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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & 

ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στόχοι της μελέτης

Η  μελέτη  στοχεύει  στον  εντοπισμό  των  κύριων  προκλήσεων  και 

της  υποστήριξης  για  την  ενσωμάτωση  των  στρατηγικών 

αυτοαξιολόγησης  και  βελτίωσης  των  σχολείων  στα  σχολεία  της 

Βουλγαρίας.

Μεθοδολογία

Για  τη  συλλογή  δεδομένων  από  την  έρευνα  σχεδιάστηκε  ένα 

ερωτηματολόγιο  για  τους  διευθυντές  των  σχολείων  και  τους 

εκπαιδευτικούς  από  τη  διεθνή  ερευνητική  ομάδα. Οι  συνεντεύξεις 

διεξήχθησαν  αφενός  με  διευθυντές  και  αναπληρωτές  διευθυντές  και 

αφετέρου με ομάδες  εκπαιδευτικών από κάθε σχολείο του δείγματος. 

Οι  ερωτήσεις  του  ερωτηματολογίου  ομαδοποιήθηκαν  σε  6 κώδικες, 

που σχετίζονται με συγκεκριμένες μεταβλητές της έρευνας: κατανόηση 

της  αυτοαξιολόγησης  σχολικών  μονάδων  (ΑΣΜ) και  της  σχολικής 

βελτίωσης, η ΑΣΜ ως συνολική σχολική προσέγγιση στη βελτίωση του 

σχολείου, ικανότητα των εκπαιδευτικών να συνεργαστούν με την ΑΣΜ, 

η ΑΣΜ ως εργαλείο για την πρακτική βελτίωσης του σχολείου, η ΑΣΜ 

ως  εργαλείο  για  τη  βελτίωση  της  διδακτικής  πρακτικής, η  ΑΣΜ  ως 
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εργαλείο για τη βελτίωση της διοίκησης και της διαχείρισης. Τελικές 

ερωτήσεις  προστέθηκαν  για  να  αντιμετωπίσουν  το  συγκεκριμένο 

πλαίσιο για κάθε χώρα.

Δείγμα

Για  να  διεξαχθεί  η  μελέτη  περίπτωσης, συμπεριλήφθηκαν  5 

σχολεία  από  την  πόλη  της  Σόφιας, όλα   χρηματοδοτούμενα  από  το 

δήμο: 4 “ολοκληρωμένα ” σχολεία  (τάξεις 1-12) & 1 δημοτικό  σχολείο 

(τάξεις 1-7)

Ο συνολικός αριθμός των ερωτηθέντων είναι 41 εκ των οποίων οι 

27 είναι εκπαιδευτικοί και οι 14 είναι διευθυντικά στελέχη (5 διευθυντές 

και 9 αναπληρωτές διευθυντές). Όλοι οι διευθυντές είναι έμπειροι και 

έχουν  περισσότερα  από  10 χρόνια  ως  διευθυντές  σχολείων  ενώ  4 

στους  5 είναι  γυναίκες. Οι  αναπληρωτές  διευθυντές  διαφέρουν 

ανάλογα με την ηλικία και την εμπειρία διαχείρισης ενώ 7 από τους 9 

είναι γυναίκες. Οι εκπαιδευτικοί έχουν διαφορετική διδακτική εμπειρία 

(μεταξύ 1 και 30 ετών) και επαγγελματικό καθεστώς (5 είναι διευθυντές, 

9 είναι ανώτεροι εκπαιδευτικοί).

Χαρακτηριστικά σχολείων 

Το σχολείο 1 είναι ένα μεγάλο σχολείο – τουλάχιστον 1200 μαθητές 

- τόσο  αγόρια  όσο  και  κορίτσια. Παρέχεται  “ολοκληρωμένη” 

εκπαίδευση  από  την  1η έως  την  12η τάξη  και  απασχολούνται   82 

καθηγητές. Βρίσκεται μεσοαστική γειτονιά, έχει δημιουργήσει μια πολύ 

θετική  εικόνα  ευρέως  αναγνωρισμένη  χάρη  στην  ενσωμάτωση  των 

νέων  τεχνολογιών  στην  εκπαίδευση  και  αποτελεί   προτιμώμενο 

σχολείο  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  για  τους  μαθητές  που 

ενδιαφέρονται  για  τις  ΤΠΕ  και  τις  τέχνες  ενώ  σημειώνει  υψηλά 
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αποτελέσματα  στις  εθνικές  εξετάσεις, έχει  χαμηλά  ποσοστά  

μαθητικής  διαρροής, φοιτούν  25 μαθητές  με  ειδικές  ανάγκες, 20 

μαθητές  με  χαμηλή  κοινωνικοοικονομική  κατάσταση  (SES) και  11 με 

κοινωνική επιδότηση.

Τα  σχολεία  δεν  έχουν  γραπτή  πολιτική  για  την  ΑΣΜ. Αποστολή 

κάθε  σχολείου  αποτελεί  ο  τομέας  όπου  δίνει  ιδιαίτερη  έμφαση  και 

γενικότερα  οι  προσπάθειες  του  σχολείου  για  την  οικοδόμηση 

ευτυχισμένων  μαθητών, μελλοντικών  ηγετών  στην  κοινωνία  και  της 

ζωής τους.

Οι  συνεντεύξεις  στο  σχολείο  1 πραγματοποιήθηκαν  με  1 

διευθυντή  και  3 αναπληρωτές  διευθυντές  ενώ  6 εκπαιδευτικοί 

συμμετείχαν στην ομάδα εστίασης.

Το σχολείο 2 είναι ένα ολοκληρωμένο σχολείο με μαθητές μεταξύ 

της 1ης και της 12ης τάξης. Έχει περίπου 800 μαθητές, τόσο κορίτσια 

όσο και αγόρια. Το σχολείο βρίσκεται έξω από το κέντρο της πόλης, 

κοντά  στη  γειτονιά  των  μειονοτήτων  των  Ρομά. Το  15% των  παιδιών 

κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο. Το σχολείο δεν έχει πολιτική 

για την ΑΣΜ. Η αποστολή του σχολείου ενισχύει τις προσπάθειες του 

σχολείου  για  ποιοτική  εκπαίδευση  και  την  οικοδόμηση  θετικών 

σχέσεων με τους γονείς και τους φορείς. Διεξήχθησαν συνεντεύξεις με 

1 διευθυντή και 1 αναπληρωτή διευθυντή. 6 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν 

στην ομάδα εστίασης.

Το  σχολείο  3 είναι  ένα  δημοτικό  σχολείο  με  830 μαθητές  και  60 

καθηγητές. Δεν  υπάρχει  πρόβλημα  με  τη  σχολική  διαρροή, δεν 

υπάρχουν  μειονότητες, φοιτούν  παιδιά  κυρίως  από  οικογένειες 

μεσαίας  και  ανώτερης  τάξης, καλή  γειτονιά, 18 παιδιά  με  ειδικές 
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εκπαιδευτικές ανάγκες. Η σχολική αποστολή αφορά στην επίτευξη και 

στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας της εκπαίδευσης, που σημαίνει 

ότι οι μαθητές αναπτύσσονται ως πολίτες μιας σύγχρονης κοινωνίας 

με γνώσεις και δεξιότητες για δια βίου μάθηση, κοινωνικές δεξιότητας 

και  σωστή  κοινωνική  συμπεριφορά. Διεξήχθησαν  συνεντεύξεις  με  1 

διευθυντή και 2 αναπληρωτές διευθυντές. 4 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν 

στην ομάδα εστίασης.

Το  σχολείο  4 είναι  ένα  μεγάλο  σχολείο  με  1278 μαθητές, τόσο 

αγόρια  όσο  και  κορίτσια. Έχει  101 εκπαιδευτικούς. Το  σχολείο 

βρίσκεται  σε  μία  από  τις  μεγαλύτερες  γειτονιές, περιοχή  μεσαίας 

τάξης  με  πολλές  νέες  οικογένειες. Οι  μαθητές  έχουν  κατά  μέσο  όρο 

καλά  αποτελέσματα  στις  εθνικές  εξετάσεις, δεν  έχουν  παιδιά 

μειονοτήτων, πολλές  μονογονεϊκές  οικογένειες, 23 μαθητές  με  ειδικές 

ανάγκες, 9 μαθητές  σε  πρόγραμμα  δωρεάν  γευμάτων. Η  σχολική 

αποστολή  επικεντρώνεται  στην  υποστήριξη  των  προσπαθειών  κάθε 

παιδιού  για  προσωπική  ανάπτυξη. Διεξήχθησαν  συνεντεύξεις  με  1 

διευθυντή  και  2 αναπληρωτές  διευθυντές  και  5 εκπαιδευτικούς  που 

συμμετείχαν στην ομάδα εστίασης.

Το Σχολείο 5 είναι ένα μεγάλο σχολείο με 908 μαθητές από την 1η 

έως την 12η τάξη, τόσο αγόρια όσο και κορίτσια. Έχει 78 καθηγητές και 

βρίσκεται  σε  ένα  μεγάλο  προάστιο, φοιτούν  παιδιά  κυρίως  από 

μικροαστικές  και  λιγότερο  από  μεσοαστικές  οικογένειες, το  10% των 

μαθητών προέρχονται από μειονότητα Ρομά, το 5-6% των γονέων είναι 

χαμηλής  εκπαίδευσης  (στοιχειώδους ή  πρωτοβάθμιας), το  2% έχουν 

κινεζική καταγωγή, το 1% αραβική ενώ το 10-15% των παιδιών δεν έχει 

την κατάλληλη γονική μέριμνα. Σημειώθηκαν 4 περιπτώσεις σχολικής 

εγκατάλειψης  κατά  το  προηγούμενο  σχολικό  έτος. Η  σχολική 
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αποστολή  ενισχύει  τις  προσπάθειες  του  σχολείου   να  είναι 

ανταγωνιστικό και να προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση σε όλους τους 

μαθητές  του, καθώς  και  ποικιλία  εξωσχολικών  δραστηριοτήτων  και 

επιπλέον  εκπαίδευση  σε  ξένες  γλώσσες  και  πολιτισμό. Διεξήχθησαν 

συνεντεύξεις με 1 διευθυντή και 1 υποδιευθυντή και 6 εκπαιδευτικούς 

που  συμμετείχαν στην ομάδα εστίασης.

Εμπειρία  των  σχολείων  με  σχέδια  αυτοαξιολόγησης  και 

σχολικής βελτίωσης:

• 3 από  τα  σχολεία  συμμετείχαν  στο  έργο  “πολυκεντρικής 

επιθεώρησης  “ (Erasmus +) και  έχουν  εμπειρία  με  τη  σχολική 

αυτοαξιολόγηση και ειδικότερα σε σχέση με τη συμμετοχή των 

γονέων.

• 1 σχολείο  έχει  εκτενή  εμπειρία  στην  αυτοαξιολόγηση  του 

σχολείου  (στο πλαίσιο  διαφορετικών  έργων   και  ως 

προγραμματισμένη προσέγγιση)

• 2 από  τα  σχολεία  δεν  έχουν  προηγούμενη  εμπειρία  στην 

αυτοαξιολόγηση των σχολείων με επίσημο τρόπο.

Χρονοδιάγραμμα

Τα στοιχεία της έρευνας συγκεντρώθηκαν κατά την περίοδο 20-27 

Φεβρουαρίου 2019.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Κωδικός 1: Κατανόηση της ΑΣΜ και των σχεδίων βελτίωσης

Οι  εκπαιδευτικοί  επικεντρώνονται  κυρίως  στη  βελτίωση  του 

σχολικού  υλικού, στις  μεθόδους  διδασκαλίας, στις  ΤΠΕ  στην 
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εκπαίδευση, στη  συμμετοχή  των  γονέων, στη  βελτίωση  του 

οργανωτικού κλίματος και της εικόνας του σχολείου και είναι δύσκολο 

για αυτούς να σκεφτούν τη βελτίωση ως διαδικασία. Σε 2 σχολεία οι 

εκπαιδευτικοί κατανοούν στην πραγματικότητα γενικά την έννοια της 

σχολικής βελτίωσης ως μια διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας της 

εκπαίδευσης λαμβάνοντας ως δείκτες τα αποτελέσματα των μαθητών. 

Η  ΑΣΜ  ταυτίζεται  ως  επί  το  πλείστον  με  την  αυτοαξιολόγηση  των 

εκπαιδευτικών  σε  συνδυασμό  με  τις  εκθέσεις  αυτοαξιολόγησης  των 

μεθοδολογικών μονάδων σε διάφορους τομείς. Η ΑΣΜ θεωρείται ως η 

καταλληλότερη  διαδικασία  αποκάλυψης  αδυναμιών, σε  σύγκριση  με 

άλλες  διαδικασίες  αξιολόγησης. Σε  γενικές  γραμμές, οι  εκπαιδευτικοί 

συσχετίζουν  την  ΑΣΜ  με  συγκεκριμένους  τομείς  της  σχολικής 

εκπαίδευσης και στο σύνολο του σχολείου.

Σε  τέσσερα  σχολεία  δεν  υπάρχει  κοινή  κατανόηση  για  την  ΑΣΜ. 

Ένα  άλλο  σχολείο  έχει  αρκετή   εμπειρία  στην  ΑΣΜ  μέσω  διαφόρων 

προγραμμάτων  και  έτσι  οι  εκπαιδευτικοί  έχουν  κοινή  αντίληψη  και 

μια πιο ολιστική προσέγγιση της ΑΣΜ. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν ότι η ΑΣΜ δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική αλλά μάλλον 

προαιρετική, διαφορετικά θα γίνει μια τυπική διαδικασία και άχρηστη.

Οι  ομάδες  στελεχών  της  εκπαίδευσης  βλέπουν  βελτίωση  μέσω 

της  ΑΣΜ, καθώς  λαμβάνουν  ανατροφοδότηση  και  καθορίζουν 

προτεραιότητες, αν  και  με  τον  όρο  ΑΣΜ  εννοούν  περισσότερο  τη 

βελτίωση  του  σχολικού  υλικού, της  εικόνας  του  σχολείου, της 

επικοινωνίας με εξωτερικούς φορείς και με τους γονείς, τη βελτίωση 

των  σχολικών  προγραμμάτων  σπουδών  - την  πρακτική  εκπαίδευση, 

την  αξιολόγηση  των  μαθητών. Οι  περισσότερες  ομάδες  διαχείρισης 

του  σχολείου  κατανοούν  την  ΑΣΜ  ως  μέρος  της  ανάπτυξης 
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στρατηγικής για το σχολείο και του σχολικού έτους και ως ανάλυση 

του τι έχει ήδη επιτευχθεί.

Οι περισσότεροι διευθυντές και τα μέλη της ομάδας στελεχών δεν 

έχουν  μια  κοινή  αντίληψη  για  την  ΑΣΜ  στο  σχολείο  τους, αν  και 

δηλώνουν  ότι  η  ΑΣΜ  γίνεται  σε  διάφορες  πτυχές  σχολικής 

εκπαίδευσης, ανάλογα  με  τις  ανάγκες  του  σχολείου. Σε  ένα  μόνο 

σχολείο ο διευθυντής, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, δήλωσαν σταθερά 

ότι  υπάρχει  κοινή  κατανόηση  της  ΑΣΜ  στο  σχολείο  τους  λόγω  της 

πλούσιας  εμπειρίας  του  σχολείου  στην  εφαρμογή  της  ΑΣΜ  στα 

πλαίσια διαφόρων προγραμμάτων. Οι διευθυντές, σε αντίθεση με τους 

εκπαιδευτικούς, θεωρούν ως επί το πλείστον ότι η ΑΣΜ θα πρέπει να 

είναι υποχρεωτική, αν και είναι εξαιρετικά σημαντικό με ποιον τρόπο 

θα  εφαρμοστεί  - πρέπει  να  παρασχεθεί  χρονοδιάγραμμα, κατάρτιση, 

εργαλεία αξιολόγησης και υποστήριξη στα σχολεία.

Οι γονείς και οι μαθητές θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι της 

ΑΣΜ  και  των  σχεδίων  βελτίωσης, αν  και  ορισμένοι  από  τους 

διευθυντές θεωρούν τη γνώμη των γονέων ως "επικίνδυνη" και κάπως 

υποκειμενική.

Κωδικός  2: Η  ΑΣΜ  ως  σχολική  προσέγγιση  για  τη  βελτίωση  του 

σχολείου

Οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα σχολεία θεωρούν ότι η διοίκηση και ο 

διευθυντής  του  σχολείου  πρέπει  να  είναι  υπεύθυνοι  για  την  ΑΣΜ. Οι 

εκπαιδευτικοί  έχουν  διαφορετικές  απόψεις  σχετικά  με  τη  συμμετοχή 

τους  στην  ΑΣΜ. Σχεδόν  οι  μισοί  από  αυτούς  πιστεύουν  ότι  όλο  το 

προσωπικό  του  σχολείου  συμμετέχει  στην  ΑΣΜ  μέσω  διαφόρων 

επιτροπών, μεθοδολογικών  προσεγγίσεων  και  συμμετοχής  στην 

Project Number: 2018-1-ES01-KA201-049937                                                        7



�                        !                     �

ανάπτυξη της σχολικής στρατηγικής κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους. Το άλλο μισό αναφέρει επίσης τους γονείς και τους μαθητές ως 

συμμετέχοντες σε διαδικασίες που σχετίζονται με την ΑΣΜ, τις οποίες 

εφαρμόζουν  τα  σχολεία  σε  διάφορα  θέματα. Ακόμα, όταν  μιλάμε  για 

την  ΑΣΜ, οι  εκπαιδευτικοί  δεν  την  αντιλαμβάνονται  ως  μια 

συστηματική  διαδικασία  αξιολόγησης  ολόκληρης  της  σχολικής 

σχολής, αλλά  περιλαμβάνουν  μια  ποικιλία  δραστηριοτήτων  με  την 

ευρεία κατανόηση του όρου.

Δεν υπάρχουν επίσημες κατευθυντήριες γραμμές για την ΑΣΜ στα 

ερευνηθέντα  σχολεία  σύμφωνα  με  τους  εκπαιδευτικούς. Ορισμένοι 

εκπαιδευτικοί  είναι  ιδιαίτερα  επικριτικοί  ως  προς  την  αναμενόμενη 

εφαρμογή  της  υποχρεωτικής  ΑΣΜ  και  πιστεύουν  ότι  οι  σχετικές 

οδηγίες  και  εργαλεία  πρέπει  να  παρέχονται  από  το  Υπουργείο 

Παιδείας ή από τα περιφερειακά τμήματα εκπαίδευσης. Ακόμα μερικοί 

από  αυτούς  παραδέχονται  ότι  λαμβάνουν  υποστήριξη  για  το  έργο 

τους από τους ειδικούς στα περιφερειακά τμήματα εκπαίδευσης αλλά 

όχι για ολόκληρη την ΑΣΜ.

Η  συλλογή  δεδομένων  στα  σχολεία  είναι  κατά  κάποιο  τρόπο 

οργανωμένη  σε  διάφορους  τομείς  - τα  επιτεύγματα  των  μαθητών, οι 

στόχοι  και  τα  αποτελέσματα, οι  εξωσχολικές  δραστηριότητες  των 

μαθητών κλπ. Η συλλογή δεδομένων γίνεται από διαφορετικά άτομα ή 

ομάδες  που  σχετίζονται  κυρίως  με  τις  συγκεκριμένες  ανάγκες  του 

σχολείου. Ορισμένα  από  αυτά  τα  δεδομένα  χρησιμοποιούνται  για  το 

είδος  αυτό  της  σχολικής  αξιολόγησης  που  αναπτύσσεται  όταν 

συντάσσονται το σχέδιο και η στρατηγική για το κάθε σχολικό έτος. 

Ωστόσο, τα  δεδομένα  δεν  συλλέγονται  ειδικά  για  τους  σκοπούς  της 

ΑΣΜ αλλά κυρίως λόγω αιτημάτων από ανώτερους φορείς.
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Δεν  υπάρχει  επίσημο  γραπτό  σχέδιο  σχολικής  βελτίωσης  στα 

σχολεία  του  δείγματος. Τα  σχολεία  θεωρούν  ότι  η  στρατηγική 

ανάπτυξης  των  σχολείων  είναι  ένα  τέτοιο  σχέδιο, καθώς  δηλώνει 

στρατηγικούς στόχους και πόρους για την επίτευξή τους. Δεδομένου 

ότι η ΑΣΜ δεν είναι ακόμη υποχρεωτική, τα σχολεία έκαναν ορισμένες 

προετοιμασίες  αλλά  εξακολουθούν  να  περιμένουν  να  δουν  τι  θα 

απαιτήσει η νέα ρύθμιση.

Βασικοί  τομείς  βελτίωσης  του  σχολείου  είναι  το  υλικό 

περιβάλλον, οι  νέες  τεχνολογίες  στην  εκπαίδευση, η  κατάρτιση  και 

ανάπτυξη του προσωπικού, η εικόνα του σχολείου. Σε μόνο 2 σχολεία 

οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ρητά ότι οι βασικοί τομείς της βελτίωσης 

του  σχολείου  περιλαμβάνουν  τα  επιτεύγματα  των  μαθητών  και  την 

εργασία με μαθητές με ειδικές ανάγκες. Σε ένα σχολείο οι εκπαιδευτικοί 

αναφέρουν επίσης την αξιοποίηση νέων μεθόδων διδασκαλίας.

Οι  γνώμες  των  μελών  της  διοίκησης  σχολείων  δεν  διαφέρουν 

σημαντικά  από  εκείνες  των  εκπαιδευτικών. Με  εξαίρεση  ένα  σχολείο, 

το  διοικητικό  προσωπικό  πιστεύει  ότι  δεν  υπάρχει  ορατή  κοινή 

κατανόηση της ΑΣΜ στα σχολεία τους. Ωστόσο, όταν μιλάμε για ΑΣΜ, 

οι  διευθυντές  των  σχολείων  αναφέρονται  συνήθως  σε  ξεχωριστές 

δραστηριότητες  σε  διάφορους  τομείς  που  όμως  απαιτούν  μια 

ολόκληρη συστηματική διαδικασία.

Όπως και οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό προσωπικό πιστεύει ότι 

η  ΑΣΜ  και  τα  σχέδια  βελτίωσης  είναι  ευθύνη  των  διευθυντών  των 

σχολείων και των αναπληρωτών διευθυντών. Ωστόσο, οι περισσότεροι 

διευθυντές  σχολείων  συμμερίζονται  την  πεποίθηση  ότι  υπάρχουν 

περισσότερα  ενδιαφερόμενα  μέρη  που  συμμετέχουν  στην  εφαρμογή 

διαφορετικών δραστηριοτήτων αυτοαξιολόγησης.
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Η  συλλογή  δεδομένων  περιλαμβάνει  αναφορές  και  ανάλυση 

διαφορετικών  σχολικών  δραστηριοτήτων  όπως  τα  επιτεύγματα  των 

μαθητών, εξωσχολικές δραστηριότητες, θέματα πειθαρχίας κλπ.

Οι  τομείς  βελτίωσης  περιλαμβάνουν  τη  σχολική  πειθαρχία, τη 

συμμετοχή των γονέων και κυρίως την υλική βελτίωση των σχολικών 

εγκαταστάσεων.

Δεν  υπάρχουν  επίσημες  κατευθυντήριες  γραμμές  για  τον 

σχεδιασμό της βελτίωσης σε θέματα υγείας και βελτίωσής της ενώ τα 

περιφερειακά τμήματα εκπαίδευσης παρέχουν υποστήριξη σε κάποιο 

βαθμό  αλλά  κυρίως  για  τους  εκπαιδευτικούς  στο  σύνολο  του 

σχολείου.

Κωδικός 3: Ικανότητα εκπαιδευτών να ασχοληθούν με την ΑΣΜ

Εκτός  από  ένα  σχολείο, οι  εκπαιδευτικοί  δηλώνουν  ότι  δεν  τους 

έχει παρασχεθεί ειδική εκπαίδευση σχετικά με την ΑΣΜ και τα σχέδια 

βελτίωσης. Σε  ένα  μόνο  σχολείο, μια  ομάδα  καθηγητών  που 

προετοίμαζαν  την  ΑΣΜ  σύμφωνα  με  τους  νέους  κανονισμούς  που 

ακόμη δεν εφαρμόζονται, συμμετείχαν στην εκπαίδευση σχετικά με τα 

κριτήρια  και  τις  διαδικασίες  της  ΑΣΜ, αλλά  ήταν  σημαντικά 

απογοητευμένοι από αυτήν. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν 

ότι χρειάζονται εκπαίδευση που θα τους προετοιμάσει για την ΑΣΜ με 

τον  σωστό  τρόπο. Τα  αναλυτικά  προγράμματα  που  χρειάζονται 

σχετίζονται  με  τα  κριτήρια, τις  διαδικασίες  και  τις  τεχνικές  έρευνας 

για την ΑΣΜ και την ανάλυση δεδομένων.

Ταυτόχρονα, δεν  υπάρχει  κοινή  αντίληψη  εάν  η  ΑΣΜ  πρέπει  να 

γίνει με τα ίδια κριτήρια για όλα τα σχολεία ή κάθε σχολείο πρέπει να 

δημιουργήσει  τα  δικά  του. Φαίνεται  ότι  σε  κάποια  σχολεία  οι 
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εκπαιδευτικοί  επιθυμούν  κοινά  κριτήρια  για  όλα  τα  σχολεία  ενώ  σε 

άλλα  θεωρούν  ότι  κάθε  σχολείο  πρέπει  να  δημιουργήσει  δικά  του 

κριτήρια και διαδικασίες αυτοαξιολόγησης καθώς έτσι θα ταιριάζουν 

καλύτερα στις ανάγκες του κάθε σχολείου.

Όταν  πρόκειται  για  δυσκολίες  στην  ΑΣΜ, οι  εκπαιδευτικοί 

απαντούν ως επί το πλείστον θεωρητικά, καθώς η ΑΣΜ δεν έχει ακόμη 

εφαρμοστεί υποχρεωτικά στο σύνολο  της εκπαίδευσης. Ακόμη και στα 

σχολεία  που  συμμετείχαν  στο  έργο  πολυκεντρικής  επιθεώρησης, οι 

εκπαιδευτικοί δεν αναφέρουν την εμπειρία τους στην ΑΣΜ αναφορικά 

με  τη  συμμετοχή  των  γονέων, δεδομένου  ότι  θεωρούν  αυτή  τη 

δραστηριότητα  ως  ξεχωριστό  έργο  και  συνεπώς  ως  μια  προσωρινή 

δραστηριότητα. Οι βασικές δυσκολίες που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί 

σχετίζονται με τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων, τη δημιουργία 

κριτηρίων  και  εργαλείων  αξιολόγησης  της  ΑΣΜ, την  έλλειψη  χρόνου 

και πόρων για τη σωστή ΑΣΜ.

Η  διοίκηση  θεωρεί  την  κατάρτιση  των  εκπαιδευτικών  ως  

απαραίτητη  ώστε  οι  εκπαιδευτικοί  να  είναι  έτοιμοι  να  υλοποιήσουν 

τις  όποιες  απαιτήσεις  της  ΑΣΜ  τεθούν  σε  εφαρμογή  σύντομα. Οι 

διευθυντές  δεν  είχαν  παράσχει  τέτοια  κατάρτιση  λόγω  του  ότι  οι 

κανονισμοί είχαν ανασταλεί και περιμένουν να δουν τους νέους.

Οι διευθυντές δηλώνουν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά την ΑΣΜ, 

όπως  η  έλλειψη  χρόνου  και  πόρων. Πιστεύουν  επίσης  ότι  για  τους 

εκπαιδευτικούς είναι δύσκολο να πατήσει κάποιος το κουμπί «παύση» 

και  να  αξιολογήσει  αντικειμενικά  το  έργο  τους  ή  να  αξιολογήσει  το 

σχολείο ως μια πολύπλοκη οργάνωση.
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Κωδικός  4: Η  ΑΣΜ  ως  εργαλείο  για  την  πρακτική  βελτίωσης  των 

σχολείων

Σε  2 από  τα  σχολεία  οι  εκπαιδευτικοί  ανησυχούν  λίγο  για  την 

επίδραση  που  θα  είχε  η  ΑΣΜ  στην  εικόνα  του  σχολείου  και  με  τη 

δυνατότητα των αποτελεσμάτων της ΑΣΜ να επηρεάσουν αρνητικά το 

σχολείο. Μια άλλη ακούσια συνέπεια θα μπορούσε να είναι η παγίωση 

της διαδικασίας στην περίπτωση που δεν εφαρμοστεί εξαρχής σωστά 

και ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου.

Εκτός  από  το  σχολείο  που  διέθετε  μεγάλη  εμπειρία  στην 

αυτοαξιολόγηση, στα άλλα σχολεία οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι δεν 

υπάρχει  σαφής  προθυμία  για  δέσμευση  με  την  ΑΣΜ. Οι  απαιτήσεις 

εξακολουθούν να είναι ασαφείς και αβέβαιες και αυτό τους εμποδίζει 

να σκεφτούν ξεκάθαρα για την ΑΣΜ. Σε 2 σχολεία υπήρξε κοινή άποψη 

ότι η σχολική κοινότητα δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τη διαδικασία 

και ότι θα υπάρξει αρχικά αντίσταση αλλά στη συνέχεια, ως συνήθως, 

οι εκπαιδευτικοί θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες της διοίκησης.

Σε  δύο  από  τα  σχολεία, συμπεριλαμβανομένου  ενός  υψηλού 

προφίλ, οι εκπαιδευτικοί είναι ανένδοτοι ότι οι γονείς δεν πρέπει να 

είναι  μέλη  της  ΑΣΜ, καθώς  είναι  υπερβολικά  υποκειμενικοί  στις 

εκτιμήσεις  τους, δεν  έχουν  επαγγελματική  κατανόηση  του  έργου  των 

εκπαιδευτικών και των σχολείων και δεν μπορούν να κάνουν έγκυρες 

κρίσεις  σε  διαδικασία  ΑΣΜ. Στα  άλλα  τρία  σχολεία, οι  γονείς 

θεωρούνται πολύτιμοι συμμετέχοντες στη διαδικασία, μαζί με το Δήμο, 

τα Περιφερειακά Τμήματα της Παιδείας (RDE), την Εθνική Επιθεώρηση 

Εκπαίδευσης και ίσως με μερικές ΜΚΟ.
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Οι σχολικοί επιθεωρητές από το RDE δεν συμμετέχουν άμεσα στη 

διαδικασία ΑΣΜ και συνήθως δεν παρέχουν ειδική υποστήριξη εκτός 

εάν το σχολείο ζητήσει ρητά, κυρίως όσον αφορά την ανάπτυξη της 

σχολικής  στρατηγικής  και  των  σχολικών  ετήσιων  σχεδίων. Οι 

επιθεωρητές  δεν  συμμετέχουν  στην  ανάπτυξη  ή  παρέχουν 

ανατροφοδότηση  για  τη  στρατηγική  και  το  σχέδιο  του  έτους. Οι 

εκπαιδευτικοί  έχουν  διαφορετικές  απόψεις  σχετικά  με  τον  ρόλο  και 

την  υποστήριξη  που  παρέχουν  οι  επιθεωρητές. Για  ορισμένους  από 

αυτούς  οι  επιθεωρητές  συνεργάζονται  και  βοηθούν  τους 

εκπαιδευτικούς να βελτιωθούν. Σύμφωνα με άλλους εκπαιδευτικούς, οι 

επιθεωρητές  ελέγχουν  περισσότερο  και  κάνουν  επίσημους  ελέγχους 

αντί  να  παρέχουν  κριτική  υποστήριξη  στους  εκπαιδευτικούς. Σε 

γενικές  γραμμές, οι  επιθεωρητές  δεν  θεωρούνται  μέρος  της 

διαδικασίας βελτίωσης του σχολείου, αλλά αναμένεται ότι θα συμβεί 

μετά την έναρξη λειτουργίας νέου συστήματος επιθεώρησης.

Σε ολόκληρο το σχολείο οι διευθυντές βλέπουν ως επί το πλείστον 

θετικά αποτελέσματα της ΑΣΜ. Ως απρόβλεπτες συνέπειες ανησυχούν 

επίσης  για  την  αντίδραση  των  γονέων, ειδικά  αν  πρέπει  να 

συμμετάσχουν  στη  διαδικασία  με  πιο  εκτεταμένο  τρόπο. Επιπλέον 

ανησυχίες  είναι  η  αναμενόμενη  ένταση  που  θα  δημιουργήσει  η  ΑΣΜ 

στη  σχολική  κοινότητα, ειδικά  εάν  το  χρονοδιάγραμμα  είναι  πολύ 

σύντομο ή οι απαιτήσεις - είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.

Με εξαίρεση το σχολείο με μεγάλη εμπειρία στην αυτοαξιολόγηση, 

οι  άλλοι  διευθυντές  πιστεύουν  ότι  η  σχολική  κοινότητα  δεν  είναι 

διατεθειμένη να ασχοληθεί με την ΑΣΜ. Λόγοι για αυτό βλέπουν στους 

εκπαιδευτικούς  το  φόρτο  εργασίας  και  την  έλλειψη  εμπειρίας  με 

πρακτικές  αυτοαξιολόγησης. Οι  γονείς  θεωρούνται  αναπόσπαστο 
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τμήμα της ΑΣΜ, μαζί με μαθητές και άλλους ενδιαφερόμενους, όπως ο 

δήμος.

Οι  σχολικοί  επιθεωρητές  θεωρούνται  διαφορετικά  από  τις 

σχολικές  ομάδες  διαχείρισης, όπως  τους  βλέπουν  οι  εκπαιδευτικοί. 

Ορισμένοι διευθυντές σχολείων θεωρούν ότι οι επιθεωρητές ελέγχουν 

κυρίως  και  διατυπώνουν  συστάσεις, αλλά  δεν  υποστηρίζουν  την 

εφαρμογή  τους  αργότερα. Σύμφωνα  με  άλλους  υπεύθυνους, οι 

επιθεωρητές παρέχουν στήριξη εάν τους ζητηθεί, οπότε εναπόκειται 

στο  σχολείο  να  αλληλεπιδράσει  με  αυτούς  με  πιο  αποτελεσματικό 

τρόπο.

Κωδικός  5: Η  ΑΣΜ  ως  εργαλείο  βελτίωσης  της  διδακτικής 

πρακτικής

Οι  περισσότεροι  εκπαιδευτικοί  πιστεύουν  ότι  η  ΑΣΜ  έχει  τη 

δυνατότητα να επηρεάσει θετικά το έργο τους και τον τρόπο με τον 

οποίο  αναστοχάζονται το  έργο  τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

περισσότεροι  εκπαιδευτικοί  αναφέρονται  στην  αυτοαξιολόγηση  της 

δικής  τους  δουλειάς  όταν  μιλούν  για  θετικές  επιδράσεις  της  ΑΣΜ, 

παρά  για  μια  αυτοαξιολόγηση  ολόκληρης  της  σχολικής  μονάδας. Τα 

οφέλη και οι εκπαιδευτικοί βελτιώνουν τις μεθόδους αξιολόγησης και 

τις  μεθόδους  διδασκαλίας. Η  αυτοαξιολόγηση  τους  δίνει  τη 

δυνατότητα να χαλαρώνουν και να βλέπουν τον εαυτό τους από την 

εξωτερική  προοπτική  και  σε  βάθος  χρόνου  να  προβληματιστούν  για 

το έργο που παρείχαν και τους πιθανούς τομείς για βελτίωση.

Οι εκπαιδευτικοί συσχετίζουν επίσης την αυτοαξιολόγηση με την 

επαγγελματική  τους  ανάπτυξη  και  τη  δια  βίου  μάθηση  στο  πλαίσιο 

της  εργασίας  τους. Ακόμη  και  εδώ  δεν  υπάρχει  κοινή  αντίληψη  και 
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σκέψη  για  μια  αυτοαξιολόγηση  ολόκληρης  της  σχολικής  μονάδας, 

καθώς αναφέρονται κυρίως στην αξιολόγηση της εργασίας τους.

Οι διευθυντές συμφωνούν γενικά με τους εκπαιδευτικούς σχετικά 

με  τα  θετικά  της  ΑΣΜ  σχετικά  με  τη  διδακτική  πρακτική, αν  και 

σκέφτονται επίσης την αξιολόγηση του έργου του κάθε  εκπαιδευτικού 

και όχι των εκπαιδευτικών στο σύνολό τους.

Κωδικός  6: Η  ΑΣΜ  ως  εργαλείο  βελτίωσης  της  διοίκησης  και  της 

διαχείρισης

Οι  εκπαιδευτικοί  είναι  κάπως  προσεκτικοί  όταν  απαντούν  σε 

αυτές τις ερωτήσεις. Παρόλα αυτά, πιστεύουν ότι η ΑΣΜ είναι χρήσιμη 

και  ευεργετική  για  το  διευθυντικό  έργο  στο  σχολείο, καθώς 

παρουσιάζει  αδυναμίες  και  δίνει  ιδέες  για  μελλοντικά  μέτρα 

βελτίωσης. Δεδομένου  ότι  η  ΑΣΜ  δεν  αποτελεί  ακόμη  επίσημη 

πρακτική  στα  βουλγαρικά  σχολεία, είναι  δύσκολο  για  τους 

εκπαιδευτικούς  να  παράσχουν  σχετικές  απαντήσεις  σχετικά  με  τις 

βελτιώσεις της πρακτικής διαχείρισης της σχολικής μονάδας.

Οι  διοικήσεις  των  σχολείων  αναφέρονται  επίσης  σε  μια 

μελλοντική  εφαρμογή  της  ΑΣΜ  και  πιστεύουν  ότι  θα  αλλάξει  η 

διαχειριστική τους πρακτική με θετικό τρόπο. Είναι πιο συγκεκριμένες 

και αναφέρουν ότι η ΑΣΜ θα παρέχει μια σαφή εικόνα των τομέων της 

εκπαίδευσης  που  χρειάζονται  βελτίωση  και  ελπίζουν  ότι  θα  τους 

βοηθήσει να βελτιωθούν ως διευθυντές.

Τελικές ερωτήσεις

Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών σχετικά με την ΑΣΜ είναι ότι 

πιστεύουν  πως  θα  καταστεί  υποχρεωτική, αν  και  οι  περισσότεροι 

ελπίζουν ότι αυτό δεν θα συμβεί ή τουλάχιστον - εάν εφαρμοστεί θα 
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είναι  σχετικό  με  τις  ανάγκες  και  την  ικανότητα  του  σχολείου  να  το 

κάνει. Δεν  μπορούν  να  δώσουν  απαντήσεις  για  το  πώς  μπορεί  να 

βελτιωθεί η ΑΣΜ, καθώς δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί στα περισσότερα 

σχολεία. Είναι  επίσης  δύσκολο  για  αυτούς  να  προσδιορίσουν  ποιοι 

είναι  κατάλληλοι  για  να  τους  καθοδηγήσουν  μέσω  της  διαδικασίας 

της ΑΣΜ.

Οι  διευθυντές  σχολείων  πιστεύουν  επίσης  ότι  η  ΑΣΜ  θα  γίνει 

υποχρεωτική, αλλά  θα  δεχτούν  το  γεγονός  πολύ  πιο  ήρεμα. Κάποιοι 

ανησυχούν  επίσης  ότι  αν  είναι  υποχρεωτική, η  ΑΣΜ  θα  γίνει  μια 

τυπική διαδικασία, πολύ λιγότερο επωφελής για το σχολείο αλλά την 

ίδια  στιγμή  αναγνωρίζουν  τη  σημασία  της  και  ελπίζουν  ότι  η 

αντίσταση θα είναι βραχυπρόθεσμη και οι καθηγητές θα αντιληφθούν 

τα οφέλη της ΑΣΜ.

Όσον αφορά τα κατάλληλα πρόσωπα για να τους καθοδηγήσουν 

στη  διαδικασία  της  ΑΣΜ, κάποιοι  διευθυντές  σχολείων  αναφέρονται 

στους  ειδικούς  στα  Περιφερειακά  Τμήματα  Παιδείας  και  στους 

επιθεωρητές  από  την  Εθνική  Επιθεώρηση  της  εκπαίδευσης, αλλά 

κάποιοι  άλλοι  δεν  έδωσαν   συγκεκριμένες  απαντήσεις  σε  αυτή  την 

ερώτηση.

Όταν  ρωτήθηκαν  για  βελτιώσεις  της  υπάρχουσας  ΑΣΜ, οι 

διευθυντές  είναι  πολύ  πιο  συγκεκριμένοι, αν  και  δεν  έχει  εφαρμοστεί 

ακόμη στα περισσότερα σχολεία της Βουλγαρίας. Ως βελτιώσεις στις 

αρχές  της  ΑΣΜ  θεωρούν  την  παροχή  στήριξης  και  κατευθυντήριες 

γραμμές  από  τα  περιφερειακά  τμήματα  της  εκπαίδευσης  και  την 

παρακολούθηση της εφαρμογής της από τους εμπειρογνώμονες στην 

ΑΣΜ.

Project Number: 2018-1-ES01-KA201-049937                                                        16



�                        !                     �

ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

Από τα συμπεράσματα της μελέτης προκύπτει ότι η προηγούμενη 

εμπειρία  με  την  ΑΣΜ  των  σχολείων  οδηγεί  σε  πιο  σαφή  και  κοινή 

κατανόηση  και  όραμα  σχετικά  με  την  ΑΣΜ  και  τη  βελτίωση  του 

σχολείου ως έννοια, διαδικασία και σπουδαιότητα για τα σχολεία σε 

σύγκριση με τα σχολεία χωρίς τέτοια εμπειρία.

Project Number: 2018-1-ES01-KA201-049937                                                        17


