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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα µέσα της δεκαετίας του ‘90 έχει εστιάσει την 

προσοχή της στις εκπαιδευτικές πρακτικές που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη 

και στον τρόπο αξιολόγησης της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες. Η νέα 

χιλιετία σηµατοδοτεί ένα σηµαντικό ορόσηµο για τη χάραξη ενιαίας πολιτικής 

στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο τοµέας της Εκπαίδευσης 

αποτελεί νευραλγικό παράγοντα για το µέλλον της Ευρώπης. Στην αναφορά της 

Επιτροπής για την Ποιότητα της Σχολικής Εκπαίδευσης η ποιοτική αναβάθµιση 

και η αξιολόγηση της Εκπαίδευσης των κρατών – µελών χαρακτηρίζεται ως 

έργο υψίστης πολιτικής σηµασίας.  

 

Πέντε είναι οι προκλήσεις, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, που καθιστούν 

στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή την ποιότητα της εκπαίδευσης τόσο 

σηµαντική  όσο ποτέ άλλοτε.  Η πρόκληση της γνώσης µέσα στην κοινωνία της 

γνώσης η οποία απαιτεί επανεξέταση των µέχρι τώρα εκπαιδευτικών 

πρακτικών. Οι πρακτικές του παρελθόντος θα πρέπει να αξιολογηθούν και να 

βελτιωθούν. ∆εύτερον, η αποκέντρωση του σχολικού συστήµατος και η 

εκχώρηση εξουσιών και αυτονοµίας στην περιφέρεια γεννά ερωτήµατα σχετικά 

µε τη διασφάλιση της ποιότητας και του ελέγχου, εφόσον εξακολουθούν οι 

πρακτικές του παρελθόντος. Επιπλέον, η εκπαίδευση θεωρείται πλέον µια 

σηµαντική επένδυση. Μέσω της εκπαίδευσης επενδύουµε στον πολυτιµότερο 

πόρο, στο ανθρώπινο δυναµικό. Μεγάλα ποσά διοχετεύονται στην εκπαίδευση. 

∆ηµιουργείται, έτσι, η ανάγκη δηµιουργίας δεδοµένων και δεικτών ποιότητας 

βάσει των οποίων θα είναι δυνατόν να αξιολογείται η ποιότητα της όλης 

διαδικασίας. Εκτός, όµως από επένδυση, η εκπαίδευση αποτελεί και το 

κυριότερο µέσο κοινωνικής ένταξης των νέων ανθρώπων αλλά και οµάδων 

πληθυσµών, όπως ενηλίκων και οικονοµικών µεταναστών. Εποµένως, είναι 

επιτακτική η ανάγκη συνεχούς βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος ώστε 

να αντιµετωπίζεται αυτή η πρόκληση. Τέλος, ένας νέος όρος, αυτός της 

συγκρισιµότητας, εισάγει νέα δεδοµένα στον άλλοτε κλειστό χώρο της 

εκπαίδευσης. Οι νέες συνθήκες απαιτούν εξωστρέφεια, αξιολόγηση και 

σύγκριση µε άλλα συστήµατα για την εύρεση και υιοθέτηση βέλτιστων 

πρακτικών προσαρµοσµένων στις τοπικές ανάγκες.  
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Υπό αυτές τις συνθήκες, η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας προτείνει ένα πλαίσιο 

οργάνωσης, διοίκησης, αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης των λειτουργιών 

της εκπαίδευσης. Χρειάζονται αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο η φιλοσοφία 

της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας θα υλοποιηθεί εφόσον πρόκειται στην ουσία 

για ένα σύστηµα διοίκησης επιχειρήσεων. Έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα προς 

αυτό το σκοπό τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό είναι 

πολλά τα σχολεία όλων των βαθµίδων που έχουν ξεκινήσει το ταξίδι της 

ποιότητας µε πολύ καλά αποτελέσµατα. Εξάλλου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

στην Ελλάδα είχε δροµολογήσει στο παρελθόν πιλοτικές εφαρµογές του 

συστήµατος της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας σε σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης. Εντούτοις, αξιολόγηση των αποτελεσµάτων εφαρµογής των  

πρακτικών που συνάδουν µε τις αρχές της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας σε 

επίπεδο ∆ηµοτικού σχολείου, δεν έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα στην 

Ελλάδα. 

 

 

1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

1.1 Ορισµός Ποιότητας 

Οι Tong & Han (2003) σε µια καταγραφή των ορισµών της ποιότητας από 

µεγάλους θεωρητικούς αναφέρουν ότι κατά τον Juran, η ποιότητα ορίζεται ως 

καταλληλότητα προς χρήση, ενώ για τον Deming ποιότητα είναι η εκπλήρωση 

των αναγκών του πελάτη, τόσο του παρόντος, όσο και του µέλλοντος. Ο Crosby 

υποστηρίζει πως ποιότητα είναι η συµµόρφωση στις απαιτήσεις που θέτει ο 

καταναλωτής. Κατά το BSI (1994) ποιότητα είναι το σύνολο των 

χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που ικανοποιούν εκπεφρασµένες 

ή σηµαινόµενες ανάγκες, ενώ κατά τους Taguchi & Clausing η ποιότητα 

χαρακτηρίζει την αξία που φέρει ένα προϊόν στον πελάτη από τη στιγµή που το 

προϊόν εγκαταλείπει τη γραµµή παραγωγής. Ο Ishikawa θεωρεί πως ποιοτικό 

προϊόν είναι το πιο οικονοµικά συµφέρον, το πιο χρήσιµο και αυτό που πάντα 

ικανοποιεί τα κριτήρια του πελάτη1. 

 

Ο Carr (1990)2 διακρίνει τρεις διαφορετικούς τύπους ποιότητας. Την ποιότητα 

διαδικασιών, όταν υπάρχει αξιοπιστία κατά την παραγωγή ενός προϊόντος, την 
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ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, το οποίο συµµορφώνεται σε συγκεκριµένες 

απαιτήσεις και την ποιότητα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πελάτη, την 

οποία θεωρεί ως την πιο σηµαντική, διότι χωρίς αυτή απαξιώνονται οι 

προηγούµενες.  

 

1.2 Ορισµός της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας ( ∆.Ο.Π.) 

Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι µια φιλοσοφία διοίκησης για την 

αποτελεσµατική ανάπτυξη µιας επιχείρησης και την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας3.  Είναι η «αµοιβαία συνεργασία όλων των ατόµων µέσα 

στον Οργανισµό για την πραγµατοποίηση των επιχειρηµατικών διαδικασιών, 

ώστε να παραχθούν προϊόντα και υπηρεσίες που να ικανοποιούν τις ανάγκες 

και τις προσδοκίες των πελατών»4.  Ο όρος ΄΄ολική΄΄ αναφέρεται στην αρχή 

πως όλες οι διαδικασίες µέσα στο σύστηµα είναι εξίσου σηµαντικές και 

συνεισφέρουν στην ποιότητα του προϊόντος/υπηρεσίας. Εκτός από τις 

διαδικασίες, ο όρος ‘’ολική’’ αναφέρεται και στους ανθρώπινους πόρους αφού 

και οι εργαζόµενοι αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία των διαδικασιών και 

επηρεάζει όλους όσοι εργάζονται όπως και όλες τις δραστηριότητες5. Επίσης, ο 

όρος ΄΄ολική΄΄ περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό και έλεγχο από το σχεδιασµό 

του προϊόντος µέχρι το τέλος της παραγωγής του6. Ο όρος ΄΄ποιότητα΄΄ δεν 

ορίζεται παρά µόνο από τον πελάτη. Ποιότητα είναι ό,τι ικανοποιεί τον πελάτη. 

Ο όρος ΄΄∆ιοίκηση΄΄ χρησιµοποιείται για να υπογραµµιστεί η σηµαντικότητα του 

συνδυασµού των πόρων (εργαζόµενοι, ύλες, εξοπλισµός και εγκαταστάσεις) 

µέσα στις διαδικασίες για την επίτευξη του τελικού αποτελέσµατος και την 

εκπλήρωση των στόχων7. Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας, εποµένως, αποτελεί 

µια συνολική - από πλευράς µέσων - προσπάθεια στην οποία 

δραστηριοποιούνται όλα τα στελέχη και η οποία προσανατολίζεται στη συνεχή 

βελτίωση µε απώτερο σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη. Είναι µια φιλοσοφία 

διοίκησης που χρησιµοποιεί συγκεκριµένα εργαλεία και προσεγγίσεις για να 

επιτελέσει το σκοπό της8.  Πρόκειται όχι απλά για ένα είδος διοίκησης, αλλά για 

µια νέα φιλοσοφία διοίκησης, ένα ταξίδι προς την ποιότητα το οποίο δεν έχει 

τέλος, εφόσον διαρκώς βελτιώνεται και προσαρµόζεται στις ανάγκες και 

απαιτήσεις αυτών που εξυπηρετεί9. 
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1.3 Αρχές της ∆.Ο.Π. 

Η ∆.Ο.Π. βασίζεται σε έξι θεµελιώδεις για τη φιλοσοφία της άξονες10. Αυτοί 

είναι: 

• Η προτεραιότητα πάντα στην ποιότητα. Αποτελεί πάγια δέσµευση η 

συνεχής προσπάθεια για επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ποιότητας και 

αδιάκοπης βελτίωσης. 

• Ο προσανατολισµός στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Ο πελάτης κρίνει 

το προϊόν ή την υπηρεσία και η απόφασή του ισοδυναµεί µε την 

προτίµηση ή απόρριψή του προϊόντος/υπηρεσίας. Άρα, οφείλουµε να 

γνωρίζουµε ποιοι είναι οι πελάτες, ποιες είναι οι ανάγκες και οι 

προσδοκίες τους. Άλλωστε, οι ικανοποιηµένοι πελάτες αποτελούν και 

την καλύτερη διαφήµιση αναφερόµενοι στα προϊόντα και 

προσελκύοντας νέους πελάτες.   

• Η πρόληψη των σφαλµάτων. Τα σφάλµατα πρέπει να προλαµβάνονται 

και όχι να διορθώνονται. Ο οργανισµός οφείλει να ενηµερώνεται για τις 

απαιτήσεις των πελατών του και µετά να προχωρεί στο σχεδιασµό του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας ελαχιστοποιώντας την ανάγκη 

επιδιορθώσεων. 

• Η διοίκηση βάσει µετρήσιµων αντικειµενικών στοιχείων. ∆εν µπορούµε 

να διοικήσουµε, ούτε και να βελτιώσουµε κάτι, χωρίς να βασιζόµαστε σε 

µετρήσιµα στοιχεία και στην περιοδική εξέταση, ανάλυση και σύγκριση 

αυτών. Έτσι µόνο είµαστε σε θέση να χαρτογραφήσουµε και τα βήµατα 

προόδου11.   

• Η συστηµατική συµµετοχή όλων των εργαζοµένων. Όλοι σε έναν 

οργανισµό οφείλουν να συµµετέχουν και να δεσµεύονται. Εξασφαλίζεται 

έτσι η πολύτιµη συσσωρευµένη εµπειρία και η απρόσκοπτη εισαγωγή 

καινοτοµιών και αλλαγών. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη σωστή ενηµέρωση 

για τις πρωτοβουλίες, την ενδυνάµωση του προσωπικού, τη συνεχή 

εκπαίδευση και την αναγνώριση των προσπαθειών.   

• Η οµαδική εργασία µέσω µικτών διαλειτουργικών οµάδων. Η οµαδική 

προσπάθεια και η εξάλειψη των διατµηµατικών στεγανών προσφέρει 

πολύ περισσότερα από τις µεµονωµένες προσπάθειες. 
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1.4 Ιστορική εξέλιξη της ∆.Ο.Π. 

Ο Hough (1994) κάνοντας µια χρονική αναδροµή υποστηρίζει πως η ∆.Ο.Π. 

εξελίχθηκε από τη δεκαετία του ’30 ακολουθώντας αυτή τη σειρά αλλαγής και 

εξέλιξης µέσα από συγκεκριµένα στάδια12 (Βλέπε Πίνακα 1.1). 

   

Πίνακας 1.1: Στάδια ανάπτυξης της ∆.Ο.Π.  

1930 – 

δεκαετία του 

΄40 

Η αρχή γίνεται µε τις θεωρίες των Shewart, Deming και Juran 

και οι προσπάθειες εστιάζονται στη µείωση των ελαττωµατικών 

προϊόντων, στην κατανόηση και τον έλεγχο λειτουργίας του 

όλου συστήµατος µε στόχο τη µείωση της µεταβλητότητας στη 

γραµµή παραγωγής. 

1956 - 1970 Ανάπτυξη τεχνικών στατιστικού ελέγχου των διαδικασιών και 

βελτίωση ποιότητας των προϊόντων στην Ιαπωνία. Εφαρµογή 

του kaizen (συνεχής βελτίωση) και κωδικοποίηση των τεχνικών 

του Ελέγχου Ολικής Ποιότητας από τους Ιάπωνες θεωρητικούς 

Ishikawa και Imai υπό την καθοδήγηση τωνDeming και Juran. 

Επανείσοδος του Ελέγχου Ολικής Ποιότητας στις Η.Π.Α., όπου 

παίρνει την ονοµασία ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας έχοντας 

στόχο να ανταγωνιστεί την πρόοδο των Ιαπώνων στον τοµέα 

της ποιότητας. Με βασικούς θεωρητικούς τους Deming, Juran 

και  Crosby αρχίζει µια προσπάθεια στη βιοµηχανία βελτίωσης 

του στατιστικού ελέγχου των διαδικασιών, µείωσης των 

ελαττωµατικών παραγόµενων προϊόντων και επίτευξης 

καλύτερης αναλογίας σχεδιασµού και εκτέλεσης στην 

παραγωγή.   

1970 - 1990 Ενσωµάτωση της αρχής της ποιότητας - πέρα από το καθαρά 

τεχνικό σκέλος του Ποιοτικού Ελέγχου – στη φιλοσοφία της 

διοίκησης. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα βαθύτερα αίτια 

επιτυχίας των Ιαπώνων. ∆ιεύρυνση των αρχών της ∆ιοίκησης 

Ολικής Ποιότητας και στον τοµέα παροχής υπηρεσιών. 

Εισαγωγή της µεθόδου Σύγκρισης Επιδόσεων για ∆είκτες 

Ανταγωνιστικότητας (Benchmarking). 
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1990 + Εµβάθυνση στη φιλοσοφία και στις αρχές της ∆ιοίκησης Ολικής 

Ποιότητας και όχι µόνο στα στατιστικά εργαλεία ελέγχου. 

Χρησιµοποίηση δέσµης πρακτικών Marketing, ∆ιοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων και ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας για την 

ανάπτυξη πολιτικής προσανατολισµού προς τον πελάτη. 

Μελέτη των συνθηκών επιτυχίας και αποτυχίας υλοποίησης της 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ενδιαφέρον για τα Συστήµατα 

∆ιασφάλισης Ποιότητας και διάλογος για τη χρησιµότητά τους. 

Ανάπτυξη πλαισίων και σχεδίων υλοποίησης της  ∆ιοίκησης 

Ολικής Ποιότητας σε ποικίλους οργανισµούς, πέραν των 

επιχειρήσεων. 

 

Πηγή: Hough, M., “Understanding the Quality Movement: TQM and all that." in 

Hot Topics, Australian Council for Educational Research, Melbourne, No 4, 

1994 

 

 

1.5 Θεωρητικές Απόψεις περί Ποιότητας 

 

1.5.1 Η φιλοσοφία του Deming στην εκπαίδευση 

Αρχικά η φιλοσοφία του Deming περιορίστηκε στο διοικητικό µέρος της 

εκπαίδευσης και µόνο. Τα σχολεία θεωρούνται και αυτά οργανισµοί, 

επιχειρήσεις που διέπονται από τους ίδιους κανόνες της αγοράς, άρα µπορούν 

να εµπλακούν στο ‘’ταξίδι της ποιότητας’’. Τα δεκατέσσερα σηµεία και το 

σύστηµα ουσιαστικής και σε βάθος γνώσης (profound knowledge) του Deming 

βρίσκουν εφαρµογή και µέσα στην τάξη, στη σηµαντικότερη διαδικασία του 

σχολείου: στη διδακτική-µαθησιακή διαδικασία που υλοποιείται εντός της 

τάξης13. 

 

Τα σχολεία αποτελούν ένα σύστηµα αποτελούµενο από πολλά υποσυστήµατα. 

Το λογιστήριο, το γραφείο κινήσεως των σχολικών λεωφορείων, το κυλικείο, το 

τηλεφωνικό κέντρο αποτελούν συστήµατα. Στην τάξη συνυπάρχει το σύστηµα 

διοίκησής της και το σύστηµα αξιολόγησης της προόδου. Εντός του σχολείου 
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και της τάξης βλέπουµε και αιτίες µεταβλητότητας, κοινές ή ειδικές. Αιτίες που 

έχουν να κάνουν µε τον τρόπο  διοίκησης, τις παιδαγωγικές και διδακτικές 

µεθόδους ή ειδικής φύσεως αιτίες που πηγάζουν από συγκεκριµένα 

προβλήµατα εκτός της διαδικασίας14. Τα σχολεία αποτελούν χώρους γνώσης, 

άρα και η θεωρία της γνώσης βρίσκει πεδίο εφαρµογής. Όλα τα µέλη του 

σχολικού συστήµατος βιώνουν µια διαδικασία συνεχούς µάθησης, 

δραστηριοποιούνται εντός των σχολικών διαδικασιών και τις διαµορφώνουν. Οι 

ενέργειές τους θα πρέπει να αποφασίζονται υπό το πρίσµα παλαιότερων 

πρακτικών και δεδοµένων κι όχι απλά σαν απόρροια επιπόλαιων αποφάσεων. 

Τέλος, η φύση του σχολείου και του έργου που επιτελεί σε επίπεδο µαθησιακό 

επιβάλλει τη γνώση της ψυχολογίας. Ο δάσκαλος, ως συντονιστής και 

διεκπεραιωτής της διαδικασίας µάθησης, οφείλει να γνωρίζει και να διαβλέπει τί 

ωθεί τους µαθητές του. Πρέπει να τους παροτρύνει κατάλληλα και µε ποικίλα 

κίνητρα για να επιτυγχάνεται η συνεχής ανάπτυξη της ποιότητας15.  

Τα δεκατέσσερα σηµεία του Deming για την εκπαίδευση είναι επιγραµµατικά τα 

ακόλουθα: 

1. Συνέχεια και συνέπεια στην προσπάθεια βελτίωσης των µαθητών και 

της διδασκαλίας µε στόχο να παράγονται απόφοιτοι οι οποίοι να 

ανταγωνίζονται τη διεθνή αγορά. 

2. Υιοθέτηση της νέας φιλοσοφίας από τη διοίκηση. 

3. Ανεξαρτητοποίηση από την απλή χρησιµοποίηση του τεστ για την 

επίτευξη της ποιότητας. Η ποιότητα πρέπει να είναι ενσωµατωµένη 

στους µαθητές από την αρχή. 

4. Ελαχιστοποίηση του κόστους. Οι καθηγητές των ανώτερων τάξεων 

πρέπει να συνεργάζονται µε τους καθηγητές των κατώτερων τάξεων, 

ώστε να συµφωνούν για τις απαραίτητες γνώσεις που θα έχουν οι 

µαθητές περνώντας από τη µια βαθµίδα στην άλλη. Ο σκοπός τους 

είναι να αναπτύξουν στους µαθητές τις δεξιότητες που απαιτούνται 

για να επιζήσουν στο µέλλον και να ελαττώσουν τις αποτυχίες. 

5. Συνεχής ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων της τάξης µε στόχο τη 

βελτίωση της ποιότητας και του έργου του δασκάλου και κάθε 

µαθητή, µε παράλληλη ελάττωση της πιθανότητας αποτυχίας. 

6. Καθιέρωση της πρακτικής της εκπαίδευσης στην εργασία. 

7. Αποτελεσµατική ηγεσία. 
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8. Συνεργασία του εκπαιδευτικού µε τους µαθητές. Η τάξη δε διοικείται 

µε απειλές και φόβο. 

9. Κατάργηση των εµποδίων επικοινωνίας µεταξύ διαφορετικών 

τµηµάτων. ∆άσκαλοι, καθηγητές, διευθυντές, γονείς και µαθητές 

πρέπει να εργάζονται οµαδικά, ώστε να µπορούν να προβλέπουν τα 

προβλήµατα και να δηµιουργούν ένα αποτελεσµατικό περιβάλλον 

µάθησης. 

10. Κατάργηση των συνθηµάτων και των στόχων που ζητούν νέα 

επίπεδα απόδοσης των µαθητών, χωρίς να παρέχουν καλύτερες 

µεθόδους. 

11. Κατάργηση ποσοτικών στόχων και προτύπων εργασίας για το 

εργατικό δυναµικό και το µάνατζµεντ, τα οποία δυσχεραίνουν την 

επίτευξη της ποιότητας. 

12. Επιβράβευση του εργατικού δυναµικού. Οι µαθητές πρέπει να 

παρακινούνται εσωτερικά και να βελτιώνονται συνεχώς, ώστε να 

αισθάνονται υπερήφανοι για την εργασία τους. 

13. Ενθάρρυνση της συνεχούς εκπαίδευσης και αυτοβελτίωσης για κάθε 

εργαζόµενο. 

14.  Συµµετοχή όλων των ατόµων, λ.χ. γονέων, µαθητών, καθηγητών, 

διευθυντών, στην προσπάθεια υλοποίησης των παραπάνω σηµείων 

της νέας φιλοσοφίας. 

 

Σύστηµα ουσιαστικής και σε βάθος γνώσης (system of profound 

knowledge)  του Deming.  

Ο Deming επανεξετάζοντας τις θέσεις του για τη ∆.Ο.Π. παρουσίασε το 1989 το 

σύστηµα ουσιαστικής και σε βάθος γνώσης (system of profound knowledge). 

Αποτελείται από τέσσερις αλληλοεξαρτώµενες αρχές, που η χρησιµοποίησή 

τους θεωρείται αναγκαία για τη βελτίωση και βελτιστοποίηση του συστήµατος. 

 

Συστήµατα. 

 Ο Deming υποστήριξε τη συστηµική προσέγγιση όλων των οργανισµών. 

Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία όλα τα επί µέρους τµήµατα ενός οργανισµού 

πρέπει να συνεργάζονται, µε ένα κοινό σκοπό, ώστε να υλοποιούνται όσα 
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σχεδιάζονται. Η διοίκηση οφείλει να έχει πλήρη γνώση όλων των λεπτοµερειών 

του συστήµατος, προκειµένου να µπορεί σε συνεχή βάση να τα βελτιώνει16. 

 

 

Αιτία Μεταβλητότητας.  

Τόσο ο Juran, όσο και ο Deming θεωρούν πως οι αιτίες µεταβλητότητας πρέπει 

να αναζητώνται στο ίδιο το σύστηµα και όχι στους εργαζοµένους. Εποµένως, το 

σύστηµα είναι αυτό που χρήζει βελτιώσεων, προκειµένου να µειωθεί η 

µεταβλητότητα17.  

 

Θεωρία της Γνώσης. 

 Η γνώση διαφέρει από τις πληροφορίες. ∆εν πρέπει να αρκούµαστε απλά στις 

παρατηρήσεις-πληροφορίες, αλλά να αποδίδουµε τη θεωρητική τους βάση και 

σηµασία. Κατ’αυτό τον τρόπο θα γίνουµε ικανοί να ξεχωρίζουµε και να 

επιλέγουµε ποια τακτική µπορεί να επιφέρει αποτελέσµατα και ποια όχι. Στείρα 

µίµηση βέλτιστων πρακτικών, χωρίς πρότερη ανάλυση και κατανόησή τους 

πιθανόν να οδηγήσει σε αντίθετα από τα αναµενόµενα αποτελέσµατα18. 

 

Ψυχολογία. 

 Τα στελέχη διοίκησης οφείλουν να γνωρίζουν ποιοι παράγοντες –εσωτερικοί ή 

εξωτερικοί –παρωθούν τους εργαζόµενους. Για να αναπτυχθεί η ποιότητα 

πρέπει να επέλθει και ανάλογη αλλαγή στις αξίες και τα πιστεύω των 

εργαζοµένων. Ο Deming τονίζει ότι οι άνθρωποι επιθυµούν να µαθαίνουν και να 

δηµιουργούν. Άρα τα στελέχη, έχοντας γνώση της ψυχολογίας, θα πρέπει να 

αντιλαµβάνονται τις διαφορές των εργαζοµένων και να πράττουν αναλόγως 

ώστε να βελτιώνουν την απόδοση των εργαζοµένων19. 

 
1.5.1.1 ∆υσκολίες υλοποίησης της φιλοσοφίας του Deming στην 

εκπαίδευση 

Οι Crawford & Shutler (1999)20 υποστηρίζουν ότι οι καινοτοµίες του Deming 

είναι δύσκολο να υλοποιηθούν διότι ο χώρος της εκπαίδευσης, όντας 

συντηρητικός, δεν αποδέχεται ρηξικέλευθες αλλαγές. Η αποµάκρυνση από 

πρακτικές συνυφασµένες µε την εκπαίδευση, όπως αυτή των γραπτών 

δοκιµασιών, βρίσκει κάθετα αντίθετους πολλούς από τους συµµετέχοντες 
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(Πολιτεία, δασκάλους και γονείς) που τις θεωρούν σαν το σηµαντικότερο 

εχέγγυο της απόδοσης των µαθητών. Οι µαθητές εξάλλου νιώθουν ανασφάλεια 

και ανικανότητα να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες διδασκαλίας – µάθησης 

που καθιστούν τους ίδιους υπεύθυνους για την πρόοδό τους. Παράγοντες και 

εκτός διδασκαλίας, όπως λ.χ. ο τρόπος αντιµετώπισης από τους γονείς 

επηρεάζουν τους µαθητές και δεν τους επιτρέπουν να απεξαρτηθούν από την 

«αυθεντία» του δασκάλου. Αλλά και οι ίδιοι οι δάσκαλοι δυσκολεύονται να 

απορρίψουν ό,τι εξασκούν τόσα χρόνια µε επιτυχία και να υιοθετήσουν νέες 

πρακτικές. ∆εν είναι λίγοι αυτοί που φοβούνται πως µε τη ∆.Ο.Π. και την 

ενδυνάµωση του προσωπικού και των πελατών θα απωλέσουν µέρος της 

εξουσίας τους ως διευθυντές ή αν είναι δάσκαλοι θα παραδώσουν τα ηνία της 

τάξης στους µαθητές21. 

 

1.5.2 Η φιλοσοφία του Crosby στην εκπαίδευση 

Η ανακάλυψη των αιτιών που ευθύνονται για την αποτυχία των µαθητών στις 

εξετάσεις είναι, σύµφωνα µε τον Crosby, το πρώτο βήµα για την υλοποίηση της 

∆.Ο.Π. στην εκπαίδευση22. Στη συνέχεια ακολουθεί η προσπάθεια πρόβλεψης 

και πρόληψης των αιτιών στη διαδικασία διδασκαλίας-µάθησης. Ο Crosby δεν 

αποδέχεται ότι «το σφάλλειν είναι ανθρώπινο»23. Θεωρεί πως µε µια σειρά 

µέτρων µπορεί να επιτευχθεί η απαράβατη αρχή της απόδοσης που επιτάσσει 

«µηδέν ελαττώµατα» (zero defects). Στο χώρο της εκπαίδευσης αυτά 

προλαµβάνονται µε ενισχυτική διδασκαλία στους αδύναµους µαθητές, 

οργάνωση της διδασκόµενης ύλης σε συγκεκριµένους, συσχετιζόµενους 

διδακτικούς στόχους, προώθηση και αποδοχή των δεικτών απόδοσης από 

µαθητές και δασκάλους, σύστηµα ανταµοιβής µαθητών και δασκάλων 

εξαρτώµενο από τα αποτελέσµατα των εξετάσεων και ,τέλος, εξάσκηση των 

µαθητών σε τεχνικές εξετάσεων και πρότυπων απαντήσεων.  

 

1.5.2.1 ∆υσκολίες υλοποίησης της φιλοσοφίας του Crosby στην 

εκπαίδευση 

Η φιλοσοφία του Crosby εστιάζεται αποκλειστικά στις εξετάσεις και επιβάλλει 

ένα τεχνοκρατικό σύστηµα εκπαίδευσης, το οποίο αξιολογεί µόνο τα 

αποτελέσµατα των εξετάσεων αγνοώντας όλες τις άλλες παραµέτρους που 

εµπλέκονται στην εκπαίδευση. Έτσι, η εκπαίδευση περιορίζεται σε 
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παρωχηµένες παιδαγωγικά πρακτικές και η µαθησιακή διαδικασία 

αυτοπραγµατώνεται µε µοναδικό σκοπό τους βαθµούς για τους βαθµούς. Αυτό 

µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα την επιτυχία στις εξετάσεις αλλά συγχρόνως οι 

µαθητές µέσα από αυτή τη διαδικασία γίνονται παθητικοί δέκτες, καλοί στο να 

υπακούουν και να εκτελούν εντολές. Η κοινωνία, ωστόσο, έχει ανάγκη από 

ενεργούς πολίτες µε κριτική σκέψη, ευέλικτους στη λήψη αποφάσεων24. 
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