ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΑΤΣΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ
Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο ε Πνηφηεηα
θαη ε Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζεσξνχληαη σο δχν αιιειεμαξηψκελεο
έλλνηεο θαη απνηεινχλ βαζηθνχο ζηφρνπο, άμνλεο θαη θαηεπζχλζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Επηπξφζζεηα, ε Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ ζεσξείηαη φηη απνηειεί κία νπζηαζηηθή παξάκεηξν ειέγρνπ ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο ζπλδέεηαη ηφζν κε ηα δεηήκαηα ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο νξγάλσζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
ζρνιείσλ φζν θαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ
εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ.
Τα ηειεπηαία ρξφληα, ζην δηεζλή ρψξν θαη ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ησλ πνιηηηθψλ
γηα ηελ αμηνιφγεζε, νη κνξθέο ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
ζηε ζρνιηθή κνλάδα εκθαλίδνπλ κηα ηδηαίηεξε δπλακηθή. Πξφθεηηαη γηα κνξθέο
αμηνιφγεζεο, φπνπ νη αμηνινγεηέο είλαη θαη αμηνινγνχκελνη ηαπηφρξνλα
(απηναμηνιφγεζε) κε ζθνπφ ηε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Δηφηη,
κφλν αλ ν εθπαηδεπηηθφο, πνπ είλαη ν θαιχηεξνο γλψζηεο ησλ πξνβιεκάησλ θαηά ηε
δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα φπνηα ιάζε έγηλαλ θαη ζα πξνρσξήζεη
ζηε δηφξζσζή ηνπο. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα κηα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο
αμηνιφγεζεο απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο θαη παξαδνζηαθέο κνξθέο, φπσο είλαη ε
επηζεψξεζε ή ε ηεξαξρηθή θαη εζσηεξηθή αμηνιφγεζε. Απηφ ην είδνο αμηνιφγεζεο
εθαξκφδεηαη θπξίσο γηα ην εθπαηδεπηηθφ έξγν κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Η αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ έρεη ζςζηημικά ραξαθηεξηζηηθά θαη
εκπιέθεη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο πνιιά αιιειεμαξηψκελα ζηνηρεία θαη παξάγνληεο,
φπσο: ππνδνκέο, εμνπιηζκφ, κνξθή θαη πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο γλψζεο,
κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο, κέζα δηδαζθαιίαο, νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δνκέο,
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ, επηκνξθσηηθέο θαη άιιεο ππνζηεξηθηηθέο
παξεκβάζεηο, θνπιηνχξα ελδνζρνιηθψλ ζρέζεσλ θ.ιπ.
Επηπιένλ, νη ζρεηηθέο κε ηελ αμηνιφγεζε ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο
ζηελ Ειιάδα θαη ε ηαχηηζή ηεο κε πξνζπάζεηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
απφ ην θξάηνο, έρνπλ δαηκνλνπνηήζεη θάζε ζπδήηεζε γχξσ απφ ην ζέκα απηφ.
Εθηηκάηαη φηη ε ππέξβαζε ηνπ πξνβιήκαηνο απαηηεί ηξεηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο:
 Καιά ζρεδηαζκέλν θαη νξγαλσκέλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, πνπ ζα πείζεη γηα
ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο
εθπαίδεπζεο.
 Ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ζπλεπζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
 Εκπέδσζε ζηε ζπλείδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο αμηνιφγεζεο, σο δηαδηθαζίαο
πνπ είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα.
Σην πιαίζην απηφ, εθηηκάηαη φηη αξρηθά ζηε ρψξα καο πξέπεη λα εθαξκνζηεί έλα
ζύζηημα αςηοαξιολόγηζηρ, πξνθεηκέλνπ, εθηφο ησλ άιισλ λα ζπκβάιεη θαη ζηε
δεκηνπξγία θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο.
Η αςηοαξιολόγηζη ή εζωηεπική αξιολόγηζη εθαξκφδεηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο
ζε φιεο ζρεδφλ ηηο επξσπατθέο ρψξεο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κέζα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηε ζπλεηδεηή ιεηηνπξγία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ (Αγγιία, Ιηαιία, Γεξκαλία, Σνπεδία, Φηλιαλδία θ.ιπ.). Σηα ζπζηήκαηα
απηά, ε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε έρεη ζηφρν λα θαηαζηήζεη ηε ζρνιηθή κνλάδα
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πξνλνκηνχρν πιαίζην γηα αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη γηα ηε
δηακφξθσζε θαη ηε ζπλερή αλαζπγθξφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ.
Η Αςηοαξιολόγηζη έρεη βαζηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο:
- Ελεξγνπνηεί φινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.
- Εληζρχεη ηηο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ
παξαγφλησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.
- Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζρνιείνπ.
- Δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα πξσηνβνπιίεο θαη αλάιεςε θαηλνηφκσλ
δξάζεσλ.
- Καιιηεξγεί ηε ζπλεπζχλε θαη ηελ απηνδέζκεπζε.
- Αλαδεηθλχεη θαη δηαρέεη ζεηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
- Εληνπίδεη αδπλακίεο θαη δεκηνπξγεί ζπλζήθεο γηα βειηίσζε.
- Δείρλεη ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία, κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ηα πεδία ησλ
παξεκβάζεσλ.
- Μπνξεί, γεληθά, λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη
ζηελ αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ.
Εθηηκνχκε φηη αλ ην ζειήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαη φινη
νη παξάγνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ζεσξψληαο φηη απηφ απνηειεί
αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ έξγνπ ηνπο, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ψζηε ε
απηναμηνιφγεζε ζηελ εθαξκνγή ηεο λα μην πάπει ηη μοπθή κηαο γξαθεηνθξαηηθήο
δηαδηθαζίαο πνπ ζα πεξηγξάθεη θαη ζα αμηνινγεί ηε ξνπηίλα ηνπ ζρνιείνπ, αλλά μιαρ
γόνιμηρ διαδικαζίαρ πος θα ενεπγοποιήζει ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ ηεο
εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ζα αξιοποιήζει ηη θανηαζία ηνπο, ζα αναδείξει
ζσεδιαζμούρ πος θα ανοίγοςν νέα πεδία θαη ζα κινηηοποιούν δςνάμειρ θαη, ηειηθά,
ζα νδεγεί ζην Νέν Σρνιείν.
ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
1. κοπόρ και ηόσοι ηηρ αςηοαξιολόγηζηρ
Γενικόρ ζκοπόρ:
- Η βεληίωζη ηηρ ποιόηηηαρ ηος εκπαιδεςηικού έπγος ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ.
ηόσοι:
- Η αλάδεημε ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο σο βαζηθνχ θνξέα πξνγξακκαηηζκνχ θαη
αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο έξγνπ.
- Η δεκηνπξγία θνπιηνχξαο, αξρψλ θαη θαλφλσλ αμηνιφγεζεο ζηα Σρνιεία.
- Η απφθηεζε εκπεηξηψλ απφ ζηειέρε θαη εθπαηδεπηηθνχο ζην πεδίν ηεο
αμηνιφγεζεο.
- Η δηακφξθσζε θνπιηνχξαο αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ γηα ζρεδηαζκφ δξάζεσλ
θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ.
- Η ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζε γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο
θαη ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε επηκνξθσηηθψλ θαη άιισλ παξεκβάζεσλ.
2. Δπηά κπίζιμα επωηήμαηα
Πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπκε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ Σθνπνχ θαη ησλ Σηφρσλ ηεο
απηναμηνιφγεζεο, θαινχκαζηε λα απαληήζνπκε ζηα εμήο επηά θξίζηκα εξσηήκαηα:
- Πνηα είλαη ε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζην ζρνιείν καο ζήκεξα;
- Πψο απνηηκάηαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα;
- Πνχ ζέινπκε λα θηάζνπκε;
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-

Τη πξέπεη θαη πψο πξέπεη λα ην θάλνπκε γηα λα θηάζνπκε εθεί πνπ ζέινπκε;
Τη πξφνδν θάλακε;
Πφζν θαη πψο σθειεζήθακε σο άηνκα θαη σο ζχλνιν απφ ηελ παξαπάλσ
δηαδηθαζία;
Σε πνηνπο ηνκείο βειηηψζεθε ε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ε
εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ καο;

3. Αναγκαιόηηηερ πος πποκύπηοςν
Επηρεηξψληαο λα απαληήζνπκε ζηα εξσηήκαηα απηά, αλαδεηθλχνληαη νη αθφινπζεο
αλαγθαηφηεηεο:
- Σπζηεκαηηθή αξρηθή κειέηε, δηεξεχλεζε θαη απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
- Δηαηχπσζε θνηλά απνδεθηψλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ δξάζεο.
- Σρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ησλ θνηλά απνθαζηζκέλσλ δξάζεσλ.
- Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ πξαγκαηνπνηεζέληνο εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ.
- Αλαηξνθνδφηεζε απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξαγκαηνπνηεζέληνο
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη θαζνξηζκφο λέσλ ζηφρσλ.
4. Γομή πλαιζίος αξιολόγηζηρ
Σην πξνηεηλφκελν πιαίζην ηεο Απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ε ζρνιηθή
πξαγκαηηθφηεηα πξνζδηνξίδεηαη κέζα απφ ηέζζεξα θιηκαθσηά επίπεδα αλάιπζεο:
Θεμαηικά Πεδία, Σομείρ ανά πεδίο, Γείκηερ ανά ηομέα, Κπιηήπια ανά δείκηη.
4. 1. Ππώηο επίπεδο: Θεμαηικά Πεδία αξιολόγηζηρ.
Σε έλα πξψην επίπεδν, αληηθείκελν απηναμηνιφγεζεο απνηεινχλ ηα αθφινπζα πέληε
Θεκαηηθά Πεδία, ζηα νπνία αλαιχεηαη ε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα:
 1ν Πεδίν: Μέζα και Πόποι
 2ν Πεδίν: Οπγάνωζη και Γιοίκηζη ζσολείος
 3ν Πεδίν: Κλίµα και σέζειρ
 4ν Πεδίν: Δκπαιδεςηικέρ Γιαδικαζίερ
 5ν Πεδίν: Δκπαιδεςηικά Αποηελέζµαηα
4. 2. Γεύηεπο επίπεδο: Σομείρ αξιολόγηζηρ
Σην δεχηεξν επίπεδν ηα παξαπάλσ ζεκαηηθά πεδία εμεηδηθεχνληαη ζε ηνκείο
απηναμηνιφγεζεο, σο εμήο:
 Πεδίν 1. Μέζα θαη Πφξνη
Τνκείο:
o α) Υιηθνηερληθή ππνδνκή,
o β) Οηθνλνκηθνί Πφξνη,
o γ) Αλζξψπηλν δπλακηθφ.
 Πεδίν 2: Οξγάλσζε θαη Δηνίθεζε ζρνιείνπ
Τνκείο:
o α) Οξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ,
o β) Δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ,
o γ) Αμηνπνίεζε Μέζσλ-Πφξσλ
 Πεδίν 3: Κιίµα θαη Σρέζεηο
Τνκέαο:
o Κιίµα θαη Σρέζεηο ζην ζρνιείν
 Πεδίν 4: Εθπαηδεπηηθέο Δηαδηθαζίεο
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Τνκείο:
o α) Εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ,
o β) Πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο,
o γ) Οξγάλσζε ηεο ηάμεο,
o δ) Εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ,
o ε) Επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ.
Πεδίν 5: Εθπαηδεπηηθά Απνηειέζµαηα
Τνκείο:
o α) Φνίηεζε/Δηαξξνή,
o β)Επίδνζε/Πξφνδνο καζεηψλ,
o γ) Αηνµηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε Μαζεηψλ.

4. 3. Σπίηο επίπεδο: Γείκηερ αξιολόγηζηρ
- Κάζε ηνκέαο απηναμηνιφγεζεο, δηαθξίλεηαη ζε επηκέξνπο βαζικούρ δείκηερ ή
καηηγοπίερ δεικηών αςηοαξιολόγηζηρ.
- Ο θάζε δείθηεο αληηπξνζσπεχεη / εθθξάδεη / ραξαθηεξίδεη / αληηζηνηρεί ζε
ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο πνπ ζεσξνχληαη θαζνξηζηηθέο ζηελ πινπνίεζε
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Ο δείθηεο απνηειεί ηο οςζιαζηικό επίπεδο ηεο
αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
- Γηα παξάδεηγκα, ν ηνκέαο «Υιηθνηερληθή ππνδνκή» δηαθξίλεηαη, ελδεηθηηθά,
ζηνπο δείθηεο:
o Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιείνπ (είδνο, ζέζε, κνξθή θηηξίνπ).
o Φψξνη ηνπ ζρνιείνπ (εμσηεξηθνί – εζσηεξηθνί/αίζνπζεο).
o Επίπισζε.
o Εμνπιηζκφο (δηδαθηηθά – επνπηηθά κέζα).
4. 4. Σέηαπηο επίπεδο: Κπιηήπια αξιολόγηζηρ
- Κάζε δείθηεο ή θαηεγνξία δεηθηψλ απνηηκάηαη κε κπιηήπια.
- Τα θξηηήξηα δηαθξίλνληαη ζε ποζοηικά θαη ζε ποιοηικά αλάινγα κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείθηε πνπ αμηνινγείηαη. Έηζη έρνπκε θξηηήξηα πνζνηηθήο
απνηίκεζεο θαη πνηνηηθήο απνηίκεζεο.
- Σηελ αμηνιφγεζε ησλ πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη υόρμες
αποτύπωσης.
- Σηελ αμηνιφγεζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη
ερωτηματολόγια θαη άιιεο ηερληθέο αλάιπζεο πιεξνθνξηψλ.
- Σην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο:
o Ελδεηθηηθά πνζνηηθά θξηηήξηα ηνπ δείθηε «αίζνπζεο» είλαη:
▪ αξηζκφο αηζνπζψλ, ▪ επηθάλεηα αηζνπζψλ αλά καζεηή, ▪ επηθάλεηα
γξαθείνπ εθπαηδεπηηθψλ αλά εθπαηδεπηηθφ, θηι.
o Τα αληίζηνηρα πνηνηηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ δείθηε «αίζνπζεο»
είλαη:
▪ επάξθεηα, ▪ θαηαιιειφηεηα, ▪ ιεηηνπξγηθφηεηα, ▪ αζθάιεηα.
5. Γιαδικαζία ςλοποίηζηρ ηος έπγος ηηρ αξιολόγηζηρ ζηα ζσολεία
- Τν έξγν ζπληζηά κηα δπλακηθή διαδικαζία ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ανάπηςξη
οςζιαζηικών ζσέζεων ζςνεπγαζίαρ και αναηποθοδόηηζηρ κεηαμχ φισλ
ησλ παξαγφλησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.
- Τν έξγν πξνβιέπεηαη λα εθαξκνζηεί αξρηθά ζε νξηζκέλν αξηζκφ ζρνιείσλ.
- Οη ζρνιηθνί ζχκβνπινη Π/ζκηαο θαη Δ/ζκηαο εθπ/ζεο, ζα έρνπλ ηελ επζχλε
παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη ζα
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-

-

-

παξεκβαίλνπλ ζπκβνπιεπηηθά φπνπ ρξεηάδεηαη, έρνληαο άκεζε ζπλεξγαζία κε
ηελ Πεξηθέξεηα θαη ηελ Επηζηεκνληθή Επηηξνπή..
Πποβλέπονηαι επιμοπθωηικέρ ζςνανηήζειρ ζε ηοπικό και ζε ενδοζσολικό
επίπεδο απφ ηνπο Σρνιηθνχο Σπκβνχινπο θαη απφ κέιε ηεο επηζηεκνληθήο
νκάδαο, φπνπ θξηζεί αλαγθαίν.
Τε βαζηθή επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ έξγνπ ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο έρνπλ ν διεςθςνηήρ θαη ν ζύλλογορ διδαζκόνηων.
Η πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε νκάδεο εξγαζίαο απφ κέιε
ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ.
Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη θαη ε επηζηεκνληθή
νκάδα, γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξψηεο απηήο παξέκβαζεο, ζα ππνβάιινπλ
εθζέζεηο, ζηηο νπνίεο ζα απνηππψλνληαη φιεο νη δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Η Επηζηεκνληθή Επηηξνπή ζα ππνβάιιεη εηήζηα έθζεζε ζηελ νπνία:
o Θα απνηππψλνληαη νη επηκέξνπο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ έξγνπ.
o Θα αμηνινγείηαη ε πξφνδνο ηνπ έξγνπ κε βάζε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά
ζηνηρεία (ελδηάκεζεο θαη ηειηθέο αμηνινγήζεηο).

6. Υπονοδιάγπαμμα ςλοποίηζηρ
Τν αξρηθφ ζηάδην ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη:
Μήνερ
Γπάζειρ
 Αλαιπηηθή ελεκέξσζε ησλ ζηειερψλ γηα ην
Αππίλιορ – Ιούνιορ
πξφγξακκα ηεο ΑΕΕ απφ ην Υπνπξγείν θαη ηελ
2010
επηζηεκνληθή επηηξνπή.
Ιούνιορ - επηέμβπιορ  Επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα ηνπο Σρνιηθνχο
Σπκβνχινπο απφ ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή.
2010
 Επηκνξθψζεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ
επηέμβπιορ
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απφ ηνπο ζρνιηθνχο
2010
ζπκβνχινπο ζε ηνπηθφ θαη ζε ελδνζρνιηθφ επίπεδν.
7. Παπαηηπηηήπιο αξιολόγηζηρ
Δεκηνπξγία Παπαηηπηηηπίος Αξιολόγηζηρ ζε εζληθφ επίπεδν κε αληηθείκελν:
- Τε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζε δεηήκαηα αμηνιφγεζεο ζε
εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη ηελ επεμεξγαζία ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη
κειεηψλ.
- Τελ ππνζηήξημε ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ.
- Τε δεκηνπξγία δηθηχνπ γηα ηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζηειερψλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ.
- Τε δηάρπζε καλών ππακηικών ζε εμεηδηθεπκέλα δεηήκαηα αμηνιφγεζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο.
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8. Παπάπηημα
Σην παξάξηεκα παξαηίζεληαη ελδεηθηηθή θφξκα Απνηχπσζεο Πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ,
Εξσηεκαηνιφγην Πνηνηηθήο Απνηίκεζεο Πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ, θαη Ελδεηθηηθφ
παξάδεηγκα αλάπηπμεο ζρεδίνπ δξάζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο ζρνιηθήο δσήο.
Πεξηζζφηεξν
ελδεηθηηθφ
πιηθφ
παξαηίζεηαη
ζην
θείκελν
«Πξφηαζε
απηναμηνιφγεζεο».
8.1. Δνδεικηική Φόπμα Αποηύπωζηρ Ποζοηικών ζηοισείων
Δνδεικηική Φόπμα Αποηύπωζηρ Ποζοηικών ζηοισείων ηος Βαζικού Γείκηη:
«Κλίμα και σέζειρ ζηο ζσολείο»
Δνδεικηικά κπιηήπια αποηίμηζηρ ηος δείκηη:
Ι. Απιθμόρ ζςνανηήζεων ηος ςλλόγος Γιδαζκόνηων
Αξηζκφο θαη ρξφλνο ζπλαληήζεσλ ηνπ Σπιιφγνπ Δηδαζθφλησλ αλά ζεκαηηθή
πεξηνρή εηεζίσο
Αξηζκφο θαη ρξφλνο ζπλαληήζεσλ νκάδσλ-ηνκέσλ εξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ αλά
ζεκαηηθή πεξηνρή εηεζίσο
Αξηζκφο ζπλαληήζεσλ ηνπ Σπιιφγνπ Δηδαζθφλησλ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ εηεζίσο
Αξηζκφο ζπλαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ
εηεζίσο
Αξηζκφο ζπλαληήζεσλ ηνπ Σπιιφγνπ Δηδαζθφλησλ κε ην Σχιινγν Γνλέσλ θαη
Κεδεκφλσλ εηεζίσο
Αξηζκφο ζπλαληήζεσλ ηνπ Σπιιφγνπ Δηδαζθφλησλ κε θνξείο ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο
Άιιν … :
ΙΙ. Ανάπηςξη ζςνεπγαζιών ζηο ζσολείο
Ύπαξμε νκίισλ θαη νκάδσλ δξαζηεξηνηήησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαηά ζεκαηηθφ αληηθείκελν
Σπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ/ηξηψλ ζε πξσηνβνπιίεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο
Σπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ/ηξηψλ ζε εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο θαη πξναηξεηηθά
πξνγξάκκαηα
Σπκκεηνρή ζε νξγαλσκέλεο δξάζεηο πξνο ηε ηνπηθή θνηλσλία
Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα
Άιιν … :
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8.2. Δνδεικηικό Δπωηημαηολόγιο Ποιοηικήρ Αποηίμηζηρ
Δπωηημαηολόγιο Ποιοηικήρ αποηίμηζηρ Ποζοηικών ζηοισείων ηος Βαζικού Γείκηη:
«Κλίμα και σέζειρ ζηο ζσολείο»
Δνδεικηικέρ επωηήζειρ ποιοηικήρ αποηίμηζηρ
ηων κπιηηπίων ηος δείκηη
Αμηνιφγεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ζπλεξγαζία,
εκπηζηνζχλε, αιιεινζεβαζκφο)
Αμηνιφγεζε ησλ ζρέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε δηεχζπλζε ηνπ
ζρνιείνπ (δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, ελίζρπζε
ηεο ζπιινγηθφηεηαο, ππνζηήξημε ησλ επηινγψλ, θα.)
Αμηνιφγεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ
καζεηψλ (πλεχκα δηθαηνζχλεο, αμηνθξαηίαο, επαηζζεζίαο θαη
θαηαλφεζεο)
Αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ζρνιηθήο επηηξνπήο έρνπλ ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε
βειηίσζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
Αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ
εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ/ηξηψλ θαη γνλέσλ έρνπλ ζπκβάιιεη ζεηηθά
ζηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία,
Αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ
εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ/ηξηψλ θαη γνλέσλ έρνπλ ζπκβάιιεη ζεηηθά
ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο
Αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ/ηξηψλ έρνπλ ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ζρνιηθήο δσήο
Αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ έρνπλ ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε ζπκκεηνρή
ησλ καζεηψλ ζε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο,
Αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ
εθπαηδεπηηθψλ θαη θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο έρνπλ ζπκβάιιεη
ζεηηθά ζηελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ θαη ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ
ζηελ θνηλσλία
Ππόζθεηερ επωηήζειρ ποιοηικήρ αποηίμηζηρ
ηων κπιηηπίων ηος δείκηη

Παπαηηπήζειρ
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8.3. Δνδεικηικό παπάδειγμα ανάπηςξηρ ζσεδίος δπάζηρ

Σομέαρ: Κλίμα και σέζειρ.
Γπάζη 1: Βεληίωζη ηων ζσέζεων μεηαξύ ηων παπαγόνηων ηηρ ζσολικήρ
κοινόηηηαρ.
κοπόρ: Η βειηίσζε θαη ε ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο
θαη ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ: α) κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ (ζπλεξγαζία, εκπηζηνζχλε, αιιεινζεβαζκφο), β) ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ (δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο
ιήςεο απνθάζεσλ, ελίζρπζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο, ππνζηήξημε ησλ επηινγψλ),
γ) κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (πλεχκα δηθαηνζχλεο,
αμηνθξαηίαο, επαηζζεζίαο θαη θαηαλφεζεο).
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