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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

 
 



 

 SWOT ανάλυση: τι είναι 

 

 Η ανάλυση SWOT αποτελεί ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το 
οποίο χρησιμοποιείται όταν πρέπει να ληφθεί μία απόφαση σε σχέση με 
τους στόχους που έχει θέσει ένας οργανισμός ή με σκοπό την επίτευξή 
τους. 

 

 Αυτό γίνεται μέσω της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού 
περιβάλλοντός του. 

 

 Η SWOT για ένα σχολείο, δεν αποτελεί μια πλήρη μελέτη αλλά ένα 
χρήσιμο και απαραίτητο μέσο για την προκαταρτική εξέταση και για 
μια πρώτη εξαγωγή  συμπερασμάτων.  
 

 

 

 



SWOT ανάλυση 
 

 Το αρκτικόλεξο SWOT προκύπτει από τις λέξεις: 

 

Strengths, δυνατά σημεία 

Weaknesses, αδυναμίες 

Opportunities, ευκαιρίες 

           Threats , απειλές 

 

Κατά την ανάλυση SWOT μελετώνται:  

 
 τα δυνατά (Strengths) και αδύναμα (Weaknesses) σημεία της σχολικής 

μονάδας (εσωτερικό περιβάλλον) 

 οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats)/ (εξωτερικό 
περιβάλλον) 

 

 



S 

δυνατά 
σημεία-

strengths         

W 

αδύναμα 
σημεία-

weaknesses 

O 

ευκαιρίες-
opportunities 

Τ 

απειλές-
threatens 

SWOT Ανάλυση 
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Σκοπός: Να αναγνωριστούν τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία ενός οργανισµού 
(σχολείο),  τα οποία αποτελούν το εσωτερικό του περιβάλλον και οι ευκαιρίες και οι 

απειλές οι οποίες αποτελούν το εξωτερικό περιβάλλον. 



SWOT ανάλυση 

 

 

 

 Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον και προκύπτουν από  
τα εσωτερικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του σχολείου 

 

 Αντιθέτως οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές του εξωτερικού 
περιβάλλοντος τις οποίες ο οργανισμός θα πρέπει να εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε 

αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό 

 



 
 
 
Στάδια διεξαγωγής Ανάλυσης SWOT  

 Οριοθέτηση του στόχου για τον οποίο διεξάγεται η Ανάλυση SWOT 
(προσδιορισμός οράματος του σχολείου) 

 Επιλογή ομάδας που θα κάνει την ανάλυση (όλοι οι εκπαιδευτικοί του 
σχολείου) 

 Συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών (ατομική καταγραφή) 

 Καταγραφή πλεονεκτημάτων (Strengths) (συλλογική/προκύπτει από 
τον συνδυασμό των ατομικών καταγραφών) 

 Καταγραφή αδυναμιών (Weaknesses) (συλλογική)  

 Καταγραφή ευκαιριών (Opportunities) (συλλογική) 

 Καταγραφή απειλών (Threats) (συλλογική) 

 Αξιολόγηση και σύγκριση των καταγεγραμμένων ιδεών σε σχέση με 
τον στόχο /πώς μπορεί να αξιοποιηθεί στο όραμα του σχολείου;  

 Χρήση των δεδομένων από την Ανάλυση SWOT για προγραμματισμό  

 



SWOT ανάλυση 
Δυνατά σημεία: 
 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του σχολείου μας; 
 Σε τι είμαστε καλοί; 
 Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει το σχολείο μας 

 
Αδυναμίες : 
 Σε τι δεν είμαστε καλοί; 
 Ποιες ικανότητες λείπουν από τον οργανισμό; 
 Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί; 

 
Παραδείγματα 
 Η δομή του οργανισμού και ο τρόπος λειτουργίας του (σχέσεις εξουσίας, μορφές 

συντονισμού, μορφές επικοινωνίας) 
 Η κουλτούρα και το κλίμα του σχολείου 
 Οι δυνατότητες και οι αδυναμίες του ανθρώπινου δυναμικού 
 Τα μέσα και τα υλικά που διαθέτει το σχολείο 
 Τα προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου και τα 

πλεονεκτήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν. 
 

 
 



SWOT ανάλυση 
 

Ευκαιρίες: 
 Ποιες είναι οι καλές και χρήσιμες ευκαιρίες που προβάλλονται; 
 Πώς θα μπορούσατε να μετατρέψετε τις δυνάμεις σας σε ευκαιρίες 
Απειλές: 
 Ποια εμπόδια εμφανίζονται συνήθως; 

 
Παραδείγματα 
 Το κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον 
 Η κοινωνικό-οικονομική προέλευση των μαθητών 
 Οι οικονομικές συνθήκες 
 Τα οργανωμένα σύνολα που είναι δυνατό να επηρεάσουν το σχολείο 
 Η δημογραφική κατάσταση της περιοχής 
 Η κρατική στήριξη  
 Η τεχνολογία  
 Η επιδημία 

 











 
 Προσωνυμία σχολικής μονάδας Αρ.Πρωτ.20521/Γ1/25-02-2008/ΥΠΕΠΘ 

«…ονόματα διακεκριμένων για την προσφορά τους ανθρώπων του 
πνεύματος, των γραμμάτων, των τεχνών, του αθλητισμού και γενικότερα 
της ιστορικής και θρησκευτικής παράδοσης του τόπου.» 

https://www.esos.gr/tags/metonomasies-sholeion 

 

 

Μιλάμε για το σχολείο που οραματιζόμαστε 
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https://www.esos.gr/tags/metonomasies-sholeion
https://www.esos.gr/tags/metonomasies-sholeion
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SWOT ανάλυση (άσκηση) 
Φόρμα Google στο σύνδεσμο 

https://forms.gle/NHCJU6a8Zakd58fLA 
 

https://forms.gle/NHCJU6a8Zakd58fLA
https://forms.gle/NHCJU6a8Zakd58fLA


Δεξιότητες του 20ου αι.  
Σχεδιασμός Εργαστηρίων Δεξιοτήτων  



Εργαστηριακοί κύκλοι 



Εργαστηριακοί κύκλοι 



Εργαστηριακοί κύκλοι 
 



Εργαστηριακοί κύκλοι 



ΕυχαριSτW πOλύ για Tην 
προσοχή σας 


