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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 ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ 1: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αρ. 
Σχολ.

Τύπος 
σχολείου

Δηµογραφικά 
στοιχεία

Αρ. 
µαθητών

Αρ. εκπ/
κών

1 Δηµόσιο Β/
θµιας

Αστική περιοχή 569 83

2 Δηµόσιο Β/
θµιας

Αστική περιοχή 92 24

3 Δηµόσιο Α/
θµιας

Αστική περιοχή 397 17

4 Δηµόσιο Α/
θµιας

Ύπαιθρος 155 19

5 Δηµόσιο Α/
θµιας

Αστική περιοχή 414 32

6 Δηµόσιο Β/
θµιας

Αστική περιοχή 1,260 108

Πίνακας  1: Στοιχεία σχολικών µονάδων

Αρ. σχολείου Αρ. στελεχών που 
συµµετείχαν στη 

συνέντευξη

Αρ. εκπ/κών που 
συµµετείχαν στη 

συνέντευξη

Σχολείο 1 5 5

Σχολείο 2 2 5

Σχολείο 3 2 5

Σχολείο 4 2 5

Σχολείο 5 2 6

Σχολείο 6 4 0

Πίνακας 2: αριθµός συνεντευξιαζόµενων
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Τα  σχολεία  1 και  5 διοικούνται  από  διευθυντές  που 

επιλέχθηκαν με βάση εφαρμοζόμενα σχέδια που αποσκοπούσαν 

στην  αύξηση  της  συμμετοχής  των  εκπαιδευτικών  στα 

εκπαιδευτικά  προγράμματα  και  στη  βελτίωση  της  διδακτικής 

ικανότητας  των  εκπαιδευτικών. Από  τότε  και  τα  δύο  σχολεία 

έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα όπως το CPDEx (Διδασκαλία 

δεξιοτήτων  στην  Extremadura), το  INNOVATED (Διδασκαλία με 

ψηφιακά  εργαλεία), το  QUEDATE (πρόγραμμα STAY για  την 

καταπολέμηση  της  πρόωρης  εγκατάλειψης  του  σχολείου), AYUDA 

ENTRE IGUALES ERASMUS,  KA01 έργα.

Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου 2 είναι κυρίως νέος 

και  δυναμικό, έτοιμο  για  καινοτομία  και  αλλαγές  στη 

μεθοδολογία για τη βελτίωση των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων. 

Το  έργο  διαχείρισης  περιλάμβανε  την  εφαρμογή  της 

μεθοδολογίας  PBL (μάθηση βάσει  έργου) και  την  εισαγωγή 

αλλαγών  και  τη  βελτίωση  της  σχολικής  απόδοσης. Το  σχολείο 

συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα που προωθούνται από την 

εκπαιδευτική  διοίκηση, όπως: το  δίκτυο  σχολών  ειρήνης  και  μη 

βίας, το  πρόγραμμα  συναισθηματικής  νοημοσύνης, το  σχολικό 

δίκτυο  INNOVATED (Διδασκαλία με  ψηφιακά  εργαλεία), το  QUEDE 

(ασχολείται με  την  πρόωρη  εγκατάλειψη  του  σχολείου) AYUDA 

ENTRE IGUALES (για την  καταπολέμηση  του  εκφοβισμού) και  ένα 

ERASMUS KA1.

Το  σχολείο  3 αναπτύσσει  ένα  Δίγλωσσο  Αγγλικό  Έργο. 

Πρόκειται  για  αστικό  δημοτικό  σχολείο  και  οι  περισσότερες 

καινοτομίες στο σχολείο πραγματοποιούνται γύρω από αυτό το 

έργο.
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Υπάρχουν  δύο  σχολεία  στην  πόλη, όπου  βρίσκεται  το 

Σχολείο  4 και  αυτό  είναι  το  νεότερο, σε  μια  νέα  κατοικημένη 

περιοχή  ενώ  η  άλλη  είναι  στο  κέντρο  της  πόλης. Αυτή  η 

τοποθεσία είναι λιγότερο ελκυστική για τις οικογένειες εν γένει. 

Το  2018/2019 το  σχολείο  έχει  εγγεγραμμένα  155 παιδιά, τόσο 

κορίτσια  όσο  και  αγόρια. Πριν  από  τέσσερα  χρόνια  η  τότε 

διεύθυνση  του  σχολείου  παραιτήθηκε  λόγω  των  πολλών 

δυσκολιών  μεταξύ  των  εκπαιδευτικών. Ο  τρέχων  διευθυντής 

παρουσίασε ένα σχέδιο που επιλέχθηκε  πριν από τρία χρόνια, ο 

κύριος  στόχος  του  οποίου  ήταν  η  αύξηση  της  εγγραφής, η 

συμμετοχή  των  εκπαιδευτικών  στα  εκπαιδευτικά  προγράμματα 

και η βελτίωση της ικανότητας ηγεσίας και διαχείρισης. Έκτοτε, 

το  σχολείο  έλαβε  μέρος  σε  προγράμματα, όπως  το  CPDEx, το 

INNOVATED, το  Proyect @ (Πρόγραμμα για  την  ανάπτυξη  υψηλών 

δεξιοτήτων), το QUÉDATE, το AYUDA ENTRE IGUALES.

Ο διευθυντής του σχολείου 6 έχει μακρά διοικητική εμπειρία 

και  ασχολείται  με  τη  συνεχή  κατάρτιση  των  εκπαιδευτικών. Το 

σχολείο  έχει  συμμετάσχει  σε  προγράμματα  όπως  τα 

προγράμματα CPDEx, ERASMUS + KA1 και KA2, το Día de Europa, το Sello 

Europeo de las Lenguas, το  ETwinning, το  MUÉVETE (μοιράζεται τις 

σχολικές εμπειρίες και τις καλές πρακτικές) ή AYUDA ENTRE IGUALES 

(για την καταπολέμηση του εκφοβισμού).

ΜΕΡΟΣ 2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ 

(ΑΣΜ) ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
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Για  τα  σχολεία  στην  παρούσα  μελέτη  περίπτωσης, η 

βελτίωση  του  σχολείου  θεωρείται  διαδικασία  με  δύο  κύριες 

φάσεις, μια  διαγνωστική  διαδικασία  για  την  αναγνώριση 

παραγόντων  παρεμπόδισης  και  μια  διαδικασία  λήψης 

αποφάσεων για την τροποποίηση μιας τρέχουσας κατάστασης 

και την εισαγωγή αλλαγών στο σχολείο.

Η βελτίωση του σχολείου με σκοπό την αύξηση της ακαδημαϊκής 

επίδοσης ήταν ένα ισχυρό θέμα που προέκυψε από τα δεδομένα 

της συνέντευξης.

"Αύξηση των  ακαδημαϊκών  επιδόσεων  και  βελτίωση  της 

αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας"

Η κατανόηση από τους συμμετέχοντες της βελτίωσης του 

σχολείου  σχετίζεται  επίσης  με  τη  βελτίωση  της  σχολικής 

εκπαίδευσης, μια  συστηματική  διαδικασία  που  περιλαμβάνει 

επίσης συγκριτική αξιολόγηση βάσει κριτηρίων απόδοσης.

"Μια διαδικασία  για  να  αναγνωρίσουμε  τα  λάθη, για  να  τα 

διορθώσουμε και να μην τα ξανακάνουμε ποτέ".

Όσον αφορά την κατανόηση της ΑΣΜ και του σκοπού της, 

στις  περισσότερες  περιπτώσεις , οι  συνεντευξιαζόμενοι 

αντιλήφθηκαν ότι η έννοια της ΑΣΜ σχετίζεται με την έννοια της 

ύπαρξης  μαρτυρικής  διαδικασίας  που  επιτρέπει  συγκρίσεις  με 

εσωτερικά και εξωτερικά σημεία αναφοράς.

Τα ισπανικά σχολεία βλέπουν ως επί το πλείστον την ΑΣΜ 

ως συνεργατική, συστηματική διαδικασία για την ενίσχυση μιας 

πτυχής της διδασκαλίας και της μάθησης.

"Αποτελεί προβληματισμό  για  ολόκληρη  τη  διδακτική  πρακτική. 

Σκοπός του είναι να δούμε πώς γίνονται για να βοηθήσουμε τους 
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άλλους, να καθοδηγήσουμε τους άλλους και να δούμε τι κάνουμε, 

τόσο  ως  εκπαιδευτικοί  όσο  ως  ομάδα  διαχείρισης  και  ως 

σχολείο  γενικά. Όχι  μόνο  θα  πρέπει  να  αξιολογούμε  μόνοι  μας 

αλλά  και  ως  ολόκληρο  το  σχολείο . Συνοψίζοντας : να 

τροποποιήσουμε, να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε."

Οι  απόψεις  των  συμμετεχόντων  σχετικά  με  τη  συλλογική 

κατανόηση της ΑΣΜ ποικίλλουν. Ωστόσο, στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων, φαίνεται  ότι  υπάρχει  μια  γενική  κατανόηση  του 

ΑΣΜ

"Ναι, υπάρχει  μια  σαφής  και  συλλογική  ιδέα  ότι  είναι  καλό  να 

σχεδιάζουμε και να βελτιώνουμε".

"Ναι , στην  πραγματικότητα , έχουμε  συναντήσεις  και 

προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε".

Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι συμμετέχοντες θεωρούσαν 

επίσης  ότι, ελλείψει  σαφώς  καθορισμένων  πρωτοκόλλων, 

υπάρχει επίσης ανάγκη να ενισχυθεί η κατανόησή τους από τα 

σχολεία  για  την  ΑΣΜ, καθιστώντας  τη  διαδικασία  πιο 

διαδικαστική και συστηματική.

"Στο σχολείο μας υπάρχει μια συλλογική ιδέα βελτίωσης, ακόμη 

και αν δεν υπάρχει σχέδιο βελτίωσης".

Η  πλειονότητα  των  συμμετεχόντων  είναι  της  άποψης  ότι 

έχουν  συμμετάσχει  στην  ΑΣΜ, είτε  μέσω  του  προγράμματος 

CPDEX («30 καθηγητές σε ένα σχέδιο για την αυτοαξιολόγηση της 

διδακτικής  πρακτικής») είτε  μέσω  της  πρωτοβουλίας  που 

αναφέρεται ως MUEVETE («Σκίαση εργασίας σε άλλα σχολεία »).

"Ναι, στο  πρόγραμμα  "CPDEX", το  οποίο  περιελάμβανε  την 

προετοιμασία  ερωτηματολογίων  για  την  αξιολόγηση  της 
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διδακτικής ικανότητας και του "MUÉVETE", καθώς παρατηρήσαμε 

και  σε  άλλα  σχολεία  και  παρατηρήσαμε  και  άλλους. Υπάρχουν 

μαθήματα σε αυτά τα προγράμματα".

Σε  αυτές  τις  πρωτοβουλίες, οι  συμμετέχοντες  αναφέρθηκαν  σε 

διάφορα εργαλεία ΑΣΜ που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία.

"Ναι, είχα την εμπειρία της εφαρμογής του πίνακα SWOT σε άλλο 

σχολείο".

Η  πλειοψηφία  των  συμμετεχόντων  υπολογίζει  τον 

αντίκτυπο του ΑΣΜ εάν/όταν εφαρμόζεται σε τακτική βάση στο 

σχολείο ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στη ζωή του σχολείου σε 

βασικούς  τομείς  όπως  η  αύξηση  της  συνεργασίας  μεταξύ  του 

προσωπικού  και  η  χρήση  της  ΑΣΜ  ως  οδικού  χάρτη  για  τη 

βελτίωση του σχολείου.

"Οι άνθρωποι  θα  αισθάνονταν  μέρος  μιας  ομάδας  και  η 

βελτίωση θα επιτευχθεί στο σύνολό της".

Οι  συμμετέχοντες  ήταν  επίσης  ενήμεροι  για  προκλήσεις 

εφαρμογής  όπως  αυτή  της  νέας  φύσης  του  αυτο -

προβληματισμού.

"Συνήθως το βλέπουμε σαν να έρχεται  κάποιος να μας κρίνει και 

να μας πει  τι κάνουμε λάθος και μας φοβίζει, αλλά δεν πρέπει 

να  είναι  έτσι, δεδομένου  ότι  η  ΑΣΜ  πρόκειται  να  διορθώσει, να 

ενισχύσει  τα  ισχυρά  σημεία  και  να  επεξεργαστεί  τις  αδυναμίες 

ώστε να γίνουν ισχυρά σημεία επίσης"

Η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ήταν  της  άποψης  ότι  η 

ΑΣΜ πρέπει να είναι υποχρεωτική.

"Η ΑΣΜ  είναι  μια  χρήσιμη  στρατηγική  και   πρέπει  να  είναι 

υποχρεωτική".
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Ωστόσο, δύο  συνεντευξιαζόμενοι  θεωρούσαν  ότι, αφενός, 

ενώ  η  ΑΣΜ  θα  έπρεπε  να  είναι  μια  υποχρεωτική  διαδικασία 

βελτίωσης  του  σχολείου, πρέπει  επίσης  "να καθοδηγείται" και 

αφετέρου "να παρέχονται εργαλεία (από την επιθεώρηση)".

Τέλος, σύμφωνα  με  την  συνυπάρχουσα  προοπτική 

εσωτερικής  και  εξωτερικής  αξιολόγησης, ένας  άλλος  ανέφερε 

επίσης  ότι  "θα πρέπει  να  είναι  προαιρετική, με  την  υπηρεσία 

γενικής επιθεώρησης και αξιολόγησης να είναι υπεύθυνη για την 

τελική  αξιολόγηση  των  διαδικασιών  και  των  εκπαιδευτικών 

αποτελεσμάτων".

Η ΑΣΜ ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Όταν  ρωτήθηκε  για  την  κατανόηση  του  ΑΣΜ  ως  σχολική 

προσέγγιση για τη βελτίωση του σχολείου, μια μικρή μειοψηφία 

των  ερωτηθέντων  ήταν  της  άποψης  ότι  "στο σχολείο  μας 

υπάρχει μια προσέγγιση, αλλά δεν υπάρχει σχέδιο". Ένας άλλος 

συμμετέχων  δήλωσε  ότι  "είμαστε συντονισμένοι  κατά  την 

εκπόνηση  των  ετήσιων  εκθέσεων, γνωρίζουμε  την  ανάγκη 

αυτοαξιολόγησης  αλλά  υπάρχει  έλλειψη  συστηματικής 

εργασίας". Ωστόσο, όταν  παρέχεται  στήριξη, ένα  σχολείο  έκρινε 

ότι:

"Η ομάδα  διαχείρισης  σχεδιάζει  την  αυτοαξιολόγηση  του 

σχολείου , η  όλη  εκπαιδευτική  κοινότητα  το  εκτελεί , 

συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών". 
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Αυτή  η  προσέγγιση  καθοδηγείται  από  το  πρόγραμμα 

CPDEX, το έργο Ατλαντίδα και το πρόγραμμα σχολικής επιτυχίας 

του Υπουργείου Παιδείας, πριν από μερικά χρόνια.

Όσον  αφορά  τα  άτομα  που  είναι  υπεύθυνα  για  το 

σχεδιασμό  και  την  ανάπτυξη  της  διαδικασίας  βελτίωσης  των 

σχολείων, φαίνεται  ότι  υπάρχουν  κατανεμημένες  αρμοδιότητες 

για την ηγεσία της ΑΣΜ σε ορισμένα σχολεία.

"Η ομάδα διαχείρισης, η Παιδαγωγική Επιτροπή Συντονισμού και 

οι  υπηρεσίες. Πρόκειται  για  ένα  σταδιακό  σχεδιασμό, με 

διαφορετικά επίπεδα ευθύνης".

Από την άλλη πλευρά, ένα σχολείο σχετίζεται με το ότι οι 

συμβάσεις  εκπαιδευτικών  σε  δίγλωσσα  σχολεία  έχουν  μια 

εξασθενητική επίδραση στις μεσαίες ηγετικές πρακτικές. Όπως 

δήλωσε  ένας  συμμετέχων: «Όντες ένα  δίγλωσσο  σχολείο, οι 

εκπαιδευτικοί  δεν  είναι  μόνιμοι, έτσι  η  ομάδα  διαχείρισης 

αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο».

Όσον  αφορά  τη  συμμετοχή  στο  σχολικό  σχεδιασμό 

βελτίωσης, την  ανάπτυξη  και  την  αξιολόγηση  διαδικασιών, "Οι 

περισσότεροι  εκπαιδευτικοί  συμμετέχουν  στην  ανάπτυξη. Η 

ομάδα  διαχείρισης  και  η  ομάδα  καθοδήγησης  σχεδιάζουν  όλες 

τις  πτυχές  στις  οποίες  πρέπει  να  υπάρξει   βελτίωση». Ωστόσο, 

ένας  ερωτώμενος  ήταν  της  άποψης  ότι  "οι γονείς  και  οι 

επιχειρήσεις δεν συμμετέχουν, αν και πρέπει".

Χρήσιμες  προηγούμενες  εμπειρίες  ήταν  πολλές  και 

αποτελούνταν από ένα «Πρόγραμμα Erasmus + KA1 που απαιτούσε 

ανάλυση  αναγκών». Το  σχολικό  σχέδιο  και  η  συμμετοχή  στο 

CPDEX εξετάστηκαν επίσης θετικά.

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



�                       �  �  

"Ναι, δίγλωσση ενότητα και CPDEX. Οι εμπειρίες περιλαμβάνονται 

στην  έκθεση  του  τέλους  του  έτους  και  στα  διάφορα  ετήσια 

προγράμματα".

Η πραγματική και δυνητική συμβολή της ΑΣΜ στη βελτίωση 

του  σχολείου  ήταν  σημαντική  μεταξύ  των  σχολείων. Η 

αξιολόγηση  των  «νέων προτύπων  απαιτούσε  την 

αυτοαξιολόγηση  της  διδακτικής  μας  πρακτικής  και  αυτό 

βελτίωσε  την  αντικειμενικότητα  των  τελικών  αποτελεσμάτων». 

Επίσης  περιγράφηκε  η  μείωση  του  αριθμού  των  θεμάτων 

συμπεριφοράς και οι καλύτερες σχέσεις μεταξύ όλων των μελών 

της κοινότητας.

"Πριν από  μερικά  χρόνια, το  σχολείο  αυτοαξιολόγησε  τις 

πειθαρχικές  διαδικασίες  και  τους  κανόνες  σχολικής 

συμπεριφοράς  και  μετά  ο  αριθμός  των  ζητημάτων 

συμπεριφοράς  και  των  περιστατικών  που  χρειαζόταν 

παρέμβαση μειώθηκε πολύ".

Η  βελτίωση  των  αποτελεσμάτων  της  διαδικασίας  διδασκαλίας 

και  μάθησης, καθώς  και  η  βελτίωση  των  σχέσεων  με  άλλους 

ενδιαφερόμενους

Οι  τρόποι  των  σχολικών  δεδομένων  για  τη  σχολική 

βελτίωση που αναφέρονται είναι:

Τα  δεδομένα  λαμβάνονται  από  τα  αποτελέσματα  της 

αξιολόγησης  των  σπουδαστών, των  πληροφοριών  από  τις 

μητέρες  που  έχουν  εκχωρηθεί, τις  συνεδριάσεις  των  τμημάτων, 

τις  συνεδριάσεις  των  εκπαιδευτικών , τις  συνεδριάσεις 

αξιολόγησης, το  μητρώο  μαθητή, τη  διευθυντική  ομάδα, το 

σύλλογο  διδασκόντων, τις  προσωπικές  συνεντεύξεις  με  τους 
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γονείς  κλπ . Τα  δεδομένα  προέρχονται  από  ανώνυμα 

ερωτηματολόγια, έντυπα (συμπληρώνονται από όλα τα μέλη της 

εκπαιδευτικής  κοινότητας), συναντήσεις, ανταλλαγή  μηνυμάτων, 

άμεση παρατήρηση κλπ.

"Μέσω της παρατήρησης, της κοινής λογικής, της έρευνας και της 

τεκμηρίωσης, των  ακαδημαϊκών  αποτελεσμάτων, της  μελέτης 

του κοινωνικοοικονομικού πλαισίου κλπ."

Το  CPDEX διαδραματίζει  σημαντικό  ρόλο  στην  παροχή 

«κατευθυντήριων γραμμών  για  την  αυτοαξιολόγηση  της 

διδακτικής  πρακτικής » . Υπάρχουν  επίσης  εσωτερικές 

κατευθυντήριες γραμμές.

"Εσωτερικές οδηγίες παρέχονται από τη διοίκηση αλλά από την 

εκπαιδευτική  διοίκηση  δεν  δόθηκαν  εξωτερικές  κατευθυντήριες 

γραμμές ή κατάρτιση, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για 

αξιολόγηση".

Ορισμένοι  ερωτηθέντες  είχαν  την  άποψη  ότι  "δεν έχουμε 

κατευθυντήριες  γραμμές, . μερικές  φορές  βοηθά  ο  δάσκαλος 

συμβουλευτικής". Πράγματι, εάν  δεν  υπήρχε  σχολείο  στο 

πρόγραμμα  CPDEX, οι  κατευθυντήριες  γραμμές  για  την  ΑΣΜ  θα 

ήταν πολύ περιορισμένες.

"Το πρόγραμμα CPDEX παρείχε κατευθυντήριες γραμμές, αλλά για 

το υπόλοιπο δεν υπήρχαν κατευθυντήριες γραμμές".

Οι  απαντήσεις  διαφέρουν  ως  προς  την  ύπαρξη  γραπτού 

σχεδίου βελτίωσης. Σε κάποια σχολεία γράφουν μέτρα βελτίωσης 

είτε σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο είτε σε άλλο έγγραφο:

"Ναι , μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι  το  σχέδιο  βελτίωσης 

περιλαμβάνεται στο Ετήσιο Σχολικό Σχέδιο, ακόμη και αν δεν έχει 
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συνταχθεί ως σχέδιο βελτίωσης. Η ετήσια έκθεση και το ετήσιο 

σχολικό σχέδιο είναι συμπληρωματικές διαδικασίες ως προς την  

ΑΣΜ".

Από  την  άλλη  πλευρά, ορισμένοι  συμμετέχοντες  είχαν  την 

άποψη ότι δεν υπήρχε σχέδιο.

"Δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο στο σχολείο μας ως ένα συγκεκριμένο 

και θεσμοθετημένο σχέδιο βελτίωσης".

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΜ

Οι κυριότερες δυσκολίες για όλα σχεδόν τα σχολεία είναι η 

έλλειψη  ειδικής  κατάρτισης  και  η  έλλειψη  χρόνου  για  την 

πραγματοποίηση της ΑΣΜ. Ορισμένα σχολεία αναφέρουν επίσης 

την ακαμψία του διδακτικού προσωπικού ως μειονέκτημα.

"Ένα μεγάλο  ποσοστό  (περίπου 50%) των  εκπαιδευτικών  δεν 

μένουν στο σχολείο περισσότερο από ένα σχολικό έτος".

Από την άλλη πλευρά, η απόκτηση δεδομένων και η έλλειψη 

δέσμευσης των εκπαιδευτικών θεωρούνται επίσης ως δυσκολίες 

σε μερικά σχολεία.

Επίσης, ο καθορισμός των κριτηρίων, οι διαδικασίες και ο 

σκοπός  της  αξιολόγησης  φαίνεται  να  είναι  καθοριστικής 

σημασίας για την ομαλή υλοποίησης της ΑΣΜ.

"Η πιο  δύσκολη  πτυχή  θα  ήταν  να  ορίσουμε  ποιοτικούς  και 

ποσοτικούς  δείκτες  "ακριβείας" και  να  βρούμε  τη  σωστή 

διαδικασία  για  την  εξαγωγή  δεδομένων. Από  την  άλλη  πλευρά, 

δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΑΣΜ πρέπει να έχει αντίκτυπο στη 

βελτίωση της μάθησης".
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Τέλος , σύμφωνα  με  τους  διευθυντές  και  τους 

εκπαιδευτικούς, η  κατάρτιση  που  πρέπει  να  παρέχεται  για  την 

πλήρη εμπλοκή και τη βελτιστοποίηση της ΑΣΜ και τη βελτίωση 

θα  πρέπει  να  επικεντρωθεί  στα  εξής: πρακτικά  εργαλεία 

μέτρησης, καθορισμός  δεικτών, σαφής  διαδικασία  για  την 

εξαγωγή δεδομένων, πώς να εκπονηθεί ένα σχέδιο βελτίωσης και, 

τουλάχιστον τι πρέπει να αξιολογηθεί και για ποιο σκοπό.

Η  ΑΣΜ  ΩΣ  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ

Μερικοί διδάσκοντες φοβούνται τα αποτελέσματα της ΑΣΜ 

και προβλέπουν την απογοήτευση.

"Οι διδάσκοντες  ενδέχεται  να  αισθάνονται  επιθετικοί  από  το 

ΑΣΜ. Μπορείς  εξαιτίας  της  να  αισθάνονται  άσχημα  και  να 

δημιουργείται  ένταση μεταξύ των εκπαιδευτικών".

Σε  δύο  σχολεία  φοβούνται  επίσης  τη  σύγκρουση  μεταξύ 

των  εκπαιδευτικών. Ο  επιπλέον  φόρτος  εργασίας  αναφέρεται 

επίσης ως μια πιθανή ανεπιθύμητη συνέπεια.

Προκειμένου η ΑΣΜ να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την 

πρακτική  βελτίωσης  των  σχολείων, είναι  σημαντικό  οι 

εκπαιδευτικοί  να  συμμετάσχουν  και  να  υποστηριχθούν  από 

εξωτερικούς  φορείς. Για  την  πλειοψηφία  των  σχολείων, θα 

πρέπει  να  συμμετέχουν  και  μέλη  της  ευρύτερη  εκπαιδευτικής 

κοινότητας, ιδιαίτερα γονείς.

"Πιστεύουμε ότι η εκπαιδευτική κοινότητα είναι πάντα πρόθυμη 

να  συμμετάσχει. Στην  πραγματικότητα, σε  όλα  τα  σχέδια 

βελτίωσης  που  έχουμε  αναπτύξει, έχουν  συμμετάσχει. Φυσικά, 

είναι σημαντικό να συμμετέχουν για να επιτύχουν βελτίωση".
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Όσον  αφορά  την  υποστήριξη  που  παρέχεται  από 

εξωτερικούς  φορείς, οι  επιθεωρητές  της  εκπαίδευσης, η 

εκπαιδευτική  διοίκηση  και  οι  τοπικές  αρχές  αναφέρονται  στα 

περισσότερα  σχολεία  ως  απαραίτητοι  συνεργάτες. Στην 

πραγματικότητα, κατά  την  εξέταση  της  συμμετοχής  των 

σχολικών  επιθεωρητών  στη  διαδικασία  βελτίωσης  των 

σχολείων, το  σχολικό  προσωπικό  αναφέρει  κυρίως  ότι  οι 

επιθεωρητές συμμετέχουν επί του παρόντος ή υποστηρίζουν τη 

σχολική  βελτίωση  με  τον  ένα  ή  τον  άλλο  τρόπο, αν  και  αυτό 

θεωρείται ως μια νέα πρακτική επιθεωρήσεων.

Η ΑΣΜ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τα  σχολεία  εφαρμόζουν  την  ΑΣΜ  σε  πολύ  διαφορετικούς 

βαθμούς και πεδία, ανάλογα όχι μόνο με τους κανονισμούς αλλά 

και  με  την  εμπειρία  και  την  πρακτική  των  σχολείων. Ακόμα, 

μπορεί  να  επιβεβαιωθεί  ότι  τα  περισσότερα  σχολεία  θεωρούν 

την  ΑΣΜ  ως  μια  ωφέλιμη  στρατηγική  για  τη  βελτίωση  της 

διδακτικής πρακτικής.

Σε  γενικές  γραμμές, πολλές  από  τις  απαντήσεις  που 

παρέχονται  μοιράζονται  από  τα  σχολεία, αλλά  άλλες  είναι 

συγκεκριμένα παραδείγματα μεθοδολογιών που βασίζονται στην 

εξέλιξη, όπως η Βασισμένη στο Έργο Μάθηση (PBL).

  Τα  οφέλη  της  ΑΣΜ  σχετίζονται  με  τη  βελτίωση  των 

"εργαλείων αξιολόγησης  των  μαθητών", της  "πιο ειρηνικής 

ατμόσφαιρας  στην  τάξη " , του  "καλύτερου σχεδιασμού 

μαθήματος, των μεθοδολογικών αλλαγών, της προσαρμογής των 

προγραμμάτων σπουδών στις ανάγκες των μαθητών".

Project Number: 2018-1-ES01-KA201-049937                                                         13



�                       �  �  

Το  αν  η  ΑΣΜ  έχει  επηρεάσει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  οι 

εκπαιδευτικοί  αναστοχάζονται  τη  διδακτική  τους  πρακτική, 

εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την εμπειρία των σχολείων με 

την  ΑΣΜ. Σε  ένα  σχολείο  η  επιρροή  του  ΑΣΜ  δεν  μπορεί  να 

δοκιμαστεί , αφού  δεν  έχει  εφαρμοστεί  ακόμα  και  τα 

αποτελέσματα  δεν  μπορούν  να  αξιολογηθούν. Για  τα  υπόλοιπα 

σχολεία, οι  απαντήσεις  είναι  ως  επί  το  πλείστον  θετικές. Σε 

γενικές γραμμές, η ΑΣΜ έχει επηρεάσει τον τρόπο σκέψης σχετικά 

με  τη  διδακτική  πρακτική. Σε  μερικά  ισπανικά  σχολεία 

"αποκτώνται δεδομένα" και  "χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες 

στρατηγικές και εργαλεία" επισημαίνονται ως νέα στοιχεία στη 

διδασκαλία τους.

Επίσης, σε  ορισμένες  σχολές  παρατηρήθηκαν  βελτιώσεις 

στη διδακτική πρακτική μετά την εισαγωγή του ΑΣΜ:

"Βελτιώνει την  ανατροφοδότηση  των  μαθητών  [...] μπορούμε 

να δούμε μια εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού, ειδικά την 

ομαδική εργασία για την τάξη PBL".

Οι  απαντήσεις  που  δόθηκαν  από  τρία  ισπανικά 

εκπαιδευτικά στελέχη προσφέρουν σε μια θετική άποψη για την 

ΑΣΜ ως εργαλείο βελτίωσης. Ειδικά παραδείγματα αφορούν στη 

"βελτίωση στρατηγικών και δεξιοτήτων", "ακρόαση μαθητών" και 

"σχολική οργάνωση".

Η  ΑΣΜ  ΩΣ  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η  σχολική  αυτοαξιολόγηση  θεωρείται  ως  ένα  ευεργετικό 

εργαλείο για τη βελτίωση της διοίκησης και της διαχείρισης στα 
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ισπανικά  σχολεία. Παρόλο  που  ένα  σχολείο  αναγνωρίζει  ότι 

διαθέτει πολύ περιορισμένη έως και καθόλου εμπειρία στη ΑΣΜ 

ως  μια  συνολική  σχολική  διαδικασία, τόσο  τα  διευθυντικά 

στελέχη  όσο  και  οι εκπαιδευτικοί φαίνονται  αρκετά αισιόδοξοι 

για  τα  οφέλη  και  τις  βελτιώσεις  που  επιφέρει  η  ΑΣΜ  όταν 

υλοποιηθείται.

Τα κύρια οφέλη της ΑΣΜ για την ηγεσία και διοίκηση που 

αποδίδονται από τις ομάδες των συμμετεχόντων σχετίζονται με 

τους ακόλουθους τομείς:

Σχολική αποστολή και όραμα: 

Τα σχολεία της Ισπανίας θεωρούν χρήσιμη την ΑΣΜ για την 

επίτευξη  κοινής  κατανόησης  των  προτεραιοτήτων  και  στόχων 

των  σχολείων. Για  τους  εκπαιδευτικούς  στο  SP4, η  βελτίωση 

εμφανίζεται  στις  σχέσεις  μεταξύ  της  διεύθυνσης  και  του 

συλλόγου διδασκόντων και έχει βοηθήσει και τις δύο ομάδες να 

διαμορφώσουν μια κοινή αντίληψη της αποστολής του σχολείου.

Αλλαγές στο στυλ διαχείρισης:

Οι αλλαγές στο στυλ διαχείρισης σχετίζονται με τη συνεργασία 

και την κατανομή των ευθυνών.

Παραδείγματα  για  το  πώς  η  ΑΣΜ  συμβάλλει  σε  ένα  πιο 

συμμετοχικό μοντέλο μπορούν επίσης να εντοπιστούν όπως.

"διαχείριση ως  κατανεμημένη  ηγεσία, αναζητώντας  τη 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε όλες τις αποφάσεις"

Η  συνεργασία  είναι  προφανώς  βασικός  παράγοντας  για 

αυτή  την  αλλαγή  του  τρόπου  διαχείρισης. Ορισμένα  σχολεία 

συμφωνούν  ότι  είναι  σημαντικό  να  μοιραστούν  και  να 

συνεργαστούν, ακούγοντας άλλες απόψεις και εμπειρίες. Μερικοί 
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διδάσκοντες πιστεύουν ότι η διαδικασία της ΑΣΜ τους έδωσε την 

ευκαιρία να ακούσουν ο ένας τον άλλον και να μοιραστούν τις 

απόψεις τους:

"Αυτοί (στελέχη) μας  κάνουν  να  αισθανθούμε  ως  μέρος  μιας 

ομάδας , έχουν  ενθαρρύνει  τη  συμμετοχή  και  εμείς 

(διδάσκοντες) έχουμε εμπλακεί".

"Αυτοί (στελέχη) είναι  πιο  πρόθυμοι  να  ακούσουν  τη  γνώμη 

μας".

Ευκαιρία  να  αναστοχαστούν  και  να  μοιράζονται 

απόψεις:

Η  ΑΣΜ  προσφέρει  ευκαιρίες  να  προβληματιστεί  κανείς  για  την 

πρακτική  του  σχολείου  και  αυτό  θεωρείται  ως  όφελος  για  την 

διοίκηση και τη διαχείριση σε ορισμένα σχολεία.

"η σχολική  οργάνωση  προσαρμόζεται  σε  ό,τι χρειάζεται  το 

σχολείο, όσον  αφορά  τα  χρονοδιαγράμματα, τις  συναντήσεις 

και το συντονισμό", 

"διαχείριση ως  κατανεμημένη  ηγεσία, αναζητώντας  τη 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε όλες τις αποφάσεις".

Ως  δομημένο  πλαίσιο, η  ΑΣΜ  παρέχει  στα  σχολεία 

πληροφορίες και δεδομένα. Τα σχολεία εκτιμούν τη σημασία των 

δεδομένα, τα οποία τους παρέχουν εργαλεία και στρατηγικές για 

την ανάπτυξη της σχολικής βελτίωσης.

Όταν ρωτήθηκαν αν η ΑΣΜ έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον 

οποίο  οι  ηγέτες  σκέφτονται  την  πρακτική  τους  ως  ηγέτες, οι 

περισσότεροι  συμμετέχοντες  φαίνεται  να  συμφωνούν  ότι  έχει. 

Ωστόσο, οι απαντήσεις διαφέρουν πολύ από το ένα σχολείο στο 

άλλο.
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Ειδικά στη συμμετοχή των γονέων. 

"Από την εισαγωγή της ΑΣΜ, οι εγγραφές αυξήθηκε αισθητά.

"Χρησιμοποιούνται ειδικά  ερωτηματολόγια  ΑΣΜ  για  τη  λήψη 

δεδομένων".

"Με αυτόν  τον  τρόπο  οι  εκπαιδευτικοί  γνωρίζουν  τι  κάνουν 

σωστά και λάθος"._
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