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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 ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

Περίληψη
Η  παρούσα  έκθεση, ως  μέρος  ενός  έργου  που  χρηματοδοτείται 

από  το  πρόγραμμα  Erasmus+ με  τίτλο  "Εποπτεύοντας τα  Σχολεία  τον 

21ο αιώνα: Ψηφιακά Εργαλεία και Σχέδια Βελτίωσης (SS21DTIP)" παρέχει 

μια επισκόπηση μιας σειράς έξι περιπτωσιολογικών μελετών σχετικά 

με  τις  πρακτικές  της  αυτοαξιολόγησης  σχολικών  μονάδων  (ΑΣΜ) σε 

έξι  ιρλανδικά  σχολεία. Ο  πρωταρχικός  στόχος  των  Μελετών 

περίπτωσης  ήταν  να  διερευνηθεί  σε  ποιο  βαθμό  το  καθολικό 

καθεστώς  της  ΑΣΜ  έχει  γίνει  ένα  βασικό  μέρος  των  καθημερινών 

λειτουργιών  της  σχολικής  ζωής. Στο  πλαίσιο  αυτό  εξετάζονται 

διάφορα  θέματα  που  έχουν  αντίκτυπο  στη  δημιουργία  μιας 

κουλτούρας  της  ΑΣΜ  (Κατανόηση της  ΑΣΜ  και  Βελτίωση, Η  ΑΣΜ  ως 

συνολική  σχολική  προσέγγιση  για  τη  βελτίωση  του  σχολείου, 

Δυνατότητα των εκπαιδευτικών να συνεργαστούν για την ΑΣΜ, Η ΑΣΜ 

ως  εργαλείο  για  την  πρακτική  της  σχολικής  βελτίωσης, Η  ΑΣΜ  ως 

εργαλείο  βελτίωσης  της  διδακτικής  πρακτικής, Η  ΑΣΜ  ως  εργαλείο 

βελτίωσης της διοίκησης και της διαχείρισης). Τα ευρήματα δείχνουν 

ότι, αφενός, οι εκπαιδευτικοί που κατανοούν την ΑΣΜ είναι σε μεγάλο 

βαθμό  σύμφωνοι  με  τις  κυβερνητικές  πρωτοβουλίες, αφετέρου  και 

όπως σε όλες τις χώρες, τα ζητήματα αφθονούν, όχι τόσο σε σχέση με 

την  πολυπλοκότητα  της  ΑΣΜ  ή  της  ίδια  την  ΑΣΜ  αλλά  με  την 

εξασφάλιση ότι η ανάπτυξη των διαδικασιών ΑΣΜ δεν θα πρέπει να 
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παρεμποδίζουν  την  τελική  επιδίωξη  της  ΑΣΜ  που  είναι  η  βελτίωση 

της  διδασκαλίας  και  της  μάθησης  και  ο  τελικός  στόχος  για  τους 

εκπαιδευτικούς, ο  οποίος  θα  επικεντρωθεί  στην  παροχή  μιας 

ποιοτικής εκπαιδευτικής εμπειρίας για όλους τους μαθητές.

Λέξεις-κλειδιά
Αξιολόγηση, Βελτίωση, Επιθεώρηση, Ενημέρωση  Δεδομένων, Λήψη 

αποφάσεων, Διακυβέρνηση

Εισαγωγή
Η  παρούσα  έκθεση, ως  μέρος  ενός  έργου  που  χρηματοδοτείται 

από  το  Erasmus + με  τίτλο  "Εποπτεύοντας τα  Σχολεία  τον  21ο αιώνα: 

Ψηφιακά  Εργαλεία  και  Σχέδια  Βελτίωσης  (SS21DTIP)" παρέχει  μια 

επισκόπηση  μιας  σειράς  έξι  περιπτωσιολογικών  μελετών  στα 

ιρλανδικά  σχολεία. Ο  πρωταρχικός  στόχος  των  περιπτωσιολογικών 

μελετών ήταν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και 

των  διευθυντών  των  σχολείων  σχετικά  με  τις  προκλήσεις  και  να 

υποστηριχθεί η ενσωμάτωση της ΑΣΜ και των σχεδίων βελτίωσης στα 

ιρλανδικά  σχολεία. Μετά  από  μια  ανασκόπηση  της  βιβλιογραφίας 

εξετάστηκαν  διάφορα  θέματα  που  έχουν  αντίκτυπο  στη  δημιουργία 

μιας κουλτούρας της ΑΣΜ (Κατανόηση της ΑΣΜ και Βελτίωση, Η ΑΣΜ 

ως  συνολική  σχολική  προσέγγιση  για  τη  βελτίωση  του  σχολείου, 

Δυνατότητα των εκπαιδευτικών να συνεργαστούν για την ΑΣΜ, Η ΑΣΜ 

ως  εργαλείο  για  την  πρακτική  της  σχολικής  βελτίωσης, Η  ΑΣΜ  ως 

εργαλείο  βελτίωσης  της  διδακτικής  πρακτικής, Η  ΑΣΜ  ως  εργαλείο 

βελτίωσης της διοίκησης και της διαχείρισης). Η έκθεση ξεκινά με τη 

σύνταξη ενός περιληπτικού προφίλ των έξι σχολικών περιπτώσεων. 

Βάσει  αυτού, γίνεται  συνοπτική  ανάλυση  των  έξι  θεμάτων  που 
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προκύπτουν  από  τη  βιβλιογραφία. Τέλος, περιγράφεται  η  συζήτηση 

και η ολοκλήρωση των πορισμάτων της έρευνας.

Χαρακτηριστικά σχολείων
Ο  Πίνακας  1 παρουσιάζει  τα  χαρακτηριστικά  του  σχολικού 

προφίλ  κάθε  σχολείου  μελέτης  περιπτώσεων  που  συμμετείχε  στη 

μελέτη.

Τύπος 
σχολείο
υ

Κουλτούρα Δηµογραφικά Εγγεγραµµένοι 
µαθητές

Αριθµός εκπ/κών Συνεντεύξεις

Σχολ
είο 1

Α/θµιας, 
µικτό

Το σχολείο έχει 
χριστιανική 
κουλτούρα και είναι 
υπό την αιγίδα του 
Καθολικού 
Μητροπολίτη της 
τοπικής επισκοπής.

Ύπαιθρος 210

- 9 εκπ/κοί γενικής 
παιδείας 

- 2 εκπ/κοί ενισχυτικής 
διδασκαλίας 

- 1 εκπ/κός ειδικής 
αγωγής 

- 2 βοηθοί ειδικής 
αγωγής 

- 1 γραµµατέας 
- 1 επιστάτης

- Διευθυντής 
- 7 εκπ/κοί 
-

Σχολ
είο 2

Α/θµιας, 
µικτό

Το σχολείο έχει 
χριστιανική 
κουλτούρα και 
φροντίζει για παιδιά 
από την κοινότητα 
της Εκκλησίας της 
Ιρλανδίας

Αστική 
περιοχή

235

- 13 εκπ/κοί γενικής 
παιδείας 

- 5 εκπ/κοί ενισχυτικής 
διδασκαλίας 

- 2 βοηθοί ειδικής 
αγωγής 

- 1 γραµµατέας 
- 1 επιστάτης

- Διευθυντής 
- 5 εκπ/κοί

Σχολ
είο 3

Α/θµιας, 
µικτό

Το σχολείο έχει 
χριστιανική 
κουλτούρα και είναι 
υπό την αιγίδα του 
Καθολικού 
Μητροπολίτη της 
τοπικής επισκοπής.

Ύπαιθρος 220
- 5 εκπ/κοί γενικής 

παιδείας

- Διευθυντής 
- Υποδιευθυντής 
- 5 εκπ/κοί

Σχολ
είο 4

Β/θµιας, 
αρρένων

Το σχολείο έχει 
χριστιανική 
κουλτούρα και είναι 
υπό την αιγίδα του 
Καθολικού 
Μητροπολίτη της 
τοπικής επισκοπής.

Αστική 
περιοχή

1,000

− 47 εκπ/κοί γενικής 
παιδείας 

− 9 άτοµα βοηθητικό 
προσωπικό

- Διευθυντής 
- Υποδιευθυντής 
- 4 εκπ/κοί

Σχολ
είο 5

Β/θµιας, 
µικτό

Το σχολείο έχει 
χριστιανική 
κουλτούρα και είναι 
υπό την αιγίδα του 
Καθολικού 
Μητροπολίτη της 
τοπικής επισκοπής.

Ύπαιθρος
188 κορίτσια 
189αγόρια 

− 28 εκπ/κοί γενικής 
παιδείας 

− 9 άτοµα βοηθητικό 
προ

- Διευθυντής 
- Υποδιευθυντής 
- 6 εκπ/κοί
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ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Κατανόηση της ΑΣΜ και Βελτίωση

Σε όλα τα σχολεία, οι συμμετέχοντες, η κατανόηση της βελτίωσης 

του σχολείου και ο σκοπός της σχετίζονται, ως επί το πλείστον, με μια 

γενική διαδικασία για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης. 

Σύμφωνα με έναν δάσκαλο, "Είναι η διαδικασία παρακολούθησης της 

προόδου  του  σχολείου  σε  μια  μεγάλη  ποικιλία  θεμάτων  και  τομέων 

πολιτικής , συμπεριλαμβανομένων  του  προσωπικού  και  του 

Διοικητικού  Συμβουλίου  (στο οποίο  λογοδοτεί  ο  Διευθυντής  του 

σχολείου)". Ένας άλλος δάσκαλος δήλωσε επίσης ότι η κατανόηση της 

βελτίωσης του σχολείου και ο σκοπός της ήταν να ενισχυθούν "όλες οι 

πτυχές  της  διδασκαλίας  και, κυρίως, η  περαιτέρω  ανάπτυξη  της 

μάθησης των παιδιών".

Η  διαδικασία  σχολικής  βελτίωσης  για  όλα  τα  σχολεία 

συμπεριέλαβε επίσης τη σχολική κοινότητα “να συνεργαστούν για να 

κάνουν τα πράγματα καλύτερα για τους μαθητές”. Άλλες διαδικασίες 

για  τη  βελτίωση  του  σχολείου  προέκυψαν  επίσης, όπως  η  χρήση 

κριτηρίων  συγκριτικής  αξιολόγησης  για  τη  θέσπιση  μηχανισμών 

βελτίωσης του σχολείου. Όπως δήλωσε ένας δάσκαλος “Πρόκειται για 

την  εκτίμηση  του  σημείου  στο  οποίο  βρίσκεται  προς  το  παρόν  το 

σχολείο  με  σκοπό  τη  βελτίωσή  του”. Ένας  άλλος  δάσκαλος  δήλωσε 

επίσης  ότι  "η ΑΣΜ  βαθμολογεί  το  σχολείο  βάσει  αντικειμενικών 

Σχολ
είο 6

Β/θµιας 
Εκπ/σης  
& 
Κατάρτι
σης 
Μικτό

Το τοπικό Συµβούλιο 
Εκπ/σης και 
Κατάρτιση επιβλέπει 
το σχολείο ως An 
Forus Pátrúnachta 
(οι µαθητές 
διδάσκονται Αγγλικά, 
Ιρλανδικά & 
Γαλικάνικα)

Ύπαιθρος
220 κορίτσια 
120 αγόρια 

▪  24 εκπ/κοί γενικής 
παιδείας 
▪  6 άτοµα βοηθητικό 
προσωπικό

- Διευθυντής 
- Υποδιευθυντής 
- 3 εκπ/κοί
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κριτηρίων  με  σκοπό  να  ξεκινήσει  η  διαδικασία  σχεδιασμού  για 

βελτίωση".

Κατανόηση της ΑΣΜ και του σκοπού της

Από  την  άποψη  της  κατανόησης  της  ΑΣΜ  από  τους 

εκπαιδευτικούς  και  του  σκοπού  της, σχεδόν  σε  όλα  τα  σχολεία, οι 

εκπαιδευτικοί  που  κατανοούν  την  ΑΣΜ  και  το  σκοπός  της  είναι  σε 

μεγάλο βαθμό σύμφωνοι με εκείνους της επιθεώρησης στην Ιρλανδία, 

όπου  η  ΑΣΜ  θεωρείται  μια  συνεργατική  διαδικασία  που  εστιάζεται 

στην  ενίσχυση  της  διδασκαλίας  και  της  μάθησης. Σύμφωνα  με  έναν 

διευθυντή: "Η αυτοαξιολόγηση  των  σχολείων  είναι  μια  συνεργατική 

διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση 

του σχολείου". Ένας άλλος διευθυντής δήλωσε επίσης ότι η ΑΣΜ είναι 

μια "κυκλική διαδικασία 6 βημάτων επικεντρωμένη στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του σχολείου".

Από  την  άποψη  της  συλλογικής  κατανόησης  της  ΑΣΜ, οι 

συμμετέχοντες  σε  όλα  τα  σχολεία  μελέτης  περίπτωσης  ήταν  της 

άποψης ότι αυτό συμβαίνει. Όπως δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί σε τρία 

από  τα  σχολεία  μελέτης  περιπτώσεων: "Ναι. Θα  θέλαμε  να  το 

σκεφτούμε  έτσι" και  "Ναι, είμαστε  όλοι  εμπλεκόμενοι", "Όλοι 

γνωρίζουμε  τι  είναι". Επιπλέον, σε  σχέση  με  τη  συμμετοχή  στη 

διαδικασία  ΑΣΜ, όλοι  οι  συμμετέχοντες  έχουν  εμπειρία  και  θεωρούν 

ότι κατανοούν την ΑΣΜ ενώ  οι συμμετέχοντες από ένα νεοσυσταθέν 

σχολείο (Σχολείο 5) θεωρούν ότι έχουν συμμετάσχει σε κάποιο βαθμό 

στην ΑΣΜ.

"Ναι - αυτή  τη  στιγμή  ασχολούμαστε  με  τη  διαδικασία  και  έχουμε 

ξεκινήσει από το 2009, με ένα κενό αν και συνεχίσαμε να επιφέρουμε 

βελτιώσεις, όχι απαραίτητα μέσω της διαδικασίας της ΑΣΜ".
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Όσον  αφορά  τον  αντίκτυπο  της  ΑΣΜ  όταν  εφαρμόζεται  στα 

σχολεία, οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν σε τομείς όπως ο αυξημένος 

προβληματισμός  σχετικά  με  την  ποιότητα  της  διδασκαλίας  και  της 

μάθησης  και  η  εστίαση  στο  σχολείο  και  η  ενισχυμένη  συνεργασία 

μεταξύ του προσωπικού.

"Θα μας δώσει μια ακόμη ευκαιρία να σκεφτούμε τη διδασκαλία και 

τη μάθηση των μαθητών και να συνεργαστούμε στο σχολείο και με 

το  σπίτι  (όπου ενδείκνυται) προς  όφελος  των  παιδιών  και  της 

εκμάθησης τους".

"Επιτρέπει την ευρύτερη εστίαση στο  σχολείο η οποία οδηγεί στη 

βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης".

"Θα βοηθήσει  στην  ενοποίηση  των  ομάδων  εκπαιδευτικών  στο 

σχολείο"

Τέλος, η πλειονότητα των ερωτηθέντων ήταν της άποψης ότι η 

ΑΣΜ  είναι  και  πρέπει  να  παραμείνει  μια  υποχρεωτική  διαδικασία 

βελτίωσης  του  σχολείου. Όπως  δήλωσε  ένας  συμμετέχων: "είναι μια 

χρήσιμη  στρατηγική  και  πρέπει  να  είναι  υποχρεωτική". Πράγματι, 

όπως  δήλωσε  ένας  συμμετέχων  "δεν πιστεύω  ότι  οι  καθηγητές  θα 

συμμετείχαν πλήρως σε αυτό με άλλον τρόπο".

Η  ΑΣΜ  ως  συνολική  σχολική  προσέγγιση  για  τη  βελτίωση  του 

σχολείου

Οι  περισσότεροι  συμμετέχοντες  είχαν  την  άποψη  ότι  "υπάρχει 

μια  συνολική  προσέγγιση  ολόκληρου  του  σχολείου". Εντούτοις, 

σημειώθηκε  επίσης  ότι: "Υπάρχει μια  προσέγγιση  σε  ολόκληρο  το 

σχολείο  μέσω  της  ΑΣΜ  αλλά  παράλληλα  και  σε  εξειδικευμένους 

τομείς". Επιπλέον, ένας  άλλος  δάσκαλος  δήλωσε  επίσης: "μερικές 

φορές  μόνο  ορισμένοι  δάσκαλοι  εμπλέκονται  στις  περιοχές  που 

στοχεύουν σε μια ιδιαίτερη εστίαση".
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Yπεύθυνοι σχεδιασμού και ανάπτυξης της διαδικασίας βελτίωσης του 

σχολείου

Για  όλα  τα  σχολεία  μελέτης, ο  διευθυντής  είναι  υπεύθυνος  για 

την  ΑΣΜ. Ωστόσο, τα  μεσαία  στελέχη  λειτουργούν  τη  διαδικασία 

σύμφωνα με ορισμένους συμμετέχοντες.

"Ο Διευθυντής είναι ο κύριος υπόχρεος αλλά οι υπεύθυνοι θέσεων 

έχουν την ευθύνη για διάφορα θέματα και αναλαμβάνουν ηγετικό 

ρόλο  για  την  ΑΣΜ  σε  αυτούς  τους  τομείς. Για  παράδειγμα, οι 

βελτιώσεις  έχουν  προκύψει  ως  αποτέλεσμα  της  συνολική 

αξιολόγησης και αλλά και των επί μέρους δράσεων που οδήγησαν 

σε αυτήν".

Υπάρχει  μια  ομάδα  ΑΣΜ  που  αποτελείται  από  το  διδακτικό 

προσωπικό και τη διοίκηση

Συμμετέχοντες  στο  σχεδιασμό, την  ανάπτυξη  και  την  αξιολόγηση 

σχολικών βελτιώσεων

Σχεδόν όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, αλλά πρωτίστως ο 

διευθυντής του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί και το διοικητικό συμβούλιο 

του  σχολείου  συμμετέχουν  στη  βελτίωση  του  σχεδιασμού, της 

ανάπτυξης και της αξιολόγησης. Όπως δήλωσε ένας συμμετέχων: "Το 

σύνολο  του  προσωπικού  συμμετέχει  στην  ΑΣΜ, αν  και  υπάρχει  η 

επικεφαλής ομάδας ΑΣΜ". Άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας όπως 

οι γονείς και οι μαθητές συμμετέχουν, αν και σε μικρότερο βαθμό από 

τον διευθυντή του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς.

Παλαιότερες  χρήσιμες  εμπειρίες  στο  ΑΣΜ  και  βελτίωση  άλλων 

πρακτικών στο σχολείο

Περιγράφηκε  μια  σειρά  χρήσιμων  εμπειριών  όπως  η  βελτίωση 

του βασικού γραμματισμού.
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"Το πρόγραμμα  σπουδών, οι  παλιές  μέθοδοι  διδασκαλίας 

ορθογραφίας, οι πίνακες και τα χειρόγραφα θεωρούνται θετικά για 

την  επίτευξη  των  αναγκαίων  βελτιώσεων  μετά  την  παραμέλησή 

τους  τα τελευταία χρόνια".

Σημειώθηκαν επίσης άλλες χρήσιμες εμπειρίες που σχετίζονται 

με  τη  δημιουργία  μιας  κουλτούρας  επαγγελματικών  συνεργατικών 

αλληλεπιδράσεων  και  τη  χρησιμότητα  της  ΑΣΜ  ως  μέσου 

προετοιμασίας για σχολικές επιθεωρήσεις.

Συμβολή της ΑΣΜ στη βελτίωση του σχολείου

Η πραγματική και δυνητική συμβολή της ΑΣΜ στη βελτίωση του 

σχολείου ήταν σημαντική. Οι ερωτηθέντες είχαν την άποψη ότι η ΑΣΜ: 

"Προσφέρει στους  εκπαιδευτικούς  την  ευκαιρία  να  προβληματιστούν 

σχετικά  με  την  πρακτική  που  ακολουθούν  και  να  δουν  πώς  θα 

μπορούσαν  να  κάνουν  τα  πράγματα  με  διαφορετικό  τρόπο". 

"Επιτρέπει σε όλα τα μέλη του προσωπικού να επικεντρωθούν σε μια 

συγκεκριμένη  πτυχή  της  μάθησης  που  προσφέρει  μια  καθολική 

βελτίωση και συμφωνία σε όλο το σχολείο".

Σχολικά δεδομένα για τη βελτίωση του σχολείου

Στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας  της  ΑΣΜ  χρησιμοποιούνται 

διάφορες  μορφές  δεδομένων, όπως: Τυποποιημένες  δοκιμασίες  (tests), 

δοκιμασίες  σχετικές  με  το  δάσκαλο , διαγνωστικές  δοκιμές , 

παρατήρηση  εκπαιδευτικών  και  άλλων  μελών  του  προσωπικού, 

έρευνες προς όλους τους ενδιαφερόμενους, εργασίες των παιδιών και 

επιτόπιες  παρατηρήσεις. Χρησιμοποιούνται  επίσης  γονικές  και 

φοιτητικές  έρευνες  σχετικά  με  κάποια  συγκεκριμένη  πτυχή  της 

ποιότητας του σχολείου.

Project Number: 2018-1-ES01-KA201-049937                                                         8



�                                                        � 

                            
Κατευθυντήριες  γραμμές  για  το  σχεδιασμό  και  την  ανάπτυξη 

σχολικών βελτιώσεων

Σχεδόν  όλα  τα  σχολεία  χρησιμοποιούν  κατευθυντήριες  οδηγίες 

και  πλαίσιο  για  την  ΑΣΜ  όπως: «Η εξέταση  του  σχολείου  μας  2016 - 

Ένα  ποιοτικό  πλαίσιο  για  τη  σχολική  αυτοαξιολόγηση». Οι  οδηγίες 

της  ΑΣΜ  παρέχονται  επίσης  μέσω  ενός  ιστότοπου  επιθεώρησης  για 

την  ΑΣΜ  (http://schoolself-evaluation.ie/). Η  καθοδήγηση  παρέχεται  επίσης 

μέσω  των  υπηρεσιών  υποστήριξης  των  σχολείων  του  Υπουργείου 

Παιδείας, που  αναφέρεται  ως  PDST [Υπηρεσία Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης για Εκπαιδευτικούς].

Ένα γραπτό σχέδιο βελτίωσης του σχολείου

Εκτός  από  ένα  σχολείο  (Σχολείο 5), όλα  τα  σχολεία  που 

συμμετείχαν στη μελέτη έχουν γραπτό σχέδιο βελτίωσης του σχολείου.

"Ναι, ένα  σύντομο  έγγραφο  που  περιγράφει  τις  προτεραιότητες 

και τις στρατηγικές μας για την επίτευξη βελτιώσεων".

"Ναι. Αυτό  αποθηκεύεται  σε  μια  κεντρική  βάση  δεδομένων  και 

μοιράζεται  με  όλα  τα  μέλη  του  προσωπικού  που  μπορούν  να 

συμβάλουν σε αυτό".

"Δεν είμαστε  έτοιμοι  ακόμη  καθώς  είμαστε  ένα  νέο  σχολείο  στο 

δεύτερο έτος λειτουργίας μας".

Βασικοί τομείς για τη βελτίωση του σχολείου

Σε όλα σχεδόν τα σχολεία, οι κυρίαρχοι τομείς για τη βελτίωση 

του  σχολείου  σχετίζονταν  με  εκείνους  της  βελτίωσης: αλφαβητισμού 

και  αριθμητικής, σχολική  φοίτηση, περιβαλλοντική  ευαισθητοποίηση, 

αγωγή υγείας.

"Στο σχολείο  μας  εστιάσαμε  στους  τομείς  της  παιδείας, της 

προφορικής ιρλανδικής γλώσσας και της ψηφιακής μάθησης".
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"Θα αναπτύξουμε  μια  ολόκληρη  σχολική  προσέγγιση  για  την 

ανάπτυξη  ενός  θετικού  πνεύματος  ανάπτυξης  και  θα 

επικεντρωθούμε  στην  ευημερία  των  μαθητών  και  του 

προσωπικού".

Η ικανότητα των εκπαιδευτών να συνεργάζονται με την ΑΣΜ

Έχετε λάβει εκπαίδευση για το πώς να πραγματοποιήσετε την ΑΣΜ και 

βελτιώσεις  όπως  ο  καθορισμός  στόχων, η  ανάλυση  δεδομένων, η 

ανάπτυξη σχεδίων ΑΣΜ κ.λπ .;

Παρόλο που όλοι οι διευθυντές έχουν λάβει κάποια εκπαίδευση 

για  την  ΑΣΜ, είναι  επίσης  της  άποψης  ότι  απαιτείται  περισσότερη 

κατάρτιση τώρα που είναι εξοικειωμένοι με την πρωταρχική αντίληψη 

της  ΑΣΜ. Όπως  δήλωσε  ένας  διευθυντής, "έχω λάβει  κάποια 

εκπαίδευση αλλά θα καλωσόριζα περισσότερα".

Ποιες πτυχές της διαδικασίας της ΑΣΜ δυσκολεύουν τους καθηγητές 

(χρόνος , κατάρτιση , ανάλυση  δεδομένων , καθορισμός  στόχων , 

συνεργασία κ.λπ.); Πώς μπορούν να βελτιωθούν αυτοί οι τομείς;

Ο  χρόνος  που  αφιερώνεται  στην  ΑΣΜ  είναι  ένα  ζήτημα  για 

όλους  τους  συμμετέχοντες. Σύμφωνα  με  έναν  διευθυντή  "αν οι 

καθηγητές  δεν  είναι  100% πεπεισμένοι  ότι  είναι  μια  αξιοπρεπής 

ενασχόληση  που  θα  ωφελήσει  στη  διδασκαλία  και  στη  μάθηση, θα 

υπάρξει  αντίσταση  και  θα  γίνει  μια  επίπονη  εργασία". Ένας  άλλος 

εκπαιδευτικός  δήλωσε : "Δεν είναι  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  δεν 

καταλαβαίνουν  την  ΑΣΜ, τον  καθορισμό  στόχων  κ.λπ. είναι  ότι 

ορισμένοι εκπαιδευτικοί δεν βλέπουν πραγματικά τα οφέλη από αυτή  

την πρακτική".

Άλλα  ζητήματα  που  σχετίζονται  με  την  ικανότητα  των 

εκπαιδευτικών  αφορούσαν  στη  δυσκολία  καθορισμού  στόχων  και 

στην εξεύρεση κοινού χρόνου για να συμμετάσχουν στην ΑΣΜ. Όπως 
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δήλωσε  ένας  εκπαιδευτικός: "Ακόμη και  αν  η  πρόθεσή  του  ήταν  η 

απρόσκοπτη  συνεργασία  για  αυτή  τη  διαδικασία, ο  μέσος 

εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου είναι σχεδόν αδύνατο να ασχοληθεί 

πλήρως με την ΑΣΜ".

Τέλος, η έλλειψη κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με 

τον τρόπο με τον οποίο θα αρχίσουν να λαμβάνονται δεδομένα για τη 

λήψη  αποφάσεων  είναι  επίσης  ένα  ζήτημα  μεταξύ  των 

εκπαιδευτικών. Όπως  δήλωσε  ένας  εκπαιδευτικός: «Όλοι γνωρίζουμε 

τη  γλώσσα, τη διαδικασία έξι βημάτων κ.λπ. Το ζητούμενο είναι πώς 

να  καθορίσουμε  στόχους  με  νόημα  και  πώς  να  αναπτύξουμε  ένα 

σχέδιο βελτίωσης των στόχων".

Ποια  εκπαίδευση  απαιτείται  για  να  μπορέσει  το  σχολείο  σας  να 

εμπλακεί  πλήρως  και  να  βελτιστοποιήσει  τη  ΑΣΜ  και  τα  σχέδια 

βελτίωσης;

Ο  τρόπος  ορισμού  στόχων  SMART [συγκεκριμένων, μετρήσιμων, 

εφικτών, συναφών  και  έγκαιρων] είναι  ένας  αδύναμος  τομέας  για 

όλους  σχεδόν  τους  συμμετέχοντες. "Αυτό είναι  το  μέρος  με  το  οποίο 

παλεύουμε  και  μόνο  αφού  είμαστε  στα  μισά  του  κύκλου 

συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο για 

τον  καθορισμό  στόχων  και  την  ανάπτυξη  σχεδίων  για  την  επίτευξη 

των στόχων".

Ακούσιες συνέπειες της ΑΣΜ

Όπου  η  ΑΣΜ  αποτελεί  ήδη  μέρος  της  σχολικής  πρακτικής 

βελτίωσης στα σχολεία, οι συνεντευξιαζόμενοι αναφέρουν επίσης ότι 

η  ΑΣΜ  μεταξύ  των  εκπαιδευτικών  συνήθως  συνδέεται  με  επιπλέον 

φόρτο  εργασίας  και  μερικές  φορές, εάν  στην  ουσία, η  ΑΣΜ  δεν 

συνδέεται  άμεσα  με  την  προσπάθεια  βελτίωσης  μιας  πτυχής  της 

διδασκαλίας  και  μάθησης , τότε  χαρακτηρίζεται  ως  μια 
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"γραφειοκρατική διαδικασία". Αυτό  έχει  τελικά  επιπτώσεις  στην 

προθυμία της σχολικής κοινότητας να συμμετάσχει στην ΑΣΜ.

Προθυμία της σχολικής κοινότητας να συμμετάσχει στην ΑΣΜ

Όλοι  όσοι  συμμετείχαν  στη  μελέτη  ήταν  της  άποψης  ότι  όχι 

μόνο  η  διοίκηση  και  οι  εκπαιδευτικοί  πρέπει  να  συμμετέχουν  στην 

ΑΣΜ, υπάρχει  επίσης, με  περιορισμούς, η  ανάγκη  συμμετοχής  άλλων 

ενδιαφερομένων, όπως  γονέων  και  μαθητών. Σύμφωνα  με  έναν 

συμμετέχοντα, "είναι πολύ σημαντικό να συμμετάσχουν οι γονείς και οι 

μαθητές, αλλά  με  μη  απειλητικό  τρόπο  για  τους  εκπαιδευτικούς”. 

Ωστόσο, ένας άλλος δάσκαλος δήλωσε επίσης ότι "δεν επιθυμούν να 

εμπλακούν όλοι οι γονείς για διάφορους λόγους, όπως η πολυάσχολη 

ζωή  τους  και  επίσης  οι  προηγούμενες  εμπειρίες  τους  από  τη  δική 

τους εκπαίδευση". Ένας άλλος δάσκαλος δήλωσε επίσης ότι "υπάρχει 

αυτή η ιδέα ότι όλοι οι μαθητές θέλουν να συμμετάσχουν στο κίνημα 

των  μαθητών. Κάποιοι  ναι, αλλά  άλλοι  μαθητές  απλώς  θέλουν  να 

έρθουν στο σχολείο και να μάθουν και να παίξουν".

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα σχολεία και την εξωτερική αξιολόγηση, 

σχεδόν όλα τα σχολεία ήταν της άποψης ότι η επιθεώρηση θα έπρεπε 

να  εμπλέκεται  κατά  κάποιο  τρόπο  με  την  παροχή  συμβουλών  στο 

σχολείο  για  την  ΑΣΜ  τους. Σύμφωνα  με  έναν  συμμετέχοντα, "Φυσικά 

γνωρίζουμε ότι δεν έχουν πολύ χρόνο αλλά έχοντας έναν επιθεωρητή 

που συμβουλεύει ένα σχολείο για την ΑΣΜ είναι πολύ πιο επωφελές 

από  το  να  έρθει  κάποιος  από  τις  υπηρεσίες  υποστήριξης" . Ένας 

άλλος συμμετέχοντας δήλωσε: "Δεν θέλουμε να μας εκπαιδεύσουν ή να 

αναπτύξουν  το  σχέδιό  μας, αλλά  σίγουρα  πρέπει  να  μας 

συμβουλεύσουν και επίσης να μας πουν τι έχει λειτουργήσει καλά  σε 

άλλα σχολεία".
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Η ΑΣΜ ως εργαλείο βελτίωσης της διδακτικής πρακτικής

Έχουν  παρασχεθεί  πολλά  παραδείγματα  για  το  πώς  η  ΑΣΜ 

μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως  εργαλείο  βελτίωσης  της  διδακτικής 

πρακτικής, όπως: "Βελτίωση της  Αξιολόγησης  AFL [Αξιολόγηση για  τη 

Μάθηση]". 

"Να διασφαλίσουμε ότι αυτό που θεωρούμε ως διδασκαλία καλής 

ποιότητας είναι σύμφωνο με το τι σκέφτονται οι επιθεωρητές".

"Βελτιώσεις στον γραμματισμό και στην αριθμητική», και 

"προσπαθώντας να  βελτιώσουμε  τον  τρόπο  διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας, καθώς όλες οι τάξεις μας είναι μικτού επιπέδου".

Η ΑΣΜ ως εργαλείο βελτίωσης της διοίκησης και της διαχείρισης

Η  σχολική  αυτοαξιολόγηση  θεωρείται  ως  ένα  ευεργετικό 

εργαλείο  για  τη  βελτίωση  της  ηγεσίας  και  της  διαχείρισης. Για 

παράδειγμα, ένας  διευθυντής  ήταν  της  άποψης  ότι  η  ΑΣΜ  επιτρέπει 

στο  σχολείο  να  έχει  μια  "συμφωνημένη κατανόηση  των 

προτεραιοτήτων του σχολείου και του τρόπου με τον οποίο μπορούν 

να βελτιωθούν". Αυτή η προοπτική είναι επίσης σύμφωνη με έναν άλλο 

διευθυντή  που  δήλωσε  ότι: "Επιτρέπει ένα  σαφέστερο  όραμα  μεταξύ 

της ομάδας διαχείρισης του σχολείου".

Η μετάβαση σε ένα πιο συμμετοχικό μοντέλο σχολικής ηγεσίας 

έχει επίσης περιγραφεί ως αποτέλεσμα της ΑΣΜ. Όπως δήλωσε ένας 

διευθυντής: "προσφέρει ευκαιρίες  για  κατανεμημένη  ηγεσία  και 

ενθαρρύνει  τους  νέους  εκπαιδευτικούς  να  εμπλακούν". Παράλληλα, 

βάσει  της  κατανεμημένης  ηγεσίας, σχεδόν  όλα  τα  σχολεία  ήταν  της 

άποψης  ότι  η  ΑΣΜ  προωθεί  την  συμμετοχή  και  τη  συνεργασία  και 

απαιτεί  μια  συνολική  σχολική  ανταπόκριση  για  την  εφαρμογή  της 

ΑΣΜ. Αυτό  αναπόφευκτα  επέτρεψε  αυξημένες  ευκαιρίες  συνεργασίας 

μεταξύ του προσωπικού. Σύμφωνα με έναν διευθυντή, "Έχει επιτρέψει 
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σε  όλο  το  προσωπικό  να  συνεργαστεί  μαζί. Έδωσε  φωνή  σε  όλους. 

Όλοι  εργάζονται  από  κοινού  προς  όφελος  των  παιδιών  και  του 

σχολείου". Επίσης, αυτό επέτρεψε έναν αυξημένο προβληματισμό από 

τους διευθυντές για τη δική τους πρακτική ως σχολικοί ηγέτες. Όπως 

δήλωσε  ένας  διευθυντής: "Νομίζω ότι  ενθαρρύνει  περισσότερη 

αυτοαξιολόγηση  και  προβληματισμό". Οι  δάσκαλοι  ήταν  επίσης  της 

άποψης  ότι  η  ΑΣΜ  έχει  οδηγήσει  τους  εκπαιδευτικούς  να 

προβληματιστούν  περισσότερο  από  την  πρακτική  τους. Σύμφωνα  με 

έναν  εκπαιδευτικό, οι  "εκπαιδευτικοί αναγκάζονται  να  σκεφτούν  τι 

κάνουν".

Τέλος, ένας  άλλος  εκπαιδευτικός  δήλωσε  επίσης  ότι: "Οι 

εκπαιδευτικοί  με  νέες  ιδέες  έχουν  τώρα  μια  πλατφόρμα  στην  οποία 

μοιράζονται  τις  σκέψεις  τους" οι  οποίες, σύμφωνα  με  ορισμένους 

διευθυντές, οδήγησαν τα μεσαία στελέχη να αναλάβουν περισσότερες 

ευθύνες  για  τις  σχολικές  προτεραιότητες  απ  ό,τι θα  είχαν  κάνει  εάν 

δεν  υπήρχε  η  ΑΣΜ  . Οι  ακόλουθες  παρατηρήσεις  επεξηγούν  αυτό  το 

σημείο.

"Ναι, πιστεύω ότι τα μεσαία στελέχη διοίκησης είναι πιο αρμόδια 

και διαθέτουν περισσότερη σιγουριά  για να αναλάβουν ηγετικό 

ρόλο στην ΑΣΜ. Η ηγεσία κατανέμεται καλύτερα έτσι"

"Ναι - έχει οδηγήσει σε αυξημένο επίπεδο κατανεμημένης ηγεσίας 

σε ολόκληρο τον οργανισμό".

Project Number: 2018-1-ES01-KA201-049937                                                         14


