία του δικού του πολιτισµού, τα οποία στην χώρα υποδοχής αποτελούν 

κοµµάτι της νέας εθνικής του ταυτότητας. Επιπροσθέτως, στηρίζεται στο σεβασµό 

προς την πολιτισµική ετερότητα και όσον αφορά την εκπαιδευτική πολιτική των χωρών 

υποδοχής, θεωρείται πως η εκµάθηση της µητρικής γλώσσας των αλλόγλωσσων 

µαθητών και τα ιστορικά και κοινωνικά στοιχεία που φέρουν ως «κληρονοµιά» από 
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την πατρίδα τους, συµβάλλουν στην αναγνώριση της διαφορετικότητας και της 

ετερότητας. 

 

1.3.3.   Το πολυπολιτισµικό µοντέλο 

Το πολυπολιτισµικό µοντέλο, στηρίζεται στη θεωρία της κοινωνικής συνοχής 

που προωθείται µε την αναγνώριση των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων των κοινωνικών 

οµάδων. Στα πλαίσια αυτού, προτείνεται η διαµόρφωση ενός κοινωνικού πλαισίου, 

όπου µπορούν να συνυπάρχουν και να αναπτύσσονται όλες οι πολιτισµικές οµάδες, 

χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η συνοχή της κοινωνίας. Στην ουσία σηµατοδοτεί µια 

µετατόπιση από τον εθνοκεντρισµό στον πλουραλισµό και στην πολυπολιτισµική 

εκπαίδευση, καθώς αναγνωρίζονται οι πολιτισµικές ιδιαιτερότητες και η ανάγκη 

συνύπαρξης τους και δηµιουργούνται προγράµµατα µε βάση τις γλωσσικές και 

πολιτισµικές διαφορές (Νικολάου, 2000: 125 – 128). 

Στο σχολείο εφαρµόζονται προγράµµατα που έχουν στόχο την καλλιέργεια του 

σεβασµού και την ανοχή των ατόµων µε διαφορετική εθνική, πολιτική και θρησκευτική 

προέλευση. Η εφαρµογή ενός πλουραλιστικού αναλυτικού προγράµµατος και η 

διδασκαλία στοιχείων των ιδιαίτερων πολιτισµών θα βοηθήσουν τους ξένους µαθητές 

να δοµήσουν µια θετική αυτό-εικόνα και να πετύχουν καλύτερες σχολικές επιδόσεις. 

Ένας άλλος βασικός στόχος της πολυπολιτισµικής προσέγγισης είναι η καταπολέµηση 

του ρατσισµού. Μια σηµαντική αδυναµία του πολυπολιτισµικού µοντέλου είναι η 

“υπερβολική απλοϊκότητα” (Νικολάου, 2000: 126), διότι προβάλλει την εθνολογική 

διάσταση του πολιτισµού σε βάρος της ανθρωπιστικής του διάστασης, αγνοεί την 

πολυπλοκότητα των πολιτισµών, κατηγοριοποιώντας τους µονοδιάστατα και 

αποσπασµατικά. Επίσης, έχει µια ολοκληρωτική οπτική που επιβάλλει την πλήρη ή µη 

– ένταξη, ενώ τις περισσότερες φορές οδηγεί στην αποξένωση των οµάδων. 

 

1.3.4.   Το αντιρατσιστικό µοντέλο 
Η αντιρατσιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση αναπτύχθηκε πρωταρχικά στη 

Μεγάλη Βρετανία και την Ολλανδία, σε χώρες που διακρίνονται ιδιαίτερα για την 

εφαρµογή πολιτικών προστασίας των µεταναστών. Βασική αξίωση της 

αντιρατσιστικής προσέγγισης είναι η διατύπωση µιας εναλλακτικής παιδαγωγικής 

πράξης, η οποία νοµιµοποιεί συγκεκριµένες µορφές γνώσης και απαξιώνει ή 

περιθωριοποιεί κάποιες άλλες που δεν προέρχονται από την Ευρώπη. Το 

αντιρατσιστικό µοντέλο εκπαίδευσης έχει ως βασικούς στόχους, αρχικά την ισότητα 
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ευκαιριών και πρόσβασης στην εκπαίδευση όλων των παιδιών ανεξάρτητα από το 

γλωσσικό και πολιτισµικό υπόβαθρό τους. Επιπλέον έχει ως στόχο τη δίκαιη 

αντιµετώπιση όλων των µαθητών και κατ’ επέκταση πολιτών από το κράτος και την 

απαλλαγή από τα ρατσιστικά πρότυπα. Το µοντέλο αυτό θίγει ζητήµατα ισότητας στην 

εκπαίδευση, ζητήµατα κοινωνικής δικαιοσύνης, άρσης των ρατσιστικών προτύπων και 

αναφέρεται ουσιαστικά στην αναθεώρηση θεσµών και δοµών (Νικολάου, 2000: 128 – 

129). Συγκεκριµένα ο Mullard (1991) ορίζει την αντιρατσιστική εκπαίδευση ως εξής: 

«Αν έχουµε αναλύσει σωστά το πρόβληµα της ανισότητας και της αδικίας, δηλαδή ως 

πρόβληµα των δοµών, τότε µας µένει µόνο ένας δρόµος δράσης, αυτός της 

αντιπολίτευσης και της ενεργούς αντίστασης. Αυτό είναι για µένα η αντιρατσιστική 

εκπαίδευση. Ο όρος αυτός µας παραπέµπει σε µια εκπαίδευση που στοχεύει στη ριζική 

αναδιάρθρωση των εθνοτικών και φυλετικών σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων». 

Σύµφωνα µε την αντιρατσιστική προσέγγιση, οι συγκρούσεις, οι ακραίες διαφορές και 

ο κοινωνικός αποκλεισµός των µεταναστών οφείλεται στην «ανύπαρκτη ετοιµότητα» 

των ίδιων των µεταναστών για πολιτισµική και κοινωνική ενσωµάτωση (Γκόβαρης, 

2004) και ο ρατσισµός ερµηνεύεται ως κοινωνικό πρόβληµα µε κοινωνικές και 

οικονοµικές προεκτάσεις. 

1.4.    ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Η ανοµοιογένεια του µαθητικού πληθυσµού ως προς τη γλώσσα, τη θρησκεία, 

τη φυλή ή την εθνότητα αποτελεί πραγµατικότητα για το εκπαιδευτικό σύστηµα των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα µέσα ήδη του περασµένου αιώνα και δη του 

γερµανικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Η παρουσία «άλλων» σε διάφορες εκδοχές 

ετερότητας δεν είναι πια εξαίρεση, αλλά βασικό χαρακτηριστικό της κοινωνίας και 

τείνει όλο και περισσότερο να γίνει κανόνας (Μαντζαρίδου, Ράπτη, Χαµπιαούρης, 

2008). Περισσότερο αναλυτικά, διαπιστώνεται ότι οι κοινωνίες µας χαρακτηρίζονται 

από το φαινόµενο της διεθνοποίησης των συνθηκών ζωής και από έναν έντονο 

πολιτισµικό πλουραλισµό. Ένα φαινόµενο, που στην εξέλιξή του, τείνει να αποτελεί 

αυτονόητο χαρακτηριστικό των κοινωνιών της Ευρώπης. Η χαλάρωση των εθνικών 

συνόρων συνεπάγεται την εύκολη µετακίνηση των ανθρώπων και, κατά συνέπεια, τα 

άτοµα ως ο φορείς πολιτισµού, έρχονται σε µία πολυπολιτισµική επαφή και συνύπαρξη 

δανείζοντας συχνά µεταξύ τους µορφές διαβίωσης σε µια συνεχιζόµενη διαδικασία 

πολιτισµικής ανταλλαγής. Η πολυπολιτισµική κατάσταση που επικρατεί στις χώρες 
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υποδοχής αποτελεί την «αφετηρία» της διαπολιτισµικής ιδέας, αλλά και αντικείµενο 

ανάλυσης της διαπολιτισµικότητας.  

Αν και τα εννοιολογικά όρια των όρων «πολυπολιτισµικός» (multicultural) και 

«διαπολιτισµικός» (inter – cultural) δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτα, ο πρώτος όρος 

χρησιµοποιείται για να περιγράψει µια συγκεκριµένη κοινωνική πραγµατικότητα και 

τη διαδικασία εξέλιξής της, ενώ ο δεύτερος για να δηλώσει το ανθρωπιστικό αίτηµα 

για µία διαλεκτική σχέση, µια δυναµική διαδικασία αλληλεπίδρασης, αµοιβαίας 

αναγνώρισης και συνεργασίας ανάµεσα σε άτοµα ή κοινότητες διάφορων 

εθνικών/µεταναστευτικών οµάδων, µε στόχο την αρµονική και δηµοκρατική 

συµβίωση, που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα (Δαµανάκης, 2010; Μαντζαρίδου 

κ.ά., 2008). Η πολυπολιτισµικότητα, µε άλλα λόγια, εκφράζει απλά µία κοινωνική 

πραγµατικότητα, ενώ η  διαπολιτισµικότητα είναι το ζητούµενο: νοείται ως αρχή και 

ως στόχος, που πρέπει και µπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο αυτής της 

πραγµατικότητας, µέσα από την επιστηµονική ανάλυση και τη δράση. 

Τη διαφοροποίηση αυτή έχουν υιοθετήσει το Συµβούλιο της Ευρώπης και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση στα σχετικά µε την προβληµατική της πολιτισµικής ετερότητας 

κείµενά τους (Τελική Έκθεση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση και 

την πολιτισµική ανάπτυξη των µεταναστών (Project No7).  Σύµφωνα µε την εν λόγω 

έκθεση, η διαπολιτισµικότητα αποτελεί το βασικό µέσο για την προώθηση της 

ισοτιµίας των πολιτισµών και της ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση και την 

κοινωνία. Οι βασικές αρχές που διέπουν τη Διαπολιτισµική Εκπαίδευση είναι οι εξής: 

-   Η αναγνώριση της ισοτιµίας των πολιτισµών και της µεταξύ τους 

αλληλεπίδρασης. 

-   Η ισοτιµία του µορφωτικού κεφαλαίου ατόµων διαφορετικής πολιτισµικής 

προέλευσης. 

-   Η εξασφάλιση του δικαιώµατος όλων για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στη 

ζωή. 

-   Ο κάτω από πολιτισµικές συνθήκες αναπτυσσόµενος άνθρωπος είναι η αφετηρία 

και ο στόχος της διαπολιτισµικής παιδαγωγικής πράξης, ανεξάρτητα από το φύλο, 

τη φυλή, την εθνότητα και την κοινωνική του προέλευση.  

Σύµφωνα µε τον Helmut Essinger, η διαπολιτισµική εκπαίδευση αποτελεί την 

παιδαγωγική απάντηση στα προβλήµατα διαπολιτισµικής φύσης, που ανακύπτουν σε 

µια πολυπολιτισµική και πολυεθνική κοινωνία και αναφέρει τέσσερις βασικές της 

αρχές:  
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1.   Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση (empathy), που σηµαίνει να µάθουµε να 

κατανοούµε τους άλλους, να τοποθετούµε τον εαυτό µας στη θέση τους, να 

βλέπουµε τα προβλήµατά τους µέσα από τα δικά τους τα µάτια και να 

καλλιεργούµε τη συµπάθειά µας γι` αυτούς. Πρώτιστο έργο της εκπαίδευσης 

είναι να ενθαρρύνει το άτοµο να ενδιαφερθεί για τους άλλους, τα προβλήµατά 

τους και τη διαφορετικότητά τους.  

2.   Εκπαίδευση για αλληλεγγύη, όπου θεωρείται βασικός στόχος της εκπαίδευσης σε 

µια ανθρώπινη κοινωνία.  

3.   Εκπαίδευση για διαπολιτισµικό σεβασµό. Σε µια κοινωνία που στερείται 

σεβασµού στην πολιτισµική ετερότητα η αρχή αυτή θεωρείται ιδιαίτερα 

σηµαντική. Ο εκσυγχρονισµός που δε σέβεται την ιστορική µνήµη δε µπορεί να 

σέβεται τον πολιτισµικό. Ο σύγχρονος τρόπος ανάπτυξης εκµεταλλεύεται και 

καταστρέφει τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και τον πολιτισµό του ανθρώπου. 

Ο σεβασµός του πολιτισµού µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε το άνοιγµά µας στους 

άλλους πολιτισµούς που αποτελεί ταυτόχρονα και µια πρόσκληση στους άλλους 

να συµµετέχουν στο δικό µας πολιτισµό.  

4.   Εκπαίδευση ενάντια στον εθνικιστικό τρόπο σκέψης, που σηµαίνει εξάλειψη των 

εθνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων για να µπορέσουν οι διαφορετικοί 

λαοί να ανοίξουν διάλογο και να επικοινωνήσουν µεταξύ τους. Η διαπολιτισµική 

εκπαίδευση είναι πάνω από όλα µια έκκληση για συνάντηση και διάλογο που θα 

σπάσει τον ακραίο εθνικισµό και θα ανοίξει ένα νέο δρόµο στην αλληλεγγύη µε 

τους συνανθρώπους µας ανεξάρτητα από την εθνική και πολιτισµική τους 

προέλευση. 

Οι άνθρωποι σήµερα, σε αντίθεση µε παλαιότερες εποχές, µόνο εν µέρει «ανήκουν» σε 

κάποιο ιδιαίτερο πολιτισµό και εποµένως είναι ανάγκη να προετοιµαστούν για τη ζωή 

σε µια τέτοια κοινωνία, γιατί σε αυτή την κοινωνία θα ζήσουν και πρέπει να µπορούν 

να το κάνουν µε επιτυχία. Μέσα σε αυτή τη νέα πραγµατικότητα, το σχολείο καλείται 

να αναλάβει ένα ανοιχτό σχέδιο δράσης που σχετίζεται µε τις κοινωνικές αλλαγές και 

εισάγει διαδικασίες ανανέωσης, συνεισφέροντας στην διαπολιτισµική αγωγή των 

πολιτών, στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής µε βάση τις ανθρωπιστικές και 

δηµοκρατικές αξίες και στην πρόληψη των κοινωνικών συγκρούσεων που οφείλονται 

στα φαινόµενα της δηµιουργίας κοινωνικών προκαταλήψεων, στερεοτύπων και 

διακρίσεων.  
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Έτσι, το σχολείο, ως επίσηµος θεσµός κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης 

καλείται να προετοιµάσει τους αυριανούς πολίτες µέσα σε ένα πλουραλιστικό κλίµα 

αγωγής δηµιουργώντας µέσω της Διαπολιτισµικής Αγωγής και τις συνθήκες που 

επιτρέπουν στο παιδί να αναπτύξει ανάλογες δεξιότητες ζωής, που χαρακτηρίζονται ως 

Διαπολιτισµική Ικανότητα (Γκόβαρης, 2005). Ως παραδείγµατα βασικών δεξιοτήτων 

Δ. Ι. αναφέρονται: η ευαισθησία, η δι – ανάδραση, η ευκαµψία, η αυτοπεποίθηση, η 

συνειδητότητα της ίδιας κουλτούρας, η ανοχή και ο σεβασµός της ετερότητας, η 

ικανότητα δυναµικής διαχείρισης των αντιφάσεων και των αντιθέσεων (Μαντζαρίδου 

κ.ά., 2008). 

 

1.4.1.   ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Η διαπολιτισµική αγωγή δεν περιορίζεται όµως στην ανάλυση της υπάρχουσας 

κατάστασης, αλλά προσπαθεί και να διατυπώσει τους στόχους και το περιεχόµενο της 

διαπαιδαγώγησης και της εκπαίδευσης των νέων γενεών, έτσι ώστε αυτές να µπορούν 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας. Το σχολείο της 

χώρας υποδοχής καλείται «να αναγνωρίσει τη γλώσσα και τον πολιτισµό των χωρών 

προέλευσης, καθώς και τους ζωντανούς πολιτισµούς των µεταναστών στη χώρα 

υποδοχής, να τους απαλλάξει από το στίγµα µιας µειονοτικής υποκουλτούρας και να 

τους συµπεριλάβει στο κανονικό µάθηµα». Για την υλοποίηση της διαπολιτισµικής 

ιδέας στο σχολείο, είναι αναγκαία µια «διαπολιτισµοποίηση» των σχολικών γνωστικών 

αντικειµένων, δηλαδή ο εµπλουτισµός τους µε στοιχεία από τους ζωντανούς 

πολιτισµούς των µεταναστών και από τους πολιτισµούς των χωρών προέλευσης. Αυτό 

σηµαίνει ότι επιδιώκεται µια µεταρρύθµιση των µονοπολιτισµικών αναλυτικών 

προγραµµάτων στην κατεύθυνση του πολιτισµικού πλουραλισµού. Με τη 

«διαπολιτισµοποίηση» των σχολικών προγραµµάτων επιδιώκεται κυρίως µια 

διεύρυνση του πολιτισµικού ορίζοντα των µαθητών, προϋπόθεση απαραίτητη για µια 

ειρηνική και δηµιουργική συµβίωση σε κάθε πολυπολιτισµική κοινωνία. Η 

διαπολιτισµική θεωρία απαιτεί, µ’ άλλα λόγια, την εισαγωγή και θεσµοθέτηση της 

γλώσσας και του πολιτισµού των µεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας 

υποδοχής. Βήµατα σ’ αυτήν την κατεύθυνση έκανε τα τελευταία χρόνια η Αυστραλία 

(βλ. Σύσταση υπουργικής µόνιµης µικτής επιτροπής για θέµατα εκπαίδευσης,  

Δαµανάκης, 2010). 
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Η Δ.Ε. εκλαµβάνεται ως ένα ανοιχτό σχέδιο δράσης που σχετίζεται µε τις 

κοινωνικές αλλαγές και για το λόγο αυτό εισάγει διαδικασίες ανανέωσης. Βασίζεται 

στην παιδοκεντρική διδασκαλία και δίνει έµφαση στα βιώµατα και σε πραγµατικές 

εµπειρίες, στην αυτονοµία, στην αυθορµητικότητα και στις ατοµικές διαφορές. 

Εµπεριέχει τις παιδαγωγικές αρχές µε τις οποίες ρυθµίζονται µέτρα και διαδικασίες που 

απευθύνονται σε όλα τα µέλη ενός κοινωνικού συνόλου  όπου αναπόφευκτα υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις στη νοοτροπία, στις αντιλήψεις, στον τρόπο ζωής. Διότι η ανάπτυξη 

της Δ.Ι. αποτελεί εκπαιδευτική ανάγκη τόσο για τα παιδιά των µειονοτικών πληθυσµών 

όσο και για τα παιδιά της πλειοψηφίας, αφού δεν παρέχει µόνο το σύνολο δεξιοτήτων 

επικοινωνίας και σύναψης σχέσεων µεταξύ ατόµων ετερογενών και διαφορετικών 

πολιτισµών (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 2003), αλλά σηµαίνει και τη συνάντηση της 

προσωπικής κουλτούρας του καθενός µε εκείνη του διπλανού του, κουλτούρες που, εξ 

ορισµού, είναι ανοµοιογενείς, ακόµα και στο πλαίσιο µιας οµοιογενούς εθνικής οµάδας 

(Ανδρούσου, 2000).   

Η παραδοσιακής µορφής υποδοχή µεταναστών αποσκοπούσε στο παρελθόν, 

αλλά και σε πολλές περιπτώσεις χωρών ακόµη και σήµερα, σε µια προσπάθεια 

αφοµοίωσης των «άλλων» µέσα από την οµογενοποίηση µε κύριο µοχλό την επίσηµη 

εθνική γλώσσα (Ανδρούσου, 2000). Στο µοντέλο της αφοµοίωσης η διαφορετικότητα 

του µορφωτικού κεφαλαίου των αλλοδαπών µαθητών, συγκρινόµενο µε εκείνο της 

κυρίαρχης οµάδας, κρίνεται ως ένα είδος ελλείµµατος. Πρόκειται για µια πρακτική που 

δεν αφήνει περιθώρια στην πολιτισµική ταυτότητα των «διαφορετικών» µαθητών να 

κριθεί ως διατηρήσιµη και καλλιεργήσιµη αξία, αλλά οδηγεί στον σταδιακό µαρασµό 

της και στην αφοµοίωση των πολιτισµικά διαφορετικών οµάδων στο υπάρχον 

σύστηµα. Με τον τρόπο αυτό αφαιρεί από τους µαθητές αυτούς εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες, αφού τους στερεί το δικαίωµα να κάνουν χρήση των γλωσσικών και 

πολιτισµικών εφοδίων που φέρουν (Δαµανάκης, 1989). Η υποβάθµιση της ταυτότητας 

που εκδηλώνεται στις σχέσεις αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών και µαθητών πείθει 

πολλούς µαθητές ότι η προσπάθεια για µάθηση είναι µάταιη. Οι µαθητές µερικές φορές 

αντιστέκονται στην περαιτέρω υποβάθµιση της ταυτότητάς τους µε το να αποσύρονται 

πνευµατικά από τη συµµετοχή στη ζωή του σχολείου και να επιδεικνύουν 

δυσπροσάρµοστη συµπεριφορά (Cummins, 2003).  

Τα παρατηρούµενα υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας που χαρακτηρίζουν τη 

φοίτηση των «άλλων» µαθητών οδηγούν σε ένα προβληµατισµό και στην ανάγκη 

ριζικής µεταβολής αυτής της διαδικασίας µε την αντικατάσταση της λογικής του 
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«ελλείµµατος» από µια αντίληψη που αναγνωρίζει «το δικαίωµα στη διαφορά» και 

δίνει θετικό περιεχόµενο στην πολιτισµική ποικιλία (Δαµανάκης, 2007). Στόχος της 

πολιτικής της ενσωµάτωσης είναι να ενταχθούν δυναµικά στην κοινωνία της χώρας 

υποδοχής οι «διαφορετικοί» µαθητές διατηρώντας όµως τις πολιτισµικές τους 

ιδιαιτερότητες. Οι εκπαιδευτικές πρακτικές που υιοθετούν αυτή τη λογική δίνουν 

έµφαση στην αρµονική συνύπαρξη των διαφορετικών οµάδων και θεωρούν ότι η 

αναγνώριση και η αποδοχή από το σχολείο της ιδιαίτερης κουλτούρας των µαθητών 

λειτουργούν ως µοχλός ένταξής τους στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Παράλληλα 

στηρίζονται στην πεποίθηση ότι η γνώση για τους άλλους πολιτισµούς και η ανάπτυξη 

της ικανότητας να διευρύνει τις οπτικές αντίληψης των πολιτισµικών γεγονότων, 

εµποδίζει τη δηµιουργία στερεοτύπων και περιορίζει τις προκαταλήψεις και τις 

διακρίσεις σε βάρος των µειονοτήτων (Ανδρούσου & Ασκούνη, 2001). Κατά συνέπεια, 

η Δ.Ε. δεν νοείται ούτε ως εξέλιξη µεθόδων αφοµοίωσης µε στόχο την ενσωµάτωση 

πολιτών ή οµάδων µιας χώρας, ούτε όµως ως µέθοδος χάραξης πολιτισµικών ορίων και 

συντήρησης των ιδιαιτεροτήτων µε την έννοια µια γκετοποιϊτικής διαφοροποίησης και 

κατηγοριοποίησης των µελών µιας πολιτισµικής κοινωνίας (Κανακίδου & 

Παπαγιάννη, 1998).  

Το ερώτηµα που τίθεται, αλλά και η µεγάλη πρόκληση, είναι να απαντήσουµε 

τι σηµαίνει «άλλος» πολιτισµός. Όταν ο πολιτισµός ορίζεται ως τρόπος και στάση ζωής 

που διαµορφώνεται υπό συγκεκριµένες ιστορικές, κοινωνικές, οικονοµικές και 

πολιτικές συνθήκες (Banks, 1991) για να τον γνωρίσει κανείς είναι άραγε αρκετό να 

δει παράξενες φορεσιές, να δοκιµάσει αλλιώτικες γεύσεις και να ακούσει 

παραδοσιακές µουσικές; Πολλά εκπαιδευτικά προγράµµατα, για παράδειγµα, που 

εστιάζουν στους «µακρινούς» πολιτισµούς όχι µόνο στο χώρο, αλλά και στο χρόνο, 

ενισχύουν άθελά τους τη στερεοτυπική εικόνα του διαφορετικού και την εξωτική 

διάσταση του «άλλου», γεγονός που ενισχύει έµµεσα την ιεράρχηση ανάµεσα στο 

«δικό µας» και το  «διαφορετικό».  Ένα άλλο σηµείο επίσης της προβληµατικής που 

αναπτύσσεται, είναι και το γεγονός ότι η εκπαιδευτική πολιτική που αφορά στη 

διαπολιτισµικότητα, συχνά παραγνωρίζει και άλλες σηµαντικές διαστάσεις της 

κοινωνικής ταυτότητας των ατόµων, οι οποίες όµως τα εντάσσουν σε θεµελιώδεις 

κοινωνικές κατηγορίες, όπως είναι το φύλο και η κοινωνική τάξη. Τα παιδιά των 

µεταναστών ή των µειονοτικών πληθυσµών στο σχολείο δεν είναι µόνο φορείς ενός 

άλλου πολιτισµού, αλλά είναι ταυτόχρονα αγόρια και κορίτσια και φέρνουν τη 

σφραγίδα της κοινωνικής τάξης στην οποία ανήκουν. Με τον τρόπο αυτό, η 
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οµοιογένεια που προβάλλεται συσκοτίζει την κοινωνική πολλαπλότητα κάθε εθνικής 

οµάδας. Από αυτή την οπτική ιδωµένη, η Δ.Ε. έχει βασικές συνιστώσες όχι µόνο τις 

έννοιες της διαφοράς και της διαφορετικότητας αλλά και αυτές της ανισότητας και της 

κοινωνικής ιεράρχησης (Γκότοβος, 1997, Ανδρούσου & Ασκούνη, 2001) .  

Έτσι, όπως προαναφέρθηκε, µια παιδαγωγική κατάλληλη να απαντήσει στην 

πολλαπλή ετερογένεια των σχολικών τάξεων δεν µπορεί να είναι µια παιδαγωγική µόνο 

για µειονότητες. Αντίθετα, θα πρέπει να αφορά µε τον ίδιο τρόπο τα µέλη της 

κυρίαρχης οµάδας. Μόνο αν αναδείξει κανείς την ετερογένεια και την πολλαπλότητα 

της «δικής του» οµάδας, τις εντάσεις και τις συγκρούσεις που τη συνοδεύουν και τις 

µορφές εξουσίας που τη συγκροτούν, µπορεί να δει µέσα από ένα πιο καθαρό πρίσµα 

τη σχέση µε το «άλλο» (Μαντζαρίδου, κ.ά., 2008; Ανδρούσου & Ασκούνη, 2001). 

 

1.5.   ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
Στη Γερµανία δεν υπήρξε ποτέ πραγµατική πολιτική ενσωµάτωσης (Νικολάου, 

2000: 151 – 162). Ο κύριος σκοπός του γερµανικού εκπαιδευτικού µοντέλου, παρ’ όλες 

τις προβλεπόµενες αποφάσεις για ένταξη και αφοµοίωση των αλλοδαπών µαθητών, 

ήταν η φυσική αποµόνωση και η καλλιέργεια της αποξένωσης τους. Με τον όρο φυσική 

αποµόνωση νοείται η αποξένωση που βιώνουν οι µαθητές στα πλαίσια της 

διδασκαλίας, καθώς διδάσκονταν ξεχωριστά από τους Γερµανούς µαθητές. Γίνεται 

φανερό λοιπόν ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα της Γερµανίας  έχει επιλέξει να εφαρµόσει 

ένα µοντέλο διαχωρισµού (segregation) του µαθητικού πληθυσµού µε βάση την 

εθνότητα, γεγονός που υποθάλπει συνθήκες εκπαιδευτικών ανισοτήτων σε βάρος των 

αλλοδαπών µαθητών (Δαµανάκης, 2010: 41 – 45).  

Τα φαινόµενα ρατσισµού που εκδηλώθηκαν µέσω της αλληλεπίδρασης 

γηγενών και ξένων πολιτών σε συνδυασµό µε την έκρηξη του µεταναστευτικού 

κύµατος προς τη χώρα, ιδιαίτερα κατά τα τέλη του 1960, συνέλαβαν στη δηµιουργία 

σηµαντικών κενών στην εκπαιδευτική πολιτική. Έγιναν βέβαια ετεροχρονισµένες 

προσπάθειες µε εξωσχολικές πρωτοβουλίες εθελοντών και φορέων, ώστε η 

ενσωµάτωση να γίνει µε οµαλό και ανώδυνο τρόπο (Νικολάου, 2000: 156). Αρχικά ο 

κύριος σκοπός του γερµανικού εκπαιδευτικού µοντέλου ήταν η φυσική αποµόνωση και 

η καλλιέργεια της αποξένωσης των αλλοδαπών µαθητών. Αυτό προέκυπτε από το 

γεγονός ότι οι αλλόγλωσσοι µαθητές, αντιµετωπίζονταν ως προσωρινοί επισκέπτες και 

όχι σαν µόνιµο εργατικό προσωπικό το οποίο θα δηµιουργούσε νέα δεδοµένα στην 
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γερµανική κοινωνία. Συγκεκριµένα παιδιά των Ελλήνων µεταναστών, όπως και άλλων 

λαών που µετανάστευσαν για οικονοµικούς κυρίως λόγους στη Γερµανία, θα έπρεπε 

να προστατεύονται από κάθε είδους διακρίσεις λόγω καταγωγής, πεποιθήσεων, 

γλώσσας και θρησκείας. Η χώρα υποδοχής ήταν υποχρεωµένη να σέβεται τα 

δικαιώµατα τόσο των µεταναστών, όσο και των παιδιών του και να εγγυώνται σε κάθε 

παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καµία διάκριση φυλής, χρώµατος, 

γλώσσας, φύλου, εθνικής καταγωγής, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του ίδιου ή των 

γονέων του. Επίσης, θα έπρεπε να πάρει όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε «να 

προστατεύεται αποτελεσµατικά το παιδί έναντι σε κάθε µορφής διάκρισης ή κύρωσης, 

βασισµένης στη νοµική κατάσταση, στις δραστηριότητες, στις εκφρασµένες απόψεις ή 

στις πεποιθήσεις των γονέων ή µελών της οικογένειάς του» (Συνήγορος του πολίτη, 

2012).  

Η λειτουργία των γερµανικών οργανισµών, υπηρεσιών και εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων θα έπρεπε να εξασφαλίζουν σε όλους την πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία 

ώστε να υπάρχει ισότητα ευκαιριών σε γηγενείς και αλλοδαπούς µαθητές. Θα έπρεπε 

να ενθαρρύνεται η συνεργασία µεταξύ Ελλάδας και Γερµανίας στο χώρο της παιδείας, 

µε σκοπό τη συµβολή στην εξάλειψη της άγνοιας και του αναλφαβητισµού των 

αλλοδαπών µαθητών, αλλά και τη διευκόλυνσή στην πρόσβαση στις επιστηµονικές και 

τεχνικές γνώσεις και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές µεθόδους. Σύµφωνα µε το Άρθρο 29, 

η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να αποσκοπεί στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς 

και των ιδιαίτερων χαρισµάτων, καθώς και των πνευµατικών και σωµατικών 

ικανοτήτων του. Έτσι, η απουσία ουσιαστικής υποστήριξης από τις πολιτικές ηγεσίες 

των οµοσπονδιακών κρατιδίων της Γερµανίας και η αντιµετώπιση της σχολικής 

αποτυχίας των αλλόγλωσσων µαθητών αντιµετωπιζόταν ως «αναγκαίο κακό». 

(Δαµανάκης, 2010: 66). Το πρόβληµα, τελικά, εστιάζεται στο ότι τα µεταναστόπουλα 

δεν αναπτύσσουν µια «πολυπολιτισµική ταυτότητα», επειδή οι επιδράσεις που 

δέχονται από τους πολιτισµούς των διαφόρων µειονοτήτων είναι πολύ περιορισµένες, 

αποσπασµατικές και συµπωµατικές. Ένα σχολείο που λειτουργεί µονοπολιτισµικά, 

παρόλο που στους κόλπους του εκπροσωπούνται πολλοί πολιτισµοί, απλώς 

αναπαράγει τον εθνοκεντρικό του χαρακτήρα και δίδει τροφή σε στερεότυπα, 

προκαταλήψεις και πιθανές ρατσιστικές αντιλήψεις. 
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1.6.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

Το παρόν κεφάλαιο επιχείρησε να διαφωτίσει ορισµένες σηµαντικές πτυχές 

αναφορικά µε την εκπαιδευτική δοµή της Γερµανίας και δη του κλάδου της 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και παράλληλα να εξετάσει συνοπτικά τα βασικότερα 

µεταναστευτικά εκπαιδευτικά µοντέλα που εφαρµόζονται σε αυτόν. Ανέδειξε την 

καταλυτική σηµασία εφαρµογής των αρχών της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης στην 

εκπαίδευση και την επιτακτική ανάγκη της εποχής για εκπαιδευτικές αλλαγές και 

µεταρρυθµίσεις. Όµως  κάθε εκπαιδευτική µεταρρύθµιση αποτελεί πιθανή αντίδραση 

σε κοινωνικές αλλαγές, αλλά και η επανάσταση µέσα από το σχολείο δύσκολα µπορεί 

να επιτευχθεί, πόσο µάλλον στο γερµανικό εκπαιδευτικό χώρο όπου κάθε επιµέρους 

κρατίδιο υπάρχουν διαφορετικές εκπαιδευτικές τάσεις και µεµονωµένες εκπαιδευτικές 

πολιτικές. Οι παγκόσµιες αλλαγές, µετακινήσεις πληθυσµών και οι νέες προσφυγικές 

και µεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη και κυρίως στη Γερµανία απαιτούν αλλαγές 

της βασικής δοµής της εκπαίδευσης. Οι βασικοί στόχοι του γερµανικού εκπαιδευτικού 

αφοµοιωτικού µοντέλου θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν για να αποφευχθεί η 

φυσική αποµόνωση και η αποξένωση των µαθητών µε µεταναστευτικό υπόβαθρο και 

να διατηρηθεί η πολιτισµική τους ταυτότητα στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστηµα. Με 

τον τρόπο αυτό θα διατηρηθεί το δικαίωµά τους να κάνουν χρήση των γλωσσικών και 

πολιτισµικών εφοδίων που φέρουν από τη χώρα καταγωγής τους, έτσι ώστε να 

διατηρηθούν τα µητρικά γλωσσικά τους στοιχεία. Με αυτό το τρόπο όλα τα 

προσφυγόπουλα και µεταναστόπουλα θα αναπτύσσουν µια «πολυπολιτισµική 

ταυτότητα» και το σχολείο θα πάψει να λειτουργεί µονοπολιτισµικά, µιας και πλέον 

στη σχολική αυλή εκπροσωπούνται πολλοί διαφορετικοί πολιτισµοί, αποµακρύνοντας 

κάθε εθνοκεντρικό στοιχείο και χαρακτήρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 

Εισαγωγή 

Οι ποικίλες κοινωνικές, πολιτικές, οικονοµικές και πολιτισµικές συνθήκες της 

εποχής έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τη ρευστότητα, η οποία επιτείνεται από τη 

ραγδαία επιστηµονική και τεχνολογική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό η εκπαίδευση έχει 

καθοριστικό ρόλο, ως βασικός κοινωνικός θεσµός, ναι µεν στην παροχή γνώσεων και 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά και στη διαµόρφωση ενός νέου πλαισίου µορφωτικών 

και κοινωνικών αναγκών για τον κάθε µαθητή ξεχωριστά. Για την άµεση και 

αποτελεσµατική ανταπόκριση της εκπαίδευσης στις αλλαγές του περιβάλλοντος 

απαιτείται στρατηγικός σχεδιασµός, µε στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των 

οργανισµών σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν, το παρόν κεφάλαιο 

εστιάζεται στον προσδιορισµό της έννοιας της στρατηγικής και στη διερεύνηση των 

εννοιών που την περιβάλλουν. Το περιεχόµενο των εννοιών αυτών είναι απαραίτητο 

για την κατανόηση της έννοιας της στρατηγικής ανάλυσης, ενώ περαιτέρω συµβάλλει 

στη πλέξη του ιστού της παρούσας εργασίας. Στη συνέχεια του κεφαλαίου αναλύεται 

η έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση, καθώς και τα βασικά κριτήριά της. 

Επιπροσθέτως, µελετάται και αναλύεται το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, το µοντέλο 

EFQM και µέσω των PEST και SWOT αναλύσεων, λαµβάνοντας υπόψη τις 

µελλοντικές ευκαιρίες, απειλές και τα παγκόσµια συνεχώς µεταβαλλόµενα δεδοµένα, 

επιχειρείται η ολοκληρωµένη στρατηγική ανάλυση του κλάδου της εκπαίδευσης στη 

Γερµανία. Η υιοθέτηση και πρόταση νέων µοντέλου στρατηγικού σχεδιασµού 

θεωρείται αναγκαία, µιας και οι σύγχρονες προκλήσεις και κοινωνικο – πολιτικές 

ανάγκες είναι πολλές και οι παγκόσµιες ισορροπίες και διεθνείς σχέσεις είναι πλέον 

τεταµένες.  

 

2.1.    ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 

«Το στρατηγικό µάνατζµεντ δεν είναι ένα κουτί γεµάτο τεχνάσµατα ή ένα σύνολο από 

τεχνικές. Είναι αναλυτική σκέψη, καθώς και κινητοποίηση σηµαντικών πόρων»  

Peter Drucker (1985) 
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«Η στρατηγική συνίσταται στο να κάνεις διαφορετικά πράγµατα απ’ ότι οι 

ανταγωνιστές σου, ή να κάνεις τα ίδια πράγµατα µε διαφορετικό τρόπο» 

Michael Porter (1980) 
 

       Στη διεθνή βιβλιογραφία της διοίκησης των επιχειρήσεων, η λέξη στρατηγική 

χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1951 από τον Newman, ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό 

µέλος της Ακαδηµίας του Μάνατζµεντ και έχει της ρίζες της στην πολεµική 

στρατηγική. Πιο συγκεκριµένα η λέξη «στρατηγική» έχει συνδεθεί µε την αρχαία 

Ελλάδα και συγκεκριµένα προέρχεται από τη λέξη «στρατηγός». Αποτελεί τη σύνθεση 

του ουσιαστικού «στρατός» και του ρήµατος «άγω», που σηµαίνει οδηγώ. Είναι το 

σχέδιο δράσης που θέτει σε εφαρµογή ο στρατηγός προκειµένου να νικήσει στον 

πόλεµο, ή ο µάνατζερ προκειµένου να επιβιώσει η επιχείρησή του στον ανταγωνισµό.  

Παρά την ελληνική προέλευση της λέξης, ο στρατηγός Sun Tzu, χρησιµοποιεί σε 

πολλά βιβλία του τη λέξη αυτή αναλύοντας τις βασικές αρχές της επιτυχηµένης 

στρατηγικής του και δίνοντας συνταγές επιτυχίας στα σηµερινά στελέχη επιχειρήσεων.  

Η στρατηγική είναι «ο καθορισµός των βασικών µακροχρόνιων στόχων και 

σκοπών µιας επιχείρησης µέσω της υιοθέτησης µίας σειράς πράξεων» σύµφωνα µε τον 

Alfred Chandler. Οι Hofer και Schendel (1978) ορίζουν τη στρατηγική ως «την 

αντιστοίχιση ενός οργανισµού µεταξύ των εσωτερικών του πόρων και ικανοτήτων, 

αλλά και των ευκαιριών και κινδύνων που δηµιουργούνται στο εξωτερικό του 

περιβάλλον». Ο Henderson (1989) αναφέρει ότι «στρατηγική είναι µία προσεκτική 

έρευνα για ένα σχέδιο δράσης που θα αναπτύξει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της 

επιχείρησης και θα το επαυξήσει». Ωστόσο στη βιβλιογραφία µπορεί κανείς να βρει 

πληθώρα ορισµών, κύριο χαρακτηριστικό όµως όλων αυτών, είναι η αποδοχή του 

ορθολογικού προγραµµατισµού (rational planning) ως βασικής διαδικασίας 

διαµόρφωσης της στρατηγικής µίας επιχείρησης. Η στρατηγική αποτελεί την 

κατεύθυνση και το πλήθος εκείνων των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης που 

µακροπρόθεσµα της εξασφαλίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, την βοηθούν να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς και να ικανοποιεί τις προσδοκίες των βασικών 

οµάδων ενδιαφέροντος και ακολουθεί τα τρία διακριτά στάδια της διαµόρφωσης, 

υλοποίησης και της αξιολόγησης – ελέγχου (Grant, 1991).  

Μέσα από όλους τους ορισµούς της στρατηγικής συνεπάγεται το συµπέρασµα 

ότι η στρατηγική ως έννοια συνδέεται µε το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον, 

περιβαλλοντικές αλλαγές και οργανωτικές προσαρµογές, που πλαισιώνουν µία 
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επιχείρηση ή οργανισµό, καθότι αυτό επηρεάζεται από µεταλλασσόµενους 

παράγοντες. Η στρατηγική θέτει τη γραµµή πλεύσης και λειτουργεί µε τρόπο ανάλογο 

µε αυτόν που λειτουργεί σε µία µάχη. Εάν αποδειχτεί σωστή, τότε ακόµα και εάν γίνουν 

κάποια λάθη, µε επιµέρους τακτικές κινήσεις βελτίωσης µπορεί να µη βγει ζηµιωµένη. 

Αντίστοιχα, ο στρατηγικός σχεδιασµός αποτελεί τη διαδικασία του µάνατζµεντ της 

δηµιουργίας και διατήρησης µιας βιώσιµης σχέσης ανάµεσα στους αντικειµενικούς 

στόχους ενός οργανισµού ή επιχείρησης και τους πόρους αφενός, και τις 

µεταβαλλόµενες ευκαιρίες της αγοράς, αφετέρου. Βασικός στόχος του στρατηγικού 

σχεδιασµού είναι να διαµορφώσει και να αναδιαµορφώσει µε τις στρατηγικές εκείνες 

που µέσω δραστηριοτήτων θα παράγουν ικανοποιητικά κέρδη και ανάπτυξη στην 

επιχείρηση. Σύµφωνα µε τον Bryson (1991) ο σχεδιασµός της στρατηγικής ενός 

οργανισµού, αποτελεί τη «συστηµατική προσπάθεια λήψης σηµαντικών αποφάσεων 

και πλάνων δράσης, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για να κατανοήσουµε τι είναι ο 

οργανισµός, τι προσπαθεί να πετύχει και για ποιο λόγο». Αρχικά, καθορίζει τους 

µακροπρόθεσµους στόχους και σκοπούς του οργανισµού, ενώ συνδέεται αναπόσπαστα 

µε την αποστολή του. Παράλληλα, κατανέµει αποτελεσµατικά τους απαιτούµενους 

πόρους για την υλοποίηση των δράσεων και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 

ενώ επιτρέπει την παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης, αλλά και την ανάληψη 

διορθωτικών ενεργειών όπου και όταν απαιτείται. Τέλος, ο στρατηγικός 

προγραµµατισµός ενθαρρύνει τα στελέχη να λάβουν αποφάσεις σήµερα για θέµατα 

που θα επηρεάσουν τον οργανισµό τους στο µέλλον (Bridges & Roquemore, 1998). 

Ωστόσο, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων και 

οργανισµών, όσον αφορά το µέγεθος, τη φύση των δραστηριοτήτων, την τεχνολογία 

που εφαρµόζουν, τα οικονοµικά στοιχεία, τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων, τις 

συνθήκες αγοράς και τον κλάδο ή τοµέα διοίκησης στον οποίο ανήκουν κλπ.  

Ο στρατηγικός σχεδιασµός εξαρτάται και επηρεάζεται άµεσα από τα κίνητρα 

και προθέσεις του επιχειρηµατία, ο οποίος θα πρέπει να ορίζεται πάντα ως 

κερδοσκόπος (Mises, 1996). Η επιτυχία ή αποτυχία του εξαρτάται από την ορθότητα 

της πρόβλεψής του. Οι προθέσεις, µε βάση τις οποίες προκύπτει η αποστολή της 

επιχείρησης είναι συνδεδεµένες µε τρεις οµάδες κινήτρων, (α) τα οικονοµικά κίνητρα, 

δηλαδή η εξασφάλιση κερδών, (β) τα κίνητρα απόκτησης δύναµης, και (γ) τα κίνητρα 

ηθικής, δηλαδή η προσπάθεια πραγµατοποίησης προθέσεων χρησιµότητας της 

επιχείρησης. Όλα τα παραπάνω συνδέονται αναπόφευκτα µε την αποστολή του 

οργανισµού και τους γενικότερους, είτε άµεσους, είτε έµµεσους στόχους και 



 -‐	  40	  -‐	  

προσδοκίες της επιχείρησης. Αναλυτικότερα, η αποστολή του οργανισµού απεικονίζει 

την επίσηµη δέσµευση του επιχειρηµατία, σχετικά µε τους γενικότερους στόχους, τη 

φύση των υπηρεσιών ή των προϊόντων του, τα στοχευµένα µέλη, χρήστες ή 

καταναλωτές στους οποίους απευθύνεται. Το όραµα και οι αόριστες σκέψεις του 

επιχειρηµατία, όπως αυτές διαµορφώνονται µέσα στις συνθήκες και την πίεση του 

περιβάλλοντος, διαµορφώνουν ένα σύστηµα προθέσεων που κατά τη γνώµη του 

επιχειρηµατία είναι πραγµατοποιήσιµες και καταλήγουν ακολούθως στη διατύπωση 

της αποστολής του οργανισµού. Το όραµα του οργανισµού σε γενικές γραµµές, 

περιγράφει τη «µορφή» της επιχείρησης στο µέλλον, θέτει συγκεκριµένους στόχους 

και οδηγεί τη στρατηγική του. 

 

Διάγραµµα 2.1: Υπόδειγµα Στρατηγικής Διοίκησης 

 
Πηγή: Wheelen & Hunger, 1995 

 
 

2.1.1.   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η στρατηγική µιας επιχείρησης καθορίζει τον προσανατολισµό της στην αγορά, 

την ανταγωνιστική συµπεριφορά της και την κατανοµή των διαθέσιµων πόρων της 

(Barney 2001, Hofer & Schendel, 1978) και αναφέρεται στους τρόπους όπου οι 

επιχειρήσεις ανταγωνίζονται σε συγκεκριµένες αγορές και στο πώς οι οργανισµοί 

µπορούν να αποκοµίσουν διάφορα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στο περιβάλλον 

αγοράς τους. Η στρατηγική του ανταγωνισµού αποτελεί δηλαδή ένα ταίριασµα µεταξύ 

των ευκαιριών και των κινδύνων που υπάρχουν στο περιβάλλον και των εσωτερικών 

ικανοτήτων που κατέχονται από την εταιρία. Σύµφωνα µε τον Porter υπάρχουν τρεις 

γενικές στρατηγικές που ένας οργανισµός µπορεί να υιοθετήσει: τη διαφοροποίηση 
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(differentiation), την ηγεσία κόστους (cost leadership), και την εστίαση (focus). Οι 

Miles και Snow (1983) περαιτέρω πρότειναν τέσσερις βασικούς στρατηγικούς τύπους: 

defender, prospector, analyzer, reactor, καθώς θεώρησαν µια επιχείρηση ως πλήρες και 

ολοκληρωµένο σύστηµα στη δυναµική αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον του και 

πρότειναν ότι α) περισσότεροι από ένας τύποι στρατηγικής µπορούν να είναι επιτυχείς 

σε ένα δεδοµένο περιβάλλον και β) είναι σηµαντικό για µια εταιρία να οργανώνεται 

κατάλληλα και να προγραµµατίσει και να εφαρµόσει σχετικές στρατηγικές για έναν 

ιδιαίτερο στρατηγικό τύπο. Οι επιχειρήσεις µε στρατηγικό τύπο prospector τείνουν να 

ακολουθήσουν µια επιθετική ανταγωνιστική στρατηγική πρωτοπορώντας σε προϊόντα 

και αγορές. Λειτουργούν σε περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γρήγορες και 

απρόβλεπτες αλλαγές. Το πλαίσιο των Miles και Snow (1983) είναι ιδιαίτερα χρήσιµο 

για την ανάλυση των τρόπων µε τους οποίους οι εταιρίες αλληλεπιδρούν µε το 

περιβάλλον τους, εστιάζει την συµπεριφορά µιας εταιρίας στο συνολικό σύστηµα παρά 

ως στις υποµονάδες της, και χτίζεται γύρω από τη «διακριτική ικανότητα» (distinctive 

competence). Η διακριτική ικανότητα αναφέρεται σε εκείνα τα πράγµατα που µια 

εταιρία κάνει πολύ καλά σε σύγκριση µε τους ανταγωνιστές της. Πρόκειται για ένα 

σύνολο από πολυάριθµες συγκεκριµένες δραστηριότητες που η εταιρία εκτελεί 

καλύτερα από άλλες εταιρίες µέσα σε ένα παρόµοιο περιβάλλον. Μια επέκταση της 

παραπάνω τυπολογίας των Wright, Kroll, Pringle, και Johnson (1990) οδηγεί στην 

στρατηγική balancer.  

Η ανταγωνιστική στρατηγική είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για την 

πρόβλεψη της χρήσης της τεχνολογίας από µια επιχείρηση, την δοµή, τον στρατηγικό 

προσανατολισµό, τις στρατηγικές λήψης αποφάσεων και τελικά το επίπεδο ωρίµανσης 

της επιχείρησης. Η ευθυγράµµιση είναι η εγγύτητα της ικανότητας της επιχείρησης ή 

του οργανισµού στην ιδανική ικανότητα για την ανταγωνιστική της στρατηγική. Το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη νέα οικονοµία και, το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον 

είναι βασισµένο στη καινοτοµία του προϊόντος ή της υπηρεσίας, της διαδικασίας, της 

δοµής, ή κάποιο συνδυασµό των τριών. Μόλις αποφασίσει να ακολουθήσει µια 

επιχείρηση ή ένας οργανισµός µια αρχική ανταγωνιστική στρατηγική, θα πρέπει να 

επιλέξει µια στρατηγική ανταγωνιστικού ρόλου. Σε ότι αφορά τη στρατηγική και δη 

την ανταγωνιστική στρατηγική στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο δηλαδή ενός 

εκπαιδευτικού οργανισµού, θα υπάρξει εκτεταµένη ανάλυση στις παρακάτω ενότητες. 
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2.1.2.   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Ο στρατηγικός σχεδιασµός στην εκπαίδευση θα πρέπει να οδηγεί στη 

διαµόρφωση ενός εκπαιδευτικού συστήµατος το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στη 

δυναµική των καιρών και θα απαντά στις προκλήσεις της εποχής µας, καθώς και να 

απαιτεί γενναίες προσαρµοστικές αλλαγές στα δεδοµένα της σηµερινής 

πολυπολιτισµικής κοινωνίας. Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρείται αναγκαίο να 

προωθηθούν αρχικά η εξασφάλιση των συνθηκών εκείνων που επιτρέπουν στο µαθητή 

να αναπτύξει την προσωπικότητα του µε ισχυρή αυτοαντίληψη, συναισθηµατική 

σταθερότητα, κριτική και διαλεκτική ικανότητα, καθώς και θετική διάθεση για 

συνεργασία και αυτενέργεια, χωρίς θρησκευτικές και πολιτισµικές προκαταλήψεις. 

Επιπλέον, η δηµιουργία συνθηκών που παρέχουν σε κάθε παιδί, ανεξαρτήτως 

καταγωγής, τη δυνατότητα της δια βίου ανανέωσης γνώσεων και δεξιοτήτων, 

διατηρώντας µε αυτό το τρόπο την κοινωνική συνοχή µέσα από την παροχή ίσων 

ευκαιριών και την καλλιέργεια κοινών στάσεων και αξιών. Τέλος, η καλλιέργεια της 

συνείδησης του ευρωπαίου πολίτη µε την ταυτόχρονη διατήρηση της εθνικής 

ταυτότητας κάθε µαθητή µε στόχο την ανάπτυξη πνεύµατος συνεργασίας και 

συλλογικότητας.  

Αναλυτικότερα, ο προσανατολισµός και στρατηγικός σχεδιασµός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση στοχεύει στη δηµιουργία ανοιχτών 

πλουραλιστικών κοινωνιών, οι οποίες να πλαισιώνουν τον κοινό µελλοντικό σκοπό της 

Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης. Το 2009, το στρατηγικό πλαίσιο «ΕΚ 2020» έθεσε τους 

παρακάτω τέσσερις κοινούς στόχους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

αντιµετώπιση των προκλήσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης έως το 

2020: 

–   να εφαρµοστεί στην πράξη η διά βίου µάθηση και η κινητικότητα,  

–   να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης, 

–   να προαχθούν η ισότητα, η κοινωνική συνοχή και η ενεργός συµµετοχή στα 

κοινά, 

–   να ενθαρρυνθεί η δηµιουργικότητα και η καινοτοµία, καθώς και 

το επιχειρηµατικό πνεύµα, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, και µε γνώµονα την αναγκαιότητα ανάπτυξης της ποιότητας 

της εκπαίδευσης, πρέπει κάθε εκπαιδευτικό σύστηµα να ενταχθεί µε τις κατάλληλες 
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προσαρµογές, που θα το καταστήσουν περισσότερο ποιοτικό, περισσότερο δυναµικό, 

περισσότερο αποτελεσµατικό.  

2.1.3.   ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΌΡΑΜΑ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Σύµφωνα µε τον καθηγητή Δρ. Παπαδόπουλο, το όραµα µιας επιχείρησης είναι 

αυτό που αιτιολογεί το λόγο ύπαρξής της. Το όραµα αυτό θα πρέπει να αναφέρεται 

στον προσανατολισµό της επιχείρησης προς το µέλλον και να ενσωµατώνει τις 

προσδοκίες, τις ελπίδες και τις φιλοδοξίες του επιχειρηµατία για την πορεία της 

επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση ή οργανισµός θα πρέπει να έχει το δικό της όραµα και 

να πορεύεται µε βάση αυτό, διότι χωρίς όραµα, η επιχείρηση µοιάζει µε «πλοίο χωρίς 

πυξίδα». Είναι πολύ σηµαντικό το όραµα µιας επιχείρησης να αντανακλά τις 

πεποιθήσεις και τις πραγµατικές επιθυµίες του επιχειρηµατία και να ταυτίζεται µε τις 

αρχές και τις αξίες αυτού, δηλαδή µε τη κουλτούρα του. Το όραµα µιας µικρής, 

µικροµεσαίας, µεσαίας ή µεγάλης επιχείρησης θα πρέπει να κοινοποιείται στους 

εργαζόµενους της µιας και η κοινοποίηση αυτή συνδέεται άµεσα µε την µεταβίβαση 

της κουλτούρας της επιχείρησης στους εργαζόµενους. Αµφισβητείται έντονα η 

βιωσιµότητα των επιχειρήσεων που δεν «µεταλαµπαδεύουν» στους εργαζόµενους τα 

στοιχεία της κουλτούρας και του οράµατός τους. Αξίζει, όµως, να σηµειωθεί ότι 

εξαιτίας του γεγονότος ότι το όραµα απορρέει, συνήθως, από το επιχειρηµατικό πνεύµα 

του επιχειρηµατία, είναι, πολλές φορές, δύσκολο να εκφρασθεί και να αποτυπωθεί 

γραπτά. Το όραµα της επιχείρησης πρέπει να είναι σύντοµο, χωρίς περιττές 

προεκτάσεις, απλό και περιεκτικό, σαφές, µοναδικό, συνεπές και σταθερό για να 

γίνεται κατανοητό σε όλους τους εµπλεκόµενους. Πολλοί ερευνητές και συγγραφείς 

υποστηρίζουν ότι το όραµα πρέπει να είναι ευµετάβλητο και προσαρµόσιµο, ανάλογα 

µε τις καταστάσεις που αντιµετωπίζει η κάθε επιχείρηση. Άλλοι θεωρούν ότι το όραµα 

πρέπει να είναι συνεπές και σταθερό, ενώ ευµετάβλητες και προσαρµόσιµες µπορεί να 

είναι οι στρατηγικές που θα ακολουθήσει η επιχείρηση, όταν επέλθουν κάποιες 

σηµαντικές µεταβολές στο εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Οι 

στρατηγικές αυτές µπορούν να διαφοροποιηθούν µε µοναδικό σκοπό να επιτευχθεί το 

µακροπρόθεσµο όραµα της επιχείρησης. Οι ίδιοι συγγραφείς συγχέουν λανθασµένα το 

«όραµα» µε την «αποστολή» της επιχείρησης. Οι δύο αυτές έννοιες είναι τελείως 

διαφορετικές, έχοντας η κάθε µια το δικό της περιεχόµενο και σε καµία περίπτωση δεν 

µπορεί η µια να αντικαταστήσει το περιεχόµενο της άλλης. 
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Αντίστοιχα, η αποστολή ή σκοπός, της επιχείρησης είναι µια ακριβής 

περιγραφή του τι ακριβώς κάνει η επιχείρηση,  περιγράφει δηλαδή τις δραστηριότητες 

της επιχείρησης ή του οργανισµού σε ότι αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, τις αγορές 

και την τεχνολογία. Η αποστολή είναι η επίσηµη δέσµευση του επιχειρηµατία σχετικά 

µε τους γενικότερους στόχους της επιχείρησης. Στις µέρες µας, πολλοί οργανισµοί 

επιχειρούν να ορίσουν την «αποστολή» τους µε µία συνοπτική περίληψη του 

θεµελιώδους σκοπού της επιχείρησης, δηλαδή για ποιο ακριβώς λόγο υπάρχει και ποια 

σχέση επιθυµεί να έχει µε το κοινωνικό περιβάλλον. Η αποστολή του οργανισµού 

προκύπτει από την ιστορία, την παράδοση µιας επιχείρησης, τις δυνατότητές της, τα 

προσόντα της, τις ευκαιρίες και τους διαθέσιµους πόρους. Κατά κανόνα η αποστολή 

της επιχείρησης εστιάζεται σε θέµατα όπως οι αγορές τις οποίες η επιχείρηση θέλει να 

εξυπηρετήσει,  το επιθυµητό ύψος ποιότητας, τη στάση προς τα στελέχη, τους 

µετόχους, τους πελάτες και το φυσικό περιβάλλον, και αν η εταιρεία επιθυµεί να τεθεί 

επικεφαλής των ανταγωνιστών ή να είναι ουραγός. Όσο πιο σαφής είναι η δήλωση 

αποστολής της εταιρείας ή του οργανισµού, τόσο ευκολότερος είναι ο καθορισµός των 

στόχων, αφού η δήλωση της αποστολής, επιβάλλει περιορισµούς στις πολιτικές και 

κατά κανόνα ορίζει τις παραµέτρους των στρατηγικών που ενδεχοµένως θα υιοθετήσει 

η εταιρεία.  

Οι στόχοι αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι του σχεδιασµού για την εκπλήρωση 

της αποστολής της επιχείρησης. Όσο πιο σαφείς είναι οι στόχοι του οργανισµού, τόσο 

αυταπόδεικτη είναι η επιλογή των τακτικών που θα χρειαστούν για την επίτευξή τους. 

Πιο συγκεκριµένα, οι στόχοι πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο του οράµατος και της 

αποστολής της επιχείρησης, να «γεννιούνται» από το όραµα και την αποστολή της 

επιχείρησης και είναι αυτοί που θα οδηγήσουν στην επίτευξη της αποστολής και του 

οράµατος της επιχείρησης. Πρέπει να αντανακλούν την πραγµατική κατάσταση της 

επιχείρησης και να αναφέρονται σε µετρήσιµα αποτελέσµατα, να είναι εύλογοι και να 

κινούνται στο πλαίσιο των διαθέσιµων πόρων της επιχείρησης. Θα ήταν άτοπο για 

παράδειγµα να τεθεί ως στόχος από µια επιχείρηση µια επένδυση που θα προϋπέθετε 

υψηλό κόστος, ενώ το κεφάλαιο και η περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης να 

είναι χαµηλά. Κατά κανόνα οι στόχοι αφορούν θέµατα όπως η οικονοµική απόδοση, ο 

ρυθµός ανάπτυξης, το µερίδιο της αγοράς, εισαγωγή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, η 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, τα προγράµµατα περικοπής του κόστους και την 

αποµάκρυνση ανταγωνιστών από την αγορά. Αντίστοιχα, το όραµα προσβλέπει στο 

απώτερο µέλλον και η αποστολή εκφράζει την τωρινή κατάσταση και το άµεσο µέλλον, 
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ενώ οι στόχοι πρέπει να περιλαµβάνουν µια συγκεκριµένη χρονική προθεσµία για την 

ολοκλήρωσή τους. Οι στόχοι θα πρέπει λοιπόν να είναι εφικτοί και να αποτελούν 

πρόκληση για την επιχείρηση και τους εργαζοµένους της να τους επιτύχουν. 

Συµπερασµατικά «το όραµα µιας επιχείρησης, αν και απορρέει από το πνεύµα 

του επιχειρηµατία, δεν πρέπει να εκφράζει αόριστες επιχειρηµατικές σκέψεις και δεν 

πρέπει να αποτελεί αποτέλεσµα πίεσης που µπορεί να προέρχεται από τις συνθήκες ή το 

γενικότερο περιβάλλον της επιχείρησης». Το όραµα γεννά πρωτοβουλίες, 

δραστηριότητες και κατευθύνσεις στον  επιχειρηµατία και όσο µεγαλεπήβολο 

θεωρείται τόσο  περισσότερα κίνητρα παρέχει στον επιχειρηµατία και τους 

εργαζόµενους της επιχείρησης για την επίτευξη του. 

 

2.1.4.   ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  
Η σηµερινή κοινωνική πραγµατικότητα διαµορφώνει ένα νέο πλαίσιο 

µορφωτικών και εκπαιδευτικών αναγκών για το κάθε άτοµο, ενώ η ραγδαία και 

συνεχής αύξηση της γνώσης και της πληροφορίας, παρά τις ευκαιρίες που µας παρέχει 

και την πρόοδο που σηµατοδοτεί, εµπεριέχει και τον κίνδυνο διεύρυνσης των 

κοινωνικών ανισοτήτων. Για το λόγο αυτό, η διασφάλιση δυνατότητας πρόσβασης 

όλων στην πληροφορία και τη γνώση, επιβάλλει την αναγκαιότητα παροχής ίσων 

ευκαιριών εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά. Επιπροσθέτως, οι συνεχείς ανακαλύψεις και 

καινοτοµίες στα διάφορα πεδία της επιστήµης και της τεχνολογίας, επιφέρουν συνεχή 

αναθεώρηση της γνώσης, γεγονός που εξαναγκάζει τόσο τα άτοµα όσο και τις 

κοινωνίες να υιοθετούν πρακτικές δια βίου µάθησης. Ταυτόχρονα, τα φαινόµενα της 

διεθνοποίησης του πολιτισµού και της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας, συντελούν 

στη δηµιουργία κοινωνικού περιβάλλοντος µε ποικιλία πολιτισµικών, γλωσσικών, 

εθνοτικών και κοινωνικο – οικονοµικών χαρακτηριστικών. Γι’ αυτό το λόγο κυρίως, 

πρέπει να ελαχιστοποιηθεί αφενός το πιθανό ενδεχόµενο της επιβολής ενός 

µµονοδιάστατου πολιτισµικού µοντέλου εκπαίδευσης, και αφετέρου η ενίσχυση 

φαινοµένων ξενοφοβίας και ρατσισµού.  

Σύµφωνα µε δήλωση του προέδρου της Επιτροπής Jean – Claude Juncker στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο στις 15 Ιουλίου 2014 «το τραγικό ξέσπασµα 

του βίαιου εξτρεµισµού στις αρχές του 2015 στην Ευρώπη, αποτέλεσε µια οδυνηρή 

υπενθύµιση του ευάλωτου χαρακτήρα των κοινωνιών µας. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση 

είναι σηµαντικές στο να διασφαλίζουν ότι οι ανθρώπινες και πολιτικές αξίες που 
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συµµεριζόµαστε διαφυλάσσονται και µεταβιβάζονται στις µελλοντικές γενεές, να 

προωθούν την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης, να προάγουν την κοινωνική 

ενσωµάτωση και τον σεβασµό για τους άλλους, καθώς και στο να προλαµβάνουν και να 

καταπολεµούν κάθε µορφής διάκριση, να ενισχύουν από πολύ νεαρή ηλικία τη 

διδασκαλία και την αποδοχή αυτών των κοινών θεµελιωδών αξιών και να θέτουν µέσω 

της εκπαίδευσης τα θεµέλια για τη δηµιουργία κοινωνιών χωρίς αποκλεισµούς». Η 

εκπαίδευση και η κατάρτιση εφοδιάζουν τα άτοµα µε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και 

τις ικανότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να αναπτυχθούν και να βελτιώσουν τη 

θέση τους, διευρύνοντας τις προοπτικές τους, προσφέροντάς τους πλεονεκτήµατα για 

το µέλλον, θέτοντας τα θεµέλια για την ενεργό συµµετοχή στα κοινά και τον σεβασµό 

των δηµοκρατικών αξιών και προωθώντας την ένταξη, τη δικαιοσύνη και την ισότητα. 

Κατά το 19ο αιώνα η διαµόρφωση της εθνικής ταυτότητας και η ενίσχυση των 

θεσµών και της εξουσίας του εθνικού κράτους ήταν πρωταρχική επιδίωξη της 

εκπαίδευσης (Green, 1990). Στη συνέχεια, η εκπαίδευση κλήθηκε να προβάλει και να 

προωθήσει την ιδέα µιας συλλογικότητας και αλληλεγγύης, τα µέλη της οποίας 

µοιράζονταν την ίδια πολιτιστική καταγωγή και συνέπιπταν στην επιθυµία τους να 

ζήσουν µαζί µε αλληλεγγύη, παρά τις µεγάλες ανάµεσά τους κοινωνικές ανισότητες 

(Davies, 1997: 812). Στη Δυτική Ευρώπη των ταξικών διακρίσεων και της έντονης 

διεκδίκησης πολιτικού ρόλου από την ανερχόµενη αστική τάξη, η ανώτατη εκπαίδευση 

ανέλαβε την προετοιµασία της ηγεσίας του εθνικού κράτους και τη διαµόρφωση της 

πολιτισµικής φυσιογνωµίας του, ενώ η στοιχειώδης εκπαίδευση την κοινωνικοποίηση 

των µαζών σε µια κουλτούρα σεβασµού της κοινωνικής ιεραρχίας. Αντιθέτως στις 

ΗΠΑ, οι προτεραιότητες των πολιτικών και οικονοµικών ελίτ συνηγορούσαν υπέρ της 

δηµιουργίας ενός «κοινού σχολείου» για όλους και υπέρ µιας πραγµατιστικής 

εκπαίδευσης.  Στη σηµερινή εποχή όµως, αποστολή του σχολείου δεν αποτελεί µόνο η 

διαµόρφωση συνθηκών που προάγουν τις αξίες της δηµοκρατίας, του σεβασµού των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων, της ειρήνης και της ελευθερίας, αλλά η πλήρης επιδίωξη 

της ολόπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητας του µαθητή, καθώς και η επιτυχής 

κοινωνική ένταξή του. Με την έννοια αυτή ο µαθητής καθίσταται ικανός να 

αντιµετωπίζει µε επιτυχία προβλήµατα που δύναται να παρουσιαστούν και επιπλέον 

να διαµορφώνει άποψη, λειτουργώντας ως υπεύθυνος και ενεργός πολίτης σε ένα 

διαρκώς µεταβαλλόµενο και απαιτητικό κοινωνικό περιβάλλον. Κύριοι άξονες αυτής 

της προσπάθειας, της αποστολής του σχολικού οργανισµού, θα πρέπει να είναι:  

–   η παροχή γενικής παιδείας, 
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–   η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του µαθητή και η ανάδειξη των 

ενδιαφερόντων του, 

–   η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων µάθησης για όλα τα παιδιά, 

–   η ενίσχυση της πολιτισµικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο µιας 

πολυπολιτισµικής κοινωνίας,  

–   η ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος και η υιοθέτηση ανάλογων προτύπων συµπεριφοράς,  

–   η προετοιµασία για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης 

και επικοινωνίας,  

–   η φυσική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη και  

–   η ευαισθητοποίηση σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, παγκόσµιας 

ειρήνης και η διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  

Στο νέο αυτό εκπαιδευτικό περιβάλλον που διαµορφώνεται, θεωρείται αναγκαία η 

υιοθέτηση προτύπων συµπεριφοράς που χαρακτηρίζονται από σεβασµό στις 

πνευµατικές και ανθρωπιστικές αξίες. Γι’ αυτό, το σχολείο καλείται να συµβάλλει 

πρωτίστως στη διαµόρφωση προσωπικοτήτων µε στέρεες ηθικές αρχές και ισχυρή 

αυτοαντίληψη. Αποτελεί το βασικό θεσµό που συµβάλλει στη διαµόρφωση της 

προσωπικότητας του µαθητή και την αρµονική ένταξή του στην κοινωνία. Κατά 

συνέπεια, είναι απαραίτητος ένας εκπαιδευτικός σχεδιασµός, µε έναρξη από την 

υποχρεωτική εκπαίδευση και υπό το πρίσµα των νέων δεδοµένων, αλλά και των 

επιθυµητών και προσδοκώµενων επιδιώξεων.  

2.2. ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΠΑ)  
Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης αποτελεί ένα εργαλείο, το οποίο προέκυψε από 

τη συνεργασία των υπουργών Δηµόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

µπορεί να βοηθήσει και να καθοδηγήσει τους  δηµόσιους  ευρωπαϊκούς οργανισµούς 

στην αποτελεσµατική χρήση των τεχνικών της διοίκησης της ποιότητας. Το ΚΠΑ 

συνιστά ένα εύχρηστο εργαλείο, κατάλληλο για την αυτό – αξιολόγηση των 

οργανώσεων του δηµοσίου τοµέα και έχει ως στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων του 

οργανισµού, καθώς αποτελεί τη «γέφυρα» µεταξύ των διαφορετικών µοντέλων που 

χρησιµοποιούνται στη διαχείριση ποιότητας και έχει επηρεαστεί από το Πρότυπο 

Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Διοίκηση Ποιότητας (European 

Foundation Quality Management – EFQM) που θα αναλυθεί στη συνέχεια, καθώς και 

το πρότυπο του Γερµανικού Πανεπιστηµίου Διοικητικών Επιστηµών Speyer. 
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Αναλυτικότερα, το ΚΠΑ διαµορφώθηκε από την Οµάδα Καινοτόµων 

Δηµοσίων Υπηρεσιών (Innovative Public Services Group – IPSG), που αποτελείται 

από εθνικούς εµπειρογνώµονες και συστάθηκε µε απόφαση των Γενικών Διευθυντών. 

Σκοπός της οµάδας αυτής είναι η προώθηση ανταλλαγών και η οργάνωση συνεργασιών 

στο πεδίο των διοικητικών καινοτοµιών και της παροχής δηµοσίων υπηρεσιών στους 

πολίτες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ’ αυτό το τρόπο 

διευκολύνονται οι συγκριτικές επιδόσεις µεταξύ των οργανώσεων του δηµοσίου τοµέα 

και οδηγούµαστε σε καλύτερη και αποδοτικότερη διοίκησή του. Η δοµή του 

αποτελείται από εννέα κριτήρια τα οποία θα αναλυθούν πιο συγκεκριµένα παρακάτω, 

αναφέρονται στις βασικές πτυχές ενός οργανισµού και εξετάζονται σε κάθε µορφή 

διοικητικής ανάλυσης. Μέσω του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης παρέχεται ένα 

ισχυρότερο, ευρύτερο πλαίσιο για µία διαρκώς συνεχιζόµενης βελτίωσης του 

οργανισµού, ενώ σε σύγκριση µε ένα πλήρως ανεπτυγµένο µοντέλο Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας, το ΚΠΑ είναι ιδιαίτερα πρόσφορο για την απόκτηση µίας ολοκληρωµένης 

εικόνας λειτουργίας µίας οργάνωσης. 

Σύµφωνα µε τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του υπουργείου 

Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (2007), το ΚΠΑ έχει τέσσερις 

βασικούς σκοπούς:  

–   να εισαγάγει στη δηµόσια διοίκηση τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και 

προοδευτικά να την οδηγήσει, µέσω της χρήσης και της κατανόησης της αυτό-

αξιολόγησης, από την αλληλουχία των δραστηριοτήτων «Προγραµµατισµός – 

Εκτέλεση» σε έναν ολοκληρωµένο κύκλο ποιότητας αποτελούµενο από τον 

Προγραµµατισµό, την Εκτέλεση, τον Έλεγχο και την Ανάδραση,  

–   να διευκολύνει την αυτό-αξιολόγηση µιας δηµόσιας οργάνωσης, ώστε να 

αποτυπωθεί επαρκώς η υφιστάµενη κατάσταση και να σχεδιαστούν δράσεις 

βελτίωσης 

–   να αποτελέσει τη «γέφυρα» µεταξύ των διαφορετικών µοντέλων που 

χρησιµοποιούνται στη διοίκηση ποιότητας, 

–   να διευκολύνει τη συγκριτική µάθηση µεταξύ των οργανώσεων του δηµοσίου 

τοµέα.  
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Διάγραµµα 2.2: Το µοντέλο ΚΠΑ 

 
Πηγή: Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης – Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (2007, σ.8.) 

 

Καθώς το ΚΠΑ είναι ένα γενικό εργαλείο, κατά την εφαρµογή του µπορεί να 

προσαρµοστεί ανάλογα, δίχως όµως να τροποποιούνται τα εννιά κριτήρια, τα είκοσι 

οχτώ υπο – κριτήρια και το σύστηµα βαθµολογίας. Τα παραδείγµατα και η διαδικασία 

αυτό – αξιολόγησης όπως περιγράφονται στις κατευθυντήριες αρχές µπορεί να 

προσαρµόζονται ανάλογα αλλά προτείνεται να ληφθούν υπόψη τα κύρια σηµεία των 

κατευθυντήριων αρχών. 

 

2.3.  ΜΟΝΤΕΛΟ EFQM (ΕUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT) 

Το έναυσµα για τη σύστασή του δόθηκε από την πρωτοβουλία επιχειρήσεων 

και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τον Οκτώβριο του 1989 ίδρυσε έναν 

οργανισµό υπεύθυνο για θέµατα ποιότητας µε την επωνυµία Ευρωπαϊκό Ίδρυµα 

∆ιοίκησης της Ποιότητας – European Foundation for Quality Management (EFQM). 

Το µοντέλο EFQM αποτελεί ένα µοντέλο αριστείας, καλλιέργειας της ποιότητας ενός 

οργανισµού και ενός ολοκληρωµένου πλαισίου διαχείρισης που χρησιµοποιείται από 

τριάντα χιλιάδες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Βασίζεται σε ένα σύνολο ευρωπαϊκών 

αξιών, αξίες οι οποίες εκφράζονται και στη Συνθήκη των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων 

(1953), αλλά και στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (αναθεώρησή του το 1996). Οι 
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αρχές αυτού του µοντέλου οικοδοµούνται πάνω στα θεµέλια των θεµελιωδών αρχών 

της αριστείας, µε την προϋπόθεση να εφαρµόζονται. Σήµερα πολλοί εκπαιδευτικοί 

οργανισµοί χρησιµοποιούν το µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας του EFQM, ως 

εργαλείο για την µακροπρόθεσµη επίτευξη των στόχων τους µέσω στρατηγικών 

αποφάσεων, ιδιαίτερα οργανισµοί τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Μποχώρης, 2014). Υπό 

τη γενικότερη προσπάθεια για την προώθηση της ποιότητας, δηµιουργήθηκαν και οι 

κυριότεροι οργανισµοί που εκπροσωπούν ορισµένα από τα πιο γνωστά βραβεία 

ποιότητας όπως το National Institute for Science and Technology στις Η.Π.Α, το 

Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο ∆ιασφάλισης Ποιότητας ENQA (European Network of Quality 

Assurance), κ.ά. (Dedhia, 2001). Σε εθνική κλίµακα οι προσπάθειες πολλών κρατών 

κατευθύνθηκαν προς την δηµιουργία βραβείων ποιότητας, µε στόχο την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της χώρας τους.  

2.4.   Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Σε µία περίοδο κοινωνικοοικονοµικών ανακατατάξεων στην Ευρώπη και 

διεθνώς, η εκπαίδευση αποτελεί την αιχµή του δόρατος κάθε αλλαγής και 

αναπροσαρµογής και διαδραµατίζει κρίσιµο ρόλο. Η εκπαίδευση συµβάλει ναι µεν 

στην τρέχουσα κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική και οικονοµική ανάπτυξη, δε στη 

θεµελίωση πνεύµατος, γνώσης και δεξιοτήτων, µε στόχο την προσαρµογή και την 

επιβίωση των νέων σε κάθε απρόσµενη πολυπλοκότητα. Τα κείµενα εκπαιδευτικής 

πολιτικής της ΕΕ (European Commission, 2000; Official Journal of EU, 1998 & 2001) 

και του ΟΟΣΑ (OECD, 1989) βρίθουν από σχετικές αναφορές, διακηρύξεις και 

προτάσεις για το πρακτέο, ενώ ειδική ενότητα αφιερωµένη στη διασφάλιση της 

ποιότητας στον υπό διαµόρφωση Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης υπάρχει επίσης 

σε όλα τα ανακοινωθέντα των Συµβουλίων Υπουργών, τα οποία παρακολουθούν την 

πορεία εφαρµογής της Διακήρυξης της Μπολόνια. Σε πολλές χώρες έχει ήδη 

δηµιουργηθεί ένα πυκνό δίκτυο οργανισµών που ασχολούνται, παρακολουθούν, 

ελέγχουν και προωθούν την ποιότητα σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, όπως για 

παράδειγµα στην Αγγλία, όπου η σχετική λίστα περιλαµβάνει οργανισµούς, όπως το 

OFSTED, το QAA, το QCA, το QIA και το TDA11. 

                                                
1 OFSTED – Office for Standards in Education, QAA - Quality Assurance Agency, QCA – Qualifications 
and Curriculum Authority, QIA – Quality Improvement Agency, TDA – Training and Development 
Agency for Schools  
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Η παιδεία ως βασικό κοινωνικό αγαθό και η εκπαίδευση αντίστοιχα ως 

διαδικασία παραγωγής της, προσδίδουν ποιοτικά χαρακτηριστικά στο µοντέλο 

ανάπτυξης κάθε χώρας, στην στήριξη της κοινωνικής συνοχής των τοπικών κοινωνιών 

και στην ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής των πολιτών στα κοινωνικά δρώµενα. 

Γι’ αυτό το λόγο και η υιοθέτηση κριτηρίων ποιότητας για τις εισροές του 

εκπαιδευτικού συστήµατος (π.χ. προγράµµατα σπουδών, υλικοτεχνική υποδοµή, 

διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη, τα διαθέσιµα εκπαιδευτικά µέσα και υλικά, 

εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης) δεν 

αποτελούν απλές προϋποθέσεις για τη λειτουργία της παρεχόµενης υπηρεσίας, αλλά 

ουσιαστικές παραµέτρους αποτελεσµατικότητας και δείκτες διασφάλισης της 

ποιότητας. Ο ορισµός ωστόσο της ποιότητας της εκπαίδευσης και κατά συνέπεια της 

αποτίµησής της είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο θέµα, το οποίο επηρεάζεται από 

κοινωνικές και ιστορικές συγκυρίες αλλά και πολιτικές επιλογές. Η προσέγγιση του 

εκπαιδευτικού συστήµατος, βάσει ενιαίων κριτηρίων ποιότητας, αναγνωρίζει εξ’ αρχής 

το συστηµικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, λαµβάνει υπόψη της το συνεχή διάλογο µε 

τους οριζόντιους, αλλά και τους κάθετους άξονες, που διατρέχουν συνολικά τις 

βαθµίδες του εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήµατος. Με αυτό το τρόπο αναγνωρίζονται 

οι παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήµατος στις πραγµατικές τους διαστάσεις, 

εντοπίζονται οι βαθύτερες αιτίες και µπορούν να αναζητηθούν αποτελεσµατικοί 

χειρισµοί και πιθανές προτάσεις για λύσεις.  

Πολλές παραδοσιακές και ιδεολογικές θεωρήσεις για τα κριτήρια ποιότητας 

στην εκπαίδευση έχουν διατυπωθεί µε το πέρας το τελευταίων δεκαετιών και διάφορα 

ιδεολογικά ρεύµατα και εθνικές επιδιώξεις σηµάδεψαν την ταυτότητά της. Σε γενικές 

γραµµές όµως πρωταρχικός στόχος της σχολικής εκπαίδευσης σύµφωνα µε τον Green 

(1990) ήταν η διαµόρφωση της εθνικής ταυτότητας και η ενίσχυση των θεσµών και της 

εξουσίας του εθνικού κράτους. Η εκπαίδευση κατά τον 19ο αιώνα κλήθηκε να προβάλει 

και να προωθήσει την ιδέα µιας συλλογικότητας, τα µέλη της οποίας µοιράζονταν την 

ίδια πολιτιστική καταγωγή και συνέπιπταν στην επιθυµία τους να ζήσουν µαζί µε 

αλληλεγγύη, παρά τις µεγάλες ανάµεσά τους κοινωνικές ανισότητες (Davies, 1997: 

812). Στην προετοιµασία προώθησης και ενίσχυση των θεσµών µέσω της διαµόρφωσης 

της εθνικής ταυτότητας, είχαν κινητοποιηθεί άνθρωποι των γραµµάτων, των τεχνών, 

του πολιτισµού και της πολιτικής. Ως κριτήριο ποιότητας θεωρήθηκε λοιπόν η επίτευξη 

ενός συγκεκριµένου και κοινωνικά προσδιορισµένου στόχου.  
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Βασικό κριτήριο ποιότητας αποτελούσε η ανθρώπινη και η υλικοτεχνική 

υποδοµή ενός ιδρύµατος. Δεν είναι τυχαίο ότι τα επιβλητικά κτήρια, τα εργαστήρια, οι 

βιβλιοθήκες, οι χώροι άθλησης αποτέλεσαν σύµβολα κύρους για τα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα και τεκµήρια ποιότητας του επιτελούµενου σε αυτά έργου. Εν συνεχεία τα 

κριτήρια ποιότητας αποδίδονται και το διδακτικό προσωπικό ενός εκπαιδευτικού 

οργανισµούς, µιας και οι σπουδές, η ενεργός συµµετοχή στις δραστηριότητες της 

επιστηµονικής κοινότητας, το ήθος και οι ηγετικές ικανότητες, αποτελούσαν κριτήρια 

ποιότητας µε αντικειµενική αξία. Δεν πρέπει να παραβλέψουµε όµως τη συµµετοχή 

και επιρροή των πολιτικών και διοικητικών αρχών στον καθορισµό των εκπαιδευτικών 

στόχων – η επιτυχία στην επίτευξη των οποίων αποτέλεσε το πρώτο κριτήριο ποιότητας 

– µε τη συναίνεση και την καθοριστική συνδροµή των ελίτ.  

Η στροφή της εκπαίδευσης προς την οικονοµία, η υποχώρηση του εθνικού 

κράτους, της ενίσχυσης της εθνικής ταυτότητας και των κρατικών δοµών σε 

συνδυασµό µε την ανάγκη αντιµετώπισης του σκληρού διεθνούς ανταγωνισµού και την 

προσπάθεια του ατόµου να εξασφαλίσει επαγγελµατική απασχόληση, σε µια ρευστή 

αγορά εργασίας, συνέβαλαν στον επαναπροσδιορισµό των στόχων της εκπαίδευσης. 

Οι πολιτικές ηγεσίες αποδίδουν πλέον αυξηµένη βαρύτητα στην οικονοµική λειτουργία 

της εκπαίδευσης µε αποτέλεσµα την επαναπροσαρµογή των στόχων της και την 

επιρροή της κρατούσας αντίληψης περί ποιότητας. Η επίτευξη του εθνικού στόχου, της 

διατήρησης της πολιτιστικής ταυτότητας και της ενίσχυσης της κρατικής εξουσίας ως 

κριτηρίου ποιότητας, υποσκελίστηκε από την ταχύρρυθµη ανάπτυξη των οικονοµιών 

του διεθνούς περιβάλλοντος. Σε µεγάλο βαθµό η ανατροπή της ιεράρχησης των 

κριτηρίων ποιότητας ήταν το αναπόφευκτο αποτέλεσµα της αδυναµίας του εθνικού 

κράτους για διαχείριση των οικονοµικών εξελίξεων σε ένα παγκοσµιοποιηµένο και 

ρευστό επιχειρηµατικό περιβάλλον (Ματθαίου, 2007α). Ως ποιοτική εκπαίδευση δεν 

µπορεί πλέον παρά να στοιχειοθετεί η ικανοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων που 

παραπέµπουν στη στενή σχέση που οφείλει να έχει η εκπαίδευση µε την οικονοµία. 

Στη νέα εννοιολογική και ιδεολογική θεώρηση της ποιότητας στην εκπαίδευση, 

έχει ενσωµατωθεί και το κριτήριο της προώθησης της κοινωνικής ισότητας και 

δικαιοσύνης (European Commission, 1997; European Presidency, 2000; OECD, 2001), 

όπου πλέον οι επίσηµοι εθνικοί και διεθνείς φορείς διακηρύσσουν την αφοσίωσή τους 

στην επίτευξη του σκοπού αυτού. Δίνοντας έµφαση δε στο µεταναστευτικό και 

προσφυγικό ρεύµα, έχουν δηµιουργήσει πρόσθετες εστίες ανισότητας και αυξηµένοι 

κίνδυνοι κοινωνικού αποκλεισµού. Εντούτοις η ποιότητα στην εκπαίδευση θέτει ως 
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κριτήριο την ισότητα ως προϋπόθεση της κοινωνικής οµαλότητας, την οποία έχει 

ανάγκη η εύρυθµη λειτουργία της αγοράς. Ωστόσο, από πιο συντηρητικούς 

επιστηµονικούς και ακαδηµαϊκούς κύκλους θεωρείται ότι η µαζικοποίηση της 

εκπαίδευσης υπονοµεύει την ποιότητά της και ότι η ισότητα συχνά χρησιµοποιείται ως 

ο εννοιολογικός αντίποδάς της. Το δίληµµα «ισότητα ή ποιότητα», που πολλές φορές 

απασχολεί όσους σχεδιάζουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές, κωδικοποιεί την αντίφαση 

της περιορισµένης σηµασίας που αποδίδεται στην ισότητα ως κριτήριο ποιότητας. 

Τέλος, το κριτήριο ποιότητας  συνδέεται µε το πρόγραµµα σπουδών όλων των 

εκπαιδευτικών βαθµίδων, το περιεχόµενο, τους διδακτικούς στόχους καθώς και 

προσεγγίσεις και το γενικότερο παιδαγωγικό κλίµα. Παράλληλα, µε τις απαιτήσεις της 

αγοράς, για τις οποίες έγινε λόγος προηγουµένως, το κέντρο βάρους της ποιότητας 

µετατοπίζεται από τις γνώσεις στις δεξιότητες και ικανότητες και στο νέο σκηνικό 

χαρακτηρίζεται πλέον ποιοτική, η εκπαίδευση που προετοιµάζει το άτοµο στην δια 

βίου προσαρµογή σε µια κοινωνία υψηλής διακινδύνευσης, καινοτοµίας και 

παραγωγής. Η γνώση και οι δεξιότητες αποτελούν την πεµπτουσία της ποιοτικής 

εκπαίδευσης. Πρότυπο για το νέο αυτό µηχανισµό αξιολόγησης της ποιοτικής 

εκπαίδευσης αποτέλεσαν οι επιχειρήσεις. Έτσι το σχολείο λειτουργεί πλέον κι αυτό ως 

επιχείρηση. Οι υπεύθυνοι της εκπαιδευτικής πολιτικής σχεδιάζουν αναπτυγµένους και 

δοκιµασµένους µηχανισµούς παρακολούθησης της ποιότητας κάνοντας χρήση 

διαφόρων προτύπων, συστηµάτων και µηχανισµών διασφάλισής της, αρχικά ως 

µηχανισµούς «επιθεώρησης ποιότητας» για να αναβαθµιστούν στη συνέχεια σταδιακά 

σε µηχανισµούς «ελέγχου ποιότητας», «διασφάλισης ποιότητας», «βελτίωσης 

ποιότητας» και «διοίκησης ολικής ποιότητας». Ποιοτικό θεωρείται οτιδήποτε 

ικανοποιεί τις επιδιώξεις και τις επιθυµίες των αποδεκτών του εκπαιδευτικού αγαθού, 

δηλαδή των σπουδαστών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και της αγοράς εργασίας. 

Κατά τους Harvey και Green «αν µια υπηρεσία δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό της, 

τότε και η απόλυτη τελειότητα δεν έχει νόηµα» (1993). Με αυτό το τρόπο οδηγούµαστε 

στην κινητοποίηση των συστηµάτων ποιότητας όπου θέτονται στόχοι, ενεργοποιούνται 

άτοµα υπηρεσίες και οργανισµοί και οδηγείται η εκπαίδευση εν τέλει σε µια πορεία 

διαρκούς βελτίωσης της ποιότητάς της. Τέλος, θεωρείται σκόπιµο να αναφερθούν 

επιγραµµατικά οι πέντε βασικές της αρχές για την βελτίωση της ποιότητας, οι οποίες 

προτάθηκαν από τη Motorola (1983): 

1. Ο προσδιορισµός της αξίας ανά προϊόν ή υπηρεσία,  
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2. ο προσδιορισµός της ροής αξίας, δηλαδή της ακολουθίας ενεργειών, 

δραστηριοτήτων µέσω των οποίων το προϊόν ή η υπηρεσία πηγαίνει στον πελάτη, 

3. η δηµιουργία ροής αξίας, 

4. η παραγωγή προϊόντων / παροχή υπηρεσιών µε βάση τη ζήτηση και 

5. η επιδίωξη της αριστείας.  

2.5.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
2.5.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 

Η ηγεσία αφορά τον τρόπο µε τον οποίο τα ανώτερα στελέχη αναπτύσσουν το 

όραµα και την αποστολή του εκπαιδευτικού οργανισµού, καθώς και τις αξίες που τον 

διέπουν, µε σκοπό τη µακροπρόθεσµη επιτυχία του. Οι ηγέτες αναπτύσσουν την 

αποστολή, το όραµα και τις αξίες του και αποτελούν υποδείγµατα για καλλιέργεια 

κουλτούρας αριστείας, ενώ τις περισσότερες φορές αναλαµβάνουν οι ίδιοι προσωπικά 

την διασφάλιση της ανάπτυξης, εφαρµογής και διαρκούς βελτίωσης του συστήµατος 

διοίκησης του οργανισµού. Η ηγεσία αποτελεί, µε άλλα λόγια, τη «διαδικασία 

επηρεασµού της σκέψης, των συναισθηµάτων, των στάσεων και των συµπεριφορών 

µιας µικρής ή µεγάλης, τυπικής ή άτυπης οµάδας ανθρώπων από ένα άτοµο (ηγέτη), 

µε τέτοιο τρόπο ώστε οικειοθελώς/εθελοντικά και πρόθυµα, αλλά και µε την 

κατάλληλη συνεργασία όλα τα άτοµα µίας οµάδας να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό 

για να υλοποιούν τους στόχους αποτελεσµατικά», οι οποίοι στόχοι απορρέουν από την 

αποστολή της οµάδας και τη φιλοδοξία της για πρόοδο και ευηµερία (Μπουραντάς, 

2005). 

Ηγέτες εκπαιδευτικοί και διευθυντικά στελέχη χρειάζονται και στην 

εκπαίδευση, διότι ενισχύουν µια κουλτούρα αριστείας προς το ανθρώπινο δυναµικό 

της εκπαιδευτικής κοινότητας και ηγούνται των προσπαθειών για οργανωτική αλλαγή. 

Οι ηγέτες κάθε εκπαιδευτικού οργανισµού θα πρέπει να συνεργάζονται µε τις βασικές 

οµάδες συµφερόντων για να κατανοήσουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους και 

µέσω της αµφίδροµης επικοινωνίας να διασφαλίζουν ότι όλοι έχουν κατανοήσει την 

αποστολή, το όραµα, τις αξίες και τις στρατηγικές της εκπαιδευτικής µονάδας. 

Επιπλέον, θα πρέπει να προβλέπουν τις διαδικασίες, να αναγνωρίζουν, να αξιολογούν, 

να επιβραβεύουν και να ανταµείβουν όλα τα µέλη της εκπαιδευτικής µονάδας, ώστε να 

ενθαρρύνουν και υποκινούν τη συνεργασία των µελών της εκπαιδευτικής µονάδας. Να 

ενθαρρύνουν τη µάθηση και την εισαγωγή καινοτοµιών και να υποκινούν τη 
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δηµιουργικότητα των µελών του εκπαιδευτικού οργανισµού, διασφαλίζοντας την 

ύπαρξη των αναγκαίων συστηµάτων για την ανάπτυξη στρατηγικής και τη µέτρηση 

βασικών αποτελεσµάτων απόδοσης. Επίσης, θα πρέπει να υποστηρίζουν την εµπλοκή/ 

συµµετοχή των µελών της εκπαιδευτικής µονάδας σε δραστηριότητες βελτίωσης της 

ποιότητας παρέχοντας τους αναγκαίους πόρους και βοήθεια έχουν αναπτύξει τρόπους 

ενηµέρωσης για τα πρότυπα ποιότητας και τις προσεγγίσεις Αριστείας στην 

εκπαίδευση που ισχύουν σε παγκόσµιο επίπεδο. µας υιοθετούν συµπεριφορές µε βάση 

τα πρότυπα ποιότητας και Αριστείας στην εκπαίδευση και η αποτελεσµατικότητα τους 

κρίνεται σύµφωνα µε αυτά.  

2.5.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η πολιτική και η στρατηγική ενός εκπαιδευτικού συστήµατος βασίζονται στις 

τωρινές και µελλοντικές ανάγκες και προσδοκίες των οµάδων συµφερόντων. Οι 

σχολικές µονάδες που θεωρούνται πως ανήκουν στα πρότυπα µοντέλα εκπαίδευσης 

και αριστεύουν, υλοποιούν την αποστολή και το όραµά τους, αναπτύσσοντας 

στρατηγική που είναι εστιασµένη σε αυτούς. Πολιτικές, σχέδια, σκοποί, και διεργασίες, 

αναπτύσσονται και εφαρµόζονται για την υλοποίηση της στρατηγικής του 

εκπαιδευτικού. Αντίστοιχα η πολιτική και στρατηγική του εκπαιδευτικού οργανισµού  

βασίζεται σε δεδοµένα που προκύπτουν από τις µετρήσεις επιδόσεων, την έρευνα, τη 

µάθηση, την εµπειρία και εξωτερικές δραστηριότητες, καθώς οι στρατηγικές 

υλοποιούνται, αναπτύσσονται, εξετάζονται και αναθεωρούνται µέσω της δηµιουργίας 

υποδοµής κρίσιµων διαδικασιών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις πολιτικές που 

ακολουθούνται, εξαρτώνται από την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να 

γίνονται κατανοητές και προβλέψιµες οι ανάγκες και οι προσδοκίες των οµάδων 

συµφερόντων. Η στρατηγική και οι πολιτικές που ακολουθούνται και αναλύονται σε 

σχέδια δράσης, αντανακλούν την αποστολή της εκπαιδευτικής µονάδας και κατ’ 

επέκταση του σχεδιασµού του εκπαιδευτικού συστήµατος. Στη συνέχεια κάθε 

στρατηγική αλλαγή, οι πολιτικές, καθώς και τα σχέδια δράσης/πλάνα θα πρέπει να 

κοινοποιούνται στα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και να ορίζονται υπεύθυνοι/ες 

για όλες τις σηµαντικές διαδικασίες που αφορούν στην υλοποίηση αυτών. Γίνεται 

συλλογή πληροφοριών για το εξωτερικό περιβάλλον, πληροφορίες που απαιτούνται για 

τον έλεγχο της προόδου κάθε εκπαιδευτικού οργανισµού, αναφορικά µε επίτευξη 

αριστείας, ενώ σε τακτική βάση αξιολογούνται οι κίνδυνοι  και τα εναλλακτικά 

σενάρια, αναπτύσσοντας παράλληλα σχέδια για την αντιµετώπιση κάθε είδους 
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πρόκλησης ή αλλαγής. Τέλος, γίνεται συγκριτική  αξιολόγηση µε  αντίστοιχες 

εκπαιδευτικές µονάδες και εκπαιδευτικά συστήµατα – πρότυπα, µε σκοπό να 

τροποποιηθούν τα εκάστοτε σχέδια. 

2.5.3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
Ο παράγοντας του ανθρώπινου δυναµικού εξετάζει πώς διοικείται και 

σχεδιάζεται η ανάπτυξη των γνώσεων και δυνατοτήτων του προσωπικού σε ατοµικό 

και οµαδικό επίπεδο µέσα στον οργανισµό και η αξιοποίησή τους για την υποστήριξη 

της πολιτικής και στρατηγικής και την αποτελεσµατική λειτουργία των διαδικασιών. 

Στην περίπτωση της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ο παράγοντας αυτός αποτελεί ίσως 

το σπουδαιότερο στοιχείο και περιλαµβάνει όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης 

(εκπαιδευτικούς, διευθυντές, συντονιστές, υπεύθυνους υλοποίησης εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων, διοικητικό προσωπικό σχολικών µονάδων κ.ά.). Το ανθρώπινο 

δυναµικό ενός σχολείου αποτελεί το πολυτιµότερο κεφάλαιο ενός εκπαιδευτικού 

συστήµατος. Τα προσόντα και η διάθεση των εργαζοµένων, ο ενθουσιασµός τους, η 

ικανοποίηση που αντλούν από την εργασία τους, το αίσθηµα της δίκαιης µεταχείρισής 

τους και η συµµετοχή τους στους κοινούς στόχους, διαµορφώνουν και επηρεάζουν την 

παραγωγικότητα, τη φήµη και την εικόνα του σχολείου, το επίπεδο της εξυπηρέτησης 

των πελατών/ µαθητών και τέλος την επιβίωσή του και επίτευξη των στόχων του 

(Παπαλεξανδρή – Μπουραντάς, 2003).  

Ο κλάδος της εκπαίδευσης τις τελευταίες δεκαετίες λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον και οι πιέσεις που αντιµετωπίζει απαιτούν ριζική 

αναθεώρηση των παλαιότερων τρόπων διοίκησής τους. Οι πιέσεις αυτές αφορούν την 

παγκοσµιοποίηση του ανταγωνισµού αναπτύσσονται, τη σταδιακή µείωση της 

καταναλωτικής ζήτησης, τη διαφοροποίηση των αγορών εργασίας και τις πολιτικές 

ανακατατάξεις. Κατά συνέπεια οι στόχοι των εκπαιδευτικών συστηµάτων θα πρέπει να 

προσανατολιστούν προς µία άλλη πιο αποτελεσµατική κατεύθυνση. Για να 

διαφοροποιηθεί ένα εκπαιδευτικό σύστηµα ως προς τις προκλήσεις και ανάγκες του 

περιβάλλοντος θα πρέπει να εκπαιδεύει τα στελέχη της, έτσι ώστε να µπορούν να 

ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις του περιβάλλοντος, να γίνουν οι ποµποί και 

πολλαπλασιαστές των εξελίξεων, µε προοπτική το µέλλον, όσον αφορά στα θέµατα 

του ανταγωνισµού, άµιλλας και συνεργασίας, του τρόπου οργάνωσης, αλλά και της 

στρατηγικής. Στη νέα πραγµατικότητα που διαµορφώνεται, το ανθρώπινο δυναµικό 

ενός σχολικού οργανισµού αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. Είναι οι άνθρωποι που θα 
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προβλέψουν, θα εκτιµήσουν, θα οργανώσουν και θα υλοποιήσουν τη νέα στρατηγική 

µε αποτέλεσµα να υποστηρίζεται ότι η αποτελεσµατική διοίκηση του ανθρώπινου 

δυναµικού µπορεί να προσδώσει στο σχολείο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (Ξηροτύρη, 

2001). Η επιτυχία ενός εκπαιδευτικού συστήµατος και πιο συγκεκριµένα ενός 

σχολικού οργανισµού, βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στον ανθρώπινο παράγοντα, ενώ η 

ποιότητα των εργαζοµένων, ο ενθουσιασµός τους, η ικανοποίησή τους από την εργασία 

που εκτελούν, η εµπειρία τους αλλά και το αίσθηµα της δίκαιης µεταχείρισής τους και 

τα παρεχόµενα κίνητρα, όλα αυτά επηρεάζουν την παραγωγικότητα και τη 

βιωσιµότητα του.  

Η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των εργαζοµένων σχετίζεται και µε τις 

αλλαγές, αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο 

εσωτερικό περιβάλλον. Συγκεκριµένα, οι αιτίες που καθιστούν αναγκαία την 

εκπαίδευση είναι:  α) η τεχνολογική πρόοδος, όπου απαιτούνται νέες ειδικότητες, νέες 

γνώσεις και εφαρµογή νέων µεθόδων και διαδικασιών, β) νέες ανάγκες των µαθητών, 

όπου απαιτούνται νέες θέσεις εργασίας και ειδικοτήτων µε διαφορετικό περιεχόµενο. 

γ) συγχωνεύσεις σχολείων ή δηµιουργία περισσότερων σχολικών µονάδων µε νέα 

οργανωσιακή κουλτούρα και θέσεις εργασίας µε διαφορετικό περιεχόµενο έργου, δ) 

νέος σχεδιασµός και οργανωτικές αλλαγές, προσαρµοσµένα αναλυτικά προγράµµατα. 

Χρειάζονται νέες αρµοδιότητες και διευρυµένα καθήκοντα τόσο στο εκπαιδευτικό 

προσωπικό, όσο και στο διοικητικό (Χυτήρης, 2001). Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το ότι 

«οι πιο πετυχηµένοι οργανισµοί/ επιχειρήσεις – και κατ’ επέκταση εκπαιδευτικοί 

οργανισµοί – γνωρίζουν ότι η πραγµατική και χωρίς όρια παραγωγικότητα πηγάζει από 

την ύπαρξη οµάδων ανθρώπων που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις, είναι 

ενθουσιώδεις, αφοσιωµένοι και κατάλληλα αµειβόµενοι. Η πρόοδος έρχεται αν ο κάθε 

εργαζόµενος, είτε εκπαιδευτικός είτε στέλεχος της εκπαιδευτικής µονάδας, 

αξιοποιηθεί, ενταχθεί στη δράση του και του επιτραπεί να έχει µια φωνή – ρόλο στην 

επιτυχία της υλοποίησης των εκάστοτε εκπαιδευτικών στόχων. Αυτό αυξάνει την 

παραγωγικότητα όχι απλώς αριθµητικά, αλλά γεωµετρικά, σύµφωνα µε τον Jack Welch 

της General Electric Company. 

2.5.4. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 
Ο παράγοντας των συνεργατών και των πόρων/χρηµατοδότησης 

προσδιορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο οργανώνονται και διαχειρίζονται οι εξωτερικές 

συνεργασίες και οι εσωτερικοί πόροι για την αποτελεσµατικότερη απόδοση των 
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διαδικασιών και για την υλοποίηση της στρατηγικής ενός εκπαιδευτικού οργανισµού. 

Με τον όρο χρηµατοδότηση αναφέρεται η πραγµατοποιούµενη επένδυση προκειµένου 

να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες της εκπαίδευσης. Οι πηγές χρηµατοδότησης 

προκύπτουν µέσω δηµόσιων ή ιδιωτικών δαπανών, µέσω χρηµατοδοτούµενων 

ευρωπαϊκών προγραµµάτων, αλλά και µέσω ιδιωτών. Στην ευρωπαϊκή έκθεση του 

Δικτύου Ευρυδίκη, αναφέρεται πως τα επίπεδα των εµπλεκοµένων αρχών 

χρηµατοδότησης των εκπαιδευτικών οργανισµών διακρίνονται σε κεντρικό/ανώτερο, 

περιφερειακό και τοπικό και σχολικό επίπεδο. Συχνά, περισσότερα από ένα διοικητικά 

επίπεδα εµπλέκονται στις µεταβιβάσεις κονδυλίων, ανάλογα µε τους πόρους για τους 

οποίους προορίζονται (προσωπικό, λειτουργικά αγαθά και υπηρεσίες και 

κεφαλαιουχικά αγαθά). Η δαπάνη για το προσωπικό (ιδιαίτερα το διδακτικό 

προσωπικό) αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσοστό της δαπάνης για τα δηµόσια σχολεία. 

Στο ένα τρίτο και πλέον των χωρών, τα υπουργεία σε κεντρικό/ανώτερο επίπεδο 

µεταβιβάζουν τα κονδύλια για το διδακτικό προσωπικό απευθείας στα σχολεία 

(Ιρλανδία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία και Σλοβενία) ή 

καταβάλλουν τον µισθό των εκπαιδευτικών (Βέλγιο, Γερµανία, Ιταλία, Ουγγαρία, 

Μάλτα και Λιχτενστάιν). Αντίθετα, ενδιάµεσες αρχές ενδέχεται να εµπλέκονται στη 

µεταβίβαση πόρων για το µη – διδακτικό προσωπικό ή/και το διοικητικό προσωπικό. 

Στις περισσότερες χώρες, η µεταβίβαση πόρων για λειτουργικά αγαθά, υπηρεσίες και 

κεφαλαιουχικά αγαθά εµπλέκει δύο ή τρία επίπεδα αρχών. Είναι δυνατό, ωστόσο, να 

καταγράφονται τεράστιες αποκλίσεις µεταξύ των χωρών, κάτι που αποτυπώνεται µε 

σαφήνεια στα πιο κάτω διαγράµµατα που αναφέρονται στην Πολωνία και τη Σουηδία. 

Ξεκινώντας από το επίπεδο των αρµοδίων αρχών και καταλήγοντας στο σχολικό 

επίπεδο, στη χρηµατοδότηση των σχολείων εµπλέκονται περισσότερες αρχές και 

προϋπολογισµοί στην Πολωνία σε σύγκριση µε τη Σουηδία.  

Μέσα από την έκθεση «Ευρυδίκη» προκύπτει ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 

οι κεντρικές/ανώτερες αρχές καταρτίζουν µια σειρά µετρήσιµων κριτηρίων για να 

προσδιορίσουν το ύψος των πόρων που θα διατεθούν στα σχολεία ή τις ενδιάµεσες 

αρχές για το προσωπικό. Περίπου στα µισά εκπαιδευτικά συστήµατα όπου οι 

ενδιάµεσες αρχές καθορίζουν επίσης το ύψος των κονδυλίων που θα δοθούν στα 

σχολεία για το προσωπικό, ισχύουν ενιαία κριτήρια τα οποία κατήρτισε η 

κεντρική/ανώτερη αρχή. Όλα αυτά τα συστήµατα εξετάζουν τον αριθµό των µαθητών 

ή των µελών του προσωπικού σε ένα σχολείο για να καθορίσουν το ύψος των πόρων 

που θα λάβει το εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυµα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, 
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λαµβάνονται επίσης υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολείου ή των µαθητών, 

επιτρέποντας την παροχή διαφοροποιηµένης χρηµατοδότησης. Συνολικά, µπορούµε να 

πούµε ότι οι περισσότερες χώρες, και στη Γερµανία, ενσωµατώνονται κριτήρια που 

βοηθούν στη µείωση των ανισοτήτων µεταξύ σχολείων ή περιοχών διασφαλίζοντας ότι 

όλοι οι µαθητές απολαµβάνουν ίσες ευκαιρίες. Για παράδειγµα, πολλές χώρες 

λαµβάνουν υπόψη το γλωσσικό ή εθνικό υπόβαθρο των µαθητών, ενώ πέραν της 

κατανοµής πόρων βάσει κοινών κριτηρίων που συµφωνούνται σε κεντρικό επίπεδο, τα 

σχολεία µπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για συγκεκριµένα κονδύλια µε στόχο 

να ικανοποιήσουν επιπλέον ανάγκες των µαθητών. Ωστόσο, τα κριτήρια αυτά δεν 

αποκλείουν την ύπαρξη και διατήρηση των χαρακτηριστικών του γερµανικού 

εκπαιδευτικού µοντέλου ενσωµάτωσης µαθητών όλων των εθνικοτήτων.  

2.5.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
Οι διαδικασίες αφορούν στον σχεδιασµό, τη διαχείριση και τη βελτίωση της 

πολιτικής και η στρατηγικής του εκπαιδευτικού συστήµατος και κατ’ επέκταση του 

σχολικού οργανισµού για τη δηµιουργία αυξανόµενης προστιθέµενης αξίας για τους 

πελάτες/µαθητές και τους έχοντες οφέλη από την εκπαιδευτική ή µαθησιακή 

διαδικασία. Σχεδιάζονται και διοικούνται συστηµατικά και όταν θεωρηθεί απαραίτητο 

ή/και αναγκαίο, βελτιώνονται µέσω καινοτοµιών. Τα προγράµµατα σπουδών και οι 

υπηρεσίες σχεδιάζονται και αναπτύσσονται βάση των αναγκών και προσδοκιών των 

εκπαιδευόµενων (Μποχώρης, 2014). Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες αφορούν (α) το 

ποσοστό στόχων του προγράµµατος σπουδών που διδάχτηκαν, (β) την ποσοστιαία 

αποτίµηση της επίτευξης των στόχων του προγράµµατος σπουδών ανά γνωστικό 

αντικείµενο και ανά αριθµό µαθητών, (γ) τη συγκρότηση τράπεζας φύλλων εργασίας 

ανά γνωστικό αντικείµενο και ανά τάξη, τράπεζας θεµάτων για την αξιολόγηση των 

µαθητών εγκεκριµένων από το σύνολο των διδασκόντων ανά γνωστικό αντικείµενο και 

(δ) τη διαµόρφωση και ενηµέρωση φακέλου µαθητή ανά γνωστικό αντικείµενο µε 

εργασίες, γραπτές δοκιµασίες κ.ά.).  

2.5.6.   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

Ο σχεδιασµός και προγραµµατισµός προηγείται όλων των διοικητικών 

λειτουργιών µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού, διότι όλες οι επιµέρους 

δραστηριότητες (οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχος) στοχεύουν στην επίτευξη των 
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αντικειµενικών σκοπών του, εφόσον έχουν καθοριστεί κατά τη διαδικασία της 

λειτουργίας του σχεδιασµού – προγραµµατισµού. Στη παρούσα εργασία ως σχεδιασµός 

– προγραµµατισµός θεωρείται η διαδικασία, η οποία αποτελεί την κύρια και αρχική 

λειτουργία της διοίκησης, είναι µια πολύπλοκη διανοητική διαδικασία, που θέτει την 

κατεύθυνση την οποία ο οργανισµός πρέπει να ακολουθήσει και πρότυπα τα οποία 

διευκολύνουν τον έλεγχο. Επιπλέον, προϋποθέτει τη λήψη αποφάσεων µεταξύ 

εναλλακτικών λύσεων για µια µελλοντική πορείας δράσης, και στοχεύει στην οµαλή 

και αρµονική συνεργασία όλων των µελών, χωρίς επικαλύψεις ενεργειών και σπατάλη 

χρόνου, µε απώτερο στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Συµπερασµατικά, η 

λειτουργία του σχεδιασµού – προγραµµατισµού, έχει γίνει απαραίτητο εργαλείο για τα 

διοικητικά στελέχη των σύγχρονων οργανισµών, διότι συµπεριλαµβάνει πολλά θετικά 

στοιχεία που απορρέουν από τη διαµόρφωση των στόχων, τη συντονισµένη 

προσπάθεια, τη µείωση των επικαλύψεων, των άσκοπων ενεργειών και φυσικά των 

παραλείψεων. 

Η διαδικασία του σχεδιασµού – προγραµµατισµού συνδέεται στενά µε τη λήψη 

αποφάσεων, αφού η διοικητική αυτή λειτουργία καθορίζει τι πρέπει να εκπληρωθεί στο 

µέλλον και πώς πρόκειται να επιτευχθεί. Πρόκειται δηλαδή για µια δραστηριότητα που 

περιλαµβάνει ορισµένες φάσεις ή βήµατα. Οι φάσεις αυτές, που είναι 

επαναλαµβανόµενες και αλληλοεπηρεαζόµενες (Κανελλόπουλος, 1995, Τζωρτζάκης 

κ.ά., 1999) είναι οι εξής: (α) καθορισµός των αντικειµενικών στόχων του οργανισµού, 

όπου ως «στόχοι» νοούνται «οι επιθυµίες ή η αποστολή που πρέπει να πετύχει ένας 

οργανισµός για να επιβιώσει» (Κανελλόπουλος, 1995: 78). Δεύτερη φάση της 

διαδικασίας του σχεδιασµού – προγραµµατισµού θεωρείται (β) ο προσδιορισµός της 

υφιστάµενης κατάστασης του οργανισµού, όπου τα διοικητικά στελέχη αξιολογούν την 

υφιστάµενη κατάσταση του οργανισµού και εξετάζουν τόσο τις εσωτερικές 

δυνατότητες, όσο και τον επηρεασµό που δέχεται ο οργανισµός από το εξωτερικό του 

περιβάλλον. Παράλληλα, εξετάζεται αν ο οργανισµός µπορεί, βάσει συγκεκριµένων 

προϋποθέσεων, να πετύχει µελλοντικά τους καθορισµένους αντικειµενικούς στόχους. 

Επιπλέον (γ) η καταγραφή εναλλακτικών λύσεων ή προτάσεων, συνεπάγεται τη µελέτη 

όλων των διαθέσιµων στοιχείων και την καταγραφή εναλλακτικών προτάσεων σχετικά 

µε την εκπλήρωση των στόχων του οργανισµού. 



 -‐	  61	  -‐	  

2.6.   SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
H SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ανάλυση έχει ως 

κύριο σκοπό την ανάδειξη των ευκαιριών ή και των απειλών που αντιµετωπίζει ο 

κλάδος της Πρωτοβάθµιας τετραετούς Εκπαίδευσης στη Γερµανία και την υποβολή 

προτάσεων και ιδεών για την αντιµετώπισή τους στο πλαίσιο της συνεχώς 

εξελισσόµενης ευρωπαϊκής κοινωνίας. Η έννοια SWOT περιλαµβάνει τις δυνατότητες 

και αδυναµίες που αναφέρονται στο εσωτερικό περιβάλλον των εκπαιδευτικών 

οργανισµών και κατ’ επέκταση του γερµανικού εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και 

τις ευκαιρίες και απειλές που αναφέρονται στο εξωτερικό περιβάλλον µιας σχολικής 

µονάδας. Σύµφωνα µε τον Πασιαρδή (2008), η  ανάλυση SWOT «είναι ένα χρήσιµο 

εργαλείο για τη διατύπωση των δυνατοτήτων και των αδυναµιών του συστήµατος, 

καθώς και των ευκαιριών και των απειλών». Η SWOT ανάλυση συνίσταται από 

τέσσερις βασικές παραµέτρους: τα δυνατά ή ισχυρά σηµεία της επιχείρησης ή του 

οργανισµού, τα αδύνατα σηµεία, τις απειλές και κινδύνους του περιβάλλοντος. Μετά 

τη διαµόρφωση των προθέσεων του οργανισµού, τον καθορισµό της αποστολής του 

και την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, πρέπει να 

καθοριστούν οι στρατηγικοί στόχοι του, τα χαρακτηριστικά των οποίων είναι η 

καταλληλόλητα, η σκοπιµότητα, η ρεαλιστικότητα και η δυνατότητα επίτευξης των 

στόχων του. Η επιλογή της στρατηγικής αποτελεί το τελικό στάδιο της διαδικασίας 

ανάπτυξης στρατηγικής και πρέπει να βασίζεται στην αποστολή αλλά και στο 

συνδυασµό των δυνατοτήτων και των αδυναµιών του οργανισµού (Pickton & Wright, 

1998). Αν καταφέρει η επιχείρηση να συνδέσει τις εσωτερικές δυνατότητες µε τις 

ευκαιρίες που υπάρχουν στο εξωτερικό περιβάλλον, µπορεί να πετύχει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα και σηµαντική αύξηση των κερδών ή επίτευξη των επιδιωκόµενων 

στόχων, στην περίπτωση που αναφερόµαστε σε εκπαιδευτικό οργανισµό. 

Οι ευκαιρίες αποτελούν εξωτερικούς παράγοντες ή καταστάσεις τις οποίες η 

εκπαιδευτική µονάδα µπορεί να εκµεταλλευτεί για να εκπληρώσει καλύτερα την 

αποστολή της (π.χ. αναλυτικό πρόγραµµα, τρόποι προσέγγισης της διδασκαλίας και 

µάθησης, αξιοποίηση εκπαιδευτικών µε δεξιότητες και ικανότητες, εκπαιδευτικά 

καινοτόµα προγράµµατα). Αντίστοιχα, οι απειλές αποτελούν τους εξωτερικούς 

παράγοντες ή καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν τον εκπαιδευτικό οργανισµό µε 

αρνητικό τρόπο δυσχεραίνοντας την εκπλήρωση της αποστολής του (π.χ. συχνή 

αλλαγή διδακτικού προσωπικού, φτωχός σύνδεσµος/σύλλογος γονέων, οικονοµικές 
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δυσκολίες για εξεύρεση νέων πόρων). Όταν αναφερόµαστε στις δυνατότητες ενός 

εκπαιδευτικού κλάδου, αναφερόµαστε στα χαρακτηριστικά ή τις συνθήκες του 

σχολικού οργανισµού που συνεισφέρουν στην εκπλήρωση της αποστολής του (π.χ. 

διευθυντής µε όραµα, κουλτούρα συνεργασίας, χαρισµατική διευθυντική οµάδα). 

Μιλώντας για αδυναµίες, αναφερόµαστε στα χαρακτηριστικά ή τις συνθήκες που 

περιορίζουν ή/και εµποδίζουν την ικανότητα του σχολείου να επιτελέσει την αποστολή 

του και τον αποσπούν από την απόδοσή του (π.χ. έλλειψη οικονοµικών πόρων, 

γραφειοκρατία). 

2.6.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Το βαυαρικό εκπαιδευτικό σύστηµα πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε 

την έκθεση παρακολούθησης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει ότι 

υπάρχουν πολλοί και ικανοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι µέσω των συνεχών 

επιµορφώσεων βελτιώνουν µε κάθε τρόπο τη διδασκαλία και εκπαίδευση των 

µαθητών. Αυτό άλλωστε είναι και το βασικότερο στοιχείο των σχολείων, το ανθρώπινο 

δυναµικό, το διδακτικό προσωπικό δηλαδή, όπου αναβαθµίζει την ποιότητα της 

εκπαίδευσης (Day, 1993). Επίσης, η χρήση των ΤΠΕ και η συνεχής ένταξη λογισµικών 

και προγραµµάτων στην εκπαίδευση, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη συνεχή 

βελτίωση και αναβάθµιση της ποιότητας στην εκπαίδευση (Σχορετσανίτου & Βεκύρη, 

2010).   

Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή έκθεση «Ευρυδίκη», η οποία εξετάζει τη 

χρηµατοδότηση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε όλα τα κράτη – µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συνολικές δαπάνες για την παιδεία είναι υψηλές και µεγάλα 

ποσά επενδύονται στην ανακαίνιση και αναδόµηση κτιριακών εγκαταστάσεων και 

υλικοτεχνικών υποδοµών των σχολείων. Πιο συγκεκριµένα, ο φορέας που είναι 

υπεύθυνος για τη συντήρηση του σχολείου, χρηµατοδοτεί τα κεφαλαιουχικά αγαθά, 

αλλά για την πλειοψηφία των κρατιδίων, οι τοπικές αρχές ενδέχεται να λάβουν 

οικονοµική υποστήριξη από το κάθε κρατίδιο για κατασκευαστικές εργασίες, αγορά 

κτιρίων, ανακαινίσεις, κ.ά. Επίσης, η µεταβίβαση των κονδυλίων που παρέχονται για 

το διδακτικό προσωπικό είναι ο τοµέας στον οποίο συµµετέχει ενεργά η Γερµανία, µε 

τα κονδύλια να µεταφέρονται απευθείας στα σχολεία. Ωστόσο, τα κριτήρια που 

χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό του ύψους των πόρων που διατίθενται σε κάθε 

σχολείο ποικίλουν, καθώς επιλέγονται από κάθε ένα από τα 16 κρατίδια.  
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Από την άλλη πλευρά, ως βασική αδυναµία του συστήµατος θεωρείται ο 

συγκεντρωτισµός του, µιας και οι σχολικές µονάδες αποτελούν αποκεντρωµένες 

υπηρεσίες και εξαρτώνται ιεραρχικά από τον αντίστοιχο φορέα εκπαίδευσης του 

κρατιδίου. Η σχολική µονάδα έχει περιορισµένες δυνατότητες για ανεξάρτητη άσκηση 

και διαµόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής. Σύµφωνα δε µε εµπειρικές έρευνες και 

συγκριτικές αναλύσεις της ποιότητας και της απόδοσης των εκπαιδευτικών 

συστηµάτων, όπως η ΤΙMS, η γνωστή PISA (Programme for International Student 

Assessment, 2001, 2002, 2006), οι µελέτες και εκθέσεις του Οργανισµού Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD Starting Strong I & II, OECD 2001, 2006), αλλά 

και έρευνες που διεξήχθησαν σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, όπως στη Γερµανία µε τις 

µελέτες του Lenzen et al. (2003, 2007, 2008) διαπιστώνουν ότι το γερµανικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα δεν παράγει υψηλή ποιότητα έργου, αδυνατούν να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, δεν προσφέρει ίσες ευκαιρίες 

σε όλα τα παιδιά, αδικεί συστηµατικά οµάδες παιδιών, όπως παιδιά µεταναστών, 

κυρίως αγόρια, (όχι κορίτσια) και παιδιά από κατώτερα κοινωνικά στρώµατα.  

Όσον αφορά τις ευκαιρίες του εκπαιδευτικού συστήµατος, θεωρείται πολύ 

ουσιαστική η συµµετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της οποίας 

η Στρατηγική της Λισσαβόνας την εντάσσει σε προγράµµατα εκσυγχρονισµού της 

εκπαίδευσης, σε εφαρµογή καινοτόµων εκπαιδευτικών δράσεων και ενίσχυσης 

υποδοµών της εκπαίδευσης (Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008). Αναφορικά µε τις απειλές 

στο εκπαιδευτικό σύστηµα, η κρίση των ευρωπαϊκών χωρών (Ελλάδα, Πορτογαλία, 

Ισπανία κ.ά.) και το προσφυγικό πρόβληµα, οδηγεί στη µετακίνηση πολλών 

οικονοµικών µεταναστών, αλλά και προσφύγων, τα παιδιά των οποίων εντάσσονται 

στο δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας. Οι συνέπειες αυτής της µετακίνησης 

δηµιουργεί έναν κυκεώνα απειλών για την εκπαίδευση, οι οποίες απαιτούν περαιτέρω 

αύξηση των κονδυλίων και χρηµατοδοτήσεων των σχολικών µονάδων, προσλήψεις 

εξειδικευµένου προσωπικού για παράλληλη στήριξη των µαθητών µε ιδιαίτερες 

µαθησιακές δυσκολίες, µεταβολές προσαρµοσµένες στα νέα δεδοµένα και µαθησιακές 

ανάγκες κ.ά. Επιπλέον ως απειλή µπορεί να θεωρηθεί το ήδη εφαρµοσµένο γερµανικό 

εκπαιδευτικό µοντέλο, το µοντέλο της αφοµοίωσης, όπου δηµιουργεί ειδικές σχολικές 

δοµές για τους «διαφορετικούς» µαθητές, αποτρέποντας την καλλιέργεια και ανάπτυξη 

της ιδιαίτερης πολιτισµικής τους κουλτούρας. Όπως αναφέρει άλλωστε ο Christensen 

(1997), η ανάλυση SWOT αποτελεί µία διαδικασία χαρτογράφησης και προσδιορισµού 

κινητήριων δυνάµεων που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την ανάπτυξη 
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κατάλληλων στρατηγικών σχεδιασµών σε κάθε οργανισµό ή επιχείρηση, στη δική µας 

περίπτωση σε έναν σχολικό οργανισµό. Ωστόσο, η ανάλυση SWOT δεν αποτελεί το 

πρώτο βήµα του στρατηγικού σχεδιασµού, καθώς προηγείται ο ακριβής προσδιορισµός 

της αποστολής και του οράµατος του κάθε οργανισµού (Schraeder, 2002).  

2.7.   PEST ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

O όρος PEST (Political, Economical, Social, Technological) προέρχεται από τα 

αρχικά των παραγόντων που επιδρούν στην λειτουργία ενός οργανισµού και αποτελεί 

ένα στρατηγικό εργαλείο του µάρκετινγκ που χρησιµοποιείται για την ανάλυση του 

περιβάλλοντος µίας επιχείρησης, δηλαδή την ανάλυση των συστηµάτων και δοµών που 

περιβάλλουν µία επιχείρηση ή ένας οργανισµό. Στο πολιτικό παράγοντα/διάσταση 

εµπίπτει η πολιτική σταθερότητα, οι νόµοι, το πολιτικό καθεστώς και η µορφή 

κυβέρνησης. Αυτοί και άλλοι παράγοντες του περιβάλλοντος αυτού µπορούν ακόµα 

και να επιτρέψουν ή να απαγορεύσουν την λειτουργία µίας επιχείρησης. Στο πολιτικό 

περιβάλλον εντάσσεται επίσης και αυτό που λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (π.χ. τοπική 

και νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση). Ως πολιτικό περιβάλλον για την εργασία θα θεωρηθεί 

η υπάρχουσα πολιτική κατάσταση της Γερµανίας, η νοµοθεσία που αφορά την 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, οι πολιτικοί – εκπαιδευτικοί στόχοι της χώρας/ κρατιδίου. 

Το οικονοµικό περιβάλλον στην PEST ανάλυση αναφέρεται στην οικονοµική ζωή µίας 

χώρας ή κοινωνίας και οι παράγοντες που το επηρεάζουν είναι κυρίως αυτοί του 

επιτοκίου του δανεισµού, ο ρυθµός του πληθωρισµού, η οικονοµική ανάπτυξη. Ως 

οικονοµικό περιβάλλον θα θεωρηθούν στην ανάλυσή µας οι δαπάνες για την 

εκπαίδευση, ο τρόπος χρηµατοδότησης των σχολείων και ο ρυθµός ανάπτυξης της 

χώρας, ο οποίος συνδέεται άµεσα µε την εκπαίδευση και παιδεία των µαθητών και 

µελλοντικών Γερµανών πολιτών. Η δοµή της κοινωνίας, οι αντιλήψεις των κατοίκων 

µίας συγκεκριµένης κοινότητας, τα δηµογραφικά, ψυχογραφικά και άλλα κριτήρια 

όπου σαφώς επηρεάζουν την επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε αυτή τη κοινωνία 

και αποτελούν τον παράγοντα του κοινωνικού περιβάλλοντος. Ως κοινωνικό πλαίσιο 

αναφερόµαστε στα κοινωνικά χαρακτηριστικά των σχολείων της Γερµανίας και το 

µοντέλο εκπαίδευσης που εφαρµόζουν, ενώ τέλος όσον αφορά τον τεχνολογικό 

παράγοντα, συµπεριλαµβάνουµε τις καινοτόµες δράσεις και προγράµµατα, τα 

τεχνολογικά επιτεύγµατα και κάθε είδους νεοφυή ιδέα για σύνδεση σχολείου και 

επιχειρηµατικότητας. Τέλος, το τεχνολογικό περιβάλλον έχει και αυτό καθοριστικό 
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ρόλο στην διαµόρφωση του περιβάλλοντος. Οι καινοτοµίες, τα εµπόδια που 

σχετίζονται µε τεχνολογικά επιτεύγµατα, καθώς και η µεταφορά της τεχνολογίας, 

αποτελούν κρίσιµα ζητήµατα που επηρεάζουν την εξέλιξη και βιωσιµότητα κάθε 

οργανισµού. Παρακάτω αναλύεται εκτενέστερα κάθε περιβάλλον ξεχωριστά, δίνοντας 

έµφαση στην µοναδική σηµασία τους αλλά και την σύνδεσή τους για την  

µακροπρόθεσµή και πετυχηµένη λειτουργία της επιχείρησης. 

2.7.1.   ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (P) 

Η Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας είναι χωρισµένη σε δεκαέξι 

κρατίδια – πολιτείες, οι οποίες έχουν τοπικές κυβερνήσεις και νοµοθετικές µονάδες 

που απολαµβάνουν σηµαντική αποκέντρωση σε σχέση µε την οµοσπονδιακή 

κυβέρνηση. Ο  επικεφαλής της κυβέρνησης είναι ο καγκελάριος και εκλέγεται από την 

απόλυτη πλειοψηφία στην Οµοσπονδιακή Συνέλευση για µια τετραετή θητεία. Ο 

καγκελάριος κατέχει την εκτελεστική εξουσία, η οποία περιλαµβάνει την εφαρµογή 

του νόµου και τη διαχείριση των καθηµερινών δραστηριοτήτων της χώρας. Ο αρχηγός 

του εκάστοτε κρατιδίου είναι ο Πρόεδρος και εκλέγεται για πενταετή θητεία από την 

Οµοσπονδιακή Συνέλευση (Worldwide Press Freedom Index, 2017). Σε ότι αφορά το 

εκπαιδευτικό σύστηµα της Γερµανίας και του κάθε κρατιδίου ξεχωριστά, κάθε πολιτεία 

έχει την ευθύνη των εκπαιδευτικών οργανισµών και τη διαχείριση του εκπαιδευτικού 

συστήµατος της, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες που ορίζονται από το 

Σύνταγµα. Κατά συνέπεια, υπάρχουν δεκαέξι διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήµατα 

που παρουσιάζουν κάποιες διαφορές, αλλά οι βασικές αρχές και η δοµή τους είναι 

παρόµοιες και καθορίζονται από το Υπουργείο Εκπαίδευσης και Τεχνών. Η ευθύνη για 

την οργάνωση και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος ανήκει αποκλειστικά στα 

οµόσπονδα κρατίδια, ενώ το οµοσπονδιακό σύνταγµα περιέχει µόνο θεµελιώδεις 

διατάξεις που αφορούν θέµατα εκπαίδευσης, πολιτισµού και επιστηµών, όπως για 

παράδειγµα τη διασφάλιση της ελευθερίες στην τέχνη, την επιστήµη και την έρευνα. 

Υπάρχουν διάφοροι πολιτικοί παράγοντες, οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν 

άµεσα την εκπαίδευση στη Γερµανία. Μεταξύ των παραγόντων περιλαµβάνονται οι 

νοµοθεσίες εφαρµογής, οι οποίες µπορούν να σχετίζονται µε τα αναλυτικά 

προγράµµατα σπουδών, τα προγράµµατα ένταξης και προσαρµογής µεταναστευτικών 

και προσφυγικών οµάδων µαθητών, τα καινοτόµα προγράµµατα. Εποµένως, η πολιτική 

σταθερότητα της χώρας έχει θετικό αντίκτυπο στον κλάδο της εκπαίδευσης. Είναι 

πλέον κοινώς αποδεκτό ότι αυτό που χρειάζεται τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό – 
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γερµανικό επίπεδο είναι ένας στρατηγικός σχεδιασµός για το θέµα της οµαλής 

ενσωµάτωσης των διαφορετικών πολιτισµικών. Η χάραξη σωστής εκπαιδευτικής αλλά 

και µεταναστευτικής πολιτικής θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην γερµανική πολιτική 

ατζέντα και ιδιαίτερα το θέµα της εκπαίδευσης σε όλες τις µορφές της, πλαισιωµένης 

από σχετική νοµοθεσία, προκειµένου να επιτευχθεί οµαλή κοινωνική ένταξη όλων των 

κοινωνικών οµάδων. Ένα σηµαντικό κενό στο γερµανικό εκπαιδευτικό κλάδο 

εντοπίζεται όσον αφορά την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των 

νεοεισερχόµενων προσφύγων και µεταναστών, παρότι έχει σχεδιαστεί το 

διαπολιτισµικό µοντέλο δηµόσιας εκπαίδευσης. Απαιτούνται λοιπόν επιπλέον στάδια 

υλοποίησης, πιο συγκεκριµένες και στοχευµένες δράσεις, µιας και το εκπαιδευτικό 

µοντέλο που ακολουθείται τις τελευταίες δεκαετίες είναι το µοντέλο της πλήρους 

ενσωµάτωσης και ένταξης.  

2.7.2.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Ε) 
Η Γερµανία είναι ένα εξαιρετικά αναπτυγµένο έθνος µε τεράστια 

βιοµηχανική ικανότητα, ενώ η γερµανική οικονοµία είναι η πέµπτη µεγαλύτερη 

οικονοµία στον κόσµο και η µεγαλύτερη στην Ευρώπη. Θεωρείται µηχανικός κόµβος 

και αποτελεί τον κορυφαίο εξαγωγέα µηχανηµάτων, οχηµάτων, χηµικών και οικιακού 

εξοπλισµού και επωφελείται από εργατικό δυναµικό υψηλής εξειδίκευσης. Εξαιτίας 

της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης στην ευρωζώνη αντιµετωπίζει πολλές οικονοµικές 

προκλήσεις και λόγω του εξαιρετικά απρόβλεπτου εξωτερικού περιβάλλοντος, οι 

εξαγωγές της έχουν πληγεί σοβαρά. Από τη σκοπιά του κλάδου, η χώρα απολαµβάνει 

τη διαθεσιµότητα υψηλής ειδίκευσης εργασίας. Ο σηµερινός ρυθµός ανάπτυξης της 

βιοµηχανικής παραγωγής είναι περίπου 6,7% και µπορεί να θεωρηθεί υγιής. Οι 

υποδοµές υποδοµής είναι πολύ ισχυρές και διευκολύνουν την ανάπτυξη οποιασδήποτε 

επιχείρησης στη χώρα. Έχει ένα από τα πιο τεχνολογικά προηγµένα τηλεπικοινωνιακά 

συστήµατα στον κόσµο. Τα µέσα ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων, ειδικά η τηλεόραση 

και το ραδιόφωνο, διαπερνούν βαθιά, καθώς πάνω από το 90% των σπιτιών έχουν 

καλωδιακή τηλεόραση, η οποία παρέχει άφθονες ευκαιρίες για αποτελεσµατικές 

επιχειρηµατικές προσφορές και µάρκετινγκ. Ο πληθυσµός του διαδικτύου είναι 20,416 

εκατοµµύρια, ο οποίος είναι ο πέµπτος µεγαλύτερος στον κόσµο. Επιπλέον, διαθέτει 

καλά αναπτυγµένα συστήµατα µεταφορών από άποψη αεραγωγών, σιδηροδρόµων, 

οδών, λιµένων. Η Γερµανία είναι ο τρίτος µεγαλύτερος παραγωγός αυτοκινήτων στον 



 -‐	  67	  -‐	  

κόσµο, µε πάνω από το 70% των οχηµάτων να παράγονται για εξαγωγή (Essays UK, 

2013).  

Η κατασκευή µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων, στην οποία συµµετέχουν οι 

περισσότερες βιοµηχανίες της Γερµανίας, έχει επίσης εξαιρετική διεθνή σηµασία, ενώ 

αποτελεί παγκόσµιο ηγέτη στη χηµική βιοµηχανία. Γνωστές παγκόσµιες γερµανικές 

εταιρίες  είναι η Mercedes Benz, η BMW, η Adidas, η Audi, η Porsche, η Volkswagen, 

η Bayer, η BASF, η Bosch, η Siemens, η Lufthansa, η SAP και η Nivea. Επιπλέον, 

µεταξύ των πιο καινοτόµων τοµέων της Γερµανίας µε ρυθµούς αύξησης άνω του µέσου 

όρου είναι εκείνοι των τεχνολογιών για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας καθώς 

και της τεχνολογίας της πληροφορίας και της βιοτεχνολογίας. Τέλος, είναι σηµαντικό 

να αναφερθεί ότι περισσότεροι από 29 εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα 

των υπηρεσιών. Η τράπεζα και η ασφάλιση αποτελούν τον πυλώνα του τοµέα των 

υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό είναι πως η οικονοµία της χώρας ακολουθεί τις αρχές της 

ελεύθερης αγοράς µε σηµαντικό βαθµό κυβερνητικής ρύθµισης και γενναιόδωρα 

προγράµµατα κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας. Το κράτος διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία, παρέχοντας επιδοτήσεις σε ορισµένους τοµείς και 

διατηρώντας την κυριότητα ορισµένων τοµέων της οικονοµίας, προωθώντας 

παράλληλα τον ανταγωνισµό και την ελεύθερη επιχείρηση. Η οικονοµική ζωή στη 

Γερµανία είναι πιο διεθνούς χαρακτήρα από ό, τι στις περισσότερες άλλες µεγάλες 

βιοµηχανικές χώρες (Essays UK, 2013). Η γερµανική βιοµηχανία εξακολουθεί να 

συµβάλει σηµαντικά στην απασχόληση και στη γενικότερη ευηµερία της χώρας και 

κατάφερε να αντιµετωπίσει επιτυχώς ορισµένες διαρθρωτικές προκλήσεις και, χάρη 

στις ισχυρές επιδόσεις της αυτοκινητοβιοµηχανίας και του µηχανολογικού τοµέα, 

µπόρεσε να βγει κερδισµένη από την ταχεία οικονοµική άνοδο της Κίνας, σε αντίθεση 

βέβαια µε τη βιοµηχανία των περισσοτέρων άλλων ανεπτυγµένων οικονοµιών, η οποία 

έχει συρρικνωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια.  Πρόκειται για ένα µοντέλο, για µια 

σύγχρονη οικονοµία η οποία προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης διαδραµατίζοντας ένα 

πρωτοποριακό ρόλο στην πορεία προς την οικονοµία, που βασίζεται στη γνώση και 

είναι µια ασήµαντη πηγή πρωτότυπων καινοτόµων ιδεών. Οι διεθνείς επενδυτές 

θεωρούν τη Γερµανία ως ένα από τα πιο ελκυστικά κέντρα.  

2.7.3.   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (S) 

Η Γερµανία είναι η πολυπληθέστερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

αποτελεί µια σύγχρονη, πολυπολιτισµική χώρα. Ο πληθυσµός της στο µεγαλύτερο 
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ποσοστό του είναι καλά µορφωµένος µε σύγχρονες και κοσµοπολίτικες απόψεις. 

Παρουσιάζει µία πολυµορφία στον τρόπο ζωής, καθώς η κοινωνία της παρουσιάζει µία 

διαφορετική εθνοκουλτουρική ποικιλοµορφία. Ωστόσο, έχει ορισµένες δηµογραφικές 

προκλήσεις, όπως η γήρανση του πληθυσµού και τα θέµατα της µετανάστευσης και 

του προσφυγικού. Η επιχειρηµατική κουλτούρα στη Γερµανία είναι µοναδική στον 

κόσµο, οι µηχανικοί και οι διαχειριστές λαµβάνουν µεγάλη εκτίµηση από τους λογιστές 

και τους δικηγόρους µε καλό ακαδηµαϊκό υπόβαθρο και τεχνική επάρκεια. Η ιεραρχία 

είναι εξέχουσα θέση σε σχεδόν κάθε οργάνωση και το µεγαλύτερο µέρος της εξουσίας 

ανήκει στα χέρια υψηλόβαθµων ανώτερων στελεχών. Οι ρόλοι, οι ευθύνες και οι 

επιχειρηµατικές διαδικασίες είναι πολύ καλά και αυστηρά καθορισµένες.  

Σε αντίθεση µε της χώρες του νότου, η γερµανική κοινωνία τη τελευταία 

δεκαετία βρίσκεται σε ευηµερία, παρέχοντας υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 

συµβάλλοντας στην παροχή του απαραίτητου σχεδιασµού για την οµαλή ενσωµάτωση 

των µεταναστών και προσφύγων, διαπολιτισµικής εκπαίδευσης µε πόρους 

προερχόµενους από το διεθνές, το περιφερειακό (ευρωπαϊκά κονδύλια και 

πρωτοβουλίες) και το εθνικό επίπεδο (ιδιωτικές χρηµατοδοτήσεις). Ωστόσο, χρειάζεται 

αµεσότερη δράση και συγχρονισµός, µιας και οι µαθητικές οµάδες είναι πολυπληθείς. 

2.7.4.   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (T) 

Η τάση στην ανάπτυξη του τεχνολογικού περιβάλλοντος και των 

περιβαλλόντων µάθησης, αποτελεί την ανάπτυξη νέων προηγµένων συστηµάτων που 

θα χρησιµοποιούν όλα τα διαθέσιµα τεχνολογικά µέσα, και όλους τους δυνατούς 

τρόπους µετάδοσης της πληροφορίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι τόσο του 

διδάσκοντα όσο του εκπαιδευόµενου, µε µείωση του λόγου κόστους /ωφέλειας και µε 

ποιότητα στην παρεχόµενη υπηρεσία, ενώ τα οφέλη που αναµένονται για την 

εκπαίδευση µε τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, είναι πολυποίκιλα.  

Αρχικά η αστείρευτη δυνατότητα αναζήτησης µιας µεγάλης κλίµακας 

πληροφοριών µέσα από την πρόσβαση σε διάφορες τράπεζες δεδοµένων και η άντληση 

πληροφοριών, άρθρων, δηµοσιευµάτων που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Επιπλέον η χρήση εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε την τεχνολογία των 

πολυµέσων (συνδυασµός κειµένου – εικόνας – ήχου), η οποία δίνει τη δυνατότητα 

επεξεργασίας σύνθετων πληροφοριών µε ποικίλους συνδυασµούς και δυνατότητες.  

Με αυτή την τεχνολογία, ιδιαίτερα τα πολιτισµικά ή εθνικά µαθήµατα του 

εκπαιδευτικού συστήµατος µιας χώρας, µπορούν να διδαχθούν µε νέους ελκυστικούς, 
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ανανεωµένους και ουσιαστικούς τρόπους και όχι µια απλή παθητική προσέγγιση. Κατ’ 

αυτό το τρόπο καλλιεργείται µία βασική αρχή της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, η 

αρχή της ισοτιµίας των πολιτισµών και, ειδικότερα, της αποδοχής του πολιτισµικού 

κεφαλαίου του κάθε µαθητή. Διδάσκοντας την ιστορία µιας περιόδου ενός λαού, 

µπορούν ταυτόχρονα µε τις πληροφορίες για τα γεγονότα να παρουσιαστούν χάρτες, 

πορείες, σχέσεις, γεγονότα τής ιστορίας γειτονικών χωρών, πληροφορίες για τη 

λογοτεχνία, τις επιστήµες, τις τέχνες, την παράδοση, τη θρησκεία, τη γλώσσα µε 

εικόνα, µε ήχο, κείµενο, µε τρόπο διαδραστικό. Για την προσαρµογή του περιεχοµένου 

και της µορφής του πολιτισµικού εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο 

διδασκαλίας/µάθησης, υπάρχει η ανάγκη ενεργών µαθησιακών περιβαλλόντων που 

αξιοποιούν γνώση σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο, τη νοητική κατάσταση των 

µαθητών (ενδιαφέροντα, γνώση, προτιµήσεις κ.ά.), καθώς και στρατηγικές και 

µεθόδους για το σχεδιασµό παρουσιάσεων της πληροφορίας µε χρήση πολλαπλών 

µέσων.  Τα ενεργή µαθησιακά περιβάλλοντα µέσω των Νέων Τεχνολογιών,  πρέπει να 

συµµετέχουν σε καλά οργανωµένους, µε σαφήνεια και συµβατότητα διάλογους µε τους 

µαθητές για την ικανοποίηση ενός κοινού στόχου. Αυτές οι τεχνολογίες της 

πληροφορίας ενδείκνυνται για την προσέγγιση θεµάτων όπως η εκπαίδευση, καθώς 

διευκολύνουν το σχεδιασµό και την αξιοποίηση  των  ψηφιακών εργαλείων. 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο λόγω της κυρίαρχης θέσης της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

και της τεχνολογίας στην ζωή των ανθρώπων, θεωρείται δεδοµένο, βάσει σχετικών 

µελετών, ότι η πλειοψηφία των προσφύγων και µεταναστών µαθητών θα έχουν 

αναπτύξει τις στοιχειώδεις γνώσεις ψηφιακού εγγραµµατισµού.  

Συµπερασµατικά, τα συστήµατα πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης θα πρέπει να 

ενισχύουν την οικονοµία της γνώσης και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις της µεταβαλλόµενης κοινωνίας και αγοράς εργασίας, βελτιώνοντας τις 

δεξιότητες και το ανθρώπινο κεφάλαιο της Ευρώπης και ενισχύοντας τη συµβολή της 

στην οικονοµική ανάπτυξη. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να 

εξασφαλίσει ότι ο εκσυγχρονισµός επικεντρώνεται σε συνέργειες µεταξύ της 

εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτοµίας, µέσω της διασύνδεσης των ιδρυµάτων 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και των τοπικών κοινοτήτων και περιφερειών, της 

εφαρµογής καινοτόµων προσεγγίσεων για τη βελτίωση της καταλληλότητας των 

προγραµµάτων σπουδών, περιλαµβανοµένης της χρήσης τεχνολογιών της 

πληροφορίας (ΤΠΕ). 
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2.8.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
Η Γερµανία είναι ένα ανεπτυγµένο έθνος που παρόλες τις δυσµενείς 

ευρωπαϊκές οικονοµικές συνθήκες και την επικρατούσα διεθνή πολιτική αστάθεια, 

ευηµερεί και αναπτύσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς. Κάθε οργανισµός και επιχείρηση 

που προσπαθεί να επεκτείνει την παρουσία του στη γερµανική κοινωνία, πρέπει να έχει 

πλήρη εικόνα και σαφή κατανόηση των πολιτικών, οικονοµικών, κοινωνικών, 

τεχνολογικών, περιβαλλοντικών και νοµικών πτυχών της χώρας, κατανοώντας τις 

τοπικές ανάγκες και κάνοντας παράλληλα ανάλυση του πολυπολιτισµικού χαρακτήρα 

της χώρας. Θα πρέπει δηλαδή η οργανωτική δοµή και η οργανωτική κουλτούρα του 

οργανισµού να είναι σύµφωνη µε τα γερµανικά πρότυπα. Η εκπαίδευση σε συνδυασµό 

µε έναν στοχευµένο στρατηγικό σχεδιασµό αποτελούν το κλειδί της ευηµερίας και 

ανάπτυξης ενός οργανισµού, µιας και η εκπαίδευση παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας καθώς είναι ο πρωταρχικός παράγοντας του 

ανθρωπίνου κεφαλαίου. Η επιχειρηµατικότητα επίσης είναι συνδεδεµένη µε την 

οικονοµικο – κοινωνική ανάπτυξη µιας χώρας και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και 

βοηθά τον µαθητή να αναπτύξει χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, 

απαραίτητων για µια επιτυχηµένη προσωπική και επαγγελµατική ζωή, αλλά και 

καλλιεργεί και αναπτύσσει τις γνώσεις,  ικανότητες, εµπειρίες, αξίες, και δεξιότητές 

του για την επιτυχή µετάβασή του από το σχολείο στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Δεν 

είναι τυχαίο ότι διάφορες µελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλύουν και προωθούν 

τη στρατηγική ανάλυση των εκπαιδευτικών οργανισµών και χρηµατοδοτούν την 

καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα στο σχολείο. Συγκεκριµένα, η µελέτη του 

Δικτύου Ευρυδίκη (Eurydice, 2012: 3) παρουσιάζει τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τα οποία εφαρµόζουν στο πλαίσιο ανάλυσης του περιβάλλοντος των 

εκπαιδευτικών οργανισµών, στρατηγικές για την εφαρµογή της εκπαίδευσης για την 

επιχειρηµατικότητα στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση: Σουηδία, 

Δανία, Εσθονία, Λιθουανία, Ουαλία, Κάτω Χώρες, και Βέλγιο.  

Η κοινωνική οικονοµία και η κοινωνική επιχειρηµατικότητα αποτελούν 

αναπόσπαστο τµήµα της πλουραλιστικής κοινωνικής οικονοµίας της γερµανικής 

αγοράς, διαδραµατίζοντας σηµαντικό ρόλο στη διασφάλιση µεγαλύτερης κοινωνικής 

σύγκλισης στην Ευρώπη. Βασιζόµενες αµφότερες στις αρχές της αλληλεγγύης, της 

ευθύνης, και της υπεροχής του κοινωνικού σκοπού έναντι του κεφαλαίου, προωθούν 

την κοινωνική ευθύνη, την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ένταξη µέσω του 
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εκπαιδευτικού συστήµατος και διαφόρων δράσεων των κοινωνικών και πολιτικών 

φορέων της χώρας. Οι εκπαιδευτικοί οργανισµοί µπορούν να ενεργούν ως καταλύτες 

κοινωνικών αλλαγών, επινοώντας καινοτόµους λύσεις και προωθώντας αγορές 

εργασίας χωρίς αποκλεισµούς και κοινωνικές υπηρεσίες προσιτές σε όλους. Ως εκ 

τούτου, προσφέρουν πολύτιµη συµβολή στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020 

(European Parliament and Council, 2013b: 4) και τηρουµένης της αρχής της 

επικουρικότητας εφαρµόζουν και να αναπτύσσουν περαιτέρω στρατηγικές και 

προγράµµατα, για να ενισχύσουν την κοινωνική οικονοµία, την κοινωνική 

επιχειρηµατικότητα και την κοινωνική καινοτοµία. Η ενσωµάτωση της κοινωνικής 

οικονοµίας στα προγράµµατα σπουδών και τις δραστηριότητες όλων των επιπέδων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς οργανισµούς και όλους 

τους συνεργαζόµενους φορείς να αξιοποιήσουν τα διάφορα χρηµατοδοτούµενα 

ευρωπαϊκά προγράµµατα, δίνοντας έτσι στους νέους τη δυνατότητα να αναπτύξουν 

ειδικές δεξιότητες και ικανότητες.  

Ο επαναπροσδιορισµός των προτεραιοτήτων στην εκπαίδευση µε σύγχρονα 

ευέλικτα και αποτελεσµατικά προγράµµατα σπουδών που  στοχεύουν στην προαγωγή 

της κοινωνικής συνοχής, της κοινωνικής ένταξης και της ευηµερίας, λαµβάνοντας 

υπόψη τις σύγχρονες προκλήσεις των προσφυγικών και µεταναστευτικών ροών, είναι 

επιτακτικός ώστε να εξασφαλιστούν, οι κατάλληλες συνθήκες ενσωµάτωσης και η 

αποφυγή εγκλωβισµού σε έναν αέναο κύκλο περιθωριοποίησης και κοινωνικού 

αποκλεισµού. Ο συνδυασµός της στρατηγικής ανάλυσης, του στρατηγικού σχεδιασµού 

και της επιχειρηµατικότητας στην εκπαίδευση σε µία κοινωνία πολιτών, όπου οι 

επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών στρατηγικών και στοχεύουν 

στην προαγωγή της κοινωνικής συνοχής, της κοινωνικής ένταξης και της ευηµερίας, 

αποτελεί το κλειδί για την ευρωπαϊκή ευηµερία και την ειρηνική συµβίωση στο πλαίσιο 

µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας, όπως αυτή της Γερµανίας. Η καλύτερη στρατηγική 

θα µπορούσε να συνοψιστεί ως «Be global, think and act local».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ  
 

Εισαγωγή 

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει την έννοια της «καλής» πρακτικής 

στην εκπαίδευση και πως οι βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές συνδέονται µε το 

αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, την επαγγελµατική ανάπτυξη και εξέλιξη των 

εκπαιδευτικών, καθώς και µε τις δυνατότητες – ευκαιρίες που παρέχονται στους 

µαθητές. Στη συνέχεια, αναλύεται και οροθετείται η έννοια της επιχειρηµατικότητας 

στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, αιτιολογώντας  τη σύνδεση της οικονοµικής 

ανάπτυξης µιας χώρας σε συνάρτηση αυτή. Η επιχειρηµατικότητα, σε συνδυασµό µε 

την καινοτοµία στην εκπαίδευση, αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως ιδιαίτερα 

σηµαντικοί παράγοντες οικονοµικής ανάπτυξης, παραγωγικότητας και απασχόλησης 

και αναλύονται εκτενέστερα αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα του ρόλου τους. Μέσω 

αναφορών για τις πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την 

ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, αναδεικνύεται η 

αναγκαιότητα της καινοτοµίας καθώς και η σηµασία της επιχειρηµατικότητας στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθησης της αριστείας και των νέων καλών 

πρακτικών. Οριοθετείται η έννοια της καινοτοµίας, ως µιας κοινωνικής διαδικασίας 

εντοπισµού ευκαιριών και παραγωγής ιδεών και προτείνονται τρόποι καλλιέργειας της 

δηµιουργικότητας και της φαντασίας των παιδιών µε απώτερο στόχο την δηµιουργία 

νέων, πρωτότυπων ιδεών. Η αριστεία και η καινοτοµία στην εκπαίδευση συνδέεται µε 

την ανάδειξη καινοτόµων πρακτικών, σχεδίων, δράσεων βάση για τον εµπλουτισµό και 

την ενδυνάµωση του εκπαιδευτικού έργου µέσα από την επιβράβευση και την δηµόσια 

ανάδειξη «βέλτιστων πρακτικών», ενώ µε τη δηµιουργία δικτύων και την παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών, η εκπαίδευση οδηγείται στην τελειότητα. Τέλος, γίνεται 

αναφορά στη σηµαντικότητα της επιβράβευσης στην εκπαίδευση και την σηµασία και 

συµβολή των βραβείων εκπαίδευσης για την διατήρηση και ενίσχυση της αριστείας 

αλλά και την ανάδειξη «βέλτιστων πρακτικών» µε στόχο τη διάχυσή τους στο σύνολο 

της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής κοινότητας. 
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3.1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Η έννοια «καλή» ή «βέλτιστη» πρακτική χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει 

την αποτελεσµατικότητα µίας ήδη δοκιµασµένης διαδικασίας ή δράσης, όταν 

εφαρµόζεται σε συγκεκριµένες συνθήκες. Καλή πρακτική θεωρείται ο κοινός και 

αποδεκτός ορισµός που έχει χρησιµοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013), 

αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο και παρουσιάζει τα παρακάτω κριτήρια:  

α. της καινοτοµίας, δηλαδή την πρόταση νέων, πρωτότυπων και ταυτόχρονα 

δηµιουργικών λύσεων,  

β. της αποτελεσµατικότητας,  

γ. της βιωσιµότητας,  

δ. της δυνατότητας αναπαραγωγής και επαναχρησιµοποίησης, υπό τις ίδιες 

συνθήκες, καθώς και 

 ε. της δυνατότητας µεταφοράς και αξιοποίησης σε διαφορετικά περιβάλλοντα 

εφαρµογής της.  

Οι καλές πρακτικές στοχεύουν στη δηµοσιοποίησή τους, ώστε να γίνονται 

πρότυπα και να αποτελούν παράδειγµα εφαρµογής και αξιοποίησης άλλων φορέων, 

αλλά και για να ενσωµατώνονται σε νέες πολιτικές και δράσεις. Ο όρος «καλές 

εκπαιδευτικές πρακτικές» συνδέεται µε τις στρατηγικές διδασκαλίας, καθώς και µε το 

αποτέλεσµα που έχουν αυτές στη µάθηση. Σύµφωνα µε τους Grouws και 

Cebulla (2000) καλή εκπαιδευτική πρακτική είναι αυτή που παρέχει την ευκαιρία της 

µάθησης σε όλους τους µαθητές, εστιάζοντας στην κατανόηση και στο νόηµα του κάθε 

µαθήµατος, ενώ παράλληλα εµπλέκει τους µαθητές στην λύση κάθε προβλήµατος. 

Επίσης, δίνει ευκαιρίες στους µαθητές για επινόηση και εφαρµογή των ιδεών τους, 

εξασφαλίζει διαφάνεια στις λύσεις τους και παρέχει ευκαιρίες για διάλογο και 

αλληλεπίδραση. Τέλος, δηµιουργεί κατάλληλες συνθήκες για εργασία σε µικρές 

οµάδες και για διάλογο µέσα στην τάξη. Οι καλές πρακτικές στην εκπαίδευση και στη 

διδασκαλία των µαθηµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, συνδέονται άµεσα και µε 

το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, την επαγγελµατική ανάπτυξη και εξέλιξη των 

εκπαιδευτικών, καθώς και µε τις δυνατότητες – ευκαιρίες που παρέχονται στους 

µαθητές. Με την παροχή πρόσβασης σε ποικίλα τεχνολογικά εργαλεία και την 

ενσωµάτωση της τεχνολογίας σε όλα τα προγράµµατα σπουδών, όπως επίσης και µε 

την επιλογή κατάλληλων στρατηγικών διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς και κατ’ 
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επέκταση την αξιολόγηση της απόδοσης τους, παρέχοντας  την κατάλληλη 

ανατροφοδότηση, µπορούν να επιτευχθούν µε µεγαλύτερη επιτυχία οι εκπαιδευτικοί 

στόχοι (The Education Alliance, 2006). Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται 

αποτελεσµατικά όταν ακολουθούνται καινοτόµες στρατηγικές όπως η ενεργητική 

µάθηση, τα ανοικτά θέµατα και συζητήσεις, οι συνεργασίες µαθητών και τα παιδιά 

ενθαρρύνονται και αναλαµβάνουν την ευθύνη για τη µάθησή τους, αναπτύσσουν δικά 

τους νοήµατα και κατασκευάσουν την δική τους γνώση βιωµατικά. 

Δεν πρέπει να θεωρηθεί αµελητέας σηµασίας η επιµόρφωση και συνεχής 

δυνατότητα επικαιροποίησης των γνώσεων των εκπαιδευτικών, µιας και η ακαδηµαϊκή 

γνώση αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη καλών πρακτικών της 

διδασκαλίας (Wittmann, 2001; Ruthven, 2004). Η επιµόρφωση του ανθρώπινου 

δυναµικού ενός εκπαιδευτικού οργανισµού, τόσο στη χρήση των νέων τεχνολογιών, 

όσο στην αξιοποίηση των ψηφιακών µέσων στη διδακτική διαδικασία, µπορεί να 

ενισχύσει την επαγγελµατική του γνώση και να µεταλλάξει τις ήδη υπάρχουσες 

πρακτικές (Κυνηγός, Γαβρίλης & Κεΐσογλου, 2008). 

 

3.2.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
“It’s not about ideas, it’s about making ideas happen” 

Scott Belsky (2010)  

 
«Το µυστικό στις επιχειρήσεις είναι να ξέρεις κάτι, που δεν το ξέρει κανένας άλλος» 

«Ποτέ µην αρχίζεις µια δουλειά, µια µάχη, µια ερωτική σχέση,  

εάν ο φόβος της ήττας επισκιάζει την προοπτική της νίκης» 

Αριστοτέλης Ωνάσης (1963) 

 
Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί µία έννοια που χρησιµοποιείται κατά κόρον 

στην καθηµερινότητα, στις πολιτικές δηλώσεις, στις ακαδηµαϊκές αναλύσεις και πλέον 

στον εκπαιδευτικό χώρο τόσο της Πρωτοβάθµιας όσο και της Δευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης. Αυτό συµβαίνει διότι είναι κοινή η διαπίστωση ότι η οικονοµική 

ανάπτυξη µιας χώρας είναι συνάρτηση και προσδιορίζεται µεταξύ άλλων παραγόντων 

και από την επιχειρηµατικότητα. Η ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 

συνεπάγεται για κάθε ανεπτυγµένη χώρα την αύξηση του εθνικού πλούτου της,  την 

παραγωγή τεχνογνωσίας και καινοτοµιών, αφθονία και ποικιλία προϊόντων και 
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υπηρεσιών καθώς και τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και µείωσης της 

ανεργίας. Στο πλαίσιο διατύπωσης ενός καθολικού ορισµού για την 

επιχειρηµατικότητα έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες εδώ και πολλές δεκαετίες. 

Σύµφωνα µε τον OECD2 (2016: 15 – 24), η έννοια της επιχειρηµατικότητας 

συσχετίζεται µε τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, την έξοδο αυτών από την αγορά, 

τις χρεωκοπίες, την αυτοαπασχόληση και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Οι Cuervo 

et al. (2007: 3) θεωρούν πως η επιχειρηµατικότητα αναφέρεται συχνά υπό το πρίσµα 

του επιχειρηµατικού παράγοντα, της επιχειρηµατικής λειτουργίας, της επιχειρηµατικής 

πρωτοβουλίας και συµπεριφοράς ή του επιχειρηµατικού πνεύµατος. Ο επιχειρηµατικός 

παράγοντας αναφέρεται κυρίως σε έναν καινούριο παράγοντα που διαφέρει από τις 

κλασσικές ιδέες για την ιδιοκτησία, την εργασία και το κεφάλαιο, ο οποίος αποκτά αξία 

µέσω του εισοδήµατος του επιχειρηµατία, σε συνδυασµό µε την έλλειψη ανθρώπων µε 

επιχειρηµατικές ικανότητες.  

Παρά τις διαφορές των µελετητών στην προσπάθειά τους για έναν πλήρως 

στοχευµένο ορισµό της επιχειρηµατικότητας, υπάρχει µια κοινή συµφωνία στην 

αντίληψη ότι η επιχειρηµατικότητα περιλαµβάνει τη δηµιουργία κάτι καινούριου 

(Gutterman, 2012: 2). Σύµφωνα δε µε τον Hisrich (2007: 8) η επιχειρηµατικότητα είναι 

η διαδικασία της δηµιουργίας κάτι καινούριου µε αξία, αφιερώνοντας τον απαραίτητο 

χρόνο και την κατάλληλη προσπάθεια, αναλαµβάνοντας τους οικονοµικούς, ψυχικούς 

και κοινωνικούς κινδύνους, και απολαµβάνοντας τα προκύπτοντα οφέλη της 

ανεξαρτησίας και της οικονοµικής και προσωπικής ικανοποίησης. Αυτό το 

«καινούριο» µπορεί να είναι η δηµιουργία ενός νέου οργανισµού, η δηµιουργία µίας 

νέας οικονοµικής δραστηριότητας, η οποία µπορεί να προκύψει και από την 

αναγνώριση και αξιοποίηση ευκαιριών και τη µετατροπή ιδεών σε καινοτοµία. 

Εποµένως, όπως αναφέρει η Morisson (2000), η επιχειρηµατικότητα µπορεί να 

θεωρηθεί ως µέσον για την αλλαγή της κουλτούρας µιας εποχής. Οι ακαδηµαϊκοί και 

οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, και αντίστοιχα εκπαιδευτικής πολιτικής, συµφωνούν 

ότι οι νέοι επιχειρηµατίες και οι επιχειρήσεις που ιδρύονται, παίζουν καθοριστικό ρόλο 

στην ανάπτυξη και ευηµερία των κοινωνιών τους. Σύµφωνα µε τον Drucker (1990) η 

επιχειρηµατικότητα χαρακτηρίζεται από τη δηµιουργία καινοτοµίας, δηλαδή 

«επιχειρηµατική καινοτοµία» είναι η «αναζήτηση και εκµετάλλευση νέων ευκαιριών 

                                                
2 Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
   Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 
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προς ικανοποίηση ανθρώπινων επιθυµιών και αναγκών». Ο Schumpeter (1978) 

αναφέρει πως η επιχειρηµατικότητα αποτελεί την εκµετάλλευση των ευκαιριών 

κέρδους από τον επιχειρηµατία και µπορεί να επιτευχθεί όταν δραστηριοποιείται στις 

παρακάτω καινοτοµικές ενέργειες: 

-   στην είσοδο στην αγορά ενός νέου ή/και καλύτερου ποιοτικά αγαθού ή υπηρεσίας, 
-   στη χρήση και εφαρµογή µίας νέας ή βελτιωµένης µεθόδου παραγωγής µε 

χαµηλότερο κόστος, 

-   στη δηµιουργία µίας νέας αγοράς ή ανάγκης και 

-   στη χρησιµοποίηση νέων βελτιωµένων µορφών οργάνωσης της επιχείρησης µε 

χαµηλότερο κόστος. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τον Schumpeter (1978) «ο επιχειρηµατίας είναι το άτοµο που 

κατορθώνει να κάνει νέα πράγµατα και όχι κατ’ ανάγκη το άτοµο που τα εφευρίσκει, 

ενώ µε την καινοτοµική του δράση προκαλεί συνεχώς τη «δηµιουργική καταστροφή» 

και µε τη µιµητική του δράση, αντίστοιχα, αποκαθιστά συνεχώς εκ νέου την 

ισορροπία». Η επιχειρηµατικότητα αποδεικνύεται λοιπόν ως µία δυναµική συλλογική 

διαδικασία. Απαιτεί σχέσεις όχι µόνο µεταξύ ατόµων αλλά και µεταξύ ποικίλων 

οργανισµών, ενώ όσο πιο πολυσύνθετο, πιο ποικιλόµορφο και πιο δηµιουργικό είναι 

το δίκτυο αυτών των σχέσεων, τόσο µεγαλύτερες είναι οι προοπτικές για το νέο 

εγχείρηµα και τόσο ευκολότερη γίνεται η πρόσβαση του επιχειρηµατία σε ευκαιρίες 

(Ιωαννίδης, 2001). 

Η επιχειρηµατικότητα σε συνδυασµό µε την καινοτοµία, η οποία αναλύεται στη 

συνέχεια, αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως ιδιαίτερα σηµαντικοί παράγοντες 

οικονοµικής ανάπτυξης, παραγωγικότητας και απασχόλησης (United Nations, 2010: 

3). Η δηµιουργικότητα και η καινοτοµία αποτελούν βασικές έννοιες για την κατανόηση 

της επιχειρηµατικότητας στην εκπαίδευση, αφού αµφότερες «είναι βασικές 

προϋποθέσεις του επιχειρείν» (Ιωαννίδης, 2001). Οι πολιτικές και οι δράσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στην πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση είναι ποικίλες και εστιάζουν σε τοµείς – κλειδιά που µπορούν να την 

ενισχύσουν. Πιο συγκεκριµένα, η Πράσινη Βίβλος (2003), εξετάζει την 

επιχειρηµατικότητα στο πλαίσιο µίας επιχείρησης ή οργανισµού και την θεωρεί ως 

νοοτροπία και τρόπο δηµιουργίας καθώς και ανάπτυξης της οικονοµικής 

δραστηριότητας (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003). Η επιχειρηµατικότητα σε 

όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης  αποτελεί την καινοτοµία µέσω της τεχνολογικής αλλαγής, 
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δηλαδή την αξιοποίηση νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών στη ψηφιακή εποχή (EC, 

2013a: 8) και τη χρηµατοδότηση – ενίσχυση των επιχειρηµατιών για την υλοποίηση 

νέων ιδεών.  

Η συλλογική επιχειρηµατική δραστηριότητα στο πλαίσιο της σχολικής 

κοινότητας, και γιατί όχι στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, θα µπορούσε να δώσει 

ευκαιρίες και κίνητρα σε όλους τους µαθητές, ανεξαρτήτως επιδόσεων, να µοιράζονται 

και να ενσωµατώνουν ιδέες, σκέψεις και πληροφορίες για την ανακάλυψη και 

εκµετάλλευση νέων δραστηριοτήτων και καινοτοµιών. Επίσης, θα µπορούσε να 

δηµιουργήσει τις δοµές εκείνες που επιτρέπουν στους µελλοντικούς Ευρωπαίους 

επιχειρηµατίες να ενώσουν τις προσπάθειές τους για την ανακάλυψη και εκµετάλλευση 

νέων ευκαιριών, καλλιεργώντας παράλληλα µία σύγχρονη επιχειρηµατική κουλτούρα. 
 

3.3. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
«Η κρίση γεννάει Κροίσους» 

Αριστοτέλης Ωνάσης (1950) 

 

Το παγκόσµιο εκπαιδευτικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αλλαγές οι οποίες 

απαιτούν τον επαναπροσδιορισµό των εκπαιδευτικών οργανισµών από την εστίαση 

στην αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα στην καινοτοµία. Σύµφωνα µε τον 

Janszen (2000), τα στελέχη των επιχειρήσεων και των οργανισµών, στη δική µας 

περίπτωση η εκπαιδευτική ηγεσία και οι εκπαιδευτικοί, οφείλουν να επιδιώκουν την 

ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων µέσα από τις οποίες θα µεταφράζονται οι ανάγκες και 

οι επιθυµίες των µαθητών, σε επιτυχηµένες  υπηρεσίες. Βασική προϋπόθεση για κάτι 

τέτοιο όµως είναι η ανάπτυξη κατάλληλης κουλτούρας, η οποία θα υποστηρίζει την 

καινοτοµία και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, δηλαδή των παιδιών, µέσω 

της ενθάρρυνσης της δηµιουργικότητάς τους, την ενθάρρυνση ανάληψης ρίσκου, αλλά 

και πρωτοβουλιών.  Οι Cuervo et al. (2007: 3) επισηµαίνουν ότι όταν δεν υφίσταται 

«αγορά για ευκαιρίες», ο εκάστοτε επιχειρηµατίας είναι αρµόδιος να τις αξιοποιεί, 

γεγονός που σηµαίνει ότι πρέπει να αναπτύξει ικανότητες για την απόκτηση των 

πόρων, καθώς και την οργάνωση και οικονοµική εκµετάλλευση των ευκαιριών.  

Στην περίπτωση του κλάδου της εκπαίδευσης, η δηµιουργικότητα και η 

καινοτοµία αποτελούν βασικές έννοιες για την κατανόηση της επιχειρηµατικότητας. Η 
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δηµιουργικότητα µπορεί σε γενικές γραµµές να γίνει κατανοητή ως η ικανότητα να 

σκέφτεται  κάποιος µε νέους τρόπους – παίρνοντας νέες ιδέες. Η καινοτοµία ορίζεται 

ως µια κοινωνική διαδικασία στην οποία εντοπίζονται οι ευκαιρίες και η 

δηµιουργικότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ιδεών που αποσκοπούν 

στη δηµιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών, ή  µεθόδων που έχουν αξία για το άτοµο 

και τους άλλους (FFE – YE3: 12) και περιλαµβάνει νέες τεχνολογίες, αλλά και νέους 

τρόπους µε τους οποίους γίνονται τα πράγµατα (Porter, 1990). Ο Drucker (1985) ορίζει 

την καινοτοµία ως ένα εργαλείο το οποίο βρίσκεται στη διάθεση των επιχειρηµατιών, 

αλλά και ως το σύνολο των µέσων µε τα οποία αυτοί αξιοποιούν την αλλαγή, 

θεωρώντας την ευκαιρία για µια νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα ή υπηρεσία . 

Μπορεί δε να αποτελέσει αντικείµενο ή διαδικασία µάθησης ή πρακτικής, στενά 

συνδεδεµένης µε ένα ευρύ σύστηµα διαδικασιών διαχείρισης της γνώσης όπως είναι η 

µάθηση, η τεχνολογική συνεργασία, η διάχυση πληροφοριών και η αξιολόγηση της 

τεχνολογίας. Ως διαδικασία µέσα σε έναν εκπαιδευτικό οργανισµό, η καινοτοµία 

περιλαµβάνει γενικά τέσσερις φάσεις:  

-   την ανίχνευση του περιβάλλοντος (εξωτερικού και εσωτερικού) για ευκαιρίες 

αλλαγής ή κινδύνους και απειλές στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας και 

γενικότερα της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας, 

-   τη λήψη αποφάσεων για εστίαση σε συγκεκριµένα ερεθίσµατα και προκλήσεις µε 

βάση τις στρατηγικές επιλογές του σχολείου, καθώς η επιτυχία προέρχεται από το 

κατάλληλο ταίριασµα γνώσης και εξειδίκευσης του προσωπικού, από το σχολικό 

εξοπλισµό και τα υλικά καθώς και των πόρων, 

-   την εύρεση των απαραίτητης χρηµατοδότησης για υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

δράσεων και 

-   την εφαρµογή – υλοποίηση της καινοτόµους δράσης. 

Μπορεί δε να προστεθεί άλλο ένα βασικό στάδιο στη διαδικασία της καινοτοµίας, αυτό 

της µάθησης, από τη στιγµή που οι επιχειρήσεις µαθαίνουν από αυτήν τη διαδικασία 

και µπορούν να τη βελτιώνουν. Έτσι συµπεραίνουµε πως η καινοτοµία µπορεί να 

προκύψει όταν η δηµιουργικότητα λαµβάνει χώρα µέσα στις κατάλληλες συνθήκες 

µιας επιχείρησης ή οργανισµού. Στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ως κατάλληλες 

συνθήκες θα µπορούσαν να θεωρηθούν οι δυνατότητες των µαθητών για την ανάπτυξη 
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ατοµικών και οµαδικών ικανοτήτων, τεχνικές παραγωγής νέων ιδεών µέσω της 

συνεχής ροή πληροφοριών, γνώσεων, ερεθισµάτων.  Σύµφωνα µε την Boden (1998) 

υπάρχουν τρεις τύποι δηµιουργικότητας που συνιστούν διαφορετικούς τρόπου 

δηµιουργίας καινοτόµων ιδεών: 

-   η «συνδυαστική» δηµιουργικότητα που περιλαµβάνει τη δηµιουργία νέων 

συνδυασµών και ήδη γνωστών ιδεών, 

-   η «διερευνητική» δηµιουργικότητα που περιλαµβάνει τη δηµιουργία νέων ιδεών µε 

τη διερεύνηση δοµηµένων εννοιών,  

-   η «µετασχηµατιστική» δηµιουργικότητα που περιλαµβάνει τον µετασχηµατισµό 

κάποιας διάστασης ή χαρακτηριστικού µιας δοµής προκειµένου να δηµιουργηθούν 

νέες δοµές. 

Ως καινοτοµία λοιπόν, µπορεί να ορισθεί η µετατροπή µιας νέας εφεύρεσης ή 

ιδέας σε επιχειρηµατική δραστηριότητα ή άλλη χρήσιµη εφαρµογή, ενώ στο ευρύτερο 

σύστηµα θεσµών και οργάνων άσκησης πολιτικής η καινοτοµική δραστηριότητα 

αξιοποιεί πλεονεκτήµατα που δηµιουργούν τα δίκτυα που συνδέουν την εκπαίδευση µε 

το περιβάλλον της: πανεπιστηµιακά εργαστήρια, ινστιτούτα έρευνας και ανάπτυξης, 

οργανισµούς µεταφοράς τεχνολογίας, τεχνολογικά πάρκα, τεχνολογικά δίκτυα, 

οργανισµούς χρηµατοδότησης και τέλος, κρατικά όργανα άσκησης πολιτικής. Η 

καινοτοµία δε σε ψηφιακό περιβάλλον δηµιουργεί  νέες προοπτικές για την εκπαίδευση 

µέσω ζωντανών (οn line) εργαλείων καινοτοµίας, βάσεων δεδοµένων και ενισχύει την 

καινοτοµική δραστηριότητα των εκπαιδευτικών οργανισµών.  

Στο σύγχρονο πολυδιάστατο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον, οι 

εκπαιδευτικοί οργανισµοί έχουν να αντιµετωπίσουν πληθώρα προκλήσεων και 

δυσκολιών προκειµένου να ικανοποιήσουν τη στρατηγική και τους στόχους τους. Η 

αναζήτηση µεθόδων για την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσµατος και της 

επίτευξης των προκαθορισµένων στόχων, οδηγεί πολλά σχολεία στο δρόµο της 

εφαρµογής βέλτιστων πρακτικών καθώς και στην αριστεία, ως βασικά οχήµατα 

ανάπτυξης και ευηµερίας. Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, µέσα από ένα σχολικό 

περιβάλλον ποιοτικών δεδοµένων και σχέσεων, συµβάλλει έτσι ώστε η τελειότητα, η 

αριστεία, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης για την ποιότητα, να µην είναι απλώς θέµα 

συγκεκριµένων ενεργειών αλλά τρόπος ζωής µέσα στο σχολείο. 

Η αριστεία και η καινοτοµία στην εκπαίδευση συνδέεται µε την ανάδειξη 

καινοτόµων πρακτικών, σχεδίων, δράσεων, που εφαρµόζονται σε σχολεία της χώρας 
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µε στόχο την γενικότερη αξιοποίησή τους ως καλές και βέλτιστες πρακτικές. Ως 

αριστεία µπορεί να οριστεί η εξαιρετική πρακτική διοίκησης ενός οργανισµού, 

βασιζόµενη σε ένα σύνολο θεµελιωδών αρχών (European Foundation for Quality 

Management). Οι δράσεις των σχολικών µονάδων που εφαρµόζουν τις αρχές τις 

αριστείας, µέσα από την επιβράβευση και την δηµόσια ανάδειξη «βέλτιστων 

πρακτικών», θα µπορούσαν να αποτελέσουν µοναδικές πρωτοβουλίες που επιχειρούν 

να ανοίξουν το δρόµο σε ένα σχολείο που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση, την αλλαγή, 

την πολυµορφία καθώς και σε µηχανισµούς συνεχούς ανατροφοδότησης και 

υποστήριξης της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Επίσης, η ανάδειξη 

των «άριστων» προγραµµάτων θα µπορούσαν να αποτελέσουν εκπαιδευτική γέφυρα 

συνεργασίας ανάµεσα στα σχολεία των κρατιδίων και κατ’ επέκταση της Ευρώπης, 

ενδυναµώνοντας τη συνεργασία και την επικοινωνία των µαθητικών κοινοτήτων. Τα 

σχολεία του µέλλοντος που θα θεωρούνται πετυχηµένα και αποτελεσµατικά, θα είναι 

αυτά τα οποία ικανοποιούν όλες τις οµάδες ειδικών συµφερόντων, δίχως να αγνοούν 

τη λειτουργική και πολιτισµική αριστεία εσωτερικά, δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις 

αποτελούνται από άτοµα τα οποία λαµβάνουν αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν τις 

κοινωνίες.  

3.4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης και οι προσπάθειες για 

διεθνείς συνεργασίες και ανάπτυξη αποτελούν βασικά στοιχεία της σύγχρονης 

ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πραγµατικότητας. Σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη των 

δυνατοτήτων του διαδικτύου για τη βελτίωση αφενός της πρόσβασης στην εκπαίδευση 

και κατάρτιση και αφετέρου της ποιότητας της µάθησης είναι καθοριστικής σηµασίας 

η οικοδόµηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης, καθώς και η ενίσχυση των 

δράσεων των διάφορων προγραµµάτων για την εκπαίδευση. 

Τα καινοτόµα ευρωπαϊκά προγράµµατα στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

διακρίνονται σε προγράµµατα «Σωκράτης Comenius» τα οποία αποσκοπούν στην 

βελτίωση της εκπαίδευσης των µαθητών, µέσα από τις διακρατικές εκπαιδευτικές 

συνεργασίες, αλλά και στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ενίσχυση της 

ευρωπαϊκής της διάστασης. Αφορούν κυρίως ανταλλαγές εκπαιδευτικών και µαθητών, 

οι οποίοι µε τις επισκέψεις σε διάφορα σχολεία της Ευρώπης µεταφέρουν στοιχεία της 

γερµανικής εκπαίδευσης και κουλτούρας, διευρύνουν τους ορίζοντες και τις 
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αντιλήψεις τους, συλλέγουν στοιχεία και πληροφορίες και στοχεύουν στην 

αναβάθµιση των αναλυτικών προγραµµάτων της γερµανικής πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης. Επίσης, το ευρωπαϊκό πρόγραµµα «eTwinning», το οποίο αφορά 

ηλεκτρονικές αδελφοποιήσεις σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες µέσω του 

διαδικτύου, παρέχει πλούσιο πληροφοριακό υλικό για τη διάδοση της δράσης στην 

ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα. Μέσω της κεντρικής ευρωπαϊκής διαδικτυακής 

πύλης, µέσω της οποίας υλοποιούνται οι σχολικές συνεργασίες, αναδεικνύονται οι 

βέλτιστες εργασίες των εµπλεκόµενων εκπαιδευτικών. Επίσης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο Νέων είναι µια πανευρωπαϊκή οργάνωση µε σκοπό την ανταλλαγή 

απόψεων σε ποικίλα θέµατα µεταξύ των νέων της Ευρώπης. Αποτελεί ένα από τα 

µεγαλύτερα δίκτυα οργανισµών για την ευρωπαϊκή νεολαία και µπορούν να αιτηθούν 

µαθητές ηλικίας άνω των δεκαπέντε ετών. Βασικότεροι στόχοι της προσοµοίωσης του 

κοινοβουλίου είναι η ευαισθητοποίηση των νέων για θέµατα ευρωπαϊκού και εθνικού 

χαρακτήρα, η προώθηση του διαπολιτισµικού διαλόγου µέσω του πλουραλισµού 

απόψεων και η ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων του κάθε νέου. Ωστόσο δεν θα ήταν 

κακή ιδέα το συγκεκριµένο πρόγραµµα, καταλλήλως διαµορφωµένο, να µπορούσε να 

εφαρµοστεί και να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς και µαθητές της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης. Τέλος, το µαθητικό συµπόσιο της Unesco αποτελεί µία έκθεση και 

προβληµατική των µαθητών στα ευρωπαϊκά αλλά παγκόσµια κοινωνικά προβλήµατα. 

Μέσω του συµποσίου δίνεται η ευκαιρία ανάδειξης και προώθησης της εκπαιδευτικής 

καινοτοµίας. 

Για να ανταποκριθεί η εκπαίδευση στις απαιτήσεις των σύγχρονων παγκόσµιων 

οικονοµιών της γνώσης, όπως για παράδειγµα η απορρύθµιση των εργασιακών 

σχέσεων, οι νέες ευέλικτες µορφές εργασίας, ο περιορισµός των αντισταθµιστικών 

πολιτικών, η ανταγωνιστικότητα, η προσαρµοστικότητα, πρέπει να αξιοποιήσει τις 

θεµελιώδεις ικανότητες στις σύγχρονες κοινωνίες και οικονοµίες της γνώσης µέσω της 

αξιοποίησης των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών σχολικών προγραµµάτων. Μέσω των 

προγραµµάτων ενισχύεται ο εν δυνάµει «πολυδύναµος εργαζόµενος» µε τις 

«πολλαπλές ικανότητες και δεξιότητες», τα πολλαπλά πτυχία, τις δεξιότητες της 

δηµιουργικότητας, της ευελιξίας, της καινοτοµίας, της πρωτοβουλίας, της 

συνεργασίας, των διαπροσωπικών δεξιοτήτων, των διαφορετικών εµπειριών, των 

πολυσχιδών δραστηριοτήτων και των «δικτύων των εργαζοµένων» (Πασιάς, Φλουρής 

& Φωτεινός: 2016). Με την αξιοποίηση των προγραµµάτων µπορεί να καλλιεργηθεί η 

διαπολιτισµική κατανόηση, η ευαισθητοποίηση ως προς τις διαφορετικές εθνικές, 
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φυλετικές, θρησκευτικές και οργανωτικές κοινότητες. Μέσω δε της αποτελεσµατικής 

χρήσης ψηφιακών δεδοµένων και εργαλείων γνώσης, δηλαδή της αποτελεσµατικής 

χρήσης των νέων τεχνολογιών, µπορεί η όλη διαδικασία να γίνει πολύ πιο εύκολα, 

γρήγορα και αποτελεσµατικά.  

Με τη συµµετοχή των σχολείων στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράµµατα 

ενισχύεται ο «νέος τύπος εκπαίδευσης», όπου σύµφωνα µε την επιτροπή της Unesco 

(1999), θα πρέπει να αφυπνίζει την περιέργεια των παιδιών, να αναπτύσσει την 

παρατηρητικότητα, να είναι σε θέση να συνεισφέρει στην εξέλιξη της κοινωνίας, να 

µορφώνει το άτοµο για θέµατα σχετικά µε το περιβάλλον, την υγεία και τη διατροφή. 

Η προοπτική αυτής της ανάπτυξης βασίζεται σε µια σειρά αρχών, όπως η 

υπευθυνότητα, η συµµετοχικότητα, η ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας των µαθητών, η 

οµαδικότητα και η συνεργασία, η καλλιέργεια του επιχειρηµατικού πνεύµατος, αλλά 

και η αυτοαπασχόληση, αξίες και δεξιότητες που µπορούν να καλλιεργηθούν και να 

αναδειχθούν µέσω αυτών. Με τη χάραξη νέων κατευθυντήριων γραµµών, οι οποίες θα 

µπορούσαν να εφαρµοστούν τόσο σε εθνική, ευρωπαϊκή όσο και σε παγκόσµια 

κλίµακα, µε την ελπίδα να ξεπεραστούν οι δυσκολίες από τη σχετικά µεγάλη ποικιλία 

συνθηκών που επικρατούν ανά τον κόσµο (Delors, 2002), αποτελούν ένα όραµα για 

την εκπαίδευση που µπορεί να υλοποιηθεί µέσω της συµµετοχής όλο και περισσότερων 

σχολείων σε προγράµµατα και δράσεις, µε στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και 

προώθησης της αριστείας. Έτσι λοιπόν αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης 

για συνολική αντιµετώπιση και αξιοποίηση της γνώσης και της µάθησης. Η εκπαίδευση 

που θα παρέχει στο µαθητή σφαιρική εµπειρία για τη ζωή και θα εστιάζει τόσο στο 

άτοµο όσο και στην κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και σε θέση να διευρύνει τις 

γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις του παιδιού απέναντι στη ζω και θα 

προσαρµόζεται σε συνεχώς µεταβαλλόµενα, πολύπλοκα και αλληλεξαρτώµενα 

περιβάλλοντα, θα αποτελέσει το µελλοντικό πρότυπο εκπαίδευσης των συνεχώς 

εξελισσόµενων παγκόσµιων κοινωνιών.  

Με τη συµµετοχή των σχολείων σε ευρωπαϊκές και διεθνείς εκπαιδευτικές 

συνεργασίες, την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών, την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους 

και την ενθάρρυνση συνεργασιών µε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, οι µαθητές 

εξοικειώνονται µε το παγκόσµιο κοινωνικό περιβάλλον, εµπνέονται από άξιους 

ακαδηµαϊκούς και ενηµερώνονται µε τρόπο άµεσο και βιωµατικό για  προωθηµένες 

επιστηµονικές εφαρµογές, προκειµένου µε πληρέστερη κατάρτιση και ασφαλέστερα 
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κριτήρια, να µπορούν να επιλέγουν τη µελλοντική επιστηµονική τους πορεία 

(Academic Quality Improvement Project, 2002). 

3.5.   ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 
Η έννοια της ποιότητας και η συνεχής βελτίωσή της τόσο σε προϊόντα όσο και 

σε υπηρεσίες είναι όροι επιτακτικοί για την ανταγωνιστική ευρωπαϊκή και παγκόσµια 

κοινωνίας µας. Η Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ως ένας ιδιαίτερα 

πολύπλοκος οργανισµός τις τελευταίες δεκαετίες, αν λάβουµε υπόψη τις νέες 

µετακινήσεις πληθυσµών και τις παγκόσµιες ανακατατάξεις σε πολλές ευρωπαϊκές 

χώρες, έτσι θεωρείται αναγκαία η απόδοση της έννοιας της ποιότητας στις 

προσφερόµενες υπηρεσίες. Η έννοια της εκπαιδευτικής προσφοράς περιλαµβάνει όλες 

τις δράσεις, τα προγράµµατα και πρωτοβουλίες που εµπνέουν και καθοδηγούν κάθε 

µαθητή στην έρευνα, τις επιστήµες, την εκπαίδευση και τον πολιτισµό. Επιπλέον, είναι 

συνυφασµένη µε την καινοτοµία, την αλλαγή, τη διασύνδεση του σχολείου µε την 

τοπική και κατ’ επέκταση την ευρωπαϊκή κοινωνία, την αντιµετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισµού και την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. Γι’ αυτόν κυρίως τον λόγο, 

αφενός η  αναγνώριση και επιβράβευση των εκπαιδευτικών αλλά και µαθητών για την 

εξαιρετική συµβολή τους στην κοινότητα της ανοικτής εκπαίδευση, αφετέρου η 

ανάδειξη «βέλτιστων πρακτικών» µε στόχο τη διάχυσή τους στο σύνολο της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, θεωρείται αναγκαία (Academic Quality Improvement 

Project, 2002). Επίσης, λόγω µεν της παγκοσµιοποίησης της αγοράς και δε της 

διάδοσης και ευρείας εφαρµογής των Συστηµάτων Διοίκησης Ποιότητας, πολλές 

κυβερνήσεις κρατών ανά τον κόσµο προσπαθούν να θεσπίσουν ή έχουν ήδη θεσπίσει 

αντίστοιχα Εθνικά Βραβεία Εκπαιδευτική Ποιότητας (National Educational Quality 

Awards). Για παράδειγµα, η Unesco αξιοποιώντας τη τεχνολογία της πληροφορίας και 

επικοινωνίας, προάγοντας τη δηµιουργικότητα και προωθώντας της προτεραιότητές 

της υλοποιεί κάθε χρόνο βραβεία εκπαιδευτικής ποιότητας µε ορισµένα ενδεικτικά 

πεδία και κριτήρια. 

Απώτερος σκοπός της θέσπισης των βραβείων ποιότητας στην εκπαίδευση 

είναι η υποστήριξη, αναγνώριση και προώθηση των προσπαθειών των εκπαιδευτικών 

οργανισµών, αλλά και των εκπαιδευτικών, να εφαρµόσουν συστήµατα διοίκησης 

ολικής ποιότητας µιας και η βράβευσή τους θα αποτελέσει ύψιστη αναγνώριση για τους 

υπόλοιπους εκπαιδευτικούς οργανισµούς. Οι εκπαιδευτικοί – φιναλίστ των βραβείων 
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µέσω του τιµητικού τίτλου έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν το επαγγελµατικό τους 

προφίλ διεθνώς, να διευρύνουν τα επαγγελµατικά τους δίκτυα και να δώσουν ώθηση 

στην καριέρα τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απονέµει κάθε χρόνο βραβεία Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων (European Adult Education Association – EAEA), τα βραβεία Grundtvig, τα 

οποία καθιερώθηκαν από το 2003 και απονέµονται σε έργα τα οποία παρουσιάζουν 

νέες ιδέες, νέα συνεργατικά σχήµατα, νέες µεθοδολογίες και γνώση σε ό,τι αφορά στη 

µάθηση ενηλίκων. 

Το σηµαντικότερο βραβείο εκπαιδευτικής ποιότητας είναι το Malcolm Baldrige 

National Quality Award (MBNQA), το οποίο είχε ως στόχο να βοηθήσει  και να 

προωθήσει τη «συστηµατική αλλαγή» στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα των ΗΠΑ.  Η 

εµπειρία από την εφαρµογή του MBNQA στον επιχειρηµατικό κόσµο ήταν τέτοια ώστε 

θεωρήθηκε πως θα εξασφάλιζε και την επιτυχία του στον τοµέα της εκπαίδευσης. 

Ωστόσο, κατά τη µελέτη και θεσµοθέτηση του βραβείου δηµιουργήθηκαν διάφορα 

βραβεία ποιότητας, τόσο σε τοπικό όσο και σε πολιτειακό επίπεδο στις ΗΠΑ, µε σκοπό 

την επιβράβευση της επίτευξης των στόχων των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και 

οργανισµών. Για να αντιµετωπιστούν οι νέες παγκόσµιες προκλήσεις, και να 

ανταποκριθούν όλες οι βαθµίδες εκπαίδευσης στους νέους ρυθµούς προόδου, θα πρέπει 

να προσφέρουν τόσο ποιοτικά όσο και ανταγωνιστικά προγράµµατα σπουδών. Θα 

πρέπει να συµµετέχουν ενεργά στο διεθνή ανταγωνισµό, να αφοµοιώσουν τις νέες 

τεχνολογίες, αλλά και να συνδεθούν παράλληλα µε την αγορά εργασίας και την 

παραγωγή. Το βραβείο MBNQA λειτουργεί ως βέλτιστη πρακτική για την βελτίωση 

της ποιότητας ενός εκπαιδευτικού οργανισµού. Τα κριτήρια του βραβείου µπορούν να 

βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς οργανισµούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ύστερα 

από επιτυχηµένη εκπαίδευση, να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους, την 

παραγωγικότητά τους και να οργανώσουν την πορεία τους µε στόχο την ποιότητα 

(Παπαδηµητρίου & Τσιότρας 2007).  

 

3.6.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
Η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης µέσω της επιχειρηµατικότητας και 

της καινοτοµίας αποτελεί συνεχή µέριµνα κατά τις πολιτικές συζητήσεις, τόσο σε 

εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως µαρτυρούν και οι κοινοί στόχοι για τα 

εκπαιδευτικά συστήµατα που προβλέπονται στο ευρωπαϊκό στρατηγικό πλαίσιο. Αυτό 

συµβαίνει διότι οι κυβερνήσεις των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 
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συνειδητοποιήσει τη σηµαντικότητα της ανάπτυξης της οικονοµίας και πως αυτή 

συνδέεται µε την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού 

συστήµατος. Το σχολείο δεν αποτελεί µόνο φορέα γνώσης, αλλά φορέα παιδείας και 

πολιτισµού, ο οποίος καλλιεργεί και διαµορφώνει τόσο τον χαρακτήρα, όσο και την 

προσωπικότητα των εν δυνάµει πολιτών του κόσµου, µε αξίες και ιδανικά. Η 

επιχειρηµατικότητα στην εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε την καινοτοµία, 

αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως ιδιαίτερα σηµαντικοί παράγοντες 

παραγωγικότητας και απασχόλησης, ενώ συµβάλουν στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και την προώθησης της αριστείας και των καλών – βέλτιστων 

πρακτικών. Εκπαιδευτικές καινοτόµες δράσεις, που άλλοτε εµπλουτίζουν την σχολική 

πραγµατικότητα και άλλοτε αναδεικνύουν το σχολείο ως ένα κέντρο παιδείας και 

δηµιουργίας, καθώς και δηµιουργικές δράσεις που δεν καθηλώνουν τον µαθητή σε ένα 

θρανίο, όπως επίσης και προγράµµατα που τον ενεργοποιούν, του παρέχουν σηµαντικά 

ερεθίσµατα, τον µετατρέπουν σε πρωταγωνιστή και τον καθιστούν το κέντρο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποτελούν παραδείγµατα προς µίµηση για όλα τα 

ευρωπαϊκά σχολεία που οραµατίζονται ένα «βιωµατικό σχολείο». Αυτό το σχολείο 

δίνει στους µαθητές ευκαιρίες να αναδείξουν τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους, να 

διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να αποκτήσουν εµπειρίες και γνώσεις που θα αποβούν 

ιδιαίτερα χρήσιµες στην πορεία τους στο µέλλον. Προγράµµατα που υλοποιούνται 

στους εκπαιδευτικούς οργανισµούς της γερµανικής σχολικής κοινότητας και έχουν ως 

σκοπό να γεφυρώσουν την σχολική αίθουσα µε τον επιχειρηµατικό κόσµο, βοηθούν 

τους µαθητές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις που αφορούν τον κόσµο των 

επιχειρήσεων, να εντρυφήσουν και να εξοικειωθούν µε έννοιες όπως η οικονοµία, το 

κέρδος, η παγκοσµιοποίηση, να κατανοήσουν την έννοια της επιχειρηµατικότητας, το 

ρόλο των επιχειρήσεων στην παγκόσµια οικονοµία, την αξία της ανταγωνιστικότητας 

και της καινοτοµίας. Η συµµετοχή σε παγκόσµια αλλά και ευρωπαϊκά προγράµµατα 

όπως αυτό της Formula1, το eTwinning, τα προγράµµατα – προσοµοιώσεις Ηνωµένων 

Εθνών Μ.U.N. (Model United Nations), τα προγράµµατα Erasmus ανταλλαγής 

µαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού και άλλες δράσεις που καλλιεργούν το 

οµαδοσυνεργατικό πνεύµα, την επιµονή και τη συνεχή προσπάθεια για την επίτευξη 

κοινών στόχων, που εφαρµόζουν τις σύγχρονες τεχνολογίες στον τοµέα της 

κατασκευής και της έρευνας και καλλιεργούν την ενσυναίσθηση, µειώνοντας ή και 

εξαλείφοντας περιστατικά ρατσιστικών συµπεριφορών και καταστάσεων, στο πλαίσιο 

της διαπολιτισµικής επαφής και της ενσωµάτωσης διαφόρων εθνικοτήτων µπορούν να 
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οδηγήσουν την οικονοµία της Ευρώπης στην ευηµερία και την ειρηνική συνύπαρξη 

όλων των ευρωπαϊκών λαών. Έτσι λοιπόν, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της 

εκπαίδευσης για συνολική αντιµετώπιση και αξιοποίηση της γνώσης, της τεχνολογίας, 

της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας, καθώς και για ανάδειξη καινοτόµων 

πρακτικών, σχεδίων, δράσεων, όπου µέσα από την επιβράβευση και την ανάδειξη 

«βέλτιστων πρακτικών», εµπλουτίζουν και ενδυναµώνουν το εκπαιδευτικό έργο και 

δηµιουργούν δίκτυα παροχής ποιοτικών υπηρεσιών που οδηγούν τους εκπαιδευτικούς 

οργανισµούς στη τελειότητα και την αριστεία. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ 
 

Οι παγκόσµιες αλλαγές επιδρούν καθοριστικά στην οργάνωση της 

εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί επίκαιρο θέµα της διεθνούς ατζέντας ενδιαφέροντος µε 

πολιτικές, οδηγίες, προτάσεις, τάσεις και καινοτοµίες που σχεδιάζονται να 

εφαρµοστούν, στο πλαίσιο της ανάγκης για εκσυγχρονισµό. Η δοµή και ο σχεδιασµός 

των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστηµάτων χαρακτηρίζεται από µια εµφανή 

ασυνέχεια. Σύμφωνα με τον καθηγητή Φθενάκη, η εκπαίδευση 

παρομοιάζεται με «ένα καλοσχεδιασµένο πολυώροφο κτίριο, στην κατασκευή του 

οποίου, ανά όροφο, εργάστηκαν διαφορετικοί αρχιτέκτονες. Ωστόσο, ο εκάστοτε 

αρχιτέκτονας πραγµατοποίησε το δικό του σχέδιο, αλλά όλοι µαζί λησµόνησαν τις 

κλίµακες που θα έπρεπε να ενώνουν τους ορόφους µεταξύ τους». Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα τη µη συνέχεια και επαρκή επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ των 

εκπαιδευτικών βαθµίδων. Παρατηρούµε λοιπόν, ότι το σύγχρονο εκπαιδευτικό 
µοντέλο αποδεικνύεται ανεπαρκές για την πρόοδο και εξέλιξη της ανθρωπότητας, 

καθώς παρουσιάζει σηµαντικές αδυναµίες. Για τη διασφάλιση της εκπαιδευτικής 

ποιότητας απαιτείται βελτίωση των όρων και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες 

διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Με την επιτυχηµένη καθοδήγηση και την 

εφαρµογή εκπαιδευτικών µοντέλων αριστείας, που οδηγούν στην βέλτιστη αξιοποίηση 

των πόρων και επιτυγχάνουν ικανοποιητικότερα αποτελέσµατα για όλους τους 

εµπλεκόµενους του σχολικού περιβάλλοντος, µπορεί να οδηγηθεί η εκπαίδευση στην 

τελειότητα και την αριστεία, µε πλήρη επίτευξη των προκαθορισµένων στόχων της. Θα 

ήταν λοιπόν πολύ γόνιµο και εξαιρετικά ενδιαφέρον να σχεδιαστούν οµάδες εργασίας 

ανά κράτος µέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας και µε βάση τα στοιχεία της κουλτούρας 

κάθε λαού, το σεβασµό και αποδοχή των ιδιαιτεροτήτων των µεταναστευτικών και 

προσφυγικών πληθυσµών καθώς και την καθοδήγηση και υποστήριξη ειδικών 

επαγγελµατιών του χώρου του µάνατζµεντ, να σχεδιαστούν και να επανεξεταστούν – 

επικαιροποιηθούν τα σχολικά προγράµµατα ενίσχυσης της καινοτοµίας και της 

αλλαγής. Διότι ένα αποτελεσµατικό σχολείο πρέπει να καινοτοµεί, να αλλάζει τις 

πρακτικές του για να ανταποκρίνεται στις νέες προσδοκίες και κοινωνικές απαιτήσεις. 

Αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί µε την εφαρµογή καινοτόµων εκπαιδευτικών 

προσεγγίσεων και µεθόδων, µε νέες µεθόδους διαχείρισης του εκπαιδευτικού 

προσωπικού και µε ευέλικτα προγράµµατα εργασίας, αλλά και µε την εισαγωγή 
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καινοτόµων υπηρεσιών µε υψηλότερη προστιθέµενη αξία για τους µαθητές, τους 

γονείς, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους βασικούς ενδιαφερόµενους φορείς. Για την 

εξασφάλιση της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού οργανισµού, ως ένα αποδοτικό σύστηµα 

διοίκησης αλλαγών, θα πρέπει να διασφαλιστεί ο έλεγχος της προόδου στην καινοτοµία 

και την αυτοβελτίωση. Για να µην παροµοιάζεται πλέον ο θεσµός της σηµερινής 

εκπαίδευσης ως «ένα φως που µπορεί να συγκριθεί µε εκείνο των αστερισµών, που οι 

αστρονόµοι θεωρούν πως έχουν σβήσει εδώ και πολύ καιρό» όπως αναφέρει ο Michel 

Serres, επιβάλλεται άµεση ανασκόπηση και επαναπροσδιορισµός του τρίπτυχου MVV 

(Mission, Vision, Value), δηλαδή επαναπροσδιορισµός της αποστολής, του οράµατος 

και των αξιών της εκπαίδευσης. 
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