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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 ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΡΟΣ 1: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Το  σχολείο  υπ ' αρ . 1 έχει  ισχυρό  φιλοευρωπαϊκό 

προσανατολισμό  με  συμμετοχή  σε  πολλές  επιστημονικές  και 

εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες της ΕΕ ενώ επισκέπτοται συχνά σχολεία 

στο  εξωτερικό. Οι  νέες  εγκαταστάσεις  ολοκληρώθηκαν  το  2006 και 

είναι  ένα  σύγχρονο  κτίριο  με  επαρκή  αριθμό  σχολικών  τάξεων, 

Αρ. 
Σχολ.

Τύπος 
σχολείου

Δηµογραφικά 
στοιχεία

Αρ. 
µαθητών

Αρ. εκπ/
κών

1 Δηµόσιο Β/
θµιας Ύπαιθρος 87 13

2 Δηµόσιο Α/
θµιας Ηµιαστική περιοχή 166 19

3 Δηµόσιο Α/
θµιας Ύπαιθρος 138 17

4 Δηµόσιο Α/
θµιας Ηµιαστική περιοχή 168 17

5 Δηµόσιο Β/
θµιας Αστική περιοχή 320 60

6 Δηµόσιο Β/
θµιας Ηµιαστική περιοχή 188 23

Πίνακας  1: Στοιχεία σχολικών µονάδων
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εργαστήρια  πληροφορικής, καλών  τεχνών, φυσικής  και  χημείας, 

βιβλιοθήκη, αίθουσα  συνεδριάσεων  και  αίθουσες  διδασκόντων, 

υποδομή  που  συνέβαλε  σημαντικά  στην  αναβάθμιση  της  συνολικής 

σχολικής επίδοσης.

Το σχολείο υπ' αρ. 2 ιδρύθηκε το 1924 για τα παιδιά των Ελλήνων 

προσφύγων  από  παραθαλάσσια  πόλη  της  ΒΔ  Τουρκίας. Για  σχεδόν 

μια δεκαετία, το σχολείο λειτούργησε σε ξύλινα σπίτια και το σημερινό 

κτίριο ιδρύθηκε το 1932. Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, 

διοικείται από Γερμανούς. αργότερα, φιλοξένησε και πάλι το δημοτικό 

σχολείο  καθώς  και  το  συσσίτιο  της  εκκλησίας. Από  τα  μέσα  της 

δεκαετίας  του  '40, έχει  συντηρηθεί  και  εκσυγχρονιστεί  αρκετές  φορές 

χάρη στις δωρεές των Ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ. Οι μαθητές της 

συμμετέχουν  συχνά  σε  πολιτιστικά  ταξίδια  ή  σύντομες  επισκέψεις, 

προκειμένου να εξοικειωθούν με την ελληνική ιστορία σε βάθος. Λόγω 

της  πλούσιας  ιστορίας  της  περιοχής, το  διοικητικό  συμβούλιο  των 

δασκάλων  έχει  αναλάβει  πολλές  πρωτοβουλίες  σε  συνεργασία  με 

τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους και άλλους φορείς προκειμένου να 

υλοποιήσει  σχολικά  προγράμματα  που  δίνουν  προτεραιότητα  στην 

τοπική  ιστορία, το  προσφυγικό  παρελθόν  των  ντόπιων  και  στην 

ανεκτικότητα τους.

Το σχολείο υπ' αρ.  3 ιδρύθηκε το 1855 και έχει ως αποστολή την 

προώθηση  του  εθελοντισμού  και  της  κοινωνικής  ενσωμάτωσης  των 

λιγότερο προνομιούχων μαθητών. Έχουν 118 τοπικούς μαθητές και 20 

πρόσφυγες  από  τη  Συρία  που  ζουν  στην  περιοχή. Η  υποδομή  είναι 

επαρκής  με  τις  αίθουσες  γενικής  εκπαίδευσης, το  εργαστήριο 

πληροφορικής, τη βιβλιοθήκη, τις εσωτερικές και υπαίθριες αθλητικές 

εγκαταστάσεις, τα  γραφεία  καθηγητών, την  αίθουσα  ειδικών 

εκδηλώσεων και την τραπεζαρία.
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Το σχολείο υπ' αρ. 4 έχει μαθητές από οικογένειες μεσαίας τάξης, 

συμπεριλαμβανομένου  ενός  μικρού  αριθμού  Ινδών  και  Πακιστανών 

από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος που εργάζονται στις κοντινές 

βιομηχανίες. Η αποστολή του σχολείου είναι να διατηρήσει ζωντανή 

την  τοπική  κουλτούρα, δηλαδή  την  ιστορία, τα  έθιμα  και  την 

παράδοση  των  ηλικιωμένων  που  ήταν  Έλληνες  πρόσφυγες  από  τη 

Μικρά  Ασία  και  την  Τουρκία  (1920-1960). Λόγω  της  ιστορίας  των 

οικογενειών τους, οι μαθητές είναι ευαίσθητοι σε θέματα προσφύγων 

και  μεταναστών  και  είναι  πολύ  δραστήριοι  σε  πρωτοβουλίες  που 

προωθούν την ανεκτικότητα, την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό. Το 

2008 ιδρύθηκε  στο  σχολείο  ένα  Μουσείο  Σχολικής  Μνήμης  που 

εξακολουθεί να εμπλουτίζεται με νέες προθήκες.

Το  σχολείο  υπ' αρ. 5 δέχεται  μαθητές  ταλαντούχους  στις  καλές 

τέχνες που πρέπει να δώσουν εξετάσεις στη μουσική και στο τραγούδι 

για  να  γίνουν  δεκτοί. Συχνά  οργανώνουν  πολιτιστικές  εκδηλώσεις 

ευρείας  κλίμακας  που  φιλοξενούνται  στις  εγκαταστάσεις  τους, οι 

οποίες  περιλαμβάνουν  αίθουσες  γενικής  εκπαίδευσης, εργαστήρια 

πληροφορικής , καλών  τεχνών , φυσικής  και  χημείας , αίθουσα 

συνεδριάσεων, αίθουσες εκπαιδευτικών κλπ.

Το  σχολείο  υπ' αρ. 6 δέχεται  μαθητές  από  την  πόλη  και  τα 

κοντινά χωριά. Η υποδομή είναι πολύ καλή και το σχολείο έχει καλή 

φήμη όσον αφορά τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα των αποφοίτων του. 

Διαθέτει   όλα  τα  είδη  σχολικών  εργαστηρίων, εσωτερικών  και 

υπαίθριων  αθλητικών  εγκαταστάσεων, ενώ  συχνά  συμμετέχει  σε 

κοινωνικές  και  πολιτιστικές  δραστηριότητες  της  ευρύτερης  τοπικής 

κοινότητας. Το σχολείο αυτό είναι ένα από τα λίγα σχολεία με θετική 

στάση  απέναντι  στην  αυτοαξιολόγηση  σχολικών  μονάδων  (ΑΣΜ) και 

έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε παλαιότερα προγράμματα ΑΣΜ.
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ΜΕΡΟΣ 2: ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Όσον αφορά τον κώδικα 1, και σύμφωνα με τους συμμετέχοντες 

στις συνεντεύξεις που έγιναν στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, η 

σχολική  βελτίωση  (ΣΒ) συνδέεται  με  τους  ανθρώπινους  πόρους. Πιο 

συγκεκριμένα, η  ΣΒ  εξαρτάται  από  τις  καλές  σχέσεις  και  τη 

συνεργασία μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών καθώς και 

μεταξύ  των  εκπαιδευτικών, της  ενδοϋπηρεσιακής  κατάρτισης  που 

παρέχει  το  κράτος, της  αυτοπεποίθησης  των  εκπαιδευτικών  και  της 

επαγγελματικής  τους  ανάπτυξης. Η  αμοιβαία  εμπιστοσύνη  μεταξύ 

δασκάλων  και  μαθητών, η  συχνή  αξιολόγηση  και  η  πολλαπλή 

ανάπτυξη  χωρίς  διακρίσεις. Επίσης, η  ΣΒ  έχει  να  κάνει  με  το  γενικό 

επίπεδο  σχολικής  υποδομής  και  εξοπλισμού, την  αναβάθμιση  του 

προγράμματος  σπουδών, την  ενημέρωση  των  βιβλίων  και  άλλων 

μέσων  διδασκαλίας, την  εισαγωγή  νέων  τεχνολογιών  στη  μαθησιακή 

διαδικασία, τη  συμμετοχή  σε  εξωδιδακτικές  δραστηριότητες  και 

κυρίως  η  ΣΒ  έχει  να  κάνει  με  τη  χρηματοδότηση  και  το  επίπεδο 

ανταπόκρισης  στις  νέες  κοινωνικές, οικονομικές  και  πολιτικές 

προκλήσεις  (π .χ . μονογονεϊκές  οικογένειες , οικονομική  κρίση , 

πολυπολιτισμικές κοινωνίες, εισροή προσφύγων) που επηρεάζουν την 

εκπαιδευτική  κοινότητα. Υποστήριξη  από  ειδικές  μονάδες  (π.χ. 

κοινωνικοί  λειτουργοί), η  ευελιξία  στη  χρήση  του  διδακτικού  υλικού 

και  η  ελευθερία  στον  σχολικό  σχεδιασμό  ζητούνται  από  τους 

συμμετέχοντες για μια αποτελεσματική ΣΒ που θα οδηγήσει τελικά σε 

ένα ποιοτικό παραγόμενο σχολικό έργο.
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Επιπλέον, οι  εκπαιδευτικοί  ορίζουν  την  ΑΣΜ  ως  συνεχή 

προσπάθεια βασισμένη στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη μεταξύ των 

κύριων  φορέων  (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές), ως  διαδικασία 

ανίχνευσης  προβλημάτων  και  τομέων  βελτίωσης, ως  διαδικασία 

καθορισμού στόχων με επακόλουθη παρακολούθηση και αξιολόγηση 

των  αποτελεσμάτων. Η  ΑΣΜ  θα  οδηγήσει  τελικά  σε  γνώση  των 

πλεονεκτημάτων και αδυναμιών της σχολικής μονάδας για χάρη της 

ΣΒ  και  με  τους  μαθητές  ως  τους  κύριους  επωφελούμενους. Ωστόσο, 

υπάρχουν  μεμονωμένες  φωνές  που  φωνάζουν  ότι  "είναι πολύ  κακό 

για  τίποτα" ή  ότι  "η ΑΣΜ  δεν  είναι  παρά  ένας  μύθος  που 

χρησιμοποιείται από το σύστημα για την παγίδευση μας" ή πως "είναι 

απλώς  θέμα  λογοδοσίας  προς  την  ευρύτερη  κοινωνία, στους 

ενδιαφερόμενους φορείς".

Επίσης, όσον  αφορά  τη  συλλογική  κατανόηση  της  ΑΣΜ, 

δηλώθηκε  ότι  υπάρχει  μια  έννοια  συλλογικού  σχεδιασμού/

προγραμματισμού  των  δραστηριοτήτων  του  σχολικού  έτους  που 

λαμβάνει  χώρα  κατά  τις  αρχικές/ενδιάμεσες/τελικές συναντήσεις  του 

συλλόγου διδασκόντων και του διευθυντή των εκπαιδευτικών σε κάθε 

σχολική μονάδα. Τα καθήκοντα των καθηγητών στα Γενικά Λύκεια (π.χ. 

διδακτέα  ύλη  εξετάσεων  για  εισαγωγή  στα  ΑΕΙ) τους  ωθούν  σε 

στενότερη συνεργασία ενώ στο Γυμνάσιο οι σχέσεις είναι πιο χαλαρές. 

Όταν  οι  εκπαιδευτικοί  πρέπει  να  δουλεύουν  ταυτόχρονα  σε  3-4 

σχολεία, ο  σχεδιασμός  της  ΑΣΜ  επηρεάζεται  αρνητικά. Υπάρχει  μια 

ασαφής ιδέα για την ΑΣΜ λόγω της απρογραμμάτιστης και ελλιπούς 

υλοποίησής της πριν από τέσσερα χρόνια.

Επιπλέον, η  πλειοψηφία  των  εκπαιδευτικών  συμμετείχε  σε 

κάποια  διαδικασία  ΑΣΜ  είτε  στην  πιλοτική  φάση  (2012-13) είτε  στην 

κανονική  (2014-15), η  οποία  ήταν  θεσμική  αλλά  ημιτελής  καθότι  η 
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σχετική  εγκύκλιος  αποσύρθηκε  στη  μέση  του  σχολείου  έτος  από  τη 

νεοεκλεγείσα  κυβέρνηση  (2015). Υπήρχε  άγχος  και  δισταγμός  για  τα 

πραγματικά  οφέλη  της  ΑΣΜ, πιθανώς  επειδή  ήταν  υποχρεωτική  και 

επεβλήθη απότομα.

Ως επί το πλείστον οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι ο αντίκτυπος 

της ΑΣΜ θα είναι αρνητικός, διότι το νέο νομικό πλαίσιο είναι ασαφές, 

βιαστικό και δεν είναι ευπρόσδεκτο από την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Όπως  λένε  "είναι πρόσθετη  σχολική  εργασία  χωρίς  καθοδήγηση  ή 

οδηγίες για τον τρόπο αποτελεσματικής εκτέλεσης" ή ότι είναι "πολύ 

απαιτητικό, πολύ  κακό  για  το  τίποτα" ή  ότι  δεν  έχει  "καμία 

συγκεκριμένη  ωφέλεια  για  τους  διδάσκοντες". Εάν  βελτιωθούν  οι 

διαδικασίες, τότε η ΑΣΜ θα επιφέρει ενδεχομένως μερικές βελτιωμένες 

μεθόδους  διδασκαλίας, καινοτόμες  δραστηριότητες  και  αλλαγές  στη 

νοοτροπία των διδασκόντων όσον αφορά τις συνεργατικές ενέργειες. 

Στην αρχή, θα υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις λόγω της έλλειψης της 

κουλτούρας  της  ΑΣΜ  στα  σχολεία  ενώ  τα  προγράμματα  κατάρτισης 

στην  ΑΣΜ  θα  πρέπει  να  προσαρμόζονται  στις  τοπικές  συνθήκες. Θα 

είναι  πρόσθετη  δουλειά  για  τους  Διευθυντές  που  θα  μειώσουν 

ενδεχομένως  τη  συμμετοχή  των  εκπαιδευτικών  στη  διαδικασία. 

Πιθανότατα οι εκπαιδευτικοί τελικά θα αποβάλλουν τη δικαιλογημένη 

προκατάληψή  τους  για  την  ΑΣΜ  λόγω  της  προηγούμενης  αρνητικής 

εμπειρίας πολλών κακών επιθεωρητών.

  Συνολικά, η  προοπτική  της  ΑΣΜ  έχει  διχάσει  τις  απόψεις  των 

εκπαιδευτικών. Οι μισοί από αυτούς θα προτιμούσαν η ΑΣΜ να είναι 

προαιρετική  προκειμένου  να  εξοικειωθούν  με  τη  διαδικασία  και 

αργότερα να είναι υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες 

πιστεύουν ότι η ΑΣΜ δεν πρέπει να συνδέεται με κυρώσεις ή δείκτες 

παραγωγικότητας . Τα  αποτελέσματα  της  ΑΣΜ  πρέπει  να 
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χρησιμοποιούνται  μόνο  για  τον  σχεδιασμό  μέτρων  βελτίωσης. Η 

πλειοψηφία  δήλωσε  ότι  η  ΑΣΜ  θα  μπορούσε  να  είναι  δίκαιη  και 

υποχρεωτική  μόνο  εάν  όλοι  οι  διδάσκοντες  μοιράζονται  το  ίδιο 

επίπεδο  ενδοεπιχειρησιακής  κατάρτισης, υποδομής, εξοπλισμού  κλπ. 

Οι μισοί από αυτούς πιστεύουν ότι εάν υλοποιηθεί σωστά η ΑΣΜ τότε 

θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στα σχολεία.

Η  ΑΣΜ  ΩΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΣΤΗ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

Όσον αφορά τον Κώδικα 2, δεν υφίσταται επίσημη προσέγγιση 

της ΑΣΜ στα ελληνικά σχολεία. Ωστόσο, συχνά εφαρμόζεται άτυπα, όχι 

συστηματικά, συχνά ατομικά και κυρίως με υποκειμενικό, προσωπικό 

τρόπο  αξιολόγησης. Οι  κοινοί  στόχοι  που  ορίζονται  από  το  κράτος 

αφορούν  το  διδακτικό  υλικό  (ποσότητα και  διάρκεια) καθώς  και 

ορισμένες ειδικές πρωτοβουλίες (π.χ. θεματική εβδομάδα, δημιουργικές 

μέρες κλπ.).

Στα  ελληνικά  δημόσια  σχολεία, κανένα  συγκεκριμένο  άτομο  δεν 

είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη σχολικών σχεδίων 

ενώ  ο  διευθυντής  και  ο  σύλλογος  διδασκόντων  μοιράζονται  την 

ευθύνη  πρακτικά  και  σύμφωνα  με  τη  νέα  αδρανή  εγκύκλιο. Ωστόσο, 

υπάρχει  έλλειψη  συστηματικής  υποστήριξης  ή  καθοδήγησης  και 

συνεπώς υπάρχει έλλειμμα συλλογικής κουλτούρας για τον σχεδιασμό 

και την αξιολόγηση.

Ο διευθυντής του σχολείου, ο σύλλογος διδασκόντων, το Κέντρο 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης, οι Εκπαιδευτικοί Συντονιστές, οι τοπικοί 

εταίροι, οι τοπικές αρχές, η ένωση γονέων και η εκκλησία συμμετέχουν 

στο  σχεδιασμό, την  ανάπτυξη  και  την  αξιολόγηση  των  σχολικών 

σχεδίων βελτίωσης.
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Όσον αφορά την προηγούμενη χρήσιμη εμπειρία που προέκυψε 

από  προηγούμενες  σχολικές  πρακτικές  που  θα  μπορούσαν  να 

βοηθήσουν  το  σχολείο  με  την  ΑΣΜ, ανέφεραν  την  ατελή  διαδικασία 

που  έλαβε  χώρα  πριν  από  τέσσερα  χρόνια  και  την  άτυπη  εμπειρία 

από  τις  τακτικές  συναντήσεις  των  δασκάλων. Ο  θετικός  αντίκτυπος 

αυτής  της  απογοητευτικής  διαδικασίας  ήταν  η  δημιουργία  μιας 

βασικής κουλτούρας συνεργασίας μέσα στην σχολική κοινότητα.

Σε  κάθε  περίπτωση, η  ΑΣΜ  θα  μπορούσε  να  συμβάλει  στη 

βελτίωση  στα  σχολεία  με  τους  ακόλουθους  τρόπους: όλοι  οι 

εμπλεκόμενοι θα συμμετέχουν ενεργά και θα μοιράζονται την ευθύνη, 

θα  υπάρξει  επικοινωνία, διάλογος, έρευνα, ανταλλαγή  εμπειριών/

καλών πολιτικών μεταξύ του διοικητικού συλλόγου διδασκόντων και 

των  τοπικών  αρχών  καθώς  και  ανάμεσα  στα  μέλη  του  συλλόγου 

διδασκόντων, θα  τίθενται  στόχοι  που  θα  παρακολουθούνται, θα 

αναθεωρούνται και θα αξιολογούνται · θα βρεθούν οι τομείς που θα 

βελτιωθούν  και  τα  προβλήματα  που  πρέπει  να  επιλυθούν  με 

επιστημονικό, οργανωμένο τρόπο. 

Τα σχολικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό 

της  σχολικής  βελτίωσης  προέρχονται  από  την  παρατήρηση  και  τη 

βέλτιστη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών. Οι συμμετέχοντες 

απάντησαν  ότι  λαμβάνουν  υπόψη  την  υφιστάμενη  υποδομή, τις 

διαθέσιμες μονάδες υποστήριξης, το κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο 

των  μαθητών, την  πολιτιστική  ποικιλομορφία  κλπ. Επιπρόσθετα, τα 

δεδομένα  προέρχονται  από  την  ψηφιακή  βάση  του  υπουργείου 

Παιδείας, την καρτέλα των μαθητών και τις διάφορες συζητήσεις για 

την  πρόοδο  των  μαθητών  και  για  το  σχολικό  έργο  γενικότερα  που 

πραγματοποιούνται στην καθημερινή σχολική ζωή.
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Οι  εκπαιδευτικοί  ανέφεραν  ότι  λαμβάνουν  τις  όποιες 

κατευθυντήριες  γραμμές  από  το  εγχειρίδιο  ειδικότητας  των 

εκπαιδευτικών, τις  εγκυκλίους  του  υπουργείου, τη  μεταξύ  τους 

συνεργασία  και  λιγότερο  από  τα  στελέχη  καθοδήγησης  και 

υποστήριξης. Όσον  αφορά  τα  σχέδια  των  ΣΒ  για  τις  εξωτερικές 

σχέσεις, είναι  άτυπα  και  αποσκοπούν  στη  βελτίωση  των  σχέσεων 

μεταξύ σχολείου, οικογένειας και ευρύτερης τοπικής κοινότητας.

Τα σχολεία δεν έχουν γραπτό σχέδιο βελτίωσης του σχολείου. Το 

ένα  υπαρκτό  στοιχείο  πιο  κοντά  σε  ένα  σχέδιο  ΣΒ  είναι  ο 

προγραμματισμός  που  γίνεται  στην  αρχή  του  σχολικού  έτους, 

γραμμένος  στο  πρακτικό  του  Βιβλίου  Πράξεων  του  Συλλόγου 

Διδασκόντων  με  τα  καθήκοντα  που  έχουν  ανατεθεί  σε  κάθε 

εκπαιδευτικό  (π.χ. αντιπρόσωποι, επικεφαλής  των  εργαστηρίων) 

ειδικά  ετήσια  έργα, επετείους, ειδικές  εκδηλώσεις  κ.λπ.) που 

επαναλαμβάνονται σε ετήσια βάση.

Ως  βασικοί  τομείς  της  σχολικής  βελτίωσης  θεωρούνται  η 

υποδομή, οι  μέθοδοι  διδασκαλίας, η  επαγγελματική  εξέλιξη  των 

εκπαιδευτικών, η  επικαιροποίηση  του  εκπαιδευτικού  υλικού, η 

αυτονομία  της  σχολικής  μονάδας, η  βελτίωση  των  σχέσεων  μεταξύ 

των μελών του συλλόγου διδασκόντων, οι ίσες ευκαιρίες για όλους και 

η επιδίωξη της ευτυχίας των μαθητών.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΜ

Τα  ευρήματα  που  σχετίζονται  με  τον  Κώδικα  3 δείχνουν  ότι  οι 

εκπαιδευτικοί  δεν  έλαβαν  καμία  εκπαίδευση  για  το  πώς  να 

πραγματοποιήσουν την ΑΣΜ και τη βελτίωση καθώς οι γνώσεις τους 

προέρχονται  από  την  προσωπική  εμπειρία, από  ορισμένα  σεμινάρια 

καθώς και από πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.
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Όσον αφορά τις πτυχές της διαδικασίας της ΑΣΜ που κρίνονται 

ως δύσκολες για τους εκπαιδευτικούς, η πλειοψηφία επικεντρώνεται 

στην έλλειψη επαρκούς χρόνου, στο γεγονός ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί 

πρέπει  να  εργαστούν  για  4 ή  περισσότερα  διαφορετικά  σχολεία, οι 

συχνές  αλλαγές  στο  προσωπικό, η  έλλειψη  σχετικής  εμπειρίας, η 

έλλειψη  ενδοϋπηρεσιακής  κατάρτισης, η  καθοδήγηση  ή  ο  κουλτούρα 

της  συνεργασίας, ο  δισταγμός  και  ακόμη  περισσότερο  η  άρνηση. Οι 

ερωτώμενοι προτείνουν τη δημιουργία ενός σχολικού πυρήνα που θα 

εκπαιδεύσει  και  θα  υποστηρίξει  τα  άλλα  μέλη  του  συλλόγου 

διδασκόντων στην ΑΣΜ.

Η  κατάρτιση  των  σχολείων  για  πλήρη  εμπλοκή  στην  ΑΣΜ  και 

βελτίωση  απαιτεί  την  ύπαρξη  ενεργών  μονάδων  υποστήριξης, την 

κατανόηση  της  σημασίας  της, την  κάλυψη  όλων  των  απαραίτητων 

σταδίων  (προγραμματισμός , παρακολούθηση , ανατροφοδότηση , 

αναθεώρηση, αξιολόγηση), την  κουλτούρα  συνεργασίας, προοπτική 

πρακτικής  εφαρμογής  , η  ενσωμάτωση  καλών  πολιτικών  στα 

μελλοντικά σχέδια, η παροχή σεμιναρίων, η πρόσθετη υποστήριξη των 

νέων  εκπαιδευτικών, η  προσφορά  σύγχρονου  υλικού, εργαλείων  και 

εξοπλισμού  που  ανταποκρίνονται  στις  τρέχουσες  εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Ωστόσο, ορισμένοι  εκπαιδευτικοί  δίσταζαν  να  απαντήσουν 

σε αυτή την ερώτηση.

Η ΑΣΜ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

Αναφερόμενοι  στον  Κώδικα  4 και  στις  συνέπειες  από  την 

εισαγωγή  της  ΑΣΜ  στα  ελληνικά  σχολεία, οι  αρνητικές  προβλέψεις 

φαίνεται να υπερτερούν των θετικών. Πιο συγκεκριμένα:

Αρνητικές: επιβράδυνση  της  σταδιοδρομίας  των  εκπαιδευτικών 

(επίπεδο + μισθός), ακραίος  ανταγωνισμός, έλλειψη  εμπιστοσύνης 
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μεταξύ  συναδέλφων, άγχος, δυσπιστία, υπερφόρτωση  εργασίας, 

κατηγοριοποίηση των σχολείων. Ανησυχίες σχετικά με την υλοποίηση 

της ΑΣΜ ως μια συνοπτική, γραφειοκρατική προσέγγιση. Αναφέρθηκε 

επίσης ότι "με αυτή τη βιασύνη για την εφαρμογή της ΑΣΜ, βλέπουμε 

το δέντρο και χάνουμε το δάσος!"

Θετικές: αυτο-βελτίωση, εκπαιδευτικό  έργο  καλύτερης  ποιότητας, 

συντονισμένη  σχολική  ζωή, πολιτισμός  συνεργασίας, συλλογικότητα, 

κοινή  ευθύνη, συλλογική  ανάθεση  καθηκόντων, βέλτιστη  σχολική 

λειτουργία.

Επίσης, υπάρχει  μια  διάχυτη  αίσθηση  ότι  η  σχολική  κοινότητα  δεν 

είναι  διατεθειμένη  να  συμμετάσχει  στην  ΑΣΜ. Οι  εκπαιδευτικοί 

δικαιολογούν  αυτή  την  προσέγγιση  ως  απόρροια  της  προηγούμενης 

αρνητικής, ελλιπούς  εμπειρίας  τους  με  την  ΑΣΜ. Επιπλέον, αρκετοί 

πιστεύουν  ότι  ίσως  έτσι  "τα δημόσια  σχολεία  θα  αποκτήσουν  τη 

νοοτροπία  των  ιδιωτικών, όπου  η  ικανοποίηση  του  πελάτη  είναι  ο 

κυρίαρχος  παράγοντας", ενώ παραδέχονται σχεδόν όλοι ότι "το νέο, το 

άγνωστο  είναι  αγχωτικό". Αναγνωρίζουν  τη  σημασία  της  ΑΣΜ, αλλά 

δεν  θέλουν  να  συνδεθεί  με  οικονομετρικούς  παράγοντες. Οι 

εκπαιδευτικοί  ζητούν  συμβουλευτική  υποστήριξη  από 

εμπειρογνώμονες, αξιοκρατία  στην  επιλογή  των  αξιολογητών  τους, 

σαφή καθοδήγηση και τελικά ΑΣΜ και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού/

εκπαιδευτικού έργου. Στο σύνολό τους αποκλείουν τη συμμετοχή των 

γονέων. Ωστόσο, πιστεύουν  ότι  η  πλήρης  υιοθέτηση  της  ΑΣΜ  είναι 

θέμα χρόνου.

Οι εξωτερικοί φορείς που εμπλέκονται ή είναι υπεύθυνοι για την 

ΑΣΜ  είναι  κυρίως  μονάδες  του  υπουργείου  Παιδείας  όπως  το 

Ινστιτούτο  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής, τα  Περιφερειακά  Κέντρα 

Εκπαίδευσης, τα  Κέντρα  Αειφόρου  Ανάπτυξης  κλπ. Επίσης, η  ένωση 
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γονέων, οι  τοπικές  αρχές  και  οι  τοπικές  ενώσεις/ σύλλογοι/

επιμελητήρια είναι ευπρόσδεκτοι στη διαδικασία της ΑΣΜ μόνο εάν η 

συμμετοχή  τους  είναι  συμβουλευτική  και  όχι  παρεμβατική. Επιπλέον, 

προτείνεται  η  δικτύωση  των  σχολείων  ως  ένας  καλός  τρόπος 

ανταλλαγής  καλών  πρακτικών  που  θα  περιορίσει  την  ΑΣΜ  ως  μια 

εσωτερική διαδικασία εντός της ευρύτερης σχολικής κοινότητας.

Η  συμμετοχή/υποστήριξη του  σχολικού  συμβούλου/συντονιστή 

στη  διαδικασία  βελτίωσης  των  σχολείων  προβλέπεται  από  το  νέο, 

ανενεργό νόμο. Όμως οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι ο ρόλος του   

"πρέπει να είναι ουσιαστικός" και υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ως 

προς  τη  αποτελεσματικότητά  του  λόγω  του  μεγάλου  αριθμού 

απομακρυσμένων σχολικών μονάδων ανά συντονιστή.

Η ΑΣΜ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η  ερμηνεία  των  ευρημάτων  του  Κώδικα  5 δείχνει  ότι  για  τους 

εκπαιδευτικούς  αναμένονται  πολλαπλά  οφέλη  της  ΑΣΜ, όπως: η 

βελτίωση  της  διδασκαλίας, η  ηθική  ικανοποίηση, η  συναισθηματική 

ασφάλεια και η επίτευξη των στόχων, η αναζήτηση νέων μεθόδων, η 

συνεργασία, η  κοινή  ευθύνη, η  αλληλεγγύη, η  βελτίωση  μέσω  της 

ανταλλαγής  ιδεών  και  μεθόδων, η  ενεργή  συμμετοχή  στην  κατανομή 

των  εκπαιδευτικών  αναγκών  και  σε  ολόκληρη  την  εν  εξελίξει 

διαδικασία.

Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει 

ότι η ΑΣΜ θα επηρεάσει σοβαρά τον τρόπο με τον οποίο οι καθηγητές 

αναστοχάζονται  τη  διδακτική  πρακτική  τους  και  θα  υπάρξουν 

αλλαγές  στους  τρόπους  συνεργασίας, στην  υιοθέτηση  ορθών 

πρακτικών και σε αυξημένη αυτοαξιολόγηση ενώ η μετάβαση δεν θα 
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είναι  εύκολη  λόγω  των  καθιερωμένων  μεθόδων  και  στάσεων  των 

εκπαιδευτικών.

Τέλος, Αναμένεται ότι θα υπάρξει βελτίωση της πρακτικής τους 

στη διδασκαλία κατά την εισαγωγή της ΑΣΜ, υπό την προϋπόθεση ότι 

θα συνδυαστεί με σχετική κατάρτιση.

Η ΑΣΜ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Όσον αφορά τον Κώδικα 6 που εξετάζει το ρόλο της ΑΣΜ στην 

ηγεσία  και  τη  διοίκηση, τα  βασικά  οφέλη  της  ΑΣΜ  είναι  οι 

συμμετοχικές προσεγγίσεις, η ηθική ικανοποίηση, ο προβληματισμός, η 

τεκμηρίωση των αιτημάτων προς την κεντρική διοίκηση για πρόσθετη 

στελέχωση και χρηματοδότηση, η επιτυχία και η αποτελεσματικότητα, 

η εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων και η αυξημένη σχολική αυτονομία.

Περαιτέρω, η  ΑΣΜ  θα  επηρεάσει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  οι 

ηγέτες  αναστοχάζονται  την  πρακτική  τους  και  πιθανότατα  θα 

συμβάλλει  σε  ένα  πιο  συμμετοχικό  μοντέλο  διαχείρισης. Θα  είναι 

επίσης  καλύτερα  οργανωμένοι, επιδιώκοντας  να  αυτοβελτιωθούν, θα 

αναζητήσουν  καινοτομίες  και  θα  περιορίσουν  την  αυθαιρεσία  τους. 

Αρκετές φορές ειπώθηκε ότι πολλά εξαρτώνται από τον τελικό στόχο 

της ΑΣΜ και από την ποιότητα του χαρακτήρα της σχολικής ηγεσίας. 

Ένας  εκπαιδευτικός  ανέφερε  χαρακτηριστικά  ένα  απόσπασμα 

αρχαίου συγγραφέα λέγοντας ότι οι διευθυντές θα πρέπει πάντα να 

θυμούνται ότι «κυβερνούν τους ανθρώπους, κυβερνούν σύμφωνα με το 

νόμο και δεν θα κυβερνούν για πάντα» (Αγάθων, 450-400 π.Χ.)

Τέλος, όλοι οι ερωτηθέντες αναμένουν ότι η εισαγωγή της ΑΣΜ 

θα  βελτιώσει  την  ηγετική  και  διοικητική  πρακτική  στα  ελληνικά 

σχολεία. Για  καλύτερα  αποτελέσματα, η  ΑΣΜ  θα  πρέπει  να  εμπλέξει 
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όλους  τους  βασικούς  ενδιαφερόμενους  (μαθητές , διευθυντές , 

συλλόγους διδασκόντων και συλλόγους γονέων).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Συνολικά, το  σημερινό  σύστημα  βελτίωσης  στα  σχολεία  δεν 

εξαρτάται  από  την  ΑΣΜ  αλλά  συνδέεται  με  τις  επιλογές  και  τις 

προτεραιότητες  του  κράτους  που  πρέπει  να  αποφασίσει  για  το 

επιθυμητό  είδος  σχολείου  και  πολίτη. Έχει  να  κάνει  με  την  έγκαιρη 

στελέχωση των σχολείων, τα οικονομικά κίνητρα, την υποστήριξη της 

κατάρτισης, τη  δημιουργία  της  κουλτούρας  συνεργασίας, τις 

στοχοθετημένες  δραστηριότητες , τις  προσεγγίσεις  επίλυσης 

προβλημάτων  και  τέλος  με  τη  συστηματοποίηση  και  τους 

περιορισμούς των διαδιακασιών ΑΣΜ.

Άλλα  θέματα  που  τέθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  της  συνέντευξης 

ήταν  η  ανάγκη  για  διοικητικό  προσωπικό  στα  σχολεία, σύγχρονες 

εγκαταστάσεις  και  εξοπλισμό , συμβουλευτικά  όργανα , 

εμπειρογνώμονες, πρόσθετη  κατάρτιση, αύξηση  μισθών  και, τέλος, η 

ανάγκη  της  σχολικής  κοινότητας  για  παρατεταμένη  περίοδο  χωρίς 

αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.

Όσον  αφορά  τα  κατάλληλα  άτομα /γραφεία για  να 

καθοδηγήσουν τους εκπαιδευτικούς για μια πιο αποτελεσματική ΑΣΜ, 

οι  συμμετέχοντες  ανέφεραν  τις  τοπικές  και  περιφερειακές  μονάδες 

υποστήριξης  του  Υπουργείου  Παιδείας  (Περιφερειακά Κέντρα 

Εκπαίδευσης, Κέντρα  Αειφόρου  Ανάπτυξης, Κέντρα  Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης) το  σύλλογο  διδασκόντων, τις  τοπικές  αρχές  και  τους 

συλλόγους γονέων.
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                                          Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης

                                                         Στερεάς Ελλάδας   

Οι  προσδοκίες  για  το  μέλλον  της  ΑΣΜ  είναι  θετικές, υπό  την 

προϋπόθεση  ότι  θα  προηγηθεί  ειδική  εκπαίδευση  για  τη  σταδιακή 

αλλαγή και βελτίωση της σχετικής σχολικής κουλτούρας. Η διαδικασία 

εισαγωγής  της  ΑΣΜ  θα  είναι  σκληρή  και  μακρόχρονη  αλλά  είναι 

απαραίτητη. Εάν  εφαρμοστεί  σωστά, θα  υπάρξουν  μόνο  θετικά 

αποτελέσματα. Ο  κύριος  φόβος  είναι  ότι  εάν  οι  αξιολογητές  δεν 

επιλεγούν  αμερόληπτα  και  με  αξιοκρατικά  κριτήρια, η  ΑΣΜ  θα  είναι 

αναξιόπιστη, ανεπιθύμητη και το σχολείο θα κινδυνεύει από άδικη και 

αθέμιτη κατηγοριοποίηση.
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