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ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT  - Βασικές πληροφορίες 

Γενικά:  

 

� Πρόκειται για τη διερεύνηση και ανάλυση του σχολικού οργανισµού µε τον εντοπισµό των 

πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων του και για την ανάλυση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος µε τον εντοπισµό των ευκαιριών που παρουσιάζονται και των απειλών που 

ελλοχεύουν.  

� Το αρκτικόλεξο SWOT προκύπτει από τις αγγλικές λέξεις: Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats (αντίστοιχα στα ελληνικά: δυνατά σηµεία/πλεονεκτήµατα, αδύναµα 

σηµεία, ευκαιρίες, απειλές).  

 

 Σκοπός:  

  

� Να αναγνωριστούν τα πλεονεκτήµατα και οι αδυναµίες ενός οργανισµού που αποτελούν το 

εσωτερικό του περιβάλλον και οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι οι οποίοι αποτελούν το εξωτερικό 

περιβάλλον.  

 

Εσωτερικό Περιβάλλον:  

 

Τα Πλεονεκτήµατα και οι  Αδυναµίες προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που 

κατέχει η εκπαιδευτική µονάδα. Σηµεία αιχµής µπορεί να είναι: 

 

� 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. 
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Εξωτερικό Περιβάλλον:  

 

Oι Ευκαιρίες και οι Απειλές αντανακλούν µεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος της 

εκπαιδευτικής µονάδας, τις οποίες θα πρέπει να εντοπίσει, να προσαρµοστεί σε αυτές ή 

ακόµα και να τις προσαρµόσει όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Σηµεία αιχµής µπορεί να είναι: 

 

� 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  

 

Στάδια διεξαγωγής Ανάλυσης SWOT  

 

� Οριοθέτηση του στόχου για τον οποίο διεξάγεται η Ανάλυση SWOT  

� Επιλογή οµάδας που θα κάνει την ανάλυση  

� Συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών 

� Καταγραφή πλεονεκτηµάτων (Strengths) 

� Καταγραφή αδυναµιών (Weaknesses)  

� Καταγραφή ευκαιριών (Opportunities)  

� Καταγραφή απειλών (Threats)  

� Αξιολόγηση και σύγκριση των καταγεγραµµένων ιδεών σε σχέση µε τους στόχους  

� Χρήση των δεδοµένων από την Ανάλυση SWOT για προγραµµατισµό  
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Παραδείγµατα κριτηρίων στην ανάλυση SWOT  

και ενδεικτικός βοηθητικός πίνακας  
 

 

Πλεονεκτήµατα 
Strenghts 

Αδυναµίες 
Weaknesses 

� Αυτά είναι τα δυνατά µας 
σηµεία… 

� Για αυτά είµαστε 
υπερήφανοι… 

� Επάνω εδώ µπορούµε 
να χτίσουµε… 
 

� Αυτό πρέπει να 
συνεχίσουµε να το 
φροντίζουµε…  

� Αυτό δεν πάει καλά... 
� Εκεί έχουµε 
προβλήµατα, 
ελλείψεις ... 

� Αυτό µας ενοχλεί ... 
 

� Για αυτό πρέπει να 
προβλέψουµε 
βελτιώσεις  

  

Ευκαιρίες 
Opportunities 

Απειλές Threats 

� Αυτές είναι οι 
δυνατότητές µας…  

� Αυτά θέλουµε να τα 
χρησιµοποιήσουµε… 

� Εκεί αξίζει να 
επενδύσουµε... 
 

� Αυτό πρέπει να το 
αναπτύξουµε …  

� Εκεί πρέπει να 
είµαστε προσεκτικοί 
... 

� Εδώ κρύβονται 
κίνδυνοι... 

� Για αυτό πρέπει να 
προνοήσουµε... 
 

� Για αυτό πρέπει να 
σκεφτούµε λύσεις, 
να πάρουµε 
προφυλακτικά 
µέτρα… 

  

  

Παραδείγµατα κριτηρίων 
Πλεονεκτήµατα 
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  
Ποιοτικά χαρακτηριστικά  
Πόροι 
Ανθρώπινο δυναµικό 
Ηγεσία 
Εµπειρία 
Τοποθεσία 
∆ηµογραφικά/κοινωνικά 
χαρακτηριστικά µαθητών 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά  
Εφαρµογή καινοτοµιών 
Αποτελέσµατα 
Υλικοτεχνική υποδοµή 
Ανάπτυξη συνεργασιών 

Παραδείγµατα κριτηρίων 
Μειονεκτήµατα 
Τι µπορεί να βελτιωθεί; 
Τι πραγµατοποιείται λάθος; 
Τι πρέπει να αποφεύγεται; 
Βαθµός ταύτισης µε 
σχολείο 
Ηγεσία 
∆έσµευση εκπαιδευτικών 
Πόροι 
Εµπειρία 
Τοποθεσία 
∆ηµογραφικά/κοινωνικά 
χαρακτηριστικά µαθητών 
Υλικοτεχνική υποδοµή 

Παραδείγµατα κριτηρίων 
Ποιες καλές ευκαιρίες 
υπάρχουν για τον 
οργανισµό; 
Ποιες είναι οι 
ενδιαφέρουσες τάσεις που 
υπάρχουν; 
Πολύτιµες ευκαιρίες από:  
� Αλλαγές στην 

τεχνολογία σε µικρή και 
µεγάλη κλίµακα. 

� Αλλαγές στην 
κυβερνητική πολιτική  

� Αλλαγές σε κοινωνικό 
επίπεδο, δηµογραφικό 
επίπεδο και επίπεδο 
τρόπου ζωής.  

� Τοπικά γεγονότα.  
 

Παραδείγµατα κριτηρίων 
Εµπόδια 
Αλλαγές προδιαγραφών 
εργασίας 
Κυβερνητική πολιτική  
Νοµοθεσία 
Αλλαγές στο περιβάλλον/ 
στην περιοχή 
Κινητικότητα 
εκπαιδευτικών 
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Παράδειγµα Ανάλυσης SWOT από δηµοτικό σχολείο της περιφέρειας 

 
 

 

 

 
Πλεονεκτήµατα /Strengths 

� Γεωγραφική θέση  

� Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά 

προγράµµατα  

� Καλή φήµη  

� Έµπειρο και καταρτισµένο 

προσωπικό  

� Υποστηρικτικός διευθυντής  

� Ελκυστικές και σύγχρονες 

εγκαταστάσεις  

 

Αδυναµίες / Weaknesses 

� Μη επαρκής αριθµός εκπαιδευτικών  

� Μεγάλος αριθµός µαθητών ανά 

τάξη  

� Σχέσεις µε γονείς  

� Ανοµοιογενείς τάξεις – δυσκολία 

ένταξης  

� Έλλειψη αίθουσας ενισχυτικής 

διδασκαλίας  
 

Ευκαιρίες / Opportunities 

� Μέσα συγκοινωνίας  

� Ενσωµάτωση τεχνολογίας στα 

σχολεία  

� Συνεργασία µε γειτονικά σχολεία  

� Συµµετοχή σε προγράµµατα 

Υπουργείου Παιδείας 
 

Απειλές / Threats 

� Ανέγερση καφενείου πλησίον του 

σχολείου 

� Αύξηση παραβατικότητας στα 

σχολεία  

� Προβληµατικές οικογενειακές 

καταστάσεις  

� Συχνή µετακίνηση προσωπικού 

� ∆υσαναλογία διδακτέας ύλης και 

χρόνου διδασκαλίας 

� Μειωµένη χρηµατοδότηση  


