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Διοίκηση και Οργάνωση 
Εκπαιδευτικών Μονάδων

Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης
Π.Ε.Βοιωτίας



Διοίκηση -
Μάνατζμεντ

Έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί για την έννοια
της διοίκησης, γιατί το πεδίο εφαρμογής ποικίλλει
και η έννοια διαφοροποιείται ανάλογα με τον
χώρο εφαρμογής. Κατά γενική παραδοχή, όμως,
σύμφωνα με τον Σαΐτη (2007) η διοίκηση ορίζεται
ως η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοίκηση είναι:

➢ Καθορισμός σκοπού, 

➢ Καταμερισμός έργου, 

➢ Συνεργασία ανάμεσα στους εργαζόμενους,

➢ Αξιολόγηση του αποτελέσματος, 

➢ Επιβολή διορθωτικών μέτρων.

Διοίκηση είναι ενέργειες συνεργαζομένων ομάδων 
για την πραγματοποίηση κοινών στόχων.
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Λειτουργίες 
της 

διοίκησης

Ο ελάχιστος αριθμός λειτουργιών της
αποτελεσματικής διοίκησης σε έναν οργανισμό
είναι ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η
διεύθυνση και ο έλεγχος· λειτουργίες οι οποίες
διαμορφώνουν μία συνεχή διαδικασία
(Χατζηπαναγιώτου, 2010).
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Λειτουργίες Διοίκησης*
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

•Στόχοι

•Λειτουργικά 

προγράμματα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

•Κατανομή ευθυνών 

και  εξουσιών 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

• Εναλλακτικές λύσεις

• Βέλτιστη απόφαση

ΕΛΕΓΧΟΣ

•Επαναπληροφόρηση

•Επανορθωτικές 

ενέργειες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

•Επικοινωνία

•Υποκίνηση

•Ηγεσία

•Δυναμική ομάδα

*Πηγή: Παπακωνσταντίνου, Γ. Βασικές Αρχές Διοίκησης του Εκπαιδευτικού Συστήματος & των Εκπαιδευτικών 
Μονάδων



Το σχολείο ως ανοιχτό σύστημα

Mέσα

Υποδομές

Μεταβολές 
στην 

υλικοτεχνική 
υποδομή

Αγορά

ΜΜΕ

Επιχειρήσεις

Τοπική 
κοινωνία

Τοπική 
αυτοδιοίκηση

ΦορείςΆλλα 
σχολεία

Δραστηριότητες
➢ Διδακτικές
➢ Παιδαγωγικές 
➢ Διοικητικές

Εσωτερικό περιβάλλον

Υ.ΠΑΙ.Θ.

Περιφερειακή Δ/νση

Δ/νσεις Π.Ε. – Δ.Ε.
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‘Αποτελεσματικό σχολείο

➢Είναι το σχολείο στο οποίο συντελείται
αντιστοιχία στόχων και αποτελεσμάτων.

➢Σχολείο: Δρα μέσα στον κοινωνικό χώρο για την
επίτευξη των στόχων του.
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Παράγοντες λειτουργίας του 
‘Αποτελεσματικού σχολείου

σύμφωνα με έρευνες 
(Σαΐτης, 2007)

➢Σχολική ηγεσία.

➢Δομή και οργάνωση των διδακτικών μεθόδων.

➢Η σταθερότητα προσωπικού.

➢Η οργανωσιακή υποστήριξη.

➢Η συνεργασία σχολείου – οικογένειας .

➢Το ευνοϊκό κλίμα .
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Αποτελεσματική διοίκηση εκπαιδευτικής μονάδας:
πόροι (φυσικοί, ανθρώπινοι, οικονομικοί)
πληροφορίες μέσω προγραμματισμού,
οργάνωσης, διεύθυνσης, ελέγχου οδηγεί στην
αποτελεσματική επίτευξη στόχων (Μπρίνια 2008)



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(directing, 
leadership) 
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➢ Παρέχουν κίνητρα για μεγαλύτερη απόδοση    

➢ Ηγούνται

Ηγεσία (καθοδήγηση-διεύθυνση) είναι η διαδικασία κατά την 

οποία ένα άτομο επηρεάζει τη συμπεριφορά ή τις πράξεις 

άλλων ανθρώπων με σκοπό την επίτευξη κάποιων επιθυμητών 

στόχων. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό και η ομάδα 

ανταποκρίνεται στην προσπάθεια τότε μιλάμε για επιτυχημένο 

ηγέτη.



➢ Η Διεύθυνση αναφέρεται στην καθοδήγηση και
παρακίνηση (υποκίνηση) των εργαζομένων για την
επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Η καθοδήγηση
στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην γνώση των αρχών της
ανθρώπινης συμπεριφοράς και των ανθρωπίνων
σχέσεων.

➢Διεύθυνση είναι η τέχνη της επιστασίας, καθοδήγησης
& επικοινωνίας με τους εργαζόμενους.

➢ Διεύθυνση σημαίνει κατευθύνω, εμπνέω, υποκινώ την
ομάδα.
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Ορισμοί



Συμμετοχικό 
πρότυπο 
διοίκησης

➢Προωθείται άτυπα ως ιδέα και πολιτική που
εξυπηρετεί περισσότερο την αποτελεσματική
λειτουργία του σχολείου.

➢Όργανα που συμμετέχουν ενδεικτικά είναι: ο 
Διευθυντής, ο Υπ/ντής, ο Σύλλογος Διδασκόντων, 
οι μαθητικές κοινότητες,  το Σχολικό Συμβούλιο.
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ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ
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➢ Αρχές και Πρακτικές του εκπαιδευτικού Management

➢ Έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα 

➢ Αρχή αποτελεσματικότητας :  Επίτευξη αντικειμενικών 

στόχων

➢ Αρχή αποδοτικότητας  : Επίτευξη στόχων με τις 

ελάχιστες  ανεπιθύμητες συνέπειες
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• Γνώσεις Μάνατζμεντ

•Γνώσεις Πληροφορικής
Τεχνικές

Αναγνώριση/ αξιολόγηση/ επίλυση
προβλημάτων

• Αναλυτική/ συνθετική ικανότητα

• Συστημική /ενδεχομενική
προσέγγιση 

Κριτικές

Συνολική 
θεώρηση

Κατανόηση ανθρώπινης   
συμπεριφοράς

• Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων

• Επικοινωνίες/συνεργασίες

• Ηγεσία/Υποκίνηση

Διαπροσωπικές

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  
ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ



Ηγέτης

Οραματιστής, 
παθιασμένος, 
δημιουργικός 
ευέλικτος, 
εμπνευστής, 
καινοτόμος, 
θαρραλέος, 
ευφάνταστος, 
πειραματικός, 
ανεξάρτητος

Διευθυντής

Λογικός, 
εμπειρογνώμονας, 
επίμονος, επιλυτής
προβλημάτων, 
άκαμπτος, 
αναλυτικός, 
δομημένος, 
συμβουλευτικός, 
αξιόπιστος, 
σταθεροποιητικός      
(Μπρίνια 2008)
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Οι αποφάσεις που παίρνει εξαρτώνται από:
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➢ Κρίση

➢ Ένστικτο

➢ Προσωπικότητα

➢ Ευφυΐα

➢ αξίες, 

➢ πολιτικές εκτιμήσεις, 

➢ επίπεδο αβεβαιότητας

➢ ποιότητα της πληροφορίας  

(Μπρίνια 2008)



Βασικά στάδια λήψης αποφάσεων
1. Εντοπισμός και ανάλυση του 
προβλήματος

2. Εντοπισμός των κριτηρίων απόφασης

3. Κατανομή συντελεστών βαρύτητας 
στα κριτήρια

4. Δημιουργία εναλλακτικών λύσεων

5. Ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων

6. Επιλογή της εναλλακτικής λύσης

7. Εφαρμογή (υλοποίηση) της 
εναλλακτικής λύσης

8. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
απόφασης
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Ολική 
ποιότητα

Σύμφωνα με τον Ζαβλανό (2003), «ολική ποιότητα»
για την εκπαίδευση είναι η διηνεκής προσπάθεια
προσέγγισης προς το άριστο, αποσκοπώντας στην
εκπλήρωση των προσδοκιών και των αναγκών του
μαθητή, στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών,
στη μείωση των αδυναμιών του συστήματος, την
υιοθέτηση μεθόδων που οδηγούν στην
αποτελεσματική και κριτική μάθηση, στην
ενδυνάμωση των ατόμων και στην ομαδική
εργασία, στη συμμετοχή όλων των φορέων που
εμπλέκονται στη λειτουργία της εκπαιδευτικής
μονάδας.
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Τύποι 
Προγραμμα
τισμού

➢Λειτουργικός (operational planning)

Αφορά μικρό χρονικό ορίζοντα και εστιάζει στις
τρέχουσες λειτουργίες του οργανισμού-
βραχυπρόθεσμος

➢Στρατηγικός (strategic planning)

Αφορά μακροχρόνιο προγραμματισμό και
εστιάζει στο σύνολο του οργανισμού

21



Προσαρμογή στη σύγχρονη εποχή 
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Το σχολείο προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες 
μιας συνεχώς εξελισσόμενης κοινωνίας είναι απαραίτητο 
να εφαρμόσει καινοτόμες δράσεις και δυναμικές πρακτικές 
για την πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων , προκλήσεων 
και να αναδείξει τη δυναμογόνο δράση του !

Σας ευχαριστώ πολύ !



Καλή συνέχεια 
στο δύσκολο έργο σας!
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Είναι επένδυση τα χρήματα που 
ξοδεύονται στην παιδεία !
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