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1.1 Εισαγωγή  
 

Αυτή η εργαλειοθήκη είναι αποτέλεσμα ενός έργου με τίτλο Εποπτεύοντας τα  Σχολεία στον 

21ο Αιώνα: Ψηφιακά Εργαλεία και Σχέδια Βελτίωσης (Supervising Schools in the 21st Century: 

Digital Tools and Improvement Plans- SS21DTIP). Σκοπός του έργου ήταν να ενισχυθούν οι 

διαδικασίες βελτίωσης που λαμβάνουν χώρα στα σχολεία με την περιγραφή διαδικασιών και 

τεχνικών και τη δημιουργία εργαλείων, που θα έχουν ως στόχο να επιτρέψουν στα σχολεία 

να εξοικειωθούν με εκπαιδευτικά ερευνητικά δεδομένα και να βρουν ενισχυμένες 

στρατηγικές διδασκαλίας, μάθησης και διαχείρισης. Η εργαλειοθήκη βασίζεται σε μια 

συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση και τα ευρήματα προκύπτουν από μια σειρά 

μελετών περίπτωσης, (case studies), σε σχολεία από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, 

Βουλγαρία, Ιρλανδία και Ελλάδα). Λεπτομέρειες μπορεί να βρεθούν στη διεύθυνση 

https://ss21dtip.educarex.es/. Το SS21DTIP έχει ως στόχο να συμβάλει σε μια μοναδική και 

καινοτόμο εικόνα της σχολικής αξιολόγησης, στην προσπάθεια να ενημερωθούν και να 

βοηθηθούν τα σχολεία με ό,τι βρίσκεται στο επίκεντρο των αποτελεσματικών 

δραστηριοτήτων σχεδιασμού και προγραμματισμού διαδικασιών, που βασίζονται σε 

αξιόπιστα δεδομένα εσωτερικής αξιολόγησης. 

Η συγκεκριμένη εργαλειοθήκη έχει ως στόχο να παρέχει στους υπεύθυνους για τον 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των σχεδίων βελτίωσης των σχολείων, κριτήρια, 

στρατηγικές και μέσα για να το κάνουν αποτελεσματικά. Στοχεύει επίσης στην προώθηση των 

ευρωπαϊκών διαστάσεων του σχεδιασμού για τη βελτίωση των σχολείων. 

Οι 4 συμμετέχοντες-εταίροι από την Ισπανία, την Ιρλανδία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα 

έχουν ενώσει τη συλλογική τους εμπειρογνωμοσύνη για τη διεξαγωγή των SS21DTIP: CEYE-

JUNTAEX (συγκεκριμένα: η Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης της περιφέρειας Extremadura 

της Ισπανίας CEYE-JUNTAEX), το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου (DCU), το Πανεπιστήμιο Σόφιας 

(SU) και η Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας (ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας). Η 

Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης του CEYE-JUNTAEX έχει μεταξύ των λειτουργιών της τη 

συνεργασία για την προώθηση της συνεχούς αξιολόγησης από τα εκπαιδευτικά κέντρα, της 

λειτουργίας τους, των προγραμμάτων που αναπτύσσουν, των διαδικασιών διδασκαλίας-

εκμάθησης που πραγματοποιούν και των αποτελεσμάτων τους στους μαθητές τους. Το DCU 

φιλοξενεί το Κέντρο Αξιολόγησης, Ποιότητας και Επιθεώρησης (EQI), μια πολυεπιστημονική 

ομάδα έρευνας που εξετάζει τον αντίκτυπο της αξιολόγησης και της επιθεώρησης στην 

εκπαίδευση και τους συναφείς τομείς και είναι ένα καθορισμένο Πανεπιστημιακό Κέντρο 
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Ερευνών. Το πανεπιστήμιο της Σόφιας φέρει εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της σχολικής 

επιθεώρησης, της σχολικής βελτίωσης και της σχολικής αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης 

από ομοτίμους και της πλούσιας εμπειρίας στην έρευνα με μελέτες περίπτωσης. Η 

Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευση Στερεάς Ελλάδας, (ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας) είναι μια 

αποκεντρωμένη οργάνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην 

Ελλάδα με διοικητικές και παιδαγωγικές αρμοδιότητες, υπεύθυνη για την προώθηση και 

παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, των καινοτομιών και μεταρρυθμίσεων του 

Υπουργείου Παιδείας και το σχεδιασμό της περιφερειακής εκπαιδευτικής πολιτικής στην 

περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. 

Σχεδιασμένη για διακρατική χρήση, η εργαλειοθήκη είναι διαθέσιμη στις τέσσερις γλώσσες 

εταίρων. Το σετ εργαλείων είναι επίσης ενσωματωμένο σε ένα MOOC (online ανοιχτό 

πρόγραμμα διαλέξεων), που θα είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση 

https://ss21dtip.educarex.es/herramienta/ 

 

  

https://ss21dtip.educarex.es/herramienta/
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1.2  Οργάνωση και χρήση της εργαλειοθήκης  
 

Η εργαλειοθήκη είναι οργανωμένη σε τρεις ενότητες. 

Το 1ο Μέρος παρέχει μια εισαγωγή και το υπόβαθρο του έργου, καθώς και την ορολογία και 

τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στην εργαλειοθήκη.  

Το 2ο Μέρος περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές στην αυτοαξιολόγηση και βελτίωση 

σχολικών μονάδων βασισμένη την αξιοποίηση δεδομένων περιλαμβάνει οδηγίες για τους 

διευθυντές των σχολείων, τους δασκάλους και τους υπεύθυνους εποπτείας, σχετικά με τον 

προγραμματισμό της σχολικής αυτοαξιολόγησης, που στηρίζεται σε αξιόπιστα δεδομένα και 

τα σχέδια βελτίωσης. Είναι χωρισμένη σε διάφορα τμήματα τα οποία μπορεί να είναι σχετικά 

για καθένα από τους παραπάνω ενδιαφερόμενους, ανάλογα με το οργανωτικό τους πλαίσιο. 

Αυτά περιλαμβάνουν: 

• πώς να δημιουργήσετε μια συνεργατική σχολική κουλτούρα για την Κατανεμημένη 

Ηγεσία στην και τον προγραμματισμό βελτίωσης. 

• ο ρόλος των διαφόρων φορέων που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην 

Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας και στις διαδικασίες βελτίωσης. 

• ο ρόλος των επιθεωρητών και ο τρόπος με τον οποίο η Αυτοαξιολόγηση της σχολικής 

Μονάδας και η σχολική αξιολόγηση μπορούν να ωφελήσουν όλους τους εμπλεκόμενους. 

• ένα μοντέλο σχεδιασμού βελτίωσης των σχολείων, εμπνευσμένο από τις διαδικασίες 

σχεδιασμού αξιολόγησης και βελτίωσης της Ιρλανδίας που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν 

σε άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

• τις κατευθυντήριες αρχές και πρακτικές συμβουλές για την λήψη αποφάσεων 

βασισμένη σε δεδομένα. 

• το νομικό και ποιοτικό πλαίσιο για την Αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας στις 

τέσσερις χώρες εταίρους. 

Το 3ο Μέρος παρέχει έναν κατάλογο με πηγές και πόρους για την εφαρμογή της 

αυτοαξιολόγησης των σχολείων, όπως τα σχέδια ενοτήτων για διαδικασίες διαβούλευσης 

μεταξύ των  διαφορετικών ενδιαφερομένων και πρότυπα έγγραφα για τη σχολική αξιολόγηση. 

 

1.3 Πλαίσιο 
 

Το έργο Εποπτεύοντας τα σχολεία στον 21ο αιώνα: Ψηφιακά εργαλεία και σχέδια βελτίωσης 

(SS21DTIP) προσδιορίζει τις συγκεκριμένες προτεραιότητες της υποστήριξης των σχολείων για 

την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και των ανισοτήτων και την 

παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, επιτρέποντας ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές. Σκοπός 

του είναι να υποστηρίξει τα σχολεία να βελτιωθούν και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία 

της εισαγωγής σχεδίων βελτίωσης βάσει προηγούμενων αξιολογήσεων. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί όχι μόνο παρέχοντας στα σχολεία εργαλεία για την καλύτερη εκπλήρωση των 
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καθηκόντων, αλλά και παρέχοντας σε όσους έχουν εποπτικές αρμοδιότητες, τα κριτήρια, τις 

στρατηγικές και τα εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης αυτών των σχεδίων. 

Το SS21DTIP αποσκοπεί επίσης να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ εξωτερικών και 

εσωτερικών αξιολογητών και να βελτιώσει τη διασφάλιση της ποιότητας και τον 

προγραμματισμό που είναι βασισμένος σε δεδομένα στα σχολεία. Πράγματι, το έγγραφο του 

2015 της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (Paper by the Directorate-General 

for Education and Culture), με τίτλο, «Μια προσέγγιση σε ολόκληρη τη σχολή για την 

αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου» προσδιορίζει τη σχολική 

διακυβέρνηση ως έναν από τους πέντε τομείς που πρέπει να εξεταστούν για την αντιμετώπιση 

της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Μεταξύ των βασικών πτυχών που σχετίζονται με τη 

σχολική διοίκηση, σύμφωνα με το αναφερόμενο έγγραφο, δύο οδηγίες έχουν άμεση σχέση 

με το παρόν Έργο: 

1 - Διαδικασίες βελτίωσης ολόκληρου του σχολείου 

Υποστηρίζεται ότι μια ολιστική σχολική προσέγγιση καθίσταται αποτελεσματική όταν τα 

σχολεία εντοπίζουν και αντιμετωπίζουν «τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας και 

συμμετέχουν σε συνεχείς, κυκλικές διαδικασίες βελτίωσης». Επίσης, επισημαίνεται ότι «τα 

σχολεία που χρησιμοποιούν ενεργά το σχολικό σχεδιασμό και την σχολική (αυτο) αξιολόγηση 

είναι σε ισχυρότερη θέση για την εξάλειψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου». 

2.- Μηχανισμοί εξωτερικής παρακολούθησης και αξιολόγησης (εξασφάλιση ποιότητας) 

Σύμφωνα με το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Συγκριτική μελέτη σχετικά με τη 

διασφάλιση ποιότητας στα εκπαιδευτικά συστήματα των σχολείων της ΕΕ (2015), η πρακτική 

της εξωτερικής παρακολούθησης και αξιολόγησης μπορεί να συμβάλει σε συμβουλευτικό και 

υποστηρικτικό ρόλο στα σχολεία όσον αφορά την εφαρμογή των στρατηγικών πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αποτελεσματικότητα των 

μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας εξαρτάται τόσο από την «αθροιστική λειτουργία» που 

σχετίζεται με τον έλεγχο και τον έλεγχο συμμόρφωσης όσο και από τη «διαμόρφωση της 

λειτουργίας», που σχετίζεται με τη βελτίωση και την ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, το Έργο 

αναγνώρισε ότι οι διαδικασίες σχεδιασμού βελτίωσης πρέπει να αντιμετωπιστούν από 

κοινού, ώστε να είναι επιτυχείς και ισχυροί. Πράγματι, η ερευνητική έκθεση του Hanover 

«Καλύτερες Πρακτικές για τη βελτίωση του σχολικού σχεδιασμού (2014, σελ. 13)» 

υπογραμμίζει τη σημασία της συλλογικής συνεργασίας στα σχολεία: «Στο πλαίσιο αυτού του 

συστήματος οι ομάδες βελτίωσης των σχολείων να συνεργάζονται για την καλύτερη 

κατανόηση των σχολικών προβλημάτων, τη βελτίωση και την επιλογή ευκαιριών για αλλαγή ". 

Προβλέπεται ότι η εργαλειοθήκη όχι μόνο θα ενισχύσει την ποιότητα της εκπαίδευσης που 

παρέχεται σε κάθε μία από τις χώρες εταίρους αλλά και σε σχολεία σε όλη την Ευρώπη και 

αλλού. 

 

1.4 Ορολογία και ορισμοί 
            Α) Σχολική αυτοαξιολόγηση 
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Η σχολική αυτοαξιολόγηση (ΑΕΕ) είναι, εξ ορισμού, κάτι που τα σχολεία πραγματοποιούν 

μόνοι τους και για τον εαυτό τους (Swaffield and MacBeath, 2005). Ο Van Petegem περιγράφει 

την αυτοαξιολόγηση ως (...) τη διαδικασία, η οποία ξεκίνησε κυρίως από το ίδιο το σχολείο, 

όπου προσεκτικά επιλεγμένοι συμμετέχοντες περιγράφουν και αξιολογούν τη συστηματική 

λειτουργία του σχολείου για να λαμβάνουν αποφάσεις ή να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στο 

πλαίσιο της ολιστικής σχολικής πολιτικής [ (2005, σελ. 104) Η αυτοαξιολόγηση σχολείων 

γίνεται από «πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που συμμετέχουν άμεσα στις δραστηριότητες 

του σχολείου (όπως ο διευθυντής του σχολείου ή το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του 

ή μαθητές) ή που επηρεάζονται άμεσα από αυτές τις δραστηριότητες (όπως στην περίπτωση 

των γονέων και των ανθρώπων στην τοπική κοινότητα). Όλα αυτά μπορούν να 

ομαδοποιηθούν με τον τίτλο «σχολική κοινότητα». Η εσωτερική αξιολόγηση μπορεί να 

περιγραφεί ως μια «διαδικασία τεκμηριωμένης αξιολόγησης των σχολικών πρακτικών, η 

οποία παρέχει πληροφορίες για την εκπαιδευτική εμπειρία των μαθητών, πιο πλούσιες από 

τις μετρήσεις με τεστ» (Simons, 2013, Nelson, Ehren και Godfrey, 2015). 

Η αυτοαξιολόγηση θεωρείται ως μια διαδικασία μέσω της οποίας ένας εκπαιδευτικός, ομάδες 

του προσωπικού, το προσωπικό ως σύνολο και τα στελέχη της εκπαιδευτικής πυραμίδας: 

• αναλογίζονται την τρέχουσα πρακτική τους  

• αναγνωρίζουν και αναδεικνύουν τα «δυνατά» σημεία του σχολείου. 

• εντοπίζουν και αντιμετωπίζουν περιοχές για βελτίωση της εργασίας τους. 

• Συμμετέχουν σε προσωπική και κοινή επαγγελματική εξέλιξη  

• Επικεντρώνονται στη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης και της διδασκαλίας και 

των προτύπων επίτευξης στο σχολείο. 

Η φύση της αυτοαξιολόγησης του σχολείου ως διαδικασία σημαίνει ότι δεν πρόκειται για 

απλή ενιαία δράση, αλλά για συστηματικό και χρονοβόρο σύνολο δραστηριοτήτων. Για να 

είναι αποτελεσματική, η αυτοαξιολόγηση σχολείων πρέπει: 

• να είναι συνεχής και επικεντρωμένη, 

• να περιλαμβάνει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

της υφιστάμενης κατάστασης και των επιτευγμάτων των μαθητών. 

• Να αναγνωρίσει την ανάγκη για το προσωπικό και τους έχοντες την ευθύνη 

καθοδήγησης και εποπτείας να έχουν μια σαφή και συμφωνημένη άποψη για το τρέχον 

στάδιο ανάπτυξης του σχολείου. 

• να βοηθήσει το προσωπικό να προσδιορίσει προτεραιότητες, που θα έχουν θετική 

επίδραση στη μάθηση και τη διδασκαλία, 

• να ενημερώσει και να επηρεάσει την πρακτική της τάξης και την ποιότητα της 

διδασκαλίας και της μάθησης, καθώς και την προώθηση της ανάπτυξης και βελτίωσης του 

σχολείου, και 

B. Σχολική βελτίωση έναντι λογοδοσίας 
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Η ανάγκη για καλύτερα σχολεία και ποιοτική εκπαίδευση για όλους καθορίζει μια σειρά 

προσεγγίσεων για την επίτευξη αυτών των στόχων. Μεταξύ αυτών, η σχολική ευθύνη και η 

βελτίωση του σχολείου είναι μία από τις πιο συζητημένες και πιο αμφιλεγόμενες. Ενώ η 

αποκέντρωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και διοίκησης έφερε την ιδέα της σχολικής 

λογοδοσίας, ( Bruns and Filmer, 2011), η βελτίωση του σχολείου έχει μετατρέψει το εύρος των 

ιδεών από την επίτευξη εξωτερικά καθορισμένων στόχων σε εσωτερικά αποφασισμένες 

ανάγκες και μέτρα για μελλοντική σχολική ανάπτυξη. Συχνά, αυτές οι δύο έννοιες 

συγκρούονται, ειδικά όταν παρουσιάζονται από διαφορετικά όργανα διοίκησης ή 

χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς. Παρόλα αυτά, μπορούν να συνυπάρχουν και να 

αλληλοσυμπληρώνονται με την ευρύτερη προοπτική να δουλεύουν τα σχολεία για τους 

σπουδαστές. 

Η λογοδοσία στην εκπαίδευση είναι μια ευρεία έννοια που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί 

με πολλούς τρόπους, όπως η χρήση πολιτικών διαδικασιών για τη διασφάλιση δημοκρατικής 

λογοδοσίας, η εισαγωγή μεταρρυθμίσεων με βάση την αγορά για την αύξηση της λογοδοσίας 

έναντι των γονέων και των παιδιών ή η ανάπτυξη συστημάτων λογοδοσίας από ομοτίμους για 

την ενίσχυση της επαγγελματικής υπευθυνότητας των εκπαιδευτικών ( Figlio και Loeb, 2011) 

. 

Η λογοδοσία περιγράφεται στην Παγκόσμια Έκθεση Παρακολούθησης Εκπαίδευσης της 

UNESCO 2017/2018 ως "μια διαδικασία που στοχεύει να βοηθήσει το άτομο ή τα θεσμικά 

όργανα να εκπληρώσουν τις ευθύνες τους και να επιτύχουν τους στόχους τους" ( Έκθεση 

παρακολούθησης της παγκόσμιας εκπαίδευσης UNESCO 2017/2018 ) . Περιέχει τρία βασικά 

στοιχεία: 1) σαφώς καθορισμένες ευθύνες, 2) τις υποχρεώσεις για την καταγραφή του τρόπου 

με τον οποίο έχουν εκπληρωθεί οι ευθύνες · 3) τη νομική, πολιτική, κοινωνική ή ηθική 

αιτιολόγηση της υποχρέωσης λογοδοσίας. Αν και η λέξη «λογοδοσία» έχει αποκαλεστεί 

πολιτισμική έκφραση, με σημαντική εξάρτηση από το γλωσσικό και πολιτιστικό πλαίσιο, 

χρησιμοποιείται συνήθως στην εκπαίδευση για να περιγράψει μια προσδοκία και μια 

διαδικασία χρήσης των σχολείων υπεύθυνων για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν, για τον 

τρόπο που διαχειρίζονται τη διδασκαλία και τη μάθησης και για το επίπεδο στο οποίο 

συμμορφώνονται με τα πρότυπα, που καθορίζονται από το εξωτερικό. Έχουν δημιουργηθεί 

δομές και φορείς σε όλες σχεδόν τις χώρες για την παρακολούθηση και την εξασφάλιση της 

λογοδοσίας των σχολείων ( Ehren, Perryman and Spours, 2014) και τα σχολεία αισθάνονται 

την πίεση να επιτύχουν εξωτερικούς στόχους και να ακολουθήσουν τις κατευθυντήριες 

γραμμές και τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.  

Από την άλλη πλευρά, η βελτίωση του σχολείου θεωρείται μια διαδικασία που παράγεται 

εσωτερικά, εκτελείται και παρακολουθείται. Η διαδικασία σχολικής βελτίωσης εξετάζει πώς 
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να επιφέρει αλλαγές, με διάφορες αρχές που στηρίζουν την κύρια φιλοσοφία της ( Ετήσια 

Έκθεση Παρακολούθησης της EFA 2005) : 

• Το σχολείο πρέπει να αποτελεί το επίκεντρο των στρατηγικών για την αλλαγή της 

εκπαίδευσης. 

• Οι διαδικασίες της εκπαιδευτικής αλλαγής είναι σημαντικές. 

• Τα σχολεία πρέπει να αποτελούν μέρος και να κατέχουν προσπάθειες για εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση. 

• Οι πραγματικές βελτιώσεις απαιτούν ισχυρή ομαδική δυναμική. 

• Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και χτίσιμο ικανοτήτων. 

• Οι διεργασίες εκ των κάτω προς τα άνω του σχεδιασμού της εκπαίδευσης και της 

ανάπτυξης του προγράμματος σπουδών είναι πιο αποτελεσματικές. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Ετήσια Έκθεση Παρακολούθησης (EFA) αναφέρει ότι 

μία από τις προοπτικές για την κατανόηση της βελτίωσης του σχολείου είναι ένας τρόπος 

σχεδιασμού και παροχής συνθηκών που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς, άλλους ενήλικες 

και εκπαιδευόμενους να προωθήσουν και να διατηρήσουν τη μάθηση μεταξύ τους μέσα στα 

σχολεία. Παρόλο που η σχολική βελτίωση μπορεί να σχετίζεται με εθνικά συμφωνημένα 

εκπαιδευτικά πρότυπα και στόχους, τα πιο σαφή χαρακτηριστικά της είναι η οικειοποίηση και 

εκπόρευση της διαδικασίας από το ίδιο το σχολείο. 

Γ.  Ενημερωμένη (Data-informed) λήψη αποφάσεων    

Η έννοια της ενημερωμένης λήψης αποφάσεων βασισμένη σε δεδομένα (DIDM), ένας όρος 

που χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τη λήψη αποφάσεων που καθοδηγείται από δεδομένα 

(DDDM) και της λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων (DBDM), είναι σχετικά νέα για τα 

σχολικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη ( Young, McNamara, Brown & O'Hara, 2018). Ωστόσο, 

είναι όλο και πιο σημαντικό για τα σχολεία και την ηγεσία των σχολείων όχι μόνο να αναλύουν 

τη λειτουργία των σχολείων και να σχεδιάζουν βελτιώσεις, αλλά να χρησιμοποιούν διάφορα 

στοιχεία κατά τη διαδικασία, ειδικά στο πλαίσιο της εξωτερικής αξιολόγησης και της 

λογοδοσίας και στην περίπτωση της σχολικής αυτοαξιολόγησης. 

Η ενημερωμένη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων αναφέρεται στη λειτουργική 

συγκέντρωση και χρήση των σχετικών δεδομένων και αποδεικτικών στοιχείων για τις σχολικές 

δραστηριότητες, τις επιδόσεις και τις διαδικασίες, όταν πραγματοποιείται λήψη αποφάσεων 

διαχείρισης και όταν σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι σχολικές βελτιώσεις. Οι τύποι των 

δεδομένων μπορεί να είναι διαφορετικοί, καθώς και ο σκοπός της χρήσης τους και οι τρόποι 

συλλογής τους. Η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων εξαρτάται επίσης από την ύπαρξη 

δομών πληροφόρησης εντός των σχολείων και εντός των εκπαιδευτικών συστημάτων σε 
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διάφορες χώρες. Ακόμα, οι κύριοι τύποι δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τα σχολεία 

κατά τη λήψη αποφάσεων είναι ( ):  

• Στοιχεία που προκύπτουν από την αξιολόγηση: συνήθως η απόδοση της σχολικής 

μονάδας σε σύγκριση με τον εθνικό μέσο όρο για εξωτερικά σχεδιασμένες 

αξιολογήσεις ή άλλα σχολεία. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει δεδομένα για την 

πρόοδο των μαθητών και να έχει ως αποτέλεσμα εσωτερικές εκτιμήσεις. 

• Δεδομένα που προκύπτουν από τυποποιημένα τεστ αξιολόγησης: τυπικά δεδομένα 

απόδοσης των μαθητών σε διάφορα μαθήματα ή θεματικές ενότητες. 

• Δεδομένα που προκύπτουν από την παρακολούθηση: μαζί με τα δεδομένα 

παρακολούθησης της απόδοσης συνήθως θεωρείται ως δείκτης για την ποιότητα της 

εκπαίδευσης. 

• Στοιχεία που προκύπτουν από το προφίλ των μαθητών: δημογραφικά δεδομένα και 

δεδομένα για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ανάγκες των μαθητών. 

• Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη συμμετοχή των μαθητών και των γονέων: αυτού 

του τύπου δεδομένων συγκεντρώνονται συνήθως μέσω ερωτηματολογίων ή / και 

συνεδριάσεων και παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο αλληλεπίδρασης του 

σχολείου με διαφορετικούς ενδιαφερόμενους (ή όργανα διοίκησης του σχολείου πχ 

εκπαιδευτικοί –γονείς –μαθητές – τοπική αυτοδιοίκηση) και για το πόσο 

αποτελεσματικά γονείς και μαθητές συμμετέχουν και ασχολούνται με διαφορετικές 

σχολικές δραστηριότητες. 

• Δεδομένα που προκύπτουν από το σχολικό σχεδιασμό και τα δεδομένα που 

περιγράφουν το αρχικό σημείο.  

Η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων, ιδίως στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης των 

σχολείων και του προγραμματισμού της βελτίωσης των σχολικών μονάδων, απαιτεί ορισμένες 

δεξιότητες όσον αφορά τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Η διαδικασία μπορεί να είναι 

αρκετά χρονοβόρα και συνήθως απαιτεί πολλή προσπάθεια και πόρους. Αυτό οδηγεί σε 

καταστάσεις όπου οι διευθυντές των σχολείων και το προσωπικό παραβλέπουν ή υποτιμούν 

τη χρήση των δεδομένων στην αξιολόγηση του σχολείου και τη σχολική βελτίωση και 

προτιμούν να βασίζονται στην εμπειρία και τη διαίσθηση τους. 

Παρόλα αυτά, η λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα παρέχει στη σχολική διοίκηση και 

το προσωπικό του σχολείου μια σωστή κατανόηση της πραγματικής κατάστασης στο σχολείο 

και μια ρεαλιστική εικόνα των περιοχών όπου απαιτείται βελτίωση και πρέπει να εξεταστούν.  

Δ. Ρύθμιση στόχου 

Η εφαρμογή της βελτίωσης του σχολείου προϋποθέτει τον καθορισμό στόχων. Συνήθως, αυτή 

είναι η αρχή ενός σχολικού σχεδίου βελτίωσης και το απόλυτο "αστέρι οδηγός" για όλες τις 
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δραστηριότητες στη διαδικασία βελτίωσης των σχολείων. Ο καθορισμός στόχων εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των δεδομένων 

που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα δεδομένων δεν παρέχει 

αυτομάτως σαφείς και ορατούς στόχους για τη βελτίωση του σχολείου. Εκεί είναι όπου 

κάποιες από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις διαχείρισης γίνονται έτσι, ώστε η βελτίωση του 

σχολείου να μπορεί να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί αποτελεσματικά. Ο καθορισμός στόχων 

σημαίνει να αποφασιστεί ποιοι τομείς της σχολικής λειτουργίας θα πρέπει να βελτιωθούν και 

ποια συγκεκριμένα αποτελέσματα επιδιώκουμε να επιτύχουμε σε αυτούς τους τομείς. 

Μια πολύ γνωστή και χρήσιμη προσέγγιση για τον καθορισμό στόχων είναι η ανάπτυξη των 

λεγόμενων στόχων SMART. Το SMART σημαίνει συγκεκριμένους, μετρήσιμους, εφικτούς, 

ρεαλιστικούς και επίκαιρους στόχους. Ο καθορισμός στόχων γίνεται συνήθως από ομάδες 

διαχείρισης σχολείων, αν και μπορούν να συμμετάσχουν και άλλοι σχετικοί ενδιαφερόμενοι 

στη διαδικασία, ανάλογα με τις σχολικές δομές επικοινωνίας και τις προσεγγίσεις στην 

βελτίωση του σχολείου. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο καθορισμός στόχων πρέπει να παρέχει στο 

σχολείο σαφή στόχο για μελλοντική ανάπτυξη για ορισμένο χρονικό διάστημα και θα πρέπει 

να είναι σύμφωνη με τους στρατηγικούς στόχους του σχολείου και τις προσδοκίες των 

σχετικών ενδιαφερομένων. 

Ε. Σχεδιασμός σχολικής βελτίωσης 

Η σχολική αυτοαξιολόγηση θα πρέπει φυσικά να οδηγήσει σε σχέδιο σχολικής βελτίωσης. Ο 

σχεδιασμός βελτίωσης των σχολείων είναι μια διαδικασία καθορισμού στόχων και λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν, καθώς και τρόπους 

μέτρησης των αποτελεσμάτων, των υπεύθυνων προσώπων και του χρονοδιαγράμματος για 

την υλοποίηση κάθε δράσης.  

ΣΤ. Ενδιαφερόμενοι (Stakeholder) 

Η σχολική αυτοαξιολόγηση και ο σχεδιασμός βελτίωσης αφορούν ολόκληρη την σχολική 

κοινότητα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμμετάσχουν διάφοροι ενδιαφερόμενοι στη 

διαδικασία, ώστε να επιτευχθεί μια συνολική εικόνα της ποιότητας του σχολείου και να 

αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί ένα εφικτό σχέδιο βελτίωσης. 

Ο ενδιαφερόμενος συνήθως είναι κάποιος/α/οι που έχει επιρροή, ενδιαφέρον για το σχολείο.  

Η συζήτηση σχετικά με τους παράγοντες που θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία σχολικής 

αξιολόγησης βρίσκεται σε εξέλιξη (Brown et al., 2019). Ωστόσο, στις περισσότερες χώρες, τα 

ενδιαφερόμενα μέρη (με ποικίλους βαθμούς συμμετοχής) περιλαμβάνουν συνήθως ένα 

συνδυασμό της σχολικής διοίκησης, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων. 

Επιπλέον, διάφορες ενώσεις γονέων, επόπτες, εκπαιδευτικά τμήματα και άλλα εκπαιδευτικά 
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ιδρύματα έχουν επίσης διαφορετικά συμφέροντα και εξουσία να επηρεάζουν τις σχολικές 

δραστηριότητες και την ποιότητα του σχολείου. 

Παρόλο που η αυτοαξιολόγηση και η βελτίωση των σχολείων είναι κατά κύριο λόγο ευθύνη 

της ομάδας διαχείρισης του σχολείου, η αποτελεσματική εφαρμογή της εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τη συμμετοχή μαθητών και γονέων. Εάν η αυτοαξιολόγηση του σχολείου πρέπει 

να θεωρηθεί ως μια προσέγγιση συνολικής σχολικής βελτίωσης, οι μαθητές και οι γονείς 

πρέπει να θεωρηθούν ως πολύτιμοι φορείς και συμμετέχοντες σε αυτές τις διαδικασίες. 

          Ζ.  Επίβλεψη και παρακολούθηση  

Παρόλο που οι έννοιες της αξιολόγησης και της εποπτείας φαίνεται να είναι περιορισμένες 

ως προς το νόημά τους, οι αξιολογήσεις έχουν συνήθως περισσότερες κανονιστικές συνέπειες 

και συχνά συνέπειες για το σχολείο, ενώ η εποπτεία συνεπάγεται κυρίως την παρατήρηση ή 

και την υποστήριξη και καθοδήγηση των σχολείων σε συγκεκριμένο τομέα ή στην επιδίωξη 

συγκεκριμένων στόχων . Η επίβλεψη μπορεί να συμβεί σε διάφορα επίπεδα - για παράδειγμα 

- την εποπτεία των εκπαιδευτικών ή την εποπτεία των σχολείων, έναν συγκεκριμένο τομέα 

(διδασκαλία και μάθηση) ή μια διαδικασία (σχολική αυτοαξιολόγηση). Σε οποιαδήποτε από 

αυτές τις καταστάσεις, η εποπτεία απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο εξουσίας, το οποίο μπορεί 

να προέρχεται είτε από τη γνώση είτε από τη διάταξη της ιεραρχίας( Rozycki, 2009) . 

Η εποπτεία των σχολείων απαιτεί τόσο γνώσεις σχετικά με τη δουλειά και το πλαίσιο των 

σχολείων όσο και ένα ορισμένο επίπεδο εξουσίας, ώστε να παρέχεται η κατεύθυνση και η 

υποστήριξη για την επίτευξη στόχων βελτίωσης. Ενώ η επιθεώρηση συνήθως συνεπάγεται 

ένα επίπεδο κανονιστικών απαιτήσεων τις οποίες αναμένεται να επιτύχουν τα σχολεία, η 

εποπτεία αφορά τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και την προώθηση της βελτίωσης μέσω 

παρατήρησης, ανταλλαγής εμπειριών και κοινών συζητήσεων για τρόπους βελτίωσης. Μια 

τέτοια σχέση συνεπάγεται ότι δεν επιβάλλονται κυρώσεις, αλλά αντίθετα παρέχεται 

ανατροφοδότηση ως κριτικός φίλος και κοινός προγραμματισμός. 

Η παρακολούθηση συνήθως περιγράφεται ως ένα σύστημα δραστηριοτήτων με τρία βασικά 

στοιχεία: απαιτεί την τακτική συλλογή πληροφοριών, απαιτεί αξιολόγηση αυτών των 

πληροφοριών και, το σημαντικότερο, απαιτεί να έχει η αξιολόγηση ως αποτέλεσμα θεσμική 

δράση (Kiesler and Sproull, 1982, όπως αναφέρεται στο Richards, 1988). Με βάση έναν τέτοιο 

ορισμό, η παρακολούθηση του σχολείου μπορεί να περιγραφεί ως μια διαδικασία τακτικής 

συλλογής πληροφοριών σχετικά με το έργο του σχολείου, τα αποτελέσματα και την 

κατάσταση των εργασιών, την αξιολόγηση των συλλεγέντων πληροφοριών, έτσι ώστε να 

καταστεί δυνατή η σωστή κατανόηση των δυνατών σημείων του σχολείου και των περιοχών 

για βελτίωση, και παροχή καθοδήγησης για μελλοντικά μέτρα σε θεσμικό επίπεδο. Αυτή η 

καθοδήγηση μπορεί να έρθει με τη μορφή οδηγιών, διαφορετικών τύπων σχεδίων ή ακόμα 
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και κατευθύνσεων προς συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να υλοποιήσει το σχολείο. Παρ 

'όλα αυτά, η όλη έννοια της παρακολούθησης βασίζεται στη συγκέντρωση και σωστή χρήση 

των πληροφοριών προς όφελος του ίδιου του σχολείου. 

Η επίβλεψη και η παρακολούθηση του σχεδιασμού αυτοαξιολόγησης και βελτίωσης του 

σχολείου θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τη συλλογή πληροφοριών όσο και την αξιολόγηση, 

καθώς και την παροχή υποστήριξης και κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση αυτών των 

πληροφοριών και την εφαρμογή σχολικών σχεδίων βελτίωσης. Δεδομένου ότι η βελτίωση του 

σχολείου είναι ο απώτερος στόχος τόσο της SSE όσο και κάθε μορφής εξωτερικής 

παρακολούθησης και εποπτείας, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχουν ευεργετική εικόνα για 

το καθεστώς των σχολείων, τους τομείς που χρειάζονται βελτίωση και πόρους που 

απαιτούνται για τη βελτίωση αυτή. Σε αντίθεση με την επιθεώρηση, όπου τα δεδομένα 

χρησιμοποιούνται για να αποφασιστεί εάν το σχολείο έχει φτάσει σε συγκεκριμένο πρότυπο 

ή όχι, η σχολική παρακολούθηση και επίβλεψη είναι πολύ περισσότερο προσανατολισμένες 

προς την καλύτερη κατανόηση της σχολικής βελτίωσης ως διαδικασία και την εξεύρεση 

ευεργετικών τρόπων για να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν σχέδια βελτίωσης του 

σχολείου με το βοήθεια ενός κριτικού φίλου, ο οποίος έχει τόσο τη γνώση όσο και την εξουσία 

να παρέχει υποστήριξη και οδηγίες.  

Η. Σχολική κουλτούρα 

Η "κουλτούρα" είναι δύσκολο να οριστεί, επειδή οι πολιτιστικές ομάδες δεν είναι πάντα 

εσωτερικά ετερογενείς ... οι πολιτισμικές σχέσεις τέμνονται και κάθε άτομο καταλαμβάνει μια 

μοναδική πολιτιστική θέση. Οι πολιτιστικές σχέσεις των ανθρώπων είναι δυναμικές και 

ρευστές (ΟΟΣΑ, 2016, σελ. 7) 

Ο όρος σχολική κουλτούρα αναφέρεται γενικά στις πεποιθήσεις, τις αντιλήψεις, τις 

σχέσεις, τις στάσεις και τους γραπτούς και άγραφους κανόνες που διαμορφώνουν και 

επηρεάζουν κάθε πτυχή του τρόπου λειτουργίας ενός σχολείου, αλλά ο όρος περιλαμβάνει 

επίσης πιο συγκεκριμένα ζητήματα όπως η σωματική και συναισθηματική ασφάλεια των 

μαθητών, η οργάνωση των τάξεων και των δημόσιων χώρων ή ο βαθμός στον οποίο ένα 

σχολείο αγκαλιάζει και προωθεί τη φυλετική, εθνοτική, γλωσσική ή πολιτιστική 

ποικιλομορφία ( The Glossary of Education Reform ).  

Η αυτοαξιολόγηση και η βελτίωση της σχολικής εκπαίδευσης μπορούν να υλοποιηθούν 

αποτελεσματικά, εάν αναπτυχθεί και διατηρηθεί η συνεργατική σχολική κουλτούρα. Αυτός ο 

πολιτισμός σημαίνει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη, υποστήριξη, κοινή αίσθηση του σκοπού, καλή 

επικοινωνία και συλλογικότητα, που δημιουργούν συνθήκες φιλικής διαφωνίας στη 
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συζήτηση, ενθάρρυνση και επιβεβαίωση της προσπάθειας που επενδύεται στην 

αυτοαξιολόγηση και τη βελτίωση. 
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ΜΕΡΟΣ 2ο: : Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
ενημέρωση των σχολείων σχετικά με την 
αυτοαξιολόγηση και τη βελτίωση 
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2.  Κατανεμημένη / Επιμερισμένη ηγεσία / σχεδιασμός και αξιολόγηση στην ΑΕΕ. 
Συνεργατική σχολική κουλτούρα. 
 

Η σχολική αυτοαξιολόγηση για να είναι ισχυρή και αποτελεσματική απαιτεί μια προσέγγιση 

σε ολόκληρη τη σχολή και τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων. Η λέξη συνεργασία 

λέξη εδώ συνεπάγεται συνεργασία για ένα κοινό όραμα για να επιφέρει μια θετική αλλαγή 

στις σχολικές πρακτικές. Η διαδικασία ΑΕΕ, γενικά, αναμένεται να καθοδηγείται από τον/τη 

Δντή/ντρια  και το Σύλλογο Διδασκόντων, ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο Spillane (2006), δεν 

είναι ρεαλιστικό να υποθέσουμε ότι ο Δντής/ντρια  γνωρίζει τα πάντα για να οδηγήσει μια 

πολύπλοκη οργάνωση όπως το σχολείο. Η ηγεσία για τη μάθηση πρέπει να επεκταθεί και να 

μοιραστεί μεταξύ εκείνων που έχουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις για να συμπληρώσουν 

και να υποστηρίξουν το Δντή/ντρια. Ως εκ τούτου, η ηγεσία στα σχολεία δεν περιορίζεται σε 

επίσημες θέσεις ηγεσίας αλλά περιλαμβάνει και καθηγητές με θέσεις ευθύνης και εκείνους 

που έχουν αναλάβει ρόλους που σχετίζονται με τις προτεραιότητες του σχολείου (LOAS, 

2016). Αυτό το μοντέλο αναφέρεται στην έννοια της κατανεμημένης ηγεσίας η οποία δεν 

είναι ούτε συναλλακτική, ούτε μετασχηματιστική ηγεσία. Αντίθετα, διαθέτει κάποια 

χαρακτηριστικά και των δύο. Είναι συναλλακτική δεδομένου ότι οι διευθυντές διατηρούν  

και τον ρόλο του ηγέτη, που έχοντας  θέση εξουσίας και ευθύνης πρέπει να εξασφαλίζουν 

ότι τα καθήκοντα ρουτίνας γίνονται αποτελεσματικά και αποδοτικά αποτελεσματικά, 

λέγοντας στα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων ή το Σχολικό Συμβούλιο τι πρέπει να γίνει. 

Ενώ ως μετασχηματιστικοί ηγέτες, πρέπει να ενισχύσουν το κίνητρο και την εμπλοκή όσων 

εργάζονται μαζί τους με την «προώθηση ιδεών», κατευθύνοντας  αυτόματα τις προσπάθειές 

τους προς ένα κοινό όραμα.  

Η έννοια της κατανεμημένης ηγεσίας στα σχολεία όπως παρουσιάστηκε από τους Spillane 

(2009) και Gronn (2000) έχει τα θεμέλιά της στις κατανεμημένες θεωρίες της γνώσης και των 

δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τη θεωρία της κατανεμημένης νοημοσύνης, η σκέψη και η 

κατανόηση είναι μια διαδικασία που αποτελείται από αλληλεπιδράσεις με άλλους 

ανθρώπους, εργαλεία και ρουτίνα, ενώ η θεωρία δραστηριότητας δίνει έμφαση στην 

κατανόηση του πλαισίου (κατάστασης) στην οποία λαμβάνει χώρα μια δράση. Ως εκ τούτου, 

η κατανεμημένη ηγεσία περιλαμβάνει τρεις μεταβλητές: την αλληλεπίδραση, την 

κατάσταση (κατανόηση του πλαισίου) και την ηγετική πρακτική και ένα σημείο που πρέπει 

να θυμόμαστε εδώ είναι ότι η πρακτική είναι το προϊόν της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

ηγετών, των οπαδών και της υπερωριακής κατάστασης. Ως εκ τούτου, η ηγεσία σε 

διανεμητική προοπτική είναι μια εγκατεστημένη και κοινωνική διαδικασία (Spillane et al., 

2004). Σύμφωνα με τον Spillane (2006), η κατανεμημένη ηγεσία δεν είναι άμεσα αντίθετη 
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προς την ιεραρχική ηγεσία. Η κατανεμημένη ηγεσία περιλαμβάνει τόσο την κάθετη όσο και 

την πλευρική διάσταση της ηγετικής πρακτικής. Το DL περιλαμβάνει τόσο επίσημες όσο και 

ανεπίσημες μορφές ηγετικής πρακτικής στο πλαίσιο της διαμόρφωσής του, της ανάλυσης 

και της ερμηνείας του. Ασχολείται κυρίως με τη συνύπαρξη της ηγεσίας και τις αμοιβαίες 

αλληλεξαρτήσεις που διαμορφώνουν την ηγετική πρακτική (σελ.58). 

  Όπως είναι προφανές στον ορισμό του Spillane, η ηγεσία δεν σχετίζεται με ένα άτομο ή με 

μια μόνο θέση, αλλά κατανέμεται μεταξύ πολλών ατόμων. Ένα σώμα ηγεσίας έχει πολλαπλά 

άτομα που διαθέτουν τα εργαλεία και τις δεξιότητες που συμβάλλουν στην επιτυχία της 

οργάνωσης (Robert, 2019). Με βάση τις δεξιότητες και την ικανότητα των ατόμων, 

ενθαρρύνονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να ηγηθούν και να συνεργαστούν με 

ομάδες ανθρώπων. Καθώς τα διαφορετικά άτομα παίρνουν το προβάδισμα σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές, επομένως επηρεάζουν και τις μετατοπίσεις, καθώς διαφορετικά άτομα 

εμφανίζονται ως επιδρώντες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές (Harris & Spillane, 2008). 

Είναι πλέον προφανές ότι η κατανεμημένη ηγεσία έχει περισσότερο να κάνει με την ηγετική 

πρακτική από την ηγετική θέση. Ο Harris (2009) διευκρινίζει περαιτέρω και εξηγεί ότι η 

κατανεμημένη ηγεσία δεν είναι απλά να μοιράζεται τον ηγετικό ρόλο, αλλά να συνεργάζεται 

με την ηγετική πρακτική και τις αλληλεπιδράσεις που συμβάλλουν στη συν-απόδοση που 

οδηγεί στη λήψη αποφάσεων. Η κατανεμημένη ηγεσία μερικές φορές ερμηνεύεται 

εσφαλμένα στα σχολεία ως ανάθεση αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς 

και το λοιπό προσωπικό. Ωστόσο, οι ορισμοί των Spillane και Harris διευκρινίζουν αυτή την 

ασάφεια, τονίζοντας τη συν-απόδοση που οδηγεί στη συλλογική λήψη αποφάσεων. 

Είναι όμως ευθύνη των σχολικών ηγετών να αναπτύξουν μια τέτοια συνεργατική νοοτροπία 

στα σχολεία τους, όπου οι ομάδες εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο και είναι πρόθυμες να 

συνεργαστούν ανεξάρτητα από την επίσημη θέση ή το καθεστώς για τη βελτίωση του 

σχολείου. Σε αυτά τα σχολεία, δίδεται έμφαση στην προετοιμασία των ηγετών σε όλα τα 

επίπεδα ως μέρος μιας κοινής διαδικασίας ενίσχυσης της ατομικής και συλλογικής 

ικανότητας των εκπαιδευτικών ως ηγέτες της μάθησης και των μαθητών ως εταίρων στην 

εκμάθηση για να επιτύχουν αποτελεσματικά το έργο τους. Η διαδικασία ΑΕΕ επιτυγχάνει τα 

βέλτιστα αποτελέσματα όταν οι δάσκαλοι και οι μαθητές έχουν τη γνώμη τους στη 

διαδικασία βελτίωσης του σχολείου και έχουν κανονικές ευκαιρίες να αναπτύξουν την 

ικανότητά τους μέσω της αναγνώρισης του ταλέντου τους και της ενδυνάμωσης της 

ανάληψης ευθύνης και πρωτοβουλίας. Στη συνέχεια, δημιουργώντας μια αυτοδιαχειριστική 

ομάδα που συμμετέχει σε συνεργατική και εκτεταμένη πρακτική ηγεσίας, αναπτύσσουν την 

ικανότητα αλλαγής και βελτίωσης. Όπως υποστηρίζει ο Μπράουν (2013), «... η 

κατανεμημένη κουλτούρα ηγεσίας σε οργανισμούς όπου η κατανομή των δραστηριοτήτων 
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αξιολόγησης μέσα στο σχολείο φυσιολογικά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας 

... συνεπώς έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στη βελτίωση του σχολείου» (σελ. 213).  Όλοι οι 

συμμετέχοντες στη διαδικασία το κατέχουν και προσπαθούν να επιτύχουν. 

2.1 Ο ρόλος της ομάδας διαχείρισης σχολείων 
 

Η κύρια ευθύνη της εφαρμογής της ΑΕΕ έγκειται στην Ομάδα Διαχείρισης και  Σύλλογο 

Διδασκόντων του σχολείου. Η συνολική ευθύνη για την οργάνωση, την υποστήριξη και τον 

συντονισμό της  ενός σχολείου ανήκει στον διευθυντή του σχολείου. Η κύρια διαδικασία 

διεξάγεται από ομάδες εργασίας των μελών του Διδακτικού Συμβουλίου. 

Η ομάδα διαχείρισης 

➢ καθορίζει τις ημερομηνίες για τις συνεδριάσεις της ολομέλειας, 

➢ συντονίζει τη συζήτηση σε αυτές, 

➢ συμμετέχει σε κάθε ομάδα για την επιλογή συντονιστών, 

➢ υποστηρίζει το έργο των μεμονωμένων ομάδων, 

➢ παρέχει όλες τις δυνατότητες που χρειάζονται οι συμμετέχοντες για να αναπτύξουν τη 

διαδικασία (π.χ. πρόσβαση σε σχολικά αρχεία), 

➢ συμβάλλει στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος και καθορίζει ένα πλαίσιο που 

διευκολύνει την εποικοδομητική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων 

➢ συνεργάζεται με τους ενδιαφερόμενους για την εφαρμογή βιώσιμων αλλαγών και 

βελτιώσεων 

Από τη στιγμή που η υλοποίηση του ΑΕΕ βασίζεται στην ανάπτυξη αποτελεσματικής 

επικοινωνίας, συνεργασίας και σχέσεων ανατροφοδότησης μεταξύ όλων των 

ενδιαφερομένων φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας, ο ρόλος της ομάδας διαχείρισης 

(Τeam Management) είναι καθοριστικός. 

Η αποτελεσματική επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων 

φορέων είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ενός ανθρώπινου περιβάλλοντος, 

ενθαρρύνοντας μεγαλύτερη ανταπόκριση σε σχολικούς στόχους και αυξάνοντας τη 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. (Pasiardis, 2004: 90). 

Η ομάδα διαχείρισης και ιδιαίτερα ο διευθυντής του σχολείου πρέπει να έχει μια σαφή ιδέα 

των αντιλήψεων και των προσδοκιών των μαθητών σχετικά με διάφορες πτυχές του 

σχολείου. Επιπλέον, η Διοικητική Ομάδα πρέπει να γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια στο σχολείο 

και να κατανοεί σαφώς τι πρέπει να γίνει για να εξασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση. Είναι 

επίσης πολύ σημαντικό, όσον αφορά το διοικητική ομάδα  των εκπαιδευτικών να εξετάσουν 
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τρόπους αντιμετώπισης της αντίστασης, να αναπτύξουν στρατηγικές για να κινητοποιήσουν 

τους εκπαιδευτικούς και να τους κρατήσουν σε εγρήγορση. Δεδομένου ότι πολλοί 

ερευνητές (π.χ., Berger, Boles, & Troen, 2005 · Ermenc Skubic & Mažgon, 2015 · Grimmett, 

2007 · Moore, 2007 · Smith & Sela, 2005 · Vogrinc & Valenčič Zuljan, 2009 · Wilson), 

υποστηρίζουν  ότι η αυτοαξιολόγηση είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την 

επαγγελματική τους εξέλιξη, η Ομάδα Διαχείρισης πρέπει να τη διαχειριστεί 

αποτελεσματικά και να αντιμετωπίσει τους εκπαιδευτικούς. Η ενεργός συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, της συλλογικής λήψης αποφάσεων και 

της ανάπτυξης σχέσεων δικαιοσύνης και συνεργασίας ενισχύει την αποδοχή, την 

εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η διανομή της ηγεσίας σε μέλη του Συλλόγου 

Διδασκόντων, που έχουν εμπειρία στην ΑΕΕ. Η κατανομή της ηγεσίας έχει τη δυνατότητα να 

μεταμορφώσει το σχολείο σας, να αυξήσει τα επιτεύγματα και να εμπνεύσει πιο 

αποτελεσματική πρακτική από το προσωπικό. 

Η ομάδα διαχείρισης και ο Σύλλογος  Διδασκόντων των εκπαιδευτικών συνεργάζονται με 

τον σχολικό σύμβουλο του σχολείου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιστημονική και 

παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Ο Σύμβουλος του Σχολείου συμμετέχει, εάν 

του ζητηθεί, στην Ολομέλεια του σχολείου και δίνει τις απαραίτητες οδηγίες για τη 

διεξαγωγή της ΑΕΕ. 

Επιπλέον, η ομάδα διαχείρισης και ο Σύλλογος  Διδασκόντων των εκπαιδευτικών εργάζονται 

σύμφωνα με τις οδηγίες της ομάδας ΑΕΕ και βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου του 

σχολείου. 

Η ομάδα διαχείρισης έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία υψηλών 

προσδοκιών, σαφών κριτηρίων για την αριστεία και στην κράτηση ατόμων που είναι 

υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα των επαγγελματικών τους επιδόσεων. 

Η ομάδα διαχείρισης πρέπει να εξασφαλίσει 

 ότι οι δραστηριότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης της απόδοσης καθορίζονται στο 

αρχικό στάδιο του σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός της βελτίωσης των σχολείων βασίζεται στην 

έννοια της "ευφυούς λογοδοσίας", προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση 

➢  προτάσεις ενεργειών 

➢  την εποπτεία και τον συντονισμό των διαδικασιών ΑΕΕ από τη Διοικητική Ομάδα 

➢  επιλογή των προτεραιοτήτων και προτεραιότητα των στόχων που θεωρεί το σχολείο 

ρεαλιστικούς και απαραίτητους για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 

έργου. 
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Η επιλογή και η διαμόρφωση των σχεδίων δράσης για την επίτευξη των επιδιωκόμενων 

στόχων και για την ενίσχυση της ποιότητας των συγκεκριμένων πτυχών της σχολικής 

πραγματικότητας. 

Συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στην σχολική κοινότητα για τον εντοπισμό βασικών 

στοιχείων των σχεδίων δράσης, την εξασφάλιση εισροών και τον έλεγχο των παραμέτρων 

που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή τους (χρονοδιαγράμματα, 

μεθοδολογία υλοποίησης - στρατηγικές εφαρμογής, πόροι και εργαλεία, οργανωτικές 

δομές, διαδικασίες του σχεδίου δράσης, κριτήρια επιτυχίας κ.λπ.). 

Οι ομάδες εργασίας μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά τις διαδικασίες και τη 

διαπραγμάτευση καθώς και την καλύτερη μελέτη και επεξεργασία των εγγράφων 

μειώνοντας τον χρόνο των συνεδριάσεων της Ολομέλειας και παρέχοντας καλύτερα 

τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά τη διαβούλευση με το Σύλλογο  Διδασκόντων. 

Συντονισμός της διαδικασίας και συμμετοχή εκπαιδευτικών 

Η συνολική ευθύνη για τον συντονισμό της διαδικασίας ανήκει στον κύριο υπόχρεο και 

στους υπεύθυνους για τα σχέδια δράσης. Δεν θεωρείται αποτελεσματικό, ούτε είναι 

δυνατόν όλοι οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν σε όλες τις λεπτομέρειες της διατύπωσης 

και εφαρμογής σχεδίων δράσης. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο 

σχεδιασμό και οι συγκεκριμένοι ρόλοι που διαδραματίζουν στις ομάδες εργασίας μπορεί να 

διαφέρουν από το σχολείο στο σχολείο. Ο σχεδιασμός είναι μια ζωντανή και δυναμική 

διαδικασία που ενσωματώνεται στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. 

• Συγκέντρωση της Ολομέλειας - Δημιουργία ομάδων εργασίας. 

• Συντονισμός των συμμετεχόντων. 

• Διευκόλυνση της συνεργασίας και της επικοινωνίας. 

2.2 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 
Για πολλά χρόνια, η εκπαιδευτική έρευνα ανέλυσε παράγοντες, περιστάσεις και συνθήκες 

που καθορίζουν την επιτυχή μάθηση και πολλά από αυτά έχουν αποδειχθεί ότι επηρεάζουν 

το εύρος και την ποιότητα των επιτευγμάτων και της επιτυχίας των μαθητών. Παρ ' όλα 

αυτά, η ποιότητα της διδακτικής πρακτικής έχει αποδειχθεί απαραίτητη, αν όχι ο πιο 

σημαντικός παράγοντας, στην ανάπτυξη της μάθησης των μαθητών. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί 

και τα συστήματα εκπαίδευσης έχουν επενδύσει στην επαγγελματική ανάπτυξη και τη 

βελτίωση των εκπαιδευτικών ως τρόπος βελτίωσης ολόκληρου του συστήματος. 

Διαφορετικές προσεγγίσεις για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μπορούν 

να βρεθούν σε όλη την ιστορία της εκπαίδευσης, εστιάζοντας σε διαφορετικές πτυχές, όπως 

δεξιότητες, γνώσεις, τεχνικές διδασκαλίας και ούτω καθεξής. Οι A. Hargreaves και M. Fullan 

έχουν αναπτύξει ένα θεωρητικό πλαίσιο που κατανοεί τη διδακτική πρακτική ως κοινωνική 



Μία φιλική ως προς το χρήστη εργαλειοθήκη για την αυτοαξιολόγηση και τη βελτίωση του σχολείου  

 

 
 

 
25 

διαδικασία που απαιτεί γνώση, ανεπτυγμένες δεξιότητες συνεργατικής πρακτικής και 

ικανότητα λήψης αποφάσεων, για να το θέσουμε εν συντομία. Κατά την άποψή τους, κατά 

τη συζήτηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, δεν πρέπει να ληφθεί 

υπόψη μόνο η απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων, αλλά και η προσωπική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών και το πλαίσιο στο οποίο εργάζονται (σελ.) 

Ακολουθώντας την προσέγγιση που ανέπτυξαν οι Hargreaves και Fullan (2014), τρεις 

διαφορετικές διαστάσεις συνθέτουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού: ανθρώπινη, 

κοινωνική και η λήψη αποφάσεων. Η ανθρώπινη διάσταση αναφέρεται στην ανάπτυξη των 

απαραίτητων δεξιοτήτων και γνώσεων για τη διδασκαλία. Ο δάσκαλος πρέπει να γνωρίζει 

το θέμα του και πώς να το διδάξει, πώς να κατανοεί  τον τρόπο που μαθαίνουν οι μαθητές 

του. Να κατανοεί την πολιτιστική ποικιλομορφία και τις οικογενειακές του συνθήκες · Να 

γνωρίζει και να μπορεί να επιλέγει καινοτόμες και σωστές δραστηριότητες . Παράλληλα,  να 

διαθέτει τις συναισθηματικές δεξιότητες ενσυναίσθησης με τα παιδιά και τους ενήλικες 

μέσα και έξω από το σχολείο. Η κοινωνική διάσταση αναφέρεται στο πώς η ποιότητα και η 

ποσότητα των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και σχέσεων επηρεάζουν την πρόσβαση στη 

γνώση και τις πληροφορίες, αυξάνοντας τη γνώση και δίνοντας στους άλλους πρόσβαση στο 

ανθρώπινο αγαθό. Ο Leana (2011) μέτρησε το κοινωνικό κεφάλαιο με ερωτήσεις όπως: Σε 

ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί σε αυτό το σχολείο εργάζονται με έναν γεμάτο εμπιστοσύνη, 

συνεργατικό τρόπο για να επικεντρωθούν στη μάθηση και τη δέσμευση στη βελτίωση των 

επιτευγμάτων των μαθητών; Το κομμάτι των δεξιοτήτων απόφασης ασχολείται με την 

ικανότητα λήψης αποφάσεων. Οι εκπαιδευτικοί με αυτή την ικανότητα διαθέτουν κρίση, 

έμπνευση, προοπτική και αυτοσχεδιαστική ικανότητα, ενώ έχουν εξαιρετική απόδοση. Το 

κάνουν όταν κανείς άλλος δεν το παρακολουθεί και το κάνουν μαζί και μέσω των 

συναδέλφων τους. Καθορίζουν κριτήρια και λαμβάνουν πρακτικές αποφάσεις με συλλογική 

ευθύνη, ανοιχτές στην κριτική και με διαφανή τρόπο. Δεν φοβούνται να κάνουν λάθη εφ 

'όσον μαθαίνουν από αυτά. Οι συνάδελφοί τους και οι ενδιαφερόμενοι (γονείς, κηδεμόνες) 

τους σέβονται επειδή ξέρουν τι κάνουν. Προσπαθούν πάντα να βελτιωθούν με ένα πνεύμα 

που καλλιεργεί σημαντικές ατομικές και συλλογικές συνεισφορές. 

Αξίζει να υπενθυμίσουμε τις προϋποθέσεις για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού που 

εξετάζονται στην προσέγγιση του Hargreaves και του Fullan: 

• Η καλή διδασκαλία είναι τεχνικά δύσκολη και περίπλοκη 

• Η καλή διδασκαλία απαιτεί υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και μακρές περιόδους 

κατάρτισης 

• Η καλή διδασκαλία βελτιώνεται μέσω της συνεχούς προόδου 
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• Η καλή διδασκαλία περιλαμβάνει σοφό κριτήριο, εμπειρία και στοιχεία 

• Η καλή διδασκαλία είναι συλλογικό επίτευγμα και ευθύνη 

• Η καλή διδασκαλία μεγιστοποιεί, εξισορροπεί και μετριάζει την ηλεκτρονική 

εκπαίδευση. 

Δώδεκα οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί προτείνονται στο τι αξίζει να 

παλέψεις στο σχολείο σου (Fullan and Hargreaves, 1991): 

1. Εντοπίστε, ακούστε και διατυπώστε την εσωτερική σας φωνή. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

ρωτήσουν και να υπενθυμίσουν στον εαυτό τους ποιες αξίες και στόχοι είναι οι πιο 

σημαντικοί, τι τους απογοητεύει περισσότερο και τι αντιπροσωπεύουν. Αυτό θα παρέχει 

σαφήνεια και ενέργεια στη διαδικασία. 

2. Πρακτική αντανάκλασης στη δράση, στη δράση και στη δράση. Ο βαθύς προβληματισμός 

θα οδηγήσει σε νέες γνώσεις και βελτίωση στις πρακτικές. Ωστόσο, για να είναι 

αποτελεσματικές, απαιτούνται τρεις προϋποθέσεις: πρέπει να χρησιμοποιούνται επαρκή 

δεδομένα: συνεργασία - ομάδες υποστήριξης των εκπαιδευτικών, επαγγελματικός 

διάλογος, κ.λπ. - είναι μια απαίτηση δεδομένου ότι ο δικός μας προβληματισμός είναι 

ατομικός, συνεπώς μερικός, όχι ολοκληρωμένος. Και τελευταίο αλλά όχι λιγότερο 

σημαντικό, ο προβληματισμός πρέπει να εστιάζεται όχι μόνο στην τάξη μας αλλά και στα 

πράγματα που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την τάξη. 

3. Αναπτύξτε μια νοοτροπία ανάληψης ρίσκου. Εδώ είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη τρία 

γενικά κριτήρια: Να είστε επιλεκτικοί (δοκιμάστε ένα ή δύο πράγματα), κάντε το σε μικρή 

κλίμακα και λάβετε μέτρα προς ένα θετικό όραμα. 

4. Διαδικασίες εμπιστοσύνης στον ανθρώπινο παράγοντα. Η εμπιστοσύνη στην εμπειρία και 

τις διαδικασίες βοηθά τους οργανισμούς να αναπτύξουν και να λύσουν προβλήματα. 

Παραδείγματα διαδικασιών εμπιστοσύνης είναι η βελτιωμένη επικοινωνία, η κοινή λήψη 

αποφάσεων, η δημιουργία ευκαιριών για συλλογική μάθηση, η δικτύωση με εξωτερικά 

περιβάλλοντα, ο πειραματισμός με νέες ιδέες και πρακτικές και ούτω καθεξής. 

5. Εκτιμήστε γενικά το άτομο που συνεργάζεται με άλλους, προσπαθώντας να κατανοήσει 

τα άτομα με τα οποία συν-εργαζόμαστε. 

6. Δέσμευση για συνεργασία με συναδέλφους. Μερικά προτεινόμενα βήματα είναι: 

• Σχεδιάστε μια ενότητα με έναν συνεργάτη 

• Συμμετέχετε από κοινού στην παρατήρηση 

• Συνεργαστείτε με έναν συνάδελφο για βελτίωση 

• Δημιουργήστε μια μικρή ομάδα μελέτης με μερικούς συναδέλφους 

Σε πιο θεσμικό επίπεδο: 
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• Συμμετέχετε σε ένα συνεργατικό έργο 

• Γίνετε μέντορας στους νέους εκπαιδευτικούς 

• Συμμετέχετε σε ένα πρόγραμμα ομοτίμων (ίδιας εμπειρίας) 

• Γίνετε μέλος μιας ομάδας σχολικής βελτίωσης 

• Γίνετε μέλος μιας ομάδας που εφαρμόζει νέες τεχνικές διδασκαλίας. 

7. Αναζητήστε ποικιλία και αποφύγετε τη «βαλκανικοποίηση». Η βαλκανικοποίηση 

δημιουργεί στερεότυπα, γι 'αυτό αναζητήστε ποικιλομορφία στη συλλογική δράση 

αποφεύγοντας να γίνετε μέλος ενός αποκλειστικού συλλόγου. Μειώστε τη 

βαλκανικοποίηση που δημιουργούν οι διαχωρισμοί μεταξύ δημοτικών και δευτεροβάθμιων 

σχολείων, μέσω κοινών συναντήσεων, σχολικών επισκέψεων και ούτω καθεξής. 

8. Επαναπροσδιορίστε το ρόλο σας για να επεκτείνετέ τον πέρα από την τάξη. Προτείνονται 

πέντε διαφορετικές πρακτικές προς αυτή την κατεύθυνση: 

• Αυξήστε τον βαθμό και την ποιότητα της καθημερινής αλληλεπίδρασης με άλλους 

δασκάλους. 

• Προσπάθεια βελτίωσης της κουλτούρας του σχολείου και της υγείας του σχολείου ως 

οργανισμού. 

• Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν κάποιο ηγετικό ρόλο και να αναλαμβάνουν 

ανάλογη δράση. 

• Γνωρίστε την εκπαιδευτική πολιτική και τα επαγγελματικά και ερευνητικά θέματα. 

• Κάθε δάσκαλος έχει την ευθύνη να βοηθήσει στη διαμόρφωση της ποιότητας των 

επόμενων γενεών εκπαιδευτικών. 

9. Ισορροπήστε την εργασία και τη ζωή. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι προσεκτικοί όσον 

αφορά τη δημιουργία και τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής. Οι 

εργατικοί και οι «καριερίστες» δεν κάνουν πάντα τους καλύτερους δασκάλους. Η 

εξισορρόπηση της εργασίας και της ζωής είναι μια σημαντική προστασία από την εξάντληση 

(burnout). Οδηγεί επίσης σε πιο ενδιαφέροντες εκπαιδευτικούς και πιο ενδιαφέρουσα 

διδασκαλία. 

10. Ωθήστε και υποστηρίξτε τους διευθυντές και άλλα στελέχη εκπαίδευσης για να 

αναπτύξετε αλληλεπιδραστικό επαγγελματισμό. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ωθήσουν τους 

διευθυντές να υποστηρίξουν τη συνεργασία παρουσιάζοντας ιδέες ή διαφορετικά συζητούν 

με τους διαχειριστές τι πρέπει να κάνουν ως σχολείο για την προώθηση της επαγγελματικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Πρέπει να αναζητήσουν τρόπους για να πεισθεί ο 

διευθυντής στο να υποστηρίξει τις ανταλλαγές και την επικοινωνία μεταξύ δασκάλων-

δασκάλων. 
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11. Δέσμευση για συνεχή βελτίωση και διαρκή μάθηση. Ο δάσκαλος πρέπει να είναι 

μαθητής σε όλη του τη σταδιοδρομία, επιδεικνύοντας ανοιχτότητα στη μάθηση και 

συμβάλλοντας στη μάθηση άλλων εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει επίσης να 

απαιτήσουν από τα σχολεία και τις θεσμικές αρχές να παρέχουν ευκαιρίες μάθησης. 

12. Παρακολουθήστε και ενισχύστε τη σύνδεση μεταξύ της επαγγελματικής ανάπτυξής σας 

και της ανάπτυξης των μαθητών. Τα σχολεία που παρακολουθούν ενεργά και ενισχύουν τη 

σχέση μεταξύ βελτίωσης και ανάπτυξης δασκάλων και μαθητών θα διαπιστώσουν ότι και οι 

δύο ωφελούνται με αμοιβαία κλιμακούμενους τρόπους. 

Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ) 

Το 2009 οι Υπουργοί Παιδείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να μελετήσουν τις μαθησιακές τους ανάγκες στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 

σχολικού τους περιβάλλοντος (Υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων εκπαιδευτικών για 

καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, σελ. 9). Επίσης, δύο βασικές απαιτήσεις ορίζονται ως 

θεμελιώδεις για την προετοιμασία ποιοτικών εκπαιδευτικών (σελ. 15): 

• Η ικανότητα συστηματικής αξιολόγησης της γνώσης και των επαγγελματικών 

πρακτικών ενός ατόμου, με βάση ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων που προέρχονται από την 

πρακτική, τη θεωρία και την έρευνα και 

• Κρίσιμη και ανταποκρινόμενη στάση απέναντι στην καινοτομία και την επαγγελματική 

βελτίωση (Hagger και McIntyre, 2006). 

Στην Ισπανία, οι Marchesi και Pérez (2018) συζήτησαν την ανάγκη των εκπαιδευτικών να 

προβληματιστούν σχετικά με τη διδακτική τους πρακτική ως προηγούμενο βήμα στην 

εξωτερική αξιολόγηση, αιτιολογώντας την για τους ακόλουθους λόγους: 

• Συμβάλλει στην αξία της εργασίας τους ως εκπαιδευτικών. 

• Βελτιώνει το κύρος του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και την αυτοεκτίμηση των 

εκπαιδευτικών. 

• Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να κατευθύνουν τις προσπάθειές τους προς τις πιο 

σχετικές δεξιότητες και εργασίες. 

• Προωθεί τον προβληματισμό των εκπαιδευτικών για την πρακτική τους και τους βοηθά 

να συστηματοποιήσουν και να επανεξετάσουν τη δραστηριότητά τους. 

• Ενθαρρύνει την ομαδική εργασία και τη συνεργασία με άλλους δασκάλους. 

•  Επηρεάζει τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας υποστηρίζοντας τη δέσμευση 

των εκπαιδευτικών και την επαγγελματική ανάπτυξη. 

• Παρουσιάζει ένα μοντέλο επαγγελματικής δραστηριότητας και κατάρτισης. 
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• Προωθεί την οργάνωση της πρόσβασης στη διδασκαλία και σηματοδοτεί την πορεία 

για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

• Μεταδίδει ένα μήνυμα στην κοινωνία σχετικά με την ευθύνη και την επαγγελματική 

δέσμευση των εκπαιδευτικών. 

Έχουν περιγράψει ένα μοντέλο αξιολόγησης που επικεντρώνεται στις διδακτικές 

ικανότητες. Επτά βασικές δεξιότητες έχουν αναγνωριστεί ως βασικές ικανότητες 

διδασκαλίας. 

1. Προώθηση της μάθησης όλων των μαθητών. 

2. Ευέλικτη ανταπόκριση στην ποικιλομορφία. 

3. Παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ στην τάξη. 

4. Συμβολή στην κοινωνικο-συναισθηματική και ηθική ανάπτυξη των μαθητών. 

5. Ικανότητα εργασίας ως ομάδα με συναδέλφους. 

6. Ικανότητα συνεργασίας στο σχολικό σχεδιασμό και διαχείριση καθώς και σε 

καθημερινές δραστηριότητες. 

7. Συνεργασία με οικογένειες. 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει δείκτες και κύριες πηγές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά 

την αξιολόγηση των προαναφερόμενων ικανοτήτων. 

 

Table 1: Teaching competences, indicators and information sources in teachers’ practice 

evaluation 

Ικανότητες Δείκτες Πηγές 

πληροφόρησης 

1. Προώθηση της 

μάθησης για όλους 

τους μαθητές  

• Οργανώνει το περιεχόμενο του 

μαθήματος που διδάσκεται με 

συνεκτικό και ολοκληρωμένο τρόπο. 

• Χρησιμοποιεί διαφορετικές 

μεθοδολογίες για να ενισχύσει το 

ενδιαφέρον, τη συμμετοχή και τη 

συνεργασία των μαθητών. 

• Συμβάλλει στη σύνδεση μαθησιακών 

εμπειριών μέσα και έξω από την τάξη. 

•  Δίνει προσοχή στην ανάπτυξη της 

αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών 

του. 

 

χαρτοφυλάκιο 

(portfolio) 

διδασκαλίας. 

 

Φύλλα 

αυτοαξιολόγησης 

 

Παρατήρηση στην 

τάξη 

 

Ανατροφοδότηση 

μαθητών 
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• Σχεδιάζει συνεχή αξιολόγηση και 

στρατηγικές εκπαίδευσης.  

2. Ευέλικτη διαχείριση 

της διαφορετικότητας 

των μαθητών  

•Σχεδιάζει μαθησιακές καταστάσεις 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες των 

μαθητών. 

• Συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες 

για να προσφέρει καλύτερη εκπαιδευτική 

ανταπόκριση σε μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες. 

• Κατά τον προγραμματισμό και την 

εκτέλεση της διδασκαλίας, λαμβάνει 

υπόψη την πολιτιστική ποικιλομορφία των 

μαθητών. 

• Προσφέρει κατάλληλη εκπαιδευτική 

ανταπόκριση σε μαθητές που υστερούν στη 

μάθηση. 

• Προσαρμόζει διαδικασίες αξιολόγησης 

και εργαλεία σε μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες 

χαρτοφυλάκιο 

(portfolio) 

διδασκαλίας. 

Φύλλα 

αυτοαξιολόγησης 

Παρατήρηση στην 

τάξη 

Ανατροφοδότηση 

μαθητών 

3. Παιδαγωγική χρήση 

των ΤΠΕ   

• Ενσωματώνει τις ΤΠΕ στη διαδικασία 

διδασκαλίας και μάθησης. 

• Χρησιμοποιεί πληροφορίες και πόρους 

εκτός σχολείου. 

• Προωθεί την ατομική και προσωπική 

μάθηση 

 

 χαρτοφυλάκιο 

(portfolio) 

διδασκαλίας. 

Φύλλα 

αυτοαξιολόγησης 

Παρατήρηση στην 

τάξη 

Ανατροφοδότηση 

μαθητών 

4. Εργασία ως ομάδα με 

συναδέλφους 

• Συνεργάζεται με άλλους δασκάλους στο 

σχεδιασμό των διδακτικών 

δραστηριοτήτων. 

• Συμμετέχει σε προγράμματα καινοτομίας 

για τη βελτίωση της διδασκαλίας. 

• Συμμετέχει σε έργα ή ομάδες ερευνητικής 

πρακτικής. Συμμετέχει σε προγράμματα 

ομαδικής εκπαίδευσης. 

χαρτοφυλάκιο 

(portfolio) 

διδασκαλίας  

Φύλλα 

αυτοαξιολόγησης 

 

Ομάδα διαχείρισης, 
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 επικεφαλής 

τμήματος ή 

ανατροφοδότηση 

ως εκπαιδευτικού 

συντονιστή 

 

5. Συμβολή στην 

κοινωνικο-

συναισθηματική και 

ηθική ανάπτυξη των 

μαθητών.  

• Υποβάλει προτάσεις που ευνοούν την 

ευημερία των μαθητών. 

• Πραγματοποιεί δραστηριότητες 

προσανατολισμού και καθοδήγησης για να 

διευκολύνει την κοινωνική και 

συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την 

προώθηση της κοινωνικής ένταξης των 

μαθητών με δυσκολίες. 

• Προωθεί δραστηριότητες αλληλεγγύης 

για τους μαθητές με την καθοδήγηση των 

συμμαθητών τους 

• Συνεργάζεται σε υπηρεσιακά 

προγράμματα μάθησης. 

 

χαρτοφυλάκιο 

(portfolio) 

διδασκαλίας  

 

Φύλλα 

αυτοαξιολόγησης 

 

ανατροφοδότηση 

της ομάδας 

διαχείρισης  

6. Συνεργασία στο 

σχολικό σχεδιασμό και 

διαχείριση καθώς επίσης 

και σε καθημερινές 

δραστηριότητες. 

• Συμμετέχει ενεργά στις 

συνεδριάσεις του Συλλόγου 

Εκπαιδευτικών. 

• Συνεργάζεται σε σχολικές 

δραστηριότητες όπως, δράμα, 

μουσική, αθλητισμός, επικοινωνία. 

• Συμμετέχει σε δραστηριότητες που 

ενισχύουν την ταυτότητα του 

σχολείου και τη συνεργατική 

κουλτούρα: βραβεία, αποφοίτηση, 

άτυπες συναντήσεις, διαγωνισμοί. 

• Συνεργάζεται σε κοινωνικο-

εκπαιδευτικά προγράμματα.  

χαρτοφυλάκιο 

(portfolio) 

διδασκαλίας  

 

Φύλλα 

αυτοαξιολόγησης 

 

ανατροφοδότηση 

της ομάδας 

διαχείρισης 
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7. Συνεργασία με τις  

οικογένειες.  

 

• Ενημερώνει τους γονείς & 

κηδεμόνες 

• Διοργανώνει τακτικές συναντήσεις 

με τους γονείς & κηδεμόνες 

•  Δημιουργεί ατομική σχέση με τους 

γονείς, ειδικά με εκείνους των 

μαθητών με δυσκολίες. 

 

χαρτοφυλάκιο 

(portfolio) 

διδασκαλίας  

Φύλλα 

αυτοαξιολόγησης 

ανατροφοδότηση 

της ομάδας 

διαχείρισης  

(προαιρετικό: 

ανατροφοδότηση 

οικογένειας)  

 

Προερχόμενοι από τις γενικές ικανότητες και τις δραστηριότητες διδασκαλίας, οι 

εκπαιδευτικοί αναμένεται να αναπτύξουν συγκεκριμένες εργασίες που απαιτούνται όταν 

ένα σχολείο εκτελεί διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και σχέδια βελτίωσης. Προφανώς, θα 

εξαρτηθούν από τη θέση και το επίπεδο ευθύνης ενός δασκάλου στο σχολείο. Έτσι, ο ρόλος 

των διευθυντών θα είναι διαφορετικός από εκείνον των αρχηγών τμήματος, εκπαιδευτικών 

καθοδήγησης ή εκπαιδευτικών ομάδας. Ωστόσο, όλοι οι εκπαιδευτικοί σε ένα σχολείο θα 

πρέπει να αναπτύξουν τις ακόλουθες εργασίες: 

• • Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία σχεδιασμού, 

συμμετέχοντας ενεργά στο σχεδιασμό του σχεδίου (εστίαση, στόχοι, μέτρα 

εφαρμογής) 

• • Εφαρμογή του σχεδίου 

• • Βεβαιωθείτε ότι οι στρατηγικές διδασκαλίας είναι επαρκείς για τις ανάγκες των 

μαθητών. 

• • Συνεργαστείτε με σχολικά όργανα και άλλους ενδιαφερόμενους κατά την αξιολόγηση 

του σχεδίου, παρέχοντας σχόλια σχετικά με το επίτευγμα των μαθητών, τις απόψεις 

των γονέων κ.λπ. 

• • Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βοηθήσουν άλλους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν 

και να ερμηνεύσουν δεδομένα. 

2.3 Ο ρόλος των γονέων και κηδεμόνων 
 

2.3.1  Εισαγωγή  

Στη βιβλιογραφία που σχετίζεται με την SSE και τη βελτίωση του σχολείου τα τελευταία 

χρόνια, τονίζονται έντονα οι ρόλοι των ενδιαφερομένων (stakeholders), ιδίως των γονέων. 
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Όπως είναι προφανές στα έγγραφα κανονισμών σε πολλές χώρες, οι γονείς όχι μόνο έχουν 

το δικαίωμα να ζητείται τη γνώμη τους για πολλές πτυχές της λήψης αποφάσεων στο 

σχολείο, αλλά και έχουν κεντρική σημασία τόσο στην αξιολόγηση της απόδοσης του 

σχολείου όσο και σε έναν από τους βασικούς παράγοντες σχεδιάζει τη μελλοντική της 

κατεύθυνση (Brown et al., 2019) 

Οι γονείς θεωρούνται ως ένας από τους κύριους ενδιαφερόμενους στην εκπαίδευση και 

έχουν δομηθεί ως πελάτες μέσω της προόδου της σχολικής αυτονομίας και της 

αποκέντρωσης της λήψης αποφάσεων σε σχολεία σε πολλά μέρη του κόσμου. Στην 

πραγματικότητα, η φωνή των ενδιαφερομένων έχει γίνει αναπόσπαστη πτυχή της 

βελτίωσης του σχολείου (Brown et al., 2018) 

Στον 21ο αιώνα, ο ρόλος των γονέων στην εκπαίδευση δεν θεωρείται πλέον ότι 

συμπεριλαμβάνει μόνο γονείς στη συγκέντρωση χρημάτων ή σε μια περιστασιακή φοιτητική 

παράσταση, μουσική παράσταση ή αθλητική εκδήλωση. Η συμμετοχή των γονέων 

περιλαμβάνει την έννοια μιας ουσιαστικής συνεργασίας που αποτελείται από τακτική 

επικοινωνία και συμμετοχή των γονέων στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σχεδίου για τη 

βελτίωση του σχολείου »(Cowan, 2003 σε Anfara & Mertens, 2008, σελ. 59). 

Ο Epstein (1986) σημείωσε ότι υπάρχουν δύο βασικές θεωρίες σχολικών και οικογενειακών 

σχέσεων. Μια προοπτική υπογραμμίζει την «ασυμβατότητα, τον ανταγωνισμό και τη 

σύγκρουση μεταξύ οικογενειών και σχολείων και υποστηρίζει τον διαχωρισμό των δύο 

θεσμών» (σελ. 277). Η δεύτερη θεωρία τονίζει τον «συντονισμό, τη συνεργασία και τη 

συμπληρωματικότητα των σχολείων και των οικογενειών και ενθαρρύνει την επικοινωνία 

και τη συνεργασία μεταξύ των δύο ιδρυμάτων» (σελ. 277). Τα σχολεία πρέπει να 

αναζητήσουν και να βρουν μεθόδους για να αυξήσουν τη συμμετοχή των γονέων στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους. Υπάρχουν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι τα σχολεία θα είναι 

επιτυχημένα μόνο στο βαθμό που είναι επιτυχή με τη συμμετοχή γονέων (Cotton & Mann, 

1994 στην Anfara & Mertens, 2008, σ. 59) 

Ένα καλό παράδειγμα για τον σημαντικό ρόλο των γονέων στη διαδικασία βελτίωσης του 

σχολείου θα ήταν η ακόλουθη σκέψη των Epstein & Salinas (2004): 

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας επαγγελματικής κοινότητας μάθησης και μιας κοινότητας 

σχολικής μάθησης; Μια επαγγελματική κοινότητα μάθησης δίνει έμφαση στην ομαδική 

εργασία των διευθυντών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού για τον προσδιορισμό 

των στόχων του σχολείου, τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών και της διδασκαλίας, 

τη μείωση της απομόνωσης των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση της προόδου των μαθητών 

και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των σχολικών προγραμμάτων. Η επαγγελματική 

ομαδική εργασία είναι σημαντική και μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη διδασκαλία, τη 
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διδασκαλία και τις επαγγελματικές σχέσεις σε ένα σχολείο, αλλά δεν μπορεί να παράγει μια 

πραγματική κοινότητα μαθητών. Αντίθετα, μια σχολική εκπαιδευτική κοινότητα 

περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και συνεργάτες της κοινότητας που 

συνεργάζονται για τη βελτίωση του σχολείου και τη βελτίωση των μαθησιακών ευκαιριών 

των μαθητών. Ένα συστατικό μιας σχολικής μαθησιακής κοινότητας είναι ένα οργανωμένο 

πρόγραμμα συνεργασιών σχολείου, οικογένειας και κοινότητας με δραστηριότητες που 

συνδέονται με τους στόχους του σχολείου. Η έρευνα και η επιτόπια έρευνα δείχνουν ότι 

τέτοια προγράμματα βελτιώνουν τα σχολεία, ενισχύουν τις οικογένειες, ενισχύουν την 

κοινοτική υποστήριξη και αυξάνουν τα επιτεύγματα και την επιτυχία των μαθητών. 

2.3.2. Ορισμοί 

Γονέας: «Οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου ενός μικτού ή 

εκτεταμένου μέλους της οικογένειας (Shartrand, Weiss, Kreider, & Lopez, 1997) ή άλλος 

ενήλικος (π.χ. παππούς και γιαγιά, γονέας ή κάποιος που βρίσκεται στο loco parentis) που 

παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του παιδιού (National PTA, 2000) ή συμβάλλει στη μάθηση 

του παιδιού και στη βελτίωση του / της στο σχολείο »(Anfara & Mertens, 2008, σελ. 58). 

Συμμετοχή γονέα / γονέα: «Η συμμετοχή των γονέων σε τακτική, αμφίδρομη και ουσιαστική 

επικοινωνία που περιλαμβάνει την ακαδημαϊκή μάθηση των μαθητών και άλλες σχετικές με 

το σχολείο δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης - ότι οι γονείς 

διαδραματίζουν αναπόσπαστο ρόλο στη βοήθεια της μάθησης του παιδιού τους. ότι οι 

γονείς ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαίδευση του παιδιού τους στο 

σχολείο · ότι οι γονείς είναι πλήρεις συνεργάτες στην εκπαίδευση του παιδιού τους και 

συμπεριλαμβάνονται, κατά περίπτωση, στη λήψη αποφάσεων και σε συμβουλευτικές 

επιτροπές που θα βοηθήσουν στην εκπαίδευση του παιδιού τους · και ότι 

πραγματοποιούνται άλλες δραστηριότητες »(Anfara & Mertens, 2008, σελ. 58). 

2.3.3. Οφέλη και θετικά αποτελέσματα της γονικής συμμετοχής 

Βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως […] οι γονείς γνωρίζουν καλύτερα το τοπικό πλαίσιο από 

εκείνο της κεντρικής κυβέρνησης. Μπορούν, συνεπώς, να παρέχουν λεπτομερείς γνώσεις, 

πολύτιμες γνώσεις και εποικοδομητικά σχόλια σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των 

σχολείων. Έτσι, οι εκκλήσεις για μεγαλύτερη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων συχνά 

υπερασπίστηκαν στη βιβλιογραφία ως έναν προοδευτικό τρόπο να καταστούν τα σχολεία 

πιο δημοκρατικά και πιο αποτελεσματικά (Mokoena, 2011 στο Brown et al., 2019) 

Οι επιπτώσεις της συμμετοχής των γονέων στο να βελτιώσουν τα σχολεία και να βελτιώσουν 

τα επιτεύγματα των μαθητών αναγνωρίζονται εδώ και δεκαετίες. Μια ανασκόπηση της 

έρευνας σχετικά με τη συμμετοχή των γονέων αποκαλύπτει ότι η συμμετοχή των γονέων 

επηρεάζει θετικά το επίτευγμα των μαθητών, την παρακολούθηση, την αυτοεκτίμηση, τη 
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συμπεριφορά, την αποφοίτηση, τη συναισθηματική ευεξία και τους στόχους της ζωής. Όχι 

μόνο έχει βρεθεί μια συναρπαστική σχέση μεταξύ του επιτεύγματος των μαθητών και της 

συμμετοχής των γονέων, αλλά είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι αυτά τα οφέλη 

διασχίζουν το οικογενειακό εισόδημα και το επίπεδο εκπαίδευσης γονέων (Anfara & 

Mertens, 2008, σελ. 60). 

Επιπλέον, αυτές οι μελέτες πιστοποιούν τα οφέλη της επιτυχούς συμμετοχής των γονέων, 

όπως: 

1. υψηλότερο επίτευγμα  

2. βελτιωμένη φοίτηση στο σχολείο  

3. βελτιωμένη αίσθηση ευεξίας των μαθητών  

4. βελτιωμένη συμπεριφορά των μαθητών  

5. καλύτερες αντιλήψεις γονέων και μαθητών για το κλίμα στην τάξη και το 

σχολείο  

6. καλύτερη ετοιμότητα για ολοκλήρωση της εργασίας  

7. υψηλότερες εκπαιδευτικές φιλοδοξίες μεταξύ μαθητών και γονέων  

8. καλύτεροι βαθμοί μαθητών  

9. αυξημένη εκπαιδευτική παραγωγικότητα του χρόνου που περνούν μαζί οι 

γονείς και οι μαθητές  

10. μεγαλύτερη ικανοποίηση των γονέων με τους δασκάλους (Myers & Monson, 

1992, σελ. 14 στο Anfara & Mertens, 2008, σελ. 60) 

2.3.4. Παράγοντες που επηρεάζουν τη γονική συμμετοχή 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με το ρόλο των γονέων στην εκπαίδευση 

περιγράφει πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν τη δέσμευση των γονέων και την 

αποτελεσματική συμμετοχή τους στο σχολείο. Αυτά είναι σημαντικά για να ληφθούν 

υπόψη από τις ομάδες διαχείρισης κατά τον προγραμματισμό της συμμετοχής των γονέων 

σε δραστηριότητες SSE και σχολικής βελτίωσης. Μεταξύ αυτών τα ακόλουθα (Anfara & 

Mertens, 2008; Brown et al., 2018; Brown et al., 2019): 

- ηλικία των παιδιών - η συμμετοχή των γονέων μειώνεται ενώ η αύξηση της ηλικίας των 

παιδιών στο σχολείο 

- πολιτιστικοί παράγοντες - ορισμένοι πολιτισμοί έχουν πιο θετική στάση απέναντι στην 

εκπαίδευση και τη σημασία του για το μέλλον των παιδιών και ως εκ τούτου είναι πιο 

πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους 

- κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονέων και επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

- έλλειψη γονικής εκπαίδευσης και γονικής ικανότητας 

- γλωσσικά εμπόδια, αναλφαβητισμός των γονέων 
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- πιέσεις χρόνου και εργασίας 

- συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας - υγεία, οικογενειακά προβλήματα, ρυθμίσεις 

διαβίωσης, έλλειψη πόρων που απαιτούνται για τη συμμετοχή 

- οι γονείς θα μπορούσαν να περιοριστούν από τις εργασιακές δεσμεύσεις και τις 

δυσκολίες φύλαξης παιδιών 

- οι γονείς μπορεί να αποθαρρύνονται λόγω των αντιλήψεων ότι τα παιδιά τους 

ενδέχεται να τεθούν σε ευάλωτη θέση εάν λάβουν κριτική στάση σχετικά με τις σχολικές 

πολιτικές 

- προηγούμενες εμπειρίες γονέων και δασκάλων με σχολεία και σχολεία 

- χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών, όπως επίπεδο εκπαίδευσης και αίσθηση 

αποτελεσματικότητας - τα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης έχουν συσχετιστεί με πιο 

θετικές στάσεις απέναντι στη συμμετοχή των γονέων, αλλά και με λιγότερες επαφές γονέων 

και περισσότερες διαφωνίες 

- γονείς και εκπαιδευτικοί διαφορετικές αντιλήψεις / αντικρουόμενες απόψεις για τους 

ρόλους των γονέων στα σχολεία και τις έννοιες και τις λειτουργίες της εμπλοκής των γονέων. 

- οι εκπαιδευτικοί ενδέχεται να διστάσουν να εμπλέξουν τους γονείς λόγω του 

απαιτούμενου χρόνου επένδυσης, της απουσίας εξωτερικών ανταμοιβών για τις 

προσπάθειες συμμετοχής των γονέων, της έλλειψης πρακτικής υποστήριξης, προβλημάτων 

με χαμηλή δέσμευση ή δεξιοτήτων των γονέων, 

- οι εκπαιδευτικοί μπορεί να φοβούνται τους γονείς να αμφισβητούν την επαγγελματική 

τους ικανότητα / φόβο κριτικής, φόβους για πιθανές μειώσεις στην επαγγελματική 

κατάσταση και γενική ευημερία των εκπαιδευτικών 

- λιγότερο από φιλόξενη ατμόσφαιρα προς τους γονείς στα σχολεία και τις τάξεις · 

ελάχιστες ευκαιρίες συμμετοχής · κακή επικοινωνία από τα σχολεία. 

- επίπεδο βαθμού - τα επίπεδα χαμηλότερου βαθμού έχουν συσχετιστεί με τη χρήση 

περισσότερων στρατηγικών συμμετοχής γονέων από τους εκπαιδευτικούς 

- μέγεθος τάξης - το μεγάλο μέγεθος τάξης έχει συσχετιστεί με περισσότερες 

προσπάθειες εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή γονέων 

- Σχολική τυποποίηση (δηλ. κανόνες και έλεγχοι) και συγκεντρωτισμός (δηλαδή, 

ιεραρχική δομή του οργανισμού) - οι εκπαιδευτικοί σε πιο επίσημα και συγκεντρωτικά 

σχολεία ασκούν λιγότερη συμμετοχή των γονέων. 

 

Για επιτυχημένες σχέσεις γονέα-σχολείου, ο διευθυντής είναι το βασικό άτομο (Rapp και Duncan, 

2012 στο Brown et al., 2018). Οι Barr και Saltmarsh (2014 στο Brown et al., 2018), υποστηρίζουν ότι 

εάν οι γονείς αισθάνονται ευπρόσδεκτοι ή ανεπιθύμητοι στη σχολική κοινότητα διαμορφώνεται 
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σημαντικά από τους τρόπους που η ηγετική συμπεριφορά ασκείται από τον διευθυντή με και για 

λογαριασμό των γονέων. Μια σχολική κουλτούρα εμπιστοσύνης είναι επίσης σημαντική για την 

προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του σχολικού προσωπικού και με την ευρύτερη κοινότητα, καθώς 

οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον θα είναι πιο πιθανό να παρέχουν 

στους γονείς πληροφορίες (Gordon and Seashore Louis 2009 στο Brown et al., 2018). 

2.3.5. Τύποι / μοντέλα γονικής συμμετοχής 

Ο Δρ Joyce Epstein του Πανεπιστημίου Johns Hopkins και συνεργάτες του έχουν αναπτύξει 

ένα πλαίσιο για τον καθορισμό έξι διαφορετικών τύπων συμμετοχής γονέων. Αυτό το 

πλαίσιο βοηθά τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη προγραμμάτων σχολικής και 

οικογενειακής συνεργασίας. Το πλαίσιο των έξι τύπων συμμετοχής του Epstein 

περιλαμβάνει (Epstein et al., 2002):  

• Γονείς. Βοηθήστε τις οικογένειες με δεξιότητες γονικής μέριμνας, οικογενειακή 

υποστήριξη, κατανόηση της ανάπτυξης παιδιών και εφήβων και θέτοντας συνθήκες 

στο σπίτι για την υποστήριξη της μάθησης σε κάθε ηλικία και επίπεδο βαθμού. 

Βοηθήστε τα σχολεία να κατανοήσουν το υπόβαθρο των οικογενειών, τους 

πολιτισμούς και τους στόχους για τα παιδιά.  

• Επικοινωνία. Επικοινωνήστε με τις οικογένειες σχετικά με τα σχολικά προγράμματα και 

την πρόοδο των μαθητών. Δημιουργήστε αμφίδρομα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ 

σχολείου και σπιτιού.  

• Εθελοντισμός. Βελτιώστε την πρόσληψη, την κατάρτιση, τις δραστηριότητες και τα 

προγράμματα για να εμπλέξετε οικογένειες ως εθελοντές και ως κοινό στο σχολείο ή 

σε άλλες τοποθεσίες. Επιτρέψτε στους εκπαιδευτικούς να συνεργάζονται με εθελοντές 

που υποστηρίζουν μαθητές και το σχολείο.  

• Μαθαίνοντας στο σπίτι. Συμμετοχή οικογενειών με τα παιδιά τους στην ακαδημαϊκή 

μάθηση στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας στο σπίτι, του καθορισμού 

στόχων και άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το πρόγραμμα σπουδών. 

Ενθαρρύνετε τους δασκάλους να σχεδιάσουν την εργασία τους που επιτρέπει στους 

μαθητές να μοιράζονται και να συζητούν ενδιαφέρουσες εργασίες.  

• Λήψη αποφάσης. Συμπεριλάβετε τις οικογένειες ως συμμετέχοντες σε σχολικές 

αποφάσεις, διακυβέρνηση και δραστηριότητες υπεράσπισης μέσω σχολικών 

συμβουλίων ή ομάδων βελτίωσης, επιτροπών και γονικών οργανισμών.  

• Συνεργασία με την Κοινότητα. Συντονίστε πόρους και υπηρεσίες για οικογένειες, 

μαθητές και το σχολείο με κοινοτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, 

πρακτορείων, πολιτιστικών και πολιτικών οργανισμών και κολλεγίων ή πανεπιστημίων. 

Ενεργοποιήστε όλους για να συνεισφέρετε την υπηρεσία στην κοινότητα. 
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Ο Chrispeels (1991 στο Anfara & Mertens, 2008) παρουσιάζει ένα πλαίσιο για την περιγραφή 

του τρόπου συνεργασίας του σχολείου, του σπιτιού και της κοινότητας. Αυτό το μοντέλο 

υποδηλώνει ότι η συμμετοχή των γονέων έχει μια ιεραρχική δομή με τη συν-επικοινωνία να 

αποτελεί τη βάση για άλλους τύπους συμμετοχής. Ως εκ τούτου, εμφανίζονται πιο 

θεμελιώδεις τύποι εμπλοκής των γονέων που απαιτούν λιγότερη ικανότητα από τους πιο 

περίπλοκους τύπους. Το μοντέλο της περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:  

• συμμετοχή γονέων ως εταίρων στη διακυβέρνηση του σχολείου, 

συμπεριλαμβανομένων κοινών αποφάσεων και συμβουλευτικών λειτουργιών  

• δημιουργία αποτελεσματικής αμφίδρομης επικοινωνίας με όλους τους γονείς  

• σεβασμός της ποικιλομορφίας και των διαφορετικών αναγκών των οικογενειών  

• καθιέρωση στρατηγικών και προγραμματικών δομών στα σχολεία που θα επιτρέπουν 

στους γονείς να συμμετέχουν  

• παροχή υποστήριξης και συντονισμού για το προσωπικό και τους γονείς για την 

εφαρμογή και διατήρηση της κατάλληλης συμμετοχής των γονέων από το νηπιαγωγείο 

έως το γυμνάσιο  

• χρήση σχολείων για τη σύνδεση μαθητών και οικογενειών με κοινοτικούς πόρους που 

παρέχουν εκπαιδευτικό εμπλουτισμό και υποστήριξη.  

Το μοντέλο Davies (1985, 1987 στο Anfara & Mertens, 2008) έχει τέσσερις κατηγορίες 

γονικής συμμετοχής. Αυτά περιλαμβάνουν: συμπαραγωγή ή συνεργασίες, λήψη 

αποφάσεων, υπεράσπιση πολιτών και επιλογή γονέα. Ενώ τα πρώτα τρία στοιχεία του 

μοντέλου είναι παρόμοια με αυτά που περιέγραψαν οι Epstein και συνεργάτες (2002), το 

τέταρτο στοιχείο, η «επιλογή γονέα», ασχολείται με ζητήματα που σχετίζονται με τις 

πιστώσεις φόρου διδασκαλίας, τα ανοιχτά προγράμματα εγγραφής, τα εναλλακτικά 

δημόσια σχολεία και τα παρόμοια. Άλλα μοντέλα έχουν αναπτυχθεί από τους Berger (1991), 

Gordon (1979), Rutherford (1993), και Berla, Henderson, και Kerewsky (1989) (στο Anfara & 

Mertens, 2008). Brown et αϊ. (2019) επισημαίνετε ότι υπάρχουν διάφοροι βαθμοί 

συμμετοχής των γονέων στη λήψη αποφάσεων στα σχολεία - και χρησιμοποιούνται για τους 

σκοπούς της SSE και της βελτίωσης του σχολείου - που μπορεί να κυμαίνεται από το 

συμβολισμό με τη μορφή της εμπλοκής των γονέων με αμελητέες αποφάσεις έως εκείνης 

ενός πραγματικά αμοιβαία διαδικασία κοινής λήψης αποφάσεων όπως περιγράφεται στο 

Harts (1992) σκάλα συμμετοχής. 

Βαθμοί συμμετοχής 

8. Παιδιά που ξεκίνησαν, μοιράστηκαν αποφάσεις με ενήλικες 

7. Παιδιά που ξεκίνησε και σκηνοθέτησε 
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6. Από κοινού ενήλικες κοινές αποφάσεις με παιδιά 

5. Διαβούλευση και ενημέρωση 

4. Ανατέθηκε αλλά ενημερώθηκε 

Βαθμοί μη συμμετοχής 

3. Συνομιλία (Tokenism) 

2. Διακόσμηση 

1. Χειρισμός 

2.3.6. Συμβουλές για αποτελεσματική συμμετοχή των γονέων για βελτίωση του σχολείου 

Οι Myers and Monson (1992 στο Anfara & Mertens, 2008) προσέφεραν μια σειρά 

συστάσεων με στόχο την ενθάρρυνση και την καλλιέργεια της συμμετοχής των γονέων στα 

σχολεία. Οι συστάσεις τους περιλαμβάνουν: 

• οικοδόμηση μιας ισχυρής οργάνωσης γονέα-σχολείου 

• εφαρμογή πολιτικής «ανοιχτής πόρτας» για τους γονείς 

• συμμετοχή γονέων στα προγράμματα προσανατολισμού καθώς οι μαθητές 

μεταβαίνουν στο γυμνάσιο 

• ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να γράφουν προσωπικές σημειώσεις στους γονείς 

σχετικά με τα επιτεύγματα των μαθητών 

• διεξαγωγή ειδικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους που 

προσανατολίζονται στη συμμετοχή των γονέων και 

• διεξαγωγή ερευνών για να επιβεβαιωθεί η σημασία των απόψεων των γονέων. 

• Οι LaRocque et al. (2011 στο Brown et al., 2018) προτείνουν διάφορους τρόπους με 

τους οποίους τα σχολεία μπορούν να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια στη συμμετοχή και 

τη συμμετοχή του σχολείου: 

• Αντιμετώπιση συναισθηματικών φραγμών: Εκτός από τον εκπαιδευτικό που 

μοιράζεται τις προσδοκίες των μαθητών και των οικογενειών τους, οι εκπαιδευτικοί θα 

μπορούσαν επίσης να ενθαρρύνουν τους γονείς να μοιραστούν τις προσδοκίες τους 

από τον εκπαιδευτικό. Με τις τακτικές αλληλεπιδράσεις και την ενθάρρυνση του 

δασκάλου, οι γονείς μπορούν να αρχίσουν να αισθάνονται πιο άνετα και σίγουροι στο 

σχολικό περιβάλλον. 

• Αντιμετώπιση πολιτισμικών διαφορών: Η κατανόηση των ορατών και αόρατων 

πολιτιστικών αποχρώσεων των οικογενειών μπορεί να βοηθήσει πολύ τα σχολεία να 

βρουν κάτι που αξίζει στις οικογένειες. Οι ορατές πολιτιστικές αποχρώσεις 

περιλαμβάνουν πτυχές όπως η γλώσσα ή τα ρούχα. ο αόρατος πολιτισμός 
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περιλαμβάνει πτυχές όπως το στυλ επικοινωνίας, η κατάσταση ή οι ενσωματωμένες 

τιμές. 

• Αντιμετώπιση φυσικών εμποδίων: τα σχολεία μπορούν να διευκολύνουν τους γονείς 

να μπορούν να παρακολουθούν σωματικά τις σχολικές δραστηριότητες. Μπορεί να 

είναι τόσο απλό όσο ο προγραμματισμός συνεδρίων γονέων - δασκάλων για την 

προσαρμογή των προγραμμάτων της οικογένειας. Εάν οι εκπαιδευτικοί παρέχουν μια 

ποικιλία ωρών συνάντησης, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα οι γονείς να βρουν μια 

ώρα που ταιριάζει στο πρόγραμμά τους ή εάν τα σχολεία παρέχουν φροντίδα παιδιών 

ή προτείνουν εναλλακτικές τοποθεσίες για συναντήσεις, οι γονείς για τους οποίους 

αυτοί οι τύποι θεμάτων αποτελούν εμπόδια θα είναι καλύτερα τοποθετημένοι να είσαι 

σε θέση να παρευρεθείς και να συναντήσεις με καθηγητές. Για σχολικές 

δραστηριότητες, τα σχολικά λεωφορεία θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν 

για να παραλάβουν τους γονείς πριν από τις συναντήσεις και να τους επιστρέψουν σε 

στάσεις λεωφορείων κοντά στα σπίτια τους μετά. 

• Αντιμετώπιση των γλωσσικών φραγμών: οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν τη 

γλώσσα που χρησιμοποιούν, ώστε να μην είναι πολύ ακαδημαϊκή, επιστημονική ή 

αφηρημένη. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία μέσων 

επικοινωνίας κατά την επικοινωνία με τους γονείς, όπως η μετάφραση ενημερωτικών 

δελτίων. Επιπλέον, η προφορική επικοινωνία (αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικώς) μπορεί να 

προτιμάται από τη γραπτή επικοινωνία, καθώς επιτρέπει άμεση διευκρίνιση σε περίπτωση 

παρεξήγησης. Οι μεταφραστές θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν όταν είναι 

απαραίτητο. 

Όπως υποστηρίζουν οι McKenna and Millen (2013 στο Brown et al., 2018), η εμπλοκή των 

γονέων πρέπει να αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου και όχι μέσω σεμιναρίων ή 

εργαστηρίων γρήγορης διόρθωσης, και πρέπει να καλλιεργηθεί και να διατηρηθεί μέσω 

αλληλεπιδράσεων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών και το περιβάλλον. Αυτό που θα 

μπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διευκόλυνση του μοντέλου «Joint Acting» του 

Ravn (1998 στο Brown et al., 2018), μια διαδικασία που επιτρέπει σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς φορείς να μοιράζονται ιδέες σε ένα περιβάλλον αμοιβαίου σεβασμού, που 

εξασφαλίζει μια λογική, λογική διαδικασία επικοινωνίας . Σύμφωνα με τον Ravn, «η κοινή 

δράση διασφαλίζει ότι κανένα μέρος δεν καθορίζει συνεχώς τις ιδέες που αποτελούν τη 

βάση των συζητήσεων ή των δράσεων στην εκπαίδευση». Αναγνωρίζει τέσσερις 

θεμελιώδεις λειτουργίες, καθεμιά από τις οποίες μπορεί να εξηγηθεί καλύτερα από 

ερωτήσεις που σχετίζονται με μοτίβα αλληλεπίδρασης:  
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• Η εκφραστική λειτουργία: ποιες ευκαιρίες υπάρχουν για τα άτομα που εμπλέκονται να 

εκφραστούν; Υπάρχει χρόνος για την εμφάνιση όλων των ιδεών;  

• Η κοινωνική λειτουργία: ποιες ευκαιρίες υπάρχουν για να απολαύσετε μια κοινή 

εμπειρία; Για τους ανθρώπους να γνωρίζονται μεταξύ τους; Για να αναλάβετε 

προγραμματισμένη δράση; Να νιώσετε την αίσθηση του ανήκειν;  

• Η ενημερωτική λειτουργία: ποιες ευκαιρίες έχουν οι άνθρωποι να ανταλλάσσουν 

επαρκείς και υψηλής ποιότητας πληροφορίες με όρους εξίσου αξιόλογου; Για τη 

δημιουργία κοινών και συμπληρωματικών γνώσεων; Για να μοιραστείτε χρήσιμες 

πληροφορίες με άλλους εκπαιδευτικούς και γονείς;  

• Η λειτουργία ελέγχου: ποιες είναι οι ευκαιρίες για τα άτομα που εμπλέκονται να 

επηρεάσουν εξίσου τα προτεινόμενα σχέδια; (Ravn 1998, 377 στο Brown et al., 2018). 

Το συμμετοχική πράξη απαιτεί διάφορους τρόπους συνάντησης και λήψης αποφάσεων 

σχετικά με την εκπαίδευση και απαιτεί από όλους να κατανοήσουν και να συμφωνήσουν σε 

τέσσερις βασικούς τομείς (Ravn 1998, 377 στο Brown et al., 2018): περιεχόμενο (το 

επίκεντρο των συζητήσεων γονέα-δασκάλου, το οποίο πρέπει να να είναι σημαντική για 

τους συμμετέχοντες, δηλαδή τη μάθηση των παιδιών), τη δομή και την οργάνωση (τους 

τρόπους διεξαγωγής συναντήσεων και διαβουλεύσεων, για τη διασφάλιση διαλόγου και 

αμοιβαίας βοήθειας), τις προθέσεις και τις δυνατότητες (γιατί συζητούνται συγκεκριμένα 

θέματα, λαμβάνονται αποφάσεις και λαμβάνονται ενέργειες), και οφέλη (που κερδίζει από 

τις αλληλεπιδράσεις και τις δραστηριότητες συνεργασίας). 

Όπως προτείνουν οι Epstein & Salinas (2004) ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα 

συνεργασίας ξεκινά με μια Ομάδα Δράσης για Συνεργασίες. Αποτελούμενη από καθηγητές, 

διαχειριστές, γονείς και συνεργάτες της κοινότητας, η ομάδα δράσης συνδέεται με το 

σχολικό συμβούλιο ή την ομάδα βελτίωσης του σχολείου. Με μια σαφή εστίαση στην 

προώθηση της επιτυχίας των μαθητών, η ομάδα γράφει ετήσια σχέδια για τη συμμετοχή της 

οικογένειας και της κοινότητας, εφαρμόζει και αξιολογεί δραστηριότητες και ενσωματώνει 

τις δραστηριότητες που διεξάγονται από άλλες ομάδες και μεμονωμένους εκπαιδευτικούς 

σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συνεργασίας για το σχολείο. 

Τα ετήσια σχέδια δράσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ένα ερευνητικό πλαίσιο έξι 

τύπων συμμετοχής - γονείς, επικοινωνία, εθελοντισμός, μάθηση στο σπίτι, λήψη 

αποφάσεων και συνεργασία με την κοινότητα - για να εστιάσουν τις συνεργασίες στους 

στόχους βελτίωσης του σχολείου (Epstein & Salinas, 2004). Με την εφαρμογή 

δραστηριοτήτων και για τους έξι τύπους συμμετοχής, τα σχολεία μπορούν να βοηθήσουν 

τους γονείς να εμπλακούν στο σχολείο και στο σπίτι με διάφορους τρόπους που 
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ικανοποιούν τις ανάγκες των μαθητών και τα οικογενειακά προγράμματα. Η συμβολή των 

συμμετεχόντων βοηθά τα σχολεία να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να βελτιώσουν τα 

σχέδια, τις δραστηριότητες και την προσέγγιση, έτσι ώστε όλες οι οικογένειες να μπορούν 

να είναι παραγωγικοί συνεργάτες στην επιτυχία του σχολείου των παιδιών τους (Epstein & 

Salinas, 2004). 

2.4  Ο ρόλος των μαθητών. Η «φωνή» των μαθητών  
Η αυτοαξιολόγηση του σχολείου από μόνη της αποτελεί μέσο για την προώθηση της 

κατανεμημένης ηγεσίας στα σχολεία. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των μαθητών και 

των γονέων στην αναθεώρηση των σχολικών πρακτικών, προτείνοντας προτάσεις για τη 

διατήρηση του τι είναι καλό και τη βελτίωση αυτού που χρειάζεται βελτίωση και η 

συμμετοχή σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων συμβάλλει σε ισχυρές συλλογικές σχέσεις. 

Όπως έχει ήδη συζητηθεί, οι συλλογικές αλληλεπιδράσεις θέτουν τις βάσεις για την 

ανάπτυξη κοινών ιδεών και δημιουργούν μορφές ηγεσίας που προωθούν τη βελτίωση 

(Harris, 2008). Οι μαθητές που έχουν το σημαντικότερο μερίδιο στην εκπαίδευση πρέπει να 

έχουν δημοκρατική φωνή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι μέρος της ευθύνης της 

ηγεσίας του σχολείου να παρέχει τέτοιες ευκαιρίες στους μαθητές όπου μπορούν να 

συζητήσουν ανοιχτά και να μοιραστούν τις ιδέες τους και να συμμετέχουν ενεργά στη 

διαδικασία της εκπαιδευτικής βελτίωσης. Ο Fletcher (2015) ορίζει τη φωνή των μαθητών ως 

«οποιαδήποτε έκφραση οποιουδήποτε μαθητή οπουδήποτε, οποτεδήποτε επικεντρώνεται 

στη μάθηση, στα σχολεία ή στην εκπαίδευση… Η φωνή των μαθητών είναι η ατομική και 

συλλογική προοπτική και οι ενέργειες των νέων στο πλαίσιο της μάθησης και της 

εκπαίδευσης. Η φωνή των σπουδαστών σημαίνει τη συμβολή των μαθητών στην 

εκπαίδευσή τους που κυμαίνεται από τα εκπαιδευτικά θέματα, το μαθησιακό τους στυλ, τον 

τρόπο σχεδιασμού του προγράμματος σπουδών, το σχολικό κτίριο και τις υποδομές, τις 

σχολικές πολιτικές και κάθε τομέα που τους αφορά άμεσα ή έμμεσα. 

Οι Benner et al. (2019) έχουν παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο της μαθητικής 

Φωνής συνδυάζοντας χαρακτηριστικά των Toshalis και Nakkula's (2012) «The Spectrum of 

Student Voice Oriented Activity’» (Το Φάσμα της Φωνής των μαθητών προσδιορίζει τη 

δραστηριότητα) και της Mitra and Goss’s (2009) «Pyramid of student voice» (Πυραμίδα της 

φωνής των μαθητών).  
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Η ευθεία γραμμή δείχνει ξεκάθαρα την κίνηση από την ακρόαση στην πραγματική ηγεσία 

μαζί με τις σχετικές δραστηριότητες. Είναι ενδιαφέρον ότι το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

αν και είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος συλλογής της φωνής των μαθητών 

είναι αρκετά χαμηλή σε αυτό το συνεχές. Η απλή διεξαγωγή συνάντησης με εκπροσώπους 

φοιτητών για να λάβουν τις απόψεις τους δεν αρκεί εάν η αξιολόγηση πρόκειται να 

διανεμηθεί πραγματικά. Εάν οι μαθητές πρέπει να έχουν πραγματικό ρόλο στην αξιολόγηση 

του σχολείου, πρέπει να έχουν κάποιο ρόλο στον προσδιορισμό των τομέων που πρέπει να 

βελτιωθούν, να αποφασίσουν τι πρέπει να γίνουν και τελικά να συντελέσουν τα καθήκοντα 

για βελτίωση μέσω αλληλεξάρτησης και μοιράζοντας την ευθύνη για τα αποτελέσματα .  

Οι Benner et al. (2019) παραθέτουν οκτώ προσεγγίσεις που οι δάσκαλοι και η ηγεσία του 

σχολείου μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ενσωματώσουν τη φωνή των μαθητών στην 

πρωτοβουλία αυτοαξιολόγησης και βελτίωσης του σχολείου: έρευνες μαθητών, τις 

προοπτικές των μαθητών για διοικητικά όργανα όπως σχολικά συμβούλια, τοπικούς, 

κρατικούς φορείς λήψης αποφάσεων, μαθητικό Συμβούλιο, μαθητική δημοσιογραφία, 

συνέδρια υπό την καθοδήγηση μαθητών , δημοκρατικές πρακτικές στην τάξη , 

εξατομικευμένη μάθηση και έρευνα συμμετοχικής δράσης για τους νέους. 

Οι έρευνες μαθητών χρησιμοποιούνται για τη συλλογή της προοπτικής ενός μεγάλου 

αριθμού μαθητών σχετικά με τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες και τους τομείς βελτίωσης 

στο σχολείο τους. Ενώ, τα Σχολικά συμβούλια μπορούν να συνεργαστούν με τους μαθητές 

για να έχουν την προοπτική τους στην ανάπτυξη πολιτιστικών εκπαιδευτικών πρακτικών και 

να επιλέξουν αναλυτικά προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό που είναι πιο συναφή και 

ελκυστικό για διάφορες ομάδες μαθητών. Αυτό δίνει πραγματική δύναμη σε έναν μαθητή 

που μετέχει σε σχολική επιτροπή. 

Τα μαθητικά συμβούλια, από την άλλη πλευρά, αποτελούνται από εκπροσώπους μαθητών 

που επισημαίνουν θέματα που είναι σημαντικά για τους μαθητές και τη σχολική κουλτούρα 

και λαμβάνουν αποφάσεις. Ο αριθμός των μαθητών σε ένα μαθητικό συμβούλιο εξαρτάται 

από τον αριθμό των μαθητών σε ένα σχολείο. Τα μαθητικά συμβούλια έχουν συνήθως έναν 

πρόεδρο, αντιπρόεδρο, ταμία και γραμματέα, μεταξύ άλλων. Στα περισσότερα σχολεία, 

εκπρόσωποι μαθητών διεξάγουν εκστρατείες και εκλέγονται από τους συνομηλίκους τους. 
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Για να διασφαλιστεί ότι το μαθητικό συμβούλιο αντιπροσωπεύει ολόκληρο το φοιτητικό 

σώμα, τα σχολεία πρέπει να ενθαρρύνουν διαφορετικούς υποψηφίους να συμμετάσχουν 

στις εκλογές του συμβουλίου. Μια διαφορετική εκπροσώπηση των μαθητών φέρνει στο 

τραπέζι διαφορετικές απόψεις και μια σειρά από μαθησιακά ενδιαφέροντα. Μια άλλη 

στρατηγική είναι η έρευνα συμμετοχικής δράσης για τους νέους (YPAR) που επιτρέπει στα 

σχολεία και τους δασκάλους να συνδιοργανώνουν έρευνα δράσης με μαθητές. Μια τέτοια 

ερευνητική προσέγγιση παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες που 

απαιτούνται για τη διεξαγωγή συστηματικής έρευνας, να αναλύσουν σχετικά ζητήματα στα 

σχολεία ή τις κοινότητές τους και να διερευνήσουν λύσεις για την αντιμετώπισή τους. 

Οι στρατηγικές που περιγράφονται μέχρι τώρα εστιάζονται σε μια ευρύτερη προοπτική του 

σχολείου, ενώ αυτές που συζητούνται σε αυτήν την παράγραφο επικεντρώνονται κυρίως σε 

μεμονωμένους μαθητές ή μικρές ομάδες μαθητών. Για παράδειγμα, οι ενώσεις γονέων 

εκπαιδευτικών οργανώνονται γενικά δύο φορές κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους, 

όπου οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί συναντιούνται για να συζητήσουν την πρόοδο των 

μαθητών και τα ζητήματα συμπεριφοράς, εάν υπάρχουν. Εναλλακτικά, εάν οι μαθητές 

καλούνται να ηγηθούν αυτού του συνεδρίου, αυτό θα τους επιτρέψει να περιγράψουν το 

ακαδημαϊκό τους επίτευγμα και να συνεργαστούν με εκπαιδευτικούς και γονείς για την 

αντιμετώπιση ακαδημαϊκών, συμπεριφορικών ή κοινωνικών προκλήσεων. Οι μαθητές θα 

κατανοήσουν καλύτερα την πρόοδο που κάνουν και τους τομείς στους οποίους πρέπει να 

βελτιωθούν. Ομοίως, η εξατομικευμένη διδασκαλία είναι μια άλλη στρατηγική για να δώσει 

στους μαθητές μια φωνή για το τι και πώς μαθαίνουν. Μέσω της εξατομικευμένης μάθησης 

τουλάχιστον μέρος της μαθησιακής εμπειρίας μπορεί να βασίζεται στις ατομικές ανάγκες, 

δεξιότητες και ενδιαφέροντα των μαθητών. Αυτό επιτρέπει στους μαθητές να εξερευνήσουν 

θέματα που τους ενδιαφέρουν, τα οποία μπορούν να αυξήσουν τη συνάφεια και την 

εμπλοκή της διδασκαλίας. Τέλος, οι δημοκρατικές πρακτικές στην τάξη επιτρέπουν στους 

μαθητές να εξετάσουν τη δομή και το κλίμα του μαθησιακού τους περιβάλλοντος. 

Διευκολύνοντας τις ομαδικές συζητήσεις των μαθητών, οι δάσκαλοι καθορίζουν από κοινού 

τις προσδοκίες της τάξης, κάνουν κανόνες στην τάξη, επιλύουν προβλήματα και λαμβάνουν 

αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της συν-δημιουργίας του προγράμματος σπουδών και 

του σχεδιασμού και των μέτρων αξιολόγησης. 
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3. Ο ρόλος των στελεχών εποπτείας/ αξιολόγησης   
Στην πλειονότητα της Ευρώπης, ένα σημαντικό μέσο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και 

λογοδοσίας είναι ο σχολικός έλεγχος. Οι αξιολογητές αξιολογούν την ποιότητα της 

εκπαίδευσης και θεωρούν τα σχολεία υπεύθυνα για ένα ευρύ φάσμα στόχων που 

σχετίζονται με την επίτευξη στόχων των μαθητών, τη διδασκαλία, την οργάνωση και την 

ηγεσία (Gustafsson et al., 2015). 

Επιπλέον, οι σχολικές αξιολογήσεις αναμένεται να ανταποκριθούν στις κοινωνικές και 

οικονομικές αλλαγές, προσαρμόζοντας τις αξιολογήσεις σε διαφορετικά επίπεδα. Ωστόσο, 

μπορούν να εντοπιστούν δύο μεγάλες προσεγγίσεις. Από τη μία πλευρά, είναι μια 

αξιολόγηση με υψηλό βαθμό επιβολής κυρώσεων, που βασίζεται στην εξάρτηση από 

αντικειμενικά/ποσοτικά δεδομένα. Ασχολείται κυρίως με τον έλεγχο και την υπευθυνότητα, 

ενώ από την άλλη είναι η συμβουλευτική αξιολόγηση χαμηλού επιπέδου, περισσότερο 

επικεντρωμένη σε μια ποικιλία πηγών δεδομένων, που ενδιαφέρονται για αυτοαξιολόγηση 

και ασχολείται περισσότερο με τη συνεργατική βελτίωση (Brown et al, 2018). Αυτές οι δύο 

αντιλήψεις για τη σχολική αξιολόγηση εξηγούν τις διαφορές στους παράγοντες και 

καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι αξιολογήσεις αντανακλούν και προσαρμόζονται στις 

απαιτήσεις, όπως ρυθμίσεις εκπαιδευτικής πολιτικής, νομικές αρχές της αξιολόγησης, ρόλοι 

και ευθύνες των στελεχών αξιολόγησης, οι μορφές και η συχνότητα των επισκέψεων 

αξιολόγησης, ο βαθμός έμφασης στην αυτοαξιολόγηση του σχολείου και στο σχεδιασμό 

δράσεων για τη βελτίωση και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών υποστήριξης προς το 

σχολείο (NIAR, 2013). 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης του σχολείου 

αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο ως βασικές προϋποθέσεις για μεταρρύθμιση της 

εκπαίδευσης μεγάλης κλίμακας και βελτιωμένα εκπαιδευτικά αποτελέσματα (Συνεργίες για 

καλύτερη μάθηση. Μια διεθνής προοπτική για την αξιολόγηση και τις αξιολογήσεις. ΟΟΣΑ). 

Παρόλο που έχουν εντοπιστεί διαφορετικές προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση της 

αυτοαξιολόγησης και της εξωτερικής αξιολόγησης από τον Alvik (1996) - παράλληλα, ως 

συνέχεια και συμπληρωματικά - (παρατίθεται από τους Swaffield και MacBeath, 2005, σελ. 

240), που δείχνουν τα διαφορετικά στάδια και δυνατούς τρόπους συμμετοχής, που μπορεί 

να εντοπιστούν κατά την ανάλυση της σχέσης μεταξύ σχολείων και εξωτερικών παραγόντων, 

σύμφωνα με τους Swaffield και MacBeath «λίγες διοικήσεις έχουν επιλύσει τη σχέση μεταξύ 

του τι πρέπει να κάνουν τα σχολεία αυτόνομα και σε ποιο βαθμό πρέπει να τους παρέχεται 

εξωτερική υποστήριξη ή παρέμβαση» (2005, σελ. 240). 

Σε πολλές χώρες, όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία, οι αξιολογητές μοιράζονται την ευθύνη για 

τη διασφάλιση της αυτοαξιολόγησης και των διαδικασιών βελτίωσης. Ωστόσο, ο ρόλος των 
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αξιολογητών σε αυτές τις διαδικασίες δεν είναι πάντοτε σαφής και οι διαδικασίες ενδέχεται 

να μην έχουν καθοριστεί. Στην Ισπανία, η Estefanía υποστηρίζει ότι ο αξιολογητής  

παρεμβαίνει ενεργά στα σχολεία, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τον έλεγχο και την εποπτεία 

των αποτελεσμάτων (2014, σελ. 10). 

Η προσέγγιση αυτής της εργαλειοθήκης βλέπει το ρόλο του αξιολογητή ως "κριτικού φίλου", 

που διευκολύνει την αυτοαξιολόγηση και τις διαδικασίες βελτίωσης της σχολικής μονάδας. 

3.1. Συνύπαρξη αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης σχολείου 

Σε πολλές χώρες, η ύπαρξη σχολικής αξιολόγησης έχει επιδράσει  αποτελεσματικά ως προς 

το βαθμό υπευθυνότητας του σχολείου και την εξωτερική παρακολούθηση. Ταυτόχρονα, η 

αυτοαξιολόγηση του σχολείου συμβάλλει αναμφίβολα στην καλύτερη κατανόηση του 

σχολείου και έχει βρεθεί χρήσιμη για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες 

βελτίωσης. 

Μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι η σχέση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης είναι 

κεντρική για την τόνωση της βελτίωσης. Οι αξιολογήσεις υπογραμμίζουν όλο και 

περισσότερο τη σημασία της αποτελεσματικής αυτοαξιολόγησης ως κινητήριο μοχλό 

βελτίωσης (Donaldson, 2013, σελ. 7). 

Η απλή συνύπαρξη και των δύο συστημάτων έκανε μερικούς να πιστεύουν ότι και τα δύο 

είναι απαραίτητα και «μπορεί να ωφεληθούν ακόμη και το ένα από το άλλο» (Nevo, 2001). 

Κάποιοι θεωρούν ότι τα οφέλη της εσωτερικής αξιολόγησης για τα σχολεία είναι πολλά, από 

την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων έως τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη 

αποφάσεων. Ωστόσο, εξετάζεται επίσης η έλλειψη αξιοπιστίας της εσωτερικής αξιολόγησης 

χωρίς εξωτερική. Προς αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα με τον Nevo (2001), υπάρχουν τρεις 

βασικοί τρόποι με τους οποίους η εσωτερική αξιολόγηση ωφελείται από την εξωτερική 

αξιολόγηση. Πρώτα απ 'όλα, η εσωτερική αξιολόγηση χρειάζεται εξωτερική παρότρυνση, 

καθώς τα σχολεία τείνουν να απορρίπτουν την αξιολόγηση. Επίσης, η εξωτερική αξιολόγηση 

βοηθά στην επέκταση της προοπτικής της εσωτερικής αξιολόγησης παρέχοντας δεδομένα, 

πόρους και ούτω καθεξής. Τέλος, η εξωτερική αξιολόγηση νομιμοποιεί την εσωτερική 

αξιολόγηση και την καθιστά αξιόπιστη για το κοινό. 

Άλλοι πιστεύουν ότι η συνύπαρξη πρέπει να οδηγήσει σε μια σχέση μεταξύ της εσωτερικής 

αυτοαξιολόγησης και της εξωτερικής αξιολόγησης, θεωρώντας τις ως συμπληρωματικές. Οι 

αξιολογητές μπορούν να συμβάλουν στην «διεύρυνση και εμβάθυνση της αυτογνωσίας 

ενός σχολείου» (Swaffield και MacBeath, 2005, σελ. 239). Ωστόσο, οι αξιολογητές πρέπει να 

γνωρίζουν ορισμένους ομολόγους τους: 
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• «Η εξωτερική αξιολόγηση και η ειλικρινής καταγραφή από τα σχολεία είναι απίθανο να 

είναι αυθαίρετα. Έτσι, ένας αξιολογητής πρέπει να μπορεί να πείσει ότι δεν υπάρχει κρυφή 

πολιτική ατζέντα »(Ibid., Σελ. 242-245) 

• Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να γίνει αυταπάτη (ή χειρότερα) και πρέπει να λειτουργεί μέσα 

σε ένα πλαίσιο υπευθυνότητας με το οποίο και οι δύο πλευρές ενθαρρύνουν την 

αυστηρότητα της και επικυρώνουν την αυθεντικότητά της (Donaldson 2013, σελ.7). 

3.2. Οφέλη της αυτοαξιολόγησης για την αξιολόγηση: 

Παρά τα προαναφερθένταγια το θέμα, υπάρχουν πολλά οφέλη για την αξιολόγηση εάν τα 

σχολεία περάσουν από διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και βελτίωσης. Η αυτοαξιολόγηση 

συμβάλλει στην: 

• Επέκταση του πεδίου της αυτοαξιολόγησης: Σε συνδυασμό με την αυτοαξιολόγηση και 

τη χρήση πρόσθετων τοπικών δεδομένων, σχετικά με τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής 

μονάδας, η αξιολόγηση μπορεί να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της και να 

αντιμετωπίσει τοπικά ζητήματα, που κρίνονται απαραίτητα από το κάθε σχολείο. 

• Βελτίωση της ερμηνείας των ευρημάτων: Όταν χρησιμοποιείται η ΑΕE, η τοπική 

προοπτική μπορεί να προστεθεί για να αυξήσει τη συνολική ποιότητα της αξιολόγησης. 

• Αύξηση της αξιοποίησης της αξιολόγησης: Ένα σημαντικό ζήτημα της ΑΕE είναι ότι τα 

σχολεία, είτε αντιτίθενται είτε αποδέχονται τα αποτελέσματα, κάνουν πολύ μικρή 

χρήση των ευρημάτων. Ωστόσο, τα σχολεία που διαθέτουν ένα καλά ανεπτυγμένο 

σύστημα ΑΕE καλωσορίζουν στην πραγματικότητα μια εξωτερική προοπτική για 

διάφορους λόγους »ίσως θέλουν να γιορτάσουν τις προσπάθειές τους, ίσως για να 

επιβεβαιώσουν ότι το έχουν κάνει σωστό, ίσως επειδή δέχονται καλόπιστα ένα άλλο 

κριτικό μάτι. 

• Τα αποτελέσματα και τα ευρήματα μπορούν να μεταφερθούν σε διαφορετικές 

καταστάσεις και περιβάλλοντα 

Συστάσεις στους αξιολογητές για υποστήριξη της βελτίωσης: 

• • Καθοδήγηση και ενθάρρυνση της ΑΕE, προς την κατεύθυνση υποστήριξης της 

συνεχούς βελτίωσης του σχολείου και του συστήματος. Σε μεγαλύτερο ή μικρότερο 

βαθμό, ενθαρρύνετε τα σχολεία να συμμετάσχουν στην ΑΕE για να συμπληρώσουν την 

εξωτερική αξιολόγηση και σε πολύ περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων να την 

αντικαταστήσουν. 

• Παρέχετε στα σχολεία κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν 

στις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης και βελτίωσης. 
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• Εστίαση σε αποδεικτικά στοιχεία και αξιολογικές λειτουργίες, λιγότερο στη διοικητική 

συμμόρφωση. Οι αξιολογητές συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια 

επισκέψεων ελέγχου και χρησιμοποιούν αποδεικτικά στοιχεία που δημιουργούνται 

από μια σειρά οργάνων αξιολόγησης για να κρίνουν την ποιότητα και τη λογοδοσία 

των σχολείων. 

• Ανάπτυξη προτύπων, κριτηρίων, δεικτών. Οι αξιολογήσεις καθορίζουν τις προσδοκίες 

βάσει των εκπαιδευτικών προτύπων και διαδικασιών τους. Οι αξιολογητές πρέπει να 

βεβαιωθούν ότι τα σχολεία γνωρίζουν τα πρότυπα, τα κριτήρια και τους δείκτες που 

πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εξωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης. 

• Ανάπτυξη της ικανότητας των διευθυντών και των εκπαιδευτικών του σχολείου να 

αναπτύσσουν και να συλλέγουν δεδομένα, τονίζοντας «τον σημαντικό ρόλο της 

συστηματικής συλλογής δεδομένων ως βάση προβληματισμού» (Nevo, 2001, σελ. 96) 

• Μετάβαση από κυκλική/περιοδική στην αξιολόγηση με βάση δεδομένα περί 

πληροφοριών κινδύνου. Σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα τα σχολεία υποβάλλονται 

σε εξωτερική επιθεώρηση κάθε x αριθμό ετών. Ωστόσο, σε πολλά άλλα αυτό έχει 

αρχίσει να αλλάζει και τα σχολεία ελέγχονται ανάλογα με την ανάλυση κινδύνου.    

• Δώστε προτεραιότητα στη βελτίωση του σχολείου έναντι της λογοδοσίας του σχολείου. 

Υπό αυτήν την έννοια, οι παραδοσιακές λειτουργίες ελέγχου και εποπτείας των 

αξιολογητών θα πρέπει να επικεντρώνονται στην πρόληψη και όχι στη διόρθωση. 

• Αποδεχτείτε τα σχολεία ως οργανισμούς, σεβόμενοι τις αποφάσεις που λαμβάνουν. 

• Συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε όλα τα επίπεδα 

3.3. Ένα προτεινόμενο πλαίσιο για εξωτερική αξιολόγηση/εποπτεία της 
αυτοαξιολόγησης και των διαδικασιών βελτίωσης του σχολείου 

οι αξιολογητές ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και έχοντας 

επίγνωση των διαφορετικών προσεγγίσεων, παραδόσεων και εκπαιδευτικών πλαισίων. Η 

προτεινόμενη εργαλειοθήκη προσφέρει ένα πλαίσιο για τους αξιολογητές, με στόχο την 

προώθηση, την καθοδήγηση και την αξιολόγηση της ΑΕΕ, καθώς και των διαδικασιών 

βελτίωσης στα σχολεία. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα το πλαίσιο για την 

αυτοαξιολόγηση του σχολείου καθορίζει την απαίτηση για ανάπτυξη ενός σχεδίου 

βελτίωσης σε τριετή ή τετραετή βάση, η εξωτερική εποπτεία θα πρέπει να προσαρμοστεί σε 

αυτό το χρονοδιάγραμμα. Έτσι, το προτεινόμενο πλαίσιο έχει σχεδιαστεί για να αναπτυχθεί 

με τον ίδιο ρυθμό που το σχολείο σχεδιάζει, εφαρμόζει και αξιολογεί το σχέδιό του. 

Με αυτόν τον τρόπο, προτείνεται ένα πλαίσιο τεσσάρων φάσεων: 



Μία φιλική ως προς το χρήστη εργαλειοθήκη για την αυτοαξιολόγηση και τη βελτίωση του σχολείου  

 

 
 

 
49 

 

Fig. 1 Four phase inspection process 

 

ΦΑΣΗ 1: Προώθηση και διευκόλυνση των διαδικασιών ΑΕΕ στα σχολεία 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα σχολεία σπάνια δεσμεύονται σε διαδικασίες 

αυτοαξιολόγησης εθελοντικά. Κατά συνέπεια, απαιτείται εξωτερική υποστήριξη για να 

ενθαρρυνθούν τα σχολεία να ξεκινήσουν τη διαδικασία ΑΕΕ και να αναπτύξουν σχέδια 

βελτίωσης. Από την άποψη αυτή, οι αξιολογήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ των 

καθηκόντων τους, δραστηριότητες που βοηθούν τα σχολεία να εξοικειωθούν με την ΑΕΕ και 

την ανάπτυξη σχεδίων βελτίωσης. 

Στην πρώτη φάση, εκτός εάν υπαγορεύεται διαφορετικά από τη νομοθεσία, τα σχολεία 

αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν τη διαδικασία ξεκινώντας με ΑΕΕ και συνεχίζοντας με 

ένα σχέδιο βελτίωσης. Για να γίνει αυτό, οι αξιολογητές πρέπει να αφιερώσουν λίγο χρόνο 

ακούγοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη και παρατηρώντας σχολικές δραστηριότητες και 

καθήκοντα για να γνωρίσουν το σχολείο, αποφεύγοντας τις απότομες εκτιμήσεις και 

κρίσεις. Επιπλέον, πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό κλίμα για την ΑΕΕ, βοηθώντας τις  

σχολικές ηγεσίες να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους πρέπει να αναληφθεί μια 

τέτοια διαδικασία. Οι καθορισμένοι τομείς βελτίωσης πρέπει να καθοριστούν και, τέλος, ο 

ρόλος του αξιολογητή θα πρέπει να προσδιορισθεί καθ 'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 

Μόλις το σχολείο αποφασίσει να ξεκινήσει τη διαδικασία, εργαλεία και οδηγίες θα πρέπει 

να παρέχονται από τους αξιολογητές για να διευκολύνουν την ΑΕΕ. Συγκεκριμένα, η 

εμπειρία και οι γνώσεις που συσσωρεύονται σε άλλα σχολεία είναι ένας πολύτιμος πόρος 

που μπορεί να χρησιμεύσει ως αναφορά. 



Μία φιλική ως προς το χρήστη εργαλειοθήκη για την αυτοαξιολόγηση και τη βελτίωση του σχολείου  

 

 
 

 
50 

Τέλος, πρέπει να έχουν καθοριστεί οι ρόλοι και τα όρια των μερών που εμπλέκονται στην 

ΑΕΕ. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το σχολείο θα πραγματοποιήσει διαδικασίες ΑΕΕ, οι οποίες θα 

επιτευχθούν κυρίως μέσω των ακόλουθων τριών βημάτων: 

1. Αποφασίζοντας ποια συγκεκριμένη περιοχή σκοπεύει να αξιολογήσει από μόνο του 

το σχολείο, δηλαδή επιλέγοντας το επίκεντρο της ΑΕΕ 

2. Συγκεντρώνοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που σχετίζονται με τον επιλεγμένο 

στόχο, έχοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρχουν ποικίλες πηγές και τύποι δεδομένων. 

3. Πραγματοποιώντας την ανάλυση και την αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν 

συλλεγεί, για να χαρτογραφηθούν τα δυνατά σημεία και οι τομείς που μπορούν να 

βελτιωθούν σε σχέση με την εστίαση. 

Σκέψεις για αξιολογητές: 

• Αφιερώστε πρώτα χρόνο για να γνωρίσετε και να ακούσετε το σχολείο αναβάλλοντας 

την κρίση. 

• Για να διαμορφώσετε θετικό κλίμα για την αυτοαξιολόγηση, βοηθήστε τη σχολική 

ηγεσία να κατανοήσει τους λόγους συμμετοχής, διασφαλίζοντας ότι οι σκοποί είναι 

σαφείς και ότι ο ρόλος του αξιολογητή στη διαδικασία είναι κατανοητός. 

• Ο αξιολογητής μπορεί να εκτελεί συνεδρίες και να επινοεί διαδικασίες που 

διασφαλίζουν την εύρεση πειστικών αποδεικτικών στοιχείων 

• Παρέχετε πόρους και επιχειρήματα  που κινητοποιούν και διευκολύνουν την ΑΕΕ 

• Μοιραστείτε τις γνώσεις και την εμπειρία άλλων σχολείων 

• Βεβαιωθείτε ότι τα όρια και οι ρόλοι είναι σαφείς και συμφωνημένοι 

ΦΑΣΗ 2: Διασφάλιση της ποιότητας των σχεδίων βελτίωσης που σχεδιάστηκαν στα σχολεία. 

Σε αυτό το στάδιο, κάθε σχολείο αναπτύσσει το σχέδιο βελτίωσης ως συνεκτική απάντηση 

στο ΑΕΕ που πραγματοποιήθηκε στην προηγούμενη φάση. Για το σκοπό αυτό, οι 

αξιολογητές θα παρέχουν δείγματα και πρότυπα που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη του 

σχεδίου βελτίωσης. Ένα σχέδιο βελτίωσης συνίσταται, καταρχάς, στον καθορισμό των 

στόχων που πρόκειται να επιτευχθούν. Για καθέναν από τους στόχους, καθορίζονται οι 

ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν. Μετά από αυτό, ο χρόνος, οι ευθύνες, τα κριτήρια 

επίτευξης και τα μέτρα αναθεώρησης πρέπει να καθοριστούν για κάθε δραστηριότητα. 

Επομένως, οι αξιολογητές θα πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας 

που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των σχεδίων βελτίωσης, τα οποία τελικά θα 

πρέπει να μοιραστούν με την ηγετική ομάδα του σχολείου, καθώς αυτό πιθανότατα θα τους 

βοηθήσει να κατανοήσουν τι αναμένεται από τα σχέδια βελτίωσης. 
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Ο παρακάτω πίνακας περιέχει ένα σύνολο προτύπων, τα οποία χωρίζονται σε δείκτες, που 

επιτρέπουν την αξιολόγηση της ποιότητας του έργου βελτίωσης που αναπτύσσει ένα 

σχέδιο. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ INDICATORS 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Σημαντική στο σχολείο 

Αντιμετωπίζει τις ανάγκες των μαθητών 

Περιεκτική 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΩΝ Συγκεκριμένος: 

Μετρητός: 

Εφικτός: 

Σχετικός: 

Εγκαιρος: 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Κατανεμημένες ευθύνες 

Αναφορά ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Περιγράφεται ο ρόλος των ενδιαφερόμενων 

μερών και οριοθετούνται τα σύνορα 

Η συμμετοχή έχει προγραμματιστεί 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ποικιλία δεδομένων 

Ποικιλία πηγών 

Σχετικά δεδομένα για εστίαση 

ΜΕΤΡΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ) Ρεαλιστικά 

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία 

Συνάδουν με την εστίαση και τους στόχους 

Απευθύνονται σε υψηλό αριθμό μαθητών 

Περιεκτικά 

Το χρονοδιάγραμμα είναι ρεαλιστικό και εφικτό 

ΜΕΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ισχύς 

Ικανά να αποδείξουν βελτίωση 
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ΦΑΣΗ 3: Υποστήριξη της ανάπτυξης του σχεδίου βελτίωσης. 

Πιθανότατα προβλήματα ή δυσκολίες θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του σχεδίου 

βελτίωσης σε κάθε σχολείο, το οποίο μπορεί να οφείλεται σε ελλείψεις στο σχεδιασμό του 

σχεδίου ή σε άλλες αιτίες που δεν έχουν προγραμματιστεί. 

Σε αυτό το στάδιο, οι αξιολογητές πρέπει να εξετάσουν τις ακόλουθες δύο πτυχές: 

1. Πρέπει να παρακολουθήσουν το σχέδιο · Δηλαδή, πρέπει να επαληθεύσουν ότι το 

σχέδιο έχει εκτελεστεί και αναπτυχθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό. 

2. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να παρέχουν την περιστασιακή υποστήριξη που 

ζητείται για την υποστήριξη του κέντρου όταν προκύπτουν σχετικές δυσκολίες κατά την 

ανάπτυξη του σχεδίου που υπερβαίνει την ικανότητα του σχολείου. 

 

ΦΑΣΗ 4: Εκτίμηση του αντίκτυπου των ΑΕΕ και των σχεδίων βελτίωσης στα σχολεία και 

διαδώστε καλές πρακτικές. 

Ο σχεδιασμός του σχεδίου βελτίωσης καθορίζει τα στοιχεία που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του αντίκτυπου του σχεδίου. Επομένως, σε κάθε 

μονάδα, πρέπει να ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία: 

1. Αξιολογήστε τι έχει πραγματοποιηθεί σε κάθε ενέργεια που περιλαμβάνεται στο 

σχέδιο ελέγχοντας τα κριτήρια επίτευξης που καθορίζονται στο σχεδιασμό του σχεδίου 

βελτίωσης. Εάν κάτι δεν έχει επιτευχθεί, είναι απαραίτητο να εντοπιστούν οι αιτίες. 

2. Πηγαίνοντας από το ειδικό στο γενικό, το σχολείο πρέπει να αξιολογήσει εάν έχουν 

επιτευχθεί οι στόχοι του σχεδίου. 

3. Εξαγάγετε συμπεράσματα σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. 

Οι αξιολογητές παρακολουθούν τις ακόλουθες πτυχές που σχετίζονται με τον αντίκτυπο της 

αξιολόγησης που πραγματοποιείται στα σχολεία και οι οποίες θα ήταν γνωστές στο 

παρελθόν από τους αρχηγούς του σχολείου: 

1. Ελέγξτε ότι η αποτελεσματικότητα αποτιμάται σύμφωνα με αυτό που σχεδιάστηκε 

στο σχέδιο βελτίωσης. 

2. Γνωρίστε την αξιολόγηση που έχει συμφωνηθεί σε κάθε σχολείο για το τι έχει 

επιτευχθεί σε σχέση με τους στόχους του σχεδίου και τα συμπεράσματα. 

Συμπεριλαμβάνουν δείκτες επίτευξης έτους 

Ο σχεδιασμός αξιολόγησης επιτρέπει τη χρήση 

ανατροφοδότησης 
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3. Διάδοση εμπειριών και σχεδίων βελτίωσης που μπορούν να θεωρηθούν καλές 

πρακτικές. 
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4. Βελτίωση προγραμματισμού 

 

 

Figure 1: Six Step Process 

 

Η διαδικασία σχεδιασμού αυτοαξιολόγησης και βελτίωσης του σχολείου είναι κυκλική όπως 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 1 (και όπως αναλυτικά περιγράφεται βήμα προς βήμα 

παρακάτω). Ωστόσο, σε αντίθεση με έναν κύκλο ρουτίνας που επαναλαμβάνεται, είναι μια 

ανοιχτή σπείρα και κάθε φορά που φτάνει στο πρώτο βήμα του εντοπισμού μιας εστίασης 

τοποθετείται σε υψηλότερο επίπεδο . Για παράδειγμα, εάν στο Έτος 1 ένα σχολείο εντοπίσει 

το 20% των μαθητών του επιπέδου 3 στο βαθμό Δ στην παιδεία, στο Έτος 2 πρέπει να είναι 

μικρότερο από 20% διαφορετικά σημαίνει ότι αυτή η διαδικασία δεν έχει προγραμματιστεί, 

εφαρμοστεί και παρακολουθηθεί αποτελεσματικά. 

Βήμα 1: Προσδιορίστε την εστίαση 

Σε αυτό το βήμα, τα σχολεία πρέπει να προσδιορίσουν το επίκεντρο της έρευνας. Τα σχολεία 

κάνοντας χρήση του ποιοτικού πλαισίου για την ΑΕΕ και τις οδηγίες που παρέχονται από τις 

αντίστοιχες σχολικές αξιολογήσεις ή το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να προσδιορίσουν τους 

τομείς (τομείς) που πρέπει να βελτιώσουν και τους τομείς όπου έχουν καλή απόδοση για να 

τις διατηρήσουν. 

Βήμα 2: Συγκεντρώστε στοιχεία 

Ανάλογα με τον προσδιορισμό των εστιών έρευνας (τομείς βελτίωσης), τα σχολεία θα 

αποφασίσουν τις προσεγγίσεις αξιολόγησης, τις μεθόδους και τις πηγές που σκοπεύουν να 

χρησιμοποιήσουν. Προκειμένου να συγκεντρωθούν ισχυρές αποδείξεις, προτείνεται η 
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συλλογή σχετικών πληροφοριών από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των 

εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων και της διαχείρισης του σχολείου. 

 

Οι πιθανές πηγές προσεγγίσεων και μεθόδων αξιολόγησης 

Ατομική και συλλογική επαγγελματική ανασκόπηση της διδασκαλίας και της μάθησης 

• Συζήτηση και προβληματισμός εκπαιδευτικών 

• Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού της διδασκαλίας και της μάθησης 

• Ομαδική διδασκαλία και κριτική 

• Επισκόπηση μηνιαίων εκθέσεων προόδου 

• Επαγγελματική συλλογική αναθεώρηση της διδασκαλίας και της μάθησης 

• Ατομική και συλλογική ανασκόπηση της εργασίας των μαθητών 

Οι προοπτικές της σχολικής κοινότητας για τη διδασκαλία και τη μάθηση 

• Οι απόψεις των μαθητών 

• Απόψεις εκπαιδευτικών 

• Οι απόψεις των γονέων 

Ανασκόπηση δεδομένων των μαθητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη 

διδασκαλία και τη μάθηση 

• Ανάλυση των σχεδιαζόμενων από τον εκπαιδευτικό εργασιών και των 

αποτελεσμάτων των δοκιμών, όπου απαιτείται 

• Ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τους 

διάφορους τομείς του προγράμματος σπουδών σχετικά με την επίτευξη και την 

πρόοδο των μαθητών (συμπεριλαμβανομένων των τυποποιημένων αποτελεσμάτων 

των δοκιμών) 

• Ανάλυση τάσεων (δεδομένα επιτεύγματος) υπερωρίες 

• Σύγκριση των αποτελεσμάτων των τυποποιημένων δοκιμών με τα εθνικά πρότυπα 

(όταν είναι διαθέσιμα) 

• Ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων σχετικά με τη διάθεση των μαθητών 

για τη διδασκαλία και τη μάθηση 

• Επανεξέταση των τρεχόντων αρχείων αξιολόγησης 

• Επανεξέταση των αρχείων προόδου των μαθητών 

Σχολικό περιβάλλον και αναθεώρηση πολιτικής για τη διδασκαλία και τη μάθηση 

• Έλεγχος του κώδικα συμπεριφοράς του σχολείου με αναφορά στις Οδηγίες που 

εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας 

• Ανάλυση ποσοστών συμμετοχής (και εγκατάλειψης) 
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• Ανάλυση των ποσοστών αναστολής και κράτησης 

• Έλεγχος της πολιτικής αξιολόγησης του σχολείου 

• Έλεγχος της δήλωσης ασφάλειας του σχολείου 

• Έλεγχος υγείας και ασφάλειας 

• Επιθεώρηση υγείας και ασφάλειας των τάξεων και άλλων μαθησιακών 

ρυθμίσεων 

• Διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο και τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τις 

ανάγκες προστασίας των παιδιών 

• Επανεξέταση της χρήσης των ΤΠΕ 

• Επανεξέταση γραπτών σχεδίων 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

Βήμα 3: Ανάλυση και λήψη κρίσεων 

Τα στοιχεία που συλλέγονται στο βήμα 2 πρέπει να αναλυθούν και οι αναδυόμενες τάσεις 

να μετρηθούν με βάση τα πρότυπα που περιγράφονται στο πλαίσιο ποιότητας. Αυτή η 

σύγκριση θα επιτρέψει στα σχολεία να καταλήξουν στις ποιοτικές κρίσεις σχετικά με τις 

πτυχές της παροχής που είναι ήδη αποτελεσματικές και να προσδιορίσουν τους τομείς που 

πρέπει να βελτιωθούν. 

Βήμα 4: Σύνταξη και κοινή χρήση αναφορών και σχεδίου βελτίωσης 

Με βάση ποιοτικές κρίσεις, το σχολείο θα πρέπει να προετοιμάσει μια σύντομη έκθεση SSE 

και σχέδιο βελτίωσης. Το σχέδιο βελτίωσης πρέπει να περιλαμβάνει στόχους SMART που 

στηρίζονται στην ανάλυση δεδομένων του σχολείου και δράσεις που θα βοηθήσουν το 

σχολείο να επιφέρει τις βελτιώσεις. Μια συνοπτική έκθεση και σχέδιο θα κοινοποιηθεί στην 

σχολική κοινότητα. 

Βήμα 5: Βάλτε σχέδιο βελτίωσης 

Αυτό είναι το πιο κρίσιμο μέρος της διαδικασίας των έξι βημάτων. Εδώ, μεμονωμένοι 

δάσκαλοι, τμήματα θεμάτων και διευθυντές σχολείων εφαρμόζουν τις συμφωνημένες 

ενέργειες για να επιφέρουν την επιθυμητή βελτίωση. Αυτό το βήμα θα είναι διαφορετικό 

σε κάθε σχολείο και για αξιολόγηση καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πλαίσιο του 

σχολείου. 

Βήμα 6: Παρακολούθηση ενεργειών και αξιολόγηση του αντίκτυπου 

Το τελικό βήμα συνδέεται στενά με το βήμα 5. Καθώς το σχέδιο βελτίωσης τίθεται σε 

εφαρμογή, το σχολείο παρακολουθεί τις ενέργειες καθώς αυτές ξεκινούν. Είναι σημαντικό 

 
1 The Inspectorate, Department of Education and Skills (2016). School Self-Evaluation Guidelines 2016 -2020 
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να ληφθούν υπόψη οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών και των μαθητών καθώς και ο 

αντίκτυπος των αλλαγών στη μάθηση. 

Μερικές φορές, κατά την εφαρμογή του σχεδίου βελτίωσης, ορισμένα στοιχεία μπορεί να 

υποδηλώνουν ότι οι στόχοι και οι ενέργειες πρέπει να προσαρμοστούν, να διαμορφωθούν 

ή να τροποποιηθούν. Οι προσαρμογές ή οι τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν ανά πάσα 

στιγμή, καθώς όλα αποτελούν μέρος της διαδικασίας βελτίωσης. 

ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ένας στόχος είναι μια δήλωση της αλλαγής στο επίπεδο απόδοσης που ένα σχολείο θέλει 

να επιτύχει μέσα σε μια περίοδο 12 μηνών (Brito, 2009). Οι στόχοι εστιάζονται στη συνεχή 

βελτίωση των επιπέδων επίτευξης από τους μαθητές και δηλώνουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και τοπικές τους προτεραιότητες. Οι στόχοι 

πρέπει να είναι SMART (Συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, σχετικοί και χρονικά 

δεσμευμένοι. Είναι υποχρεωτικό οι στόχοι να βασίζονται σε στοιχεία και τα σχολεία 

αναμένεται να συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία εξετάζοντας μια μεγάλη ποικιλία 

δεδομένων πριν από τον καθορισμό στόχων, για παράδειγμα δεδομένα σχετικά με τις 

προηγούμενες επιδόσεις, τις τάσεις με την πάροδο του χρόνου, την επίτευξη συγκεκριμένων 

μαθητικών πληθυσμών, τα χαρακτηριστικά των μαθητών και την κατανομή πόρων 

(ανθρώπινος και οικονομικός) (Campbell και Levin, 2009). Η αναθεώρηση των δεδομένων 

βοηθά τα σχολεία να αποφασίσουν τη βασική τους βάση και να ορίσουν φιλόδοξες αλλά 

ρεαλιστικές και Χωρίς βασικά και συγκριτικά κριτήρια, τα σχολεία δεν μπορούν να 

μετρήσουν την πρόοδο ή τη βελτίωσή τους. 

Ο εύκολος τύπος για να θυμάστε πώς να γράφετε στόχους SMART είναι: 

Ρήμα / Πράγμα που επηρεάζεται / Από (Βασική γραμμή) / Προς (Επίπεδο που προορίζεται) 

/ Από (Ημερομηνία). 

Προς (λέξη δράσης) + (Βασικό αποτέλεσμα) + Πόσο συχνά + Κατά ημερομηνία 

Για παράδειγμα: 

• • Μείωση του ποσοστού / αριθμού των μαθητών του έτους 3 στην ελάχιστη τυπική 

ζώνη στο Leaving Cert από (11%) το 2019 σε (9%) το 2020. 

• • Αύξηση της βαθμολογίας των γονέων σχετικά με την επικοινωνία του σχολείου στην 

έρευνα για την ικανοποίηση σχολείου από 60% (ικανοποιητική) σε 80% (ικανοποιητική) 

έως τον Δεκέμβριο του 2020. 

• • Να μειωθεί ο αριθμός των παραβάσεων πειθαρχίας από (αριθμός 2019) σε (αριθμός 

στόχος) έως το 2020. 

Τα ακόλουθα ρήματα είναι χρήσιμα κατά τη σύνταξη στόχων SMART. 
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Αύξηση, αύξηση, μείωση, μείωση, επέκταση, στήριξη, περικοπή, αναγνώριση, ανακάλυψη, 

βεβαιότητα, σύγκριση, εφαρμογή, συναντήσεις, συμμετοχή, εφαρμογή, ενίσχυση, 

ολοκλήρωση 

Κατά τον καθορισμό στόχων, αποφύγετε τη χρήση διφορούμενων λέξεων όπως: 

Περισσότερα, Βελτίωση, Επιτυχία, Αποτελεσματικά, Κανονικά, Στόχος, Κατάλληλο, 100% (μη 

ρεαλιστικό και ως εκ τούτου μη εφικτό), Αποτελεσματικά, Έγκαιρα, Ολοκληρωμένα (Brito, 

2009). 

Ένα παράδειγμα μη μετρήσιμου στόχου 

- Οι φοιτητές του EAL θα έχουν καλύτερη απόδοση από τους αντίστοιχους που δεν είναι EAL 

στον Junior Κύκλο για τον γραμματισμό και την αριθμητική το 2020. 

Λίστα ελέγχου για τον καθορισμό στόχων 

• Ο στόχος εστιάζει το σχολείο στη βελτίωση. 

• Ο στόχος είναι ο τελικός δείκτης επιτυχίας για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

• Ο στόχος είναι ένα αριθμητικό μέτρο. 

• Ο στόχος μπορεί να είναι ο αριθμός των μαθητών, το ποσοστό των μαθητών ή οι 

ομάδες που φτάνουν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. 

• Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα ως απόδειξη της βελτίωσης. και 

• Ο στόχος είναι σαφής και ακριβής. (Μπρίτο, 2009) 

Πρέπει να σημειωθεί ότι εδώ αναφερόμαστε σε όλους τους στόχους και τα σχέδια του 

σχολείου. Η διαδικασία σχεδιασμού δράσης για τη βελτίωση του σχολείου ξεκινά θέτοντας 

στόχους ή στόχους για την επίτευξη των μαθητών και στη συνέχεια αναπτύσσει κατάλληλες 

στρατηγικές μάθησης και διδασκαλίας για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ένα 

αποτελεσματικό πλαίσιο ηγεσίας και διαχείρισης πρέπει στη συνέχεια να παρασχεθεί για 

την υποστήριξη αυτής της διαδικασίας αλλαγής (Davies και Ellison, 2003). 

5.  Εργασία-Πληροφόρηση βασισμένη σε δεδομένα (Data informed) για την 

Aυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας: Συλλογή δεδομένων και ερμηνεία δεδομένων 

Υπάρχει ένα μεγάλο σύνολο ερευνητικών δεδομένων, με αποτελεσματικές προσεγγίσεις 

σχετικά  με την Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας με πληροφόρηση βάσει δεδομένων 

(Data-informed SSE). Τα σχολικά συστήματα σήμερα έχουν πρόσβαση σε περισσότερα 

δεδομένα από ποτέ, αλλά οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και ηγέτες των σχολείων δεν 

διαθέτουν τις δεξιότητες για τη χρήση των δεδομένων για τη βελτίωση των μαθητών και των 

σχολείων. 

Η λήψη αποφάσεων με βάση δεδομένα (Data-informed decision making), βασισμένη στη 

συστηματική χρήση εκπαιδευτικών δεδομένων από τα σχολεία, τους ηγέτες και τους 
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εκπαιδευτικούς, θεωρείται απαραίτητη για τη βελτίωση του σχολείου. Οι ομάδες που 

ασχολούνται με τη συλλογή δεδομένων, στα πλαίσια της σχολικής μονάδας, αποτελούνται 

από δασκάλους και διευθυντές σχολείων, οι οποίοι συνεργατικά αναλύουν τα δεδομένα για 

την επίλυση εκπαιδευτικών προβλημάτων στο σχολείο τους. 

Η σύνδεση των δεδομένων με τη δράση διασφαλίζει ότι τα δεδομένα υποστηρίζουν τις 

προτάσεις που προκύπτουν από την έρευνα και ότι διαχέονται στους αρμόδιους φορείς 

λήψης αποφάσεων. 

Ας ξεκινήσουμε με ορισμένους ορισμούς σχετικά με τους όρους, όπως τα Δεδομένα και 

ειδικά τα Δεδομένα για την εκπαίδευση. Τα δεδομένα (data) είναι πληροφορίες που 

συλλέγουμε και αναλύουμε για την ορθή  και ενημερωμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Τα δεδομένα λαμβάνουν πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένων των λέξεων, αριθμών, 

ήχων και εικόνων. 

Στο σχολικό πλαίσιο, τα εκπαιδευτικά δεδομένα περιλαμβάνουν συχνά: 

• Χαρακτηριστικά δεδομένα συμφραζομένων / μαθητών: όπως πληροφορίες που 

συλλέγονται από τα αρχεία εγγραφής, τα προφίλ σπουδαστών ή την παρουσία στο 

σχολείο κατά την παρακολούθηση μαθημάτων 

• Δεδομένα από απόψεις, προσλαμβάνουσες: όπως αυτά που προκύπτουν από έρευνες 

και συνεντεύξεις με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς 

• Δεδομένα επίτευξης μαθησιακών  στόχων μαθητών/τριών: διάφορα είδη δεδομένων 

αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων δειγμάτων εργασίας σπουδαστών, 

βαθμολογιών, βαθμολογιών ή σημειώσεων παρατήρησης 

• δεδομένα ικανοποίησης των μαθητών/τριών: όπως αυτά που αποτυπώνουν την 

κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών ή τη σχολική κουλτούρα. 

Για να είναι χρήσιμα τα δεδομένα (ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα), πρέπει να συλλέγονται 

και να ταξινομούνται συστηματικά και για συγκεκριμένο σκοπό. Δύο κρίσιμες απαιτήσεις 

σχετικά με τα δεδομένα είναι ο γραμματισμός των δεδομένων και η γνώση στατιστικής. Ο 

γραμματισμός των δεδομένων είναι η ικανότητα να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να 

αξιολογούν με ακρίβεια τα δεδομένα. 

Κάθε τύπος δεδομένων μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με παράγοντες που 

επηρεάζουν μια ποικιλία ακαδημαϊκών μαθημάτων και ευημερίας. 

Ορισμένα χαρακτηριστικά δεδομένων υψηλής ποιότητας που υποστηρίζουν τη λήψη 

αποφάσεων και την πρακτική άσκηση είναι τα εξής: 

• πλήρης: όλα τα δεδομένα που απαιτούνται να είναι διαθέσιμα 

• ακριβής: τα δεδομένα να περιγράφουν σωστά τι σκοπεύετε να μετρήσετε 
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• Σχετικά: τα δεδομένα να είναι συναφή με το σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν 

• προσβάσιμα: τα δεδομένα νσ είναι εύκολα προσβάσιμα 

• έγκαιρα: τα δεδομένα ναείναι διαθέσιμα για την προβλεπόμενη χρήση εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος από τη συλλογή τους 

• ερμηνεύσιμα: να μπορεί να γίνει κατανοητή. Για τα μεγάλα σύνολα δεδομένων, 

απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες για την επίγνωση των δεδομένων, όπως τον 

τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και ταξινομούνται τα δεδομένα 

• ασφαλή: τα δεδομένα να προστατεύονται και η πρόσβαση περιορίζεται στους 

σχετικούς ανθρώπους. 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η αξία της χρήσης πολλαπλών πηγών δεδομένων. 

Σύμφωνα με τον Murray (2014), η χρήση των δεδομένων των μαθητών/τριών δεν πρέπει να 

είναι ο μοναδικός παράγοντας λήψης αποφάσεων και πρέπει να χρησιμοποιείται σε 

συνδυασμό με άλλα σχολικά δεδομένα που μπορούν να βοηθήσουν στην εκμάθηση των 

σημαντικών διδαγμάτων που επηρεάζουν τελικά τη σχολική κουλτούρα, τη μάθηση των 

σπουδαστών και την καθοδήγηση και την επαγγελματική εξέλιξη. 

Οι μελέτες δείχνουν ότι ο ρόλος των ηγετών των σχολείων είναι κρίσιμος και μπορεί να 

επιτρέψει την παρεμπόδιση της χρήσης των δεδομένων. Αυτές οι μελέτες δείχνουν τι είδους 

συμπεριφορές ηγεσίας εφαρμόζονται για την υποστήριξη της χρήσης δεδομένων σε ομάδες 

δεδομένων. 

Οι διευθυντές στο σχολείο τους πρέπει να δημιουργήσουν ένα όραμα σε συνδυασμό με 

στόχους με τους εκπαιδευτικούς και να παράσχουν εξατομικευμένη υποστήριξη, 

συμπεριλαμβανομένης της συναισθηματικής υποστήριξης. Η δημιουργία μιας κουλτούρας 

που επικεντρώνεται στη δέσμευση να ακολουθήσει τη διαδικασία, την εμπιστοσύνη και την 

ασφάλεια εντός του ομίλου, απαιτείται για μια ειλικρινή συζήτηση. Επιπλέον, είναι πολύ 

σημαντικό να συμμετέχετε σε συζητήσεις δεδομένων με τους εκπαιδευτικούς και μερικές 

φορές με τους ενδιαφερόμενους για βελτίωση παρά λογοδοσία καθώς και τη δημιουργία 

ενός δικτύου που συνδέει διάφορα μέρη της σχολικής οργάνωσης. 

Διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι πολλοί εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται επαρκώς εξοπλισμένοι 

ή δεν έχουν αυτοπεποίθηση στη χρήση και ανάλυση των δεδομένων αξιολόγησης. Οι 

εκπαιδευτικοί χρειάζονται πρόσβαση σε εργαλεία, δεξιότητες και επαγγελματική μάθηση 

για να υποστηρίξουν τον εαυτό τους στη χρήσιμη ερμηνεία και χρήση των δεδομένων. 

Φυσικά, η χρήση δεδομένων επηρεάζεται από το σύστημα, την οργάνωση και τους 

παράγοντες της ομάδας / ατόμου. 

Η αξία προέρχεται από το να είναι σε θέση να ερμηνεύσει τι σημαίνουν τα δεδομένα. 
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O ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 

Το πρόβλημα των εσφαλμένων δεδομένων και των λανθασμένων ερμηνειών 

Ένα κρίσιμο ζήτημα όταν ένα σχολείο προσπαθεί να λάβει αποφάσεις  βασισμένα σε  

δεδομένα είναι ότι τα δεδομένα δεν είναι σωστά, ακριβή ή αξιόπιστα. Ως αποτέλεσμα, οι 

υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο ενός οργανισμού δεν έχουν καν πρόσβαση στα 

σωστά δεδομένα που απαιτούνται για τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων. Δεν υπάρχουν 

τυποποιημένοι ορισμοί δεδομένων ή τυποποιημένος υπολογισμός. Αυτό οδηγεί σε 

λανθασμένες ερμηνείες που βασίζονται σε λανθασμένα κατασκευασμένα στοιχεία ανάλυ  

Τα δεδομένα από μόνα τους δεν είναι η λύση για τις καλύτερες αποφάσεις. Ακόμη και αν 

ένας οργανισμός έχει χρήσιμα δεδομένα, οι αποφάσεις συνήθως γίνονται με παραδοχές. Οι 

ορθές ερμηνείες είναι το κλειδί για την πρακτική των επιπτώσεων των δεδομένων. 

Στρατηγικές 

Πρώτα από όλα, πρέπει να προσδιορίσουμε το πλαίσιο του θέματος που θέλουμε να 

ερευνήσουμε, να διατυπώσουμε τις σωστές ερωτήσεις με σαφήνεια και στη συνέχεια να 

συλλέξουμε σχετικά και κατάλληλα δεδομένα. Ακολουθεί την ανάλυση και την ερμηνεία των 

δεδομένων. Στη συνέχεια, διατυπώνουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεδομένων. 

Τελικά, αναπτύσσουμε τα κατάλληλα σχέδια δράσης και λαμβάνουμε αποφάσεις που 

λαμβάνουν γνώση δεδομένων, αφού ληφθούν υπόψη οι συνέπειες, και να αναληφθεί 

δράση βάσει αυτών. 

Το Εργαλείο για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας SSE πρέπει να σχεδιάστεί για 

χρήση από εκπαιδευτικούς, διευθυντές, ενδιαφερόμενους / διευθυντές που εργάζονται σε 

περιβάλλοντα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Όπως προαναφέρθηκε, αυτό διασφαλίζει ότι προτάσεις που προκύπτουν από την έρευνα 

υποστηρίζονται από δεδομένα και ότι διαχέονται στους κατάλληλους φορείς λήψης 

αποφάσεων. 

Ο στόχος της παρακολούθησης και της αξιολόγησης είναι η παραγωγή δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση της προόδου προς τους στόχους για τη βελτίωση του 

σχολείου. Ωστόσο, τα δεδομένα που παράγονται από αυτά τα συστήματα είναι συχνά 

ελλιπή, ανακριβή και καθυστερημένα, λόγω ανεπαρκούς χωρητικότητας στο σύστημα 

υγείας ή ανεπαρκούς σχεδιασμού του συστήματος. 

Αυτά τα στοιχεία πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, εάν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη 

λήψη καλών αποφάσεων σχετικά με τη βελτίωση του σχολείου. 

Απαιτείται επιλογή και χρήση των κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων και εργαλείων 

• Καταγραφή δεδομένων 
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• ερωτηματολόγια 

• παρατήρηση 

• συνέντευξη 

Διαδικασία 

Ο σύλλογος των εκπαιδευτικών θέτει τα ερευνητικά ερωτήματα, θέτει τα ποιοτικά κριτήρια 

του δείκτη, επιλέγει τις πηγές για να εξαγάγει τις πληροφορίες, καθορίζει τις τεχνικές 

συλλογής πληροφοριών, χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στο 

σχολείο, διανέμει δραστηριότητες σε ομάδες και μέλη και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα 

έρευνας. 

Η όλη διαδικασία διεξάγεται περιοδικά με απόφαση του  συλλόγου των εκπαιδευτικών του 

σχολείου για επιλεγμένους δείκτες ποιότητας από μια ομάδα δασκάλων ανάλογα με το 

μέγεθος και το δυναμικό του σχολείου. Πρόκειται για διεξοδικότερη και εις βάθος 

διερεύνηση δεικτών που επιλέγονται στη γενική αξιολόγηση ή προκύπτουν από 

περιφερειακές / εθνικές προτεραιότητες. 

• Εισάγει  την «έρευνα δράσης» στο σχολείο 

• Οι γονείς, οι μαθητές/τριες και η τοπική κοινότητα (δήμος) μπορούν να 

συμμετάσχουν σε μέρη  του εργαλείου σύμφωνα με την απόφαση του συλλόγου των 

εκπαιδευτικών 

• Αυξάνει τη γνώση και την εμπειρία των εκπαιδευτικών. 

• Ενθαρρύνει / προωθεί την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων στην σχολική κοινότητα 

Τα αποτελέσματα εγκρίνονται από σύλλογο των εκπαιδευτικών του σχολείου. 

Όλα αυτά χρησιμοποιούνται για την επιλογή των Σχεδίων Δράσης. 

Η πρότασή μας βασίζεται σε ευρύ φάσμα δεικτών και βασίζεται στο σχέδιο για την 

Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας στην Ελλάδα. Αυτό ενισχύει την εμπειρία και τις γνώσεις 

των δασκάλων 

6. Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης μιας Έρευνας 
 

Η  Έρευνα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος συλλογής δεδομένων σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Μπορεί κανείς να φτάσει σε ένα μεγάλο δείγμα με ελάχιστο κόστος. Είναι το πιο 

συχνά χρησιμοποιούμενο εργαλείο αυτοαξιολόγησης και μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί 

για τη συλλογή πληροφοριών από ένα φάσμα σχολικών φορέων: μαθητές, γονείς, δάσκαλοι 

και διοικητικό συμβούλιο σε ένα μη εκφοβιστικό περιβάλλον. Τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν μέσω μιας έρευνας ερωτηματολογίου μπορούν να αναλυθούν στατιστικά και 

τα αναδυόμενα ευρήματα μπορούν έτσι να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη τεκμηριωμένων 
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αποφάσεων για τη βελτίωση του σχολείου. Οι έρευνες με ερωτηματολόγια μπορούν να 

εξυπηρετήσουν διάφορους σκοπούς: 

- Πραγματικές πληροφορίες (συχνότητα διδασκαλίας με βάση τις ΤΠΕ, συχνότητα και είδος 

ευκαιριών ηγεσίας για προσωπικό / φοιτητές. 

- Πληροφορίες σχετικά με τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες των ενδιαφερομένων όσον αφορά 

το έργο του σχολείου 

- Πληροφορίες σχετικά με την ικανοποίηση του επιπέδου των ενδιαφερομένων με την 

παροχή εκπαίδευσης 

Με τη διεξαγωγή ερευνών βάσει ερωτηματολογίου, τα σχολεία μπορούν να αναπτύξουν και 

να επιτύχουν σημαντικούς στόχους που απαιτούνται για τα ιδία τα σχολεία. Τα σχολεία 

μπορούν να χρησιμοποιούν έρευνες γονέων, διδασκόντων και φοιτητών για να εντοπίσουν 

τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες που ενδέχεται να μην δουν διαφορετικά στο σχολείο. 

Αυτά τα δεδομένα τους επιτρέπουν να εκμηδενίσουν τα προβλήματα και να σχεδιάζουν 

ανάλογα με την εφαρμογή προγραμμάτων για να επηρεάσουν τις θετικές αλλαγές στο 

σχολείο. Μπορούν στη συνέχεια να συνεχίσουν τις έρευνες μαθητών/τριών, γονέων και 

διδασκόντων για να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που 

εφαρμόζονται για τη βελτίωση του σχολείου. Μέσω ενός ερωτηματολογίου, τα σχολεία της 

έρευνας μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που 

σχετίζονται με τα σχολεία, όπως η ασφάλεια των σχολείων, ο εκφοβισμός, οι σχέσεις 

σπουδαστών-δασκάλων, η δέσμευση των σπουδαστών, η υποστήριξη των εκπαιδευτικών, η 

καθοδηγητική ηγεσία και πολλά άλλα ζωτικά ζητήματα. 

Κατά το σχεδιασμό ενός ερωτηματολογίου πρέπει να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένα 

σημεία. Το πρώτο και κυριότερο είναι να αποφασιστεί ο πρωταρχικός στόχος της έρευνας 

και ως δεύτερο βήμα να προσδιοριστούν και να ταξινομηθούν επικουρικά θέματα που 

σχετίζονται με τον κύριο στόχο. Στο τρίτο βήμα, εξετάστε προσεκτικά όλα τα επικουρικά 

θέματα και αποφασίστε τις συγκεκριμένες πτυχές των υπο-θεμάτων σχετικά με τις 

πληροφορίες που πρέπει να αντληθούν από τους ερωτηθέντες και τέλος, προσεκτικά 

πλαισιώστε τις ερωτήσεις για να λάβετε τις σχετικές απαντήσεις. 

Κατά το σχεδιασμό ενός ερωτηματολογίου πρέπει να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένα 

σημεία. Το πρώτο και κυριότερο είναι να αποφασιστεί ο πρωταρχικός στόχος της έρευνας 

και ως δεύτερο βήμα να προσδιοριστούν και να ταξινομηθούν επικουρικά θέματα που 

σχετίζονται με τον κύριο στόχο. Στο τρίτο βήμα, εξετάστε προσεκτικά όλα τα επικουρικά 

θέματα και αποφασίστε τις συγκεκριμένες πτυχές των υπο-θεμάτων σχετικά με τις 

πληροφορίες που πρέπει να αντληθούν από τους ερωτηθέντες και τέλος, προσεκτικά 

πλαισιώστε τις ερωτήσεις για να λάβετε τις σχετικές απαντήσεις. 
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1. Σκεφτείτε τις απαντήσεις που αναζητάτε από την έρευνά σας και στη συνέχεια 

σκεφτείτε τις ερωτήσεις που θα μπορούσαν να δώσουν αυτές τις απαντήσεις. 

Για παράδειγμα, πόσα υπολογιστές έχετε στο σχολείο; (Cohen, Manion & Morrison, 

2000). 

Τι σημαίνει αυτό: παρόν αλλά σπασμένο; εκτός σχολείου για επισκευή. την ιδιοκτησία 

του σχολείου ή των υπολογιστών των εκπαιδευτικών και των μαθητών; 

2. Εκτός από λίγα στοιχεία που ζητούν ιστορικό ή δημογραφικές πληροφορίες, 

κατευθύνετε τα στοιχεία στο ερευνητικό πρόβλημα. 

3. Όταν χρειάζεστε ποσοτικές πληροφορίες, ζητήστε έναν συγκεκριμένο αριθμό αντί για 

έναν μέσο όρο. 

Για παράδειγμα, πόσο συχνά κατά την τελευταία ακαδημαϊκή περίοδο παρατηρήσατε 

έναν δάσκαλο; Αντί, "Κατά μέσο όρο, πόσες φορές παρατηρείτε έναν δάσκαλο;" 

4. Όλα τα στοιχεία πρέπει να ταιριάζουν στο ενημερωτικό υπόβαθρο των ερωτηθέντων. 

5. Στο μέτρο του δυνατού, χρησιμοποιήστε «μαλακές» λέξεις αντί για «σκληρές» λέξεις. 

Για παράδειγμα, κατά την έρευνα οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τη «διορθωτική 

ενέργεια» αντί της «τιμωρίας» (Wiersma, 2000). 

6. Κάνετε τις ερωτήσεις όσο το δυνατόν πιο απλές. Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνουν 

πολλές ιδέες ή δύο ερωτήσεις σε μία, θα συγχέουν τους ανθρώπους. 

Για παράδειγμα, σας αρέσουν τα αθλήματα και τα μαθήματα δράματος; 

Μήπως η απάντηση «Ναι» σημαίνει ότι ο ερωτώμενος απολαμβάνει και τα δύο, ή ένα; Εάν 

είναι σημαντικό να γνωρίζετε και για τις δύο κατηγορίες, τότε πρέπει να δημιουργηθούν 

δύο ερωτήματα: 

Σας αρέσει το σπορ; 

Σας αρέσουν τα μαθήματα δράματος; 

7. Βεβαιωθείτε ότι οι ερωτήσεις είναι χωρίς προκατάληψη. Μην οδηγείτε τον 

ερωτώμενο σε απάντηση. 

Για παράδειγμα, δεν συμφωνείτε ότι οι μαθητές γυμνασίου θα πρέπει να έχουν το 

δικαίωμα να εκφράσουν τις απόψεις τους στα μαθήματα; 

Ίσως είναι δύσκολο για τους μαθητές να απαντήσουν «όχι» απαντώντας σε μια τέτοια 

ερώτηση. 

8. Εξετάστε την αλληλουχία των ερωτημάτων λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πάντα 

καλύτερο να ξεκινήσετε με αυτά που είναι εύκολα και να τοποθετήσετε πιο δύσκολα ή 

ευαίσθητα ερωτήματα αργότερα στο ερωτηματολόγιο. Κρατήστε τα ερωτήματα ενός 

συγκεκριμένου θέματος μαζί στο ερωτηματολόγιο (Bell, 2014). 
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9. Αποφύγετε τις περίπλοκες ή ασυνήθιστες λέξεις. Αποφύγετε την ορολογία, τα 

ακρωνύμια ή οτιδήποτε δεν είναι στην καθημερινή ομιλία. 

Για παράδειγμα, ο δάσκαλός σας υποστηρίζει να πετύχετε τους ακαδημαϊκούς στόχους 

σας; 

Επιλέξτε την πιο κατάλληλη απάντηση (Πάντα, συχνά, μερικές φορές, σπάνια, ποτέ) 

10. Είναι πάντα καλή ιδέα να δοκιμάσετε ένα ερωτηματολόγιο πριν χρησιμοποιήσετε 

μια μικρή ομάδα του δείγματος. Αυτό θα σας βοηθήσει να εξομαλύνετε τυχόν σφάλματα 

σχεδιασμού που θα μπορούσαν να είχαν παραβλεφθεί. 

7. Οδηγίες για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων 
 

Η συνέντευξη είναι μια άλλη μέθοδος συλλογής πληροφοριών, για αυτοαξιολόγηση της 

σχολικής μονάδας, για τη λειτουργία ενός σχολείου και την ποιότητα της διδασκαλίας 

και της μάθησης από τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Μπορεί να διεξαχθεί μετά από 

ερωτηματολόγιο έρευνας για να πάρουμε εις βάθος πληροφορίες γύρω από τους 

τομείς που προσδιορίστηκαν για περαιτέρω διερεύνηση μετά την ανάλυση της 

απάντησης στο ερωτηματολόγιο ή ανεξάρτητα για να πάρουμε πληροφορίες σε 

προσωπική και πρόσωπο με πρόσωπο επίπεδο (Macbeath, 2000). 

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των συνεντεύξεων, όπως αναφέρει ο Bell (2014), είναι η 

προσαρμοστικότητά του. «Ένας ικανός ερευνητής μπορεί να ακολουθήσει τις ιδέες, να 

διερευνήσει τις απαντήσεις και να διερευνήσει τα κίνητρα και τα συναισθήματα που το 

ερωτηματολόγιο δεν μπορεί ποτέ. Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι απαντήσεις (ο 

τόνος της φωνής, η έκφραση του προσώπου, ο δισταγμός κλπ.) Μπορούν να παρέχουν 

πληροφορίες που θα αποκρύψουν μια γραπτή απάντηση. Οι απαντήσεις στο 

ερωτηματολόγιο πρέπει να λαμβάνονται με την ονομαστική τους αξία, αλλά μπορεί να 

αναπτυχθεί και να αποσαφηνιστεί μια απάντηση σε μια συνέντευξη (σελ.91). Παρά τα 

πλεονεκτήματα αυτά, οι συνεντεύξεις έχουν το κύριο μειονέκτημα ότι είναι 

χρονοβόρες. Είναι σημαντικό να προγραμματίζετε και να διεξάγετε συνεντεύξεις 

συστηματικά χωρίς σημαντική διαρροή εγκαίρως. Τα ακόλουθα σημεία πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή συνέντευξης. 

1. Συζητήστε το πρωτόκολλο της συνέντευξης με τον ερωτώμενο. Εξηγήστε το σκοπό 

και τη διάρκεια της συνέντευξης. Ζητήστε άδεια για να καταγράψετε τη συνέντευξη ή 

να φέρνετε μαζί κάποιον για να σημειώσετε σημειώσεις, εάν σκοπεύετε να 

καταγράψετε τη συνέντευξη ή να κάνετε σημειώσεις. Αν θέλετε να υποβάλουν 

ερωτήσεις, καθορίστε εάν πρόκειται να το κάνουν όπως το έχουν ή περιμένετε μέχρι το 
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τέλος της συνέντευξης. Τους πες πώς να έρθεις σε επαφή αργότερα αν θέλουν. (Cohen, 

Manion & Morrison, 2000). 

2. Ακολουθήστε προσεκτικά τις ερωτήσεις. Μετακινηθείτε από απλές ερωτήσεις για να 

κάνετε τον ερωτώμενο να αισθάνεται άνετα και στη συνέχεια να μετακινηθείτε 

σταδιακά σε γιατί ή περισσότερες αμφιλεγόμενες ερωτήσεις. 

3. Η διατύπωση των ερωτήσεων πρέπει να είναι ουδέτερη. Αποφύγετε την υποβλητική 

και κρίσιμη διατύπωση που ενδέχεται να επηρεάσει τις απαντήσεις. 

4. Προσπαθήστε να ρωτήσετε περισσότερα ανοιχτά ερωτήματα ώστε ο ερωτώμενος να 

έχει περισσότερα περιθώρια να επιλέξει τους δικούς του όρους όταν απαντά σε 

ερωτήσεις. 

5. Αποφύγετε τις μεγάλες και εύρωστες ερωτήσεις όπου αυτός που παίρνει την 

συνέντευξη χάνει το ίχνος του τι ακριβώς ζητάει. 

6. Ενθαρρύνετε τις απαντήσεις με περιστασιακές λεκτικές ή μη λεκτικές ενδείξεις, όπως 

νεύμα του κεφαλιού, για να διατηρήσετε τη ροή και τη δομή της συνομιλίας. 

7. Προσπαθήστε να παραμείνετε όσο το δυνατόν πιο ουδέτεροι. Προσέξτε να μην 

αντιδράσετε όταν ακούτε απαντήσεις ή σημειώσεις. Δηλαδή, αν πηδήσετε για να 

πάρετε μια σημείωση, μπορεί να φαίνεται σαν να εκπλαγείτε ή να είστε πολύ 

ευχαριστημένοι με μια απάντηση, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις απαντήσεις σε 

μελλοντικές ερωτήσεις. 

8. Καταγράψτε τυχόν παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Για 

παράδειγμα, πού έγινε η συνέντευξη και πότε, ο ερωτώμενος ήταν ιδιαίτερα νευρικός 

ανά πάσα στιγμή; Υπήρξαν εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης; Μήπως το 

μαγνητοσκόπιο σπάσει; 

9. Μην χάσετε τον έλεγχο της συνέντευξης. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν οι ερωτώμενοι 

παραβαίνουν σε άλλο θέμα, παίρνουν τόσο πολύ για να απαντήσουν σε μια ερώτηση 

ότι οι χρόνοι αρχίζουν να εξαντλούνται ή ακόμα και να αρχίζουν να δίνουν ερωτήσεις 

στον ερευνητή. 
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8. Οδηγίες για τον τρόπο διαχείρισης μιας ομάδας εστίασης 
Η ομάδα εστίασης είναι μια άλλη μέθοδος συλλογής πληροφοριών για σκοπούς που 

αφορούν την αυτοαξιολόγηση σχολείων. Ακριβώς όπως η συνέντευξη, μπορεί να διεξαχθεί 

ανεξάρτητα ή μετά από έρευνα ερωτηματολογίου ή μεμονωμένη συνέντευξη για να 

συζητηθεί σε βάθος το θέμα που αντιμετωπίζει το σχολείο ή εκείνα που προκύπτουν μέσω 

άλλων μεθόδων συλλογής δεδομένων. Είναι μια μορφή ομαδικής συνέντευξης, παρόλο που 

το πρότυπο της συνομιλίας δεν είναι προς τα πίσω και προς τα εμπρός μεταξύ της 

συνέντευξης και της ομάδας. Αντίθετα, η εξάρτηση βασίζεται κυρίως στην αλληλεπίδραση 

εντός της ομάδας στα προκαθορισμένα θέματα (Cohen, Manion & Morrison, 2000). Για 

παράδειγμα, μια ομάδα καθηγητών μπορεί να συγκεντρωθεί για να διερευνήσει αρκετά σε 

βάθος ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση των ΤΠΕ στα μαθήματα αριθμητικής στο 

σχολείο που προκύπτουν από την ανασκόπηση των μαθημάτων και των ερωτηματολογίων 

που χορηγούνται στους μαθητές. 

Ο ερευνητής, σε μια ομάδα εστίασης, έχει το ρόλο ενός συντονιστή ομάδας ο οποίος 

καθοδηγεί τη συνομιλία χρησιμοποιώντας ερωτήσεις περιστασιακά ως αισθητήρας για να 

κρατήσει τη συζήτηση σε εξέλιξη. Οι ερωτήσεις τίθενται σε ένα περιβάλλον διαδραστικής 

ομάδας, όπου οι συμμετέχοντες είναι ελεύθεροι να μιλήσουν με άλλα μέλη της ομάδας 

παρά με τον συντονιστή, έτσι ώστε να μπορούν να εμφανιστούν οι απόψεις των 

συμμετεχόντων. Από την αλληλεπίδραση της ομάδας προκύπτουν οι πληροφορίες. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο συντονιστής είτε παίρνει σημειώσεις είτε καταγράφει τα 

ζωτικά σημεία που παίρνει από την ομάδα. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειωθεί 

είναι ότι οι περισσότερες από τις πληροφορίες που αποκομίστηκαν σε μια συζήτηση της 

ομάδας εστίασης είναι ποιοτικές. 

Η ομαδική συζήτηση παράγει δεδομένα και ιδέες που θα ήταν λιγότερο προσπελάσιμα 

χωρίς να υπάρχει αλληλεπίδραση σε ομάδα - ακούγοντας τις εμπειρίες των άλλων, διεγείρει 

τους συμμετέχοντες να διατυπώσουν ρητά τις απόψεις, τις αντιλήψεις, τα κίνητρά τους και 

τους λόγους τους (Punch 1999, p.171). Αυτό είναι επίσης γνωστό ως ομαδικό φαινόμενο 

όπου τα μέλη μιας ομάδας εμπλέκονται σε ένα είδος «αλυσιδωτού» ή «διαδοχικού» 

αποτελέσματος. (Lindlof & Taylor, 2002, σελ. 182). Ορισμένα από τα θέματα που 

αναφέρονται είναι: Επιπλέον, η ομάδα εστίασης είναι λιγότερο χρονοβόρα και οικονομικά 

αποδοτική σε σχέση με μεμονωμένες συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια έρευνας (Cohen, 

Manion & Morrison, 2000). 

Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί μεγάλη προσοχή κατά την επιλογή ενός συντονιστή και τη χρήση 

του οργάνου καταγραφής, διότι και τα δύο μπορεί να είναι ενοχλητικά. Σε μια τέτοια 

περίπτωση, οι συμμετέχοντες είναι πιθανό είτε να παραμείνουν πίσω στις απαντήσεις τους 
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και / ή να προσπαθήσουν να απαντήσουν στις ερωτήσεις του συντονιστή με απαντήσεις που 

θεωρούν ότι ο συντονιστής θέλει να ακούσει. Μια άλλη σημαντική ανησυχία στο πλαίσιο 

της ομάδας εστίασης είναι η έλλειψη ανωνυμίας. Με όλους τους άλλους συμμετέχοντες δεν 

μπορεί να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα.  
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9. Νομικό και ποιοτικό πλαίσιο για την SSE 

9.1. Νομικό και ποιοτικό πλαίσιο για την SSE στην Ισπανία (Extremadura) 

Αυτή η ενότητα περιγράφει το γενικό πλαίσιο για τη σχολική αυτοαξιολόγηση και βελτίωση 

στο ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα και ειδικότερα στην Αυτόνομη Κοινότητα της 

Extremadura. Επίσης περιγράφεται η συμμετοχή της Επιθεώρησης Εκπαίδευσης. Αφενός, σε 

εθνικό επίπεδο, η Αρχή Εκπαίδευσης (Υπουργείο Παιδείας και Επαγγελματικής Κατάρτισης), 

η οποία είναι η αρμόδια αρχή όσον αφορά τη γενική οργάνωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος, θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα σχολεία, ρυθμίζει τα εκπαιδευτικά 

προσόντα, τις διεθνείς σχέσεις και τη συνεργασία , προωθεί την έρευνα, τις κρατικές 

επιθεωρήσεις και τις στατιστικές για την εκπαίδευση, μεταξύ άλλων. Το άρθρο 145.2 του 

Οργανικού Νόμου της Εκπαίδευσης ορίζει: "Οι εκπαιδευτικές διοικήσεις υποστηρίζουν και 

διευκολύνουν τη σχολική αυτοαξιολόγηση." Επιπλέον, ο Τίτλος VII ορίζει ότι η Επιθεώρηση 

Παιδείας είναι επιφορτισμένη με την υποστήριξη της ανάπτυξης της διδακτικής πρακτικής 

και διαχείριση και με την υποστήριξη της λειτουργίας και των προγραμμάτων του σχολείου, 

ως βασικός παράγοντας στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και της ποιότητας και 

της ισότητας διδασκαλίας. 

Από την άλλη πλευρά, η Αρχή Αυτόνομης Εκπαίδευσης είναι η αρμόδια αρχή όσον αφορά 

την ίδρυση και έγκριση σχολείων, τη διαχείριση του προσωπικού, τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, τις υπηρεσίες σπουδών, τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την υποστήριξη 

και τη χρηματοδότηση. Εξουσιοδοτείται επίσης να αναπτύξει τους ειδικούς κανονισμούς 

που απαιτούνται για την εφαρμογή της νομοθεσίας του κράτους και οποιωνδήποτε άλλων 

σχετικών θεμάτων για την επικράτειά του. Το Υπουργείο Παιδείας και Απασχόλησης 

(Consejería de Educación y Empleo), ως μέρος της περιφερειακής κυβέρνησης της 

Extremadura, είναι υπεύθυνο για τη ρύθμιση και την εφαρμογή της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης στην περιοχή, όπου η υποχρεωτική εκπαίδευση διαρκεί δέκα χρόνια, ηλικίας 

από 6 έως 16 ετών χρόνια. 

Ο περιφερειακός νόμος για την εκπαίδευση (Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de 

Extremadura) ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο επίτευξης της ισότητας στην πρόσβαση 

των σπουδαστών στο εκπαιδευτικό σύστημα και αναλαμβάνει την επιτυχία του σχολείου 

και την επίτευξη την υψηλότερη εκπαιδευτική ποιότητα ως μείζονες προκλήσεις για το 

σύστημα. Από την άποψη αυτή, συμπεριλαμβάνεται ένα εύρος μέτρων για εκπαιδευτικές 

επιδόσεις, μαζί με μέτρα όπου το βασικό περιεχόμενο είναι η βελτίωση και η 

αυτοαξιολόγηση: 
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• Άρθρο 13: Σχέδιο για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής επιτυχίας. "1. Τα σχολεία θα 

σχεδιάσουν ένα Σχέδιο για τη βελτίωση, το οποίο θα ενσωματωθεί στο σχολικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα είναι πολυετής και κατά το σχεδιασμό και την αξιολόγηση 

του, θα εξεταστεί το κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό πλαίσιο του Κέντρου. 

• Άρθρο 141.4 Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σχολείων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 

τις ακόλουθες πτυχές: τις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης, τις γενικές γραμμές της 

παιδαγωγικής δράσης, τα προγράμματα σπουδών, τα μέτρα καθοδήγησης και την 

προσοχή στην ποικιλομορφία, το Σχέδιο για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής επιτυχίας, 

τις διαδικασίες για τη σχολική αυτοαξιολόγηση, το σχέδιο σχολικής συνύπαρξης και το 

σχέδιο δράσης για τα μαθήματα ". 

• Άρθρο 141.8: Η ετήσια έκθεση του σχολείου θα αναλύσει το βαθμό ολοκλήρωσης 

του γενικού σχολικού προγράμματος και θα υποβάλει προτάσεις βελτίωσης. Επιπλέον, 

θα περιλαμβάνει τα συμπεράσματα των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης που σχετίζονται 

με τη λειτουργία του Κέντρου, τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης και τα 

αποτελέσματα των μαθητών». 

 

Επίσης, το διάταγμα για την προσοχή στη διαφορετικότητα (228/2014) στο άρθρο 4 

αναφέρεται στο Σχέδιο βελτίωσης της εκπαιδευτικής επιτυχίας, που ρυθμίζει ότι: 

 

• Το κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό πλαίσιο θα εξεταστεί για το σχεδιασμό και 

την αξιολόγησή του. 

• Τα προγράμματα, τα μέτρα και οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο θα 

στοχεύουν ώστε όλοι και κάθε ένας από τους μαθητές, σύμφωνα με τις προσωπικές 

τους δυνατότητες, ανάγκες, κίνητρα και συμφέροντα, να αποκτήσουν βασικές 

ικανότητες, να επιτύχουν τους στόχους που καθορίζονται για διαφορετικά στάδια 

και να παραμείνουν στην Εκπαίδευση Σύστημα. 

• Τα σχολεία, με βάση την παιδαγωγική και οργανωτική τους αυτονομία, θα 

σχεδιάσουν και θα εφαρμόσουν τα μέτρα και τις δραστηριότητες που θα τους 

επιτρέψουν να ανταποκριθούν στα χαρακτηριστικά και στις εκπαιδευτικές ανάγκες 

των εγγεγραμμένων φοιτητών, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τα αποτελέσματα 

εξατομικευμένων αξιολογήσεων σχολεία σύμφωνα με τα όσα ορίζει η εκπαιδευτική 

διοίκηση, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μηχανισμών ενίσχυσης για την επίτευξη 

επιτυχίας για όλους. 

• Η Σχολική Επιτροπή Παιδαγωγικού Συντονισμού ή φορέας που θα την αντικαταστήσει 

θα καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση του Σχεδίου, θα 



Μία φιλική ως προς το χρήστη εργαλειοθήκη για την αυτοαξιολόγηση και τη βελτίωση του σχολείου  

 

 
 

 
72 

διασφαλίσει την ανάπτυξή του στο σχολείο και θα συντονίσει την παρακολούθηση 

και αξιολόγηση του, λαμβάνοντας συμβουλές και υποστήριξη από τους 

εκπαιδευτικούς σχολικής καθοδήγησης. 

Στην Extremadura, οι λειτουργίες, οι ευθύνες και οι κύριες οργανωτικές διαδικασίες της 

Επιθεώρησης Εκπαίδευσης περιγράφονται λεπτομερώς στον Εκπαιδευτικό Νόμο της 

Extremadura και στο Διάταγμα 34/2019 που ρυθμίζει την Επιθεώρηση Εκπαίδευσης στην 

Extremadura, διαπιστώνοντας ότι η Επιθεώρηση συμβάλλει στην ποιότητα της εκπαίδευσης 

και στη βελτίωση της ισότητας και εποπτεύει και ελέγχει το εκπαιδευτικό σύστημα, 

συμβουλεύει τις εκπαιδευτικές κοινότητες των σχολείων, προάγει τον εκπαιδευτικό 

πειραματισμό, την καινοτομία και την έρευνα, συμμετέχει στην αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού συστήματος, εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις μόνιμες διατάξεις και τις 

αρχές και τις αξίες του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και την προώθηση της 

αποτελεσματικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. 

Για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων οι επιθεωρητές επιτρέπεται, μέσω συνεντεύξεων, 

επισκέψεων και παρατήρησης, να αποκτούν από πρώτο χέρι γνώση όλων των 

δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα σχολεία, να εξετάζουν και να ελέγχουν την 

ακαδημαϊκή, παιδαγωγική και διοικητική τεκμηρίωση των σχολείων και να λαμβάνουν από 

άλλα άτομα τους υπαλλήλους και τους υπεύθυνους για τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και 

τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες, τη συνεργασία που απαιτείται για την ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων τους, όπου οι επιθεωρητές θα θεωρούνται δημόσια αρχή. 

Όλες αυτές οι δράσεις περιγράφονται σε δύο έγγραφα: το Master Plan δράσης για την 

Επιθεώρηση Εκπαίδευσης στην Extremadura 2017-2020, ένα τριετές σχέδιο που 

περιλαμβάνει την «επίβλεψη, τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την παροχή συμβουλών στην 

οργάνωση και λειτουργία των σχολείων», ως ένα από τα έντεκα τακτικές δράσεις, οι οποίες 

θα επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη σχεδίων που συμβάλλουν στην επιτυχία 

του σχολείου · και το γενικό σχέδιο δράσης που αναπτύσσεται ετησίως σε ένα γενικό σχέδιο 

δράσης το οποίο καθορίζει τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από τους επιθεωρητές. 

Έτσι, κατά τη διάρκεια της πρώτης και της δεύτερης περιόδου, όλοι οι περιφερειακοί 

επιθεωρητές πρέπει να ελέγξουν εάν το Σχέδιο Βελτίωσης περιλαμβάνεται στο 

Εκπαιδευτικό Σχέδιο Σχολής. Επίσης, οι επιθεωρητές πρέπει να ελέγξουν εάν τα μέτρα που 

προκύπτουν από την ανάλυση των τελικών αξιολογήσεων του προηγούμενου έτους έχουν 

προσδιοριστεί στην ετήσια έκθεση της Σχολής, έχουν συμπεριληφθεί στο ετήσιο σχέδιο του 

σχολείου. 

As neither the regional education authorities nor the Education Inspectorate in Extremadura 

has designed its own guidelines or indicators for SSE and school improvement, for training 
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and guidance given by inspectors, indicators and guidelines designed for other programmes 

are normally used. Schools, mainly those developing quality assurance programmes, such as 

Centros que aprenden enseñando and  CPDEX  -training programmes aimed to improve school 

performance by analysing teaching competences- or CALIDEX – a quality assurance 

programme for vocational training schools-, may obtain guidance and feedback from 

inspectors, which can be delivered in a dynamic way, either in a school visit or even at the 

request of the school itself. 

Δεδομένου ότι ούτε οι περιφερειακές εκπαιδευτικές αρχές ούτε η επιθεώρηση εκπαίδευσης 

στην Extremadura έχουν σχεδιάσει τις δικές τους κατευθυντήριες γραμμές ή δείκτες για τη 

βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στα σχολεία, για την κατάρτιση και την 

καθοδήγηση που παρέχουν οι επιθεωρητές, χρησιμοποιούνται συνήθως δείκτες και 

κατευθυντήριες γραμμές που έχουν σχεδιαστεί για άλλα προγράμματα. Τα σχολεία, κυρίως 

εκείνα που αναπτύσσουν προγράμματα διασφάλισης της ποιότητας, όπως τα προγράμματα 

Centros que aprenden enseñando και CPDEX - εκπαιδευτικά προγράμματα που αποσκοπούν 

στη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων με την ανάλυση των ικανοτήτων διδασκαλίας - ή το 

πρόγραμμα CALIDEX - ένα πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας για σχολεία επαγγελματικής 

κατάρτισης - , η οποία μπορεί να παραδοθεί με δυναμικό τρόπο είτε σε σχολική επίσκεψη 

είτε ακόμη και κατόπιν αιτήματος του ίδιου του σχολείου. 

Επιπλέον, κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, οι επιθεωρητές συμμετέχουν 

στην τελική αξιολόγηση των φοιτητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως 

εξωτερικοί αξιολογητές. Οι επιθεωρητές επιβλέπουν την εφαρμογή των δοκιμών σε 

ορισμένα ειδικά σχολεία, τα οποία επιλέγει η εκπαιδευτική αρχή. Η ενέργεια αυτή που 

διεξάγεται από όλους τους περιφερειακούς επιθεωρητές παρέχει στην Επιθεώρηση την 

ευκαιρία να ελέγξει την εφαρμογή αυτών των εξωτερικών εξετάσεων και να ελέγξει το 

πραγματικό επίπεδο των επιτευγμάτων των μαθητών. 

Τέλος, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, όλοι οι επιθεωρητές συντάσσουν μια έκθεση, με 

βάση την επιτήρησή τους στην τελική έκθεση του σχολείου, και για κάθε σχολείο που 

εφαρμόζει πρόγραμμα για την επιτυχία της εκπαίδευσης. 

9.2. Νομικό και ποιοτικό πλαίσιο για τη SSE στη Βουλγαρία 

Σε εθνικό επίπεδο, η διαδικασία βελτίωσης των σχολείων δεν ορίζεται σαφώς στη σχετική 

νομοθεσία. Συμπεριλαμβάνεται σιωπηρά στη διαδικασία διαχείρισης ποιότητας που 

περιγράφεται στο κεφάλαιο 15 του νόμου περί προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης, 

καθώς και στην υποχρέωση κάθε σχολείου να εφαρμόζει τη δική του στρατηγική ανάπτυξης 

με ένα σχέδιο δράσης (άρθρο 263). Δεν υπάρχουν συνταγογραφούμενες νομοθετικές 
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διατάξεις σχετικά με το τι πρέπει να περιγράφει η στρατηγική αυτή ή τις ρητές αναφορές 

για "βελτίωση του σχολείου" στο περιεχόμενο ή τους στόχους της. 

Η διαχείριση της ποιότητας και η βελτίωση του σχολείου έχουν καθοριστεί στον κανονισμό 

αριθ. 16 / 8.12.2016, αλλά μετά από αρκετά αντίσταση από το σύστημα αναβλήθηκε ένα 

χρόνο αργότερα και τώρα βρίσκεται υπό συζήτηση για αλλαγές και μελλοντική εφαρμογή. 

Όσον αφορά τον ρόλο επιθεώρησης όσον αφορά τη βελτίωση του σχολείου, η ίδρυση της 

Εθνικής Επιθεώρησης Παιδείας άλλαξε αρκετά το τοπίο των σχέσεων επιθεώρησης-

σχολείου. Η διαδικασία επιθεώρησης περιγράφεται σαφώς στον κανονισμό αριθ. 15 / 

8.12.2016. Η Εθνική Επιθεώρηση ανέπτυξε, δοκιμάστηκε και δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο της 

επιθεώρησής της με κριτήρια επιθεώρησης. Στον νόμο για την προσχολική και σχολική 

εκπαίδευση ο έλεγχος ορίζεται ως μια «διαδικασία ανάπτυξης μιας συνολικής, ανεξάρτητης 

εμπειρογνωμοσύνης αξιολόγησης της ποιότητας της εκπαίδευσης ενός νηπιαγωγείου ή ενός 

σχολείου που παρέχει σε ένα συγκεκριμένο χρόνο της δραστηριότητάς του και τον 

καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση». Αναμένεται ότι η Εθνική 

Επιθεώρηση θα παρέχει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση του σχολείου και 

ότι τα περιφερειακά τμήματα της εκπαίδευσης θα στηρίξουν τα σχολεία στην εφαρμογή 

τους στην πράξη. 

Στη σχετική νομοθεσία η διαχείριση της ποιότητας ορίζεται ως μια συνεχής διαδικασία 

οργανωτικής ανάπτυξης, βασισμένη στην ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση της 

δραστηριότητας, την αξιολόγηση και τη βελτίωση των εργασιών των σχολείων και των 

νηπιαγωγείων. Οι ανασταλμένοι κανονισμοί διαχείρισης της ποιότητας ανέφεραν ρητά ότι 

η βελτίωση του σχολείου πρέπει να βασίζεται στη στρατηγική ανάπτυξης του σχολείου και 

στο σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του. Η στρατηγική θα πρέπει να αναπτυχθεί για μια 

περίοδο 4 ετών με ένα 2ετές σχέδιο δράσης και θα πρέπει να ενσωματώνει τα 

αποτελέσματα και τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται μετά την αυτοαξιολόγηση 

του σχολείου. Η σχολική αυτοαξιολόγηση υποτίθεται ότι λαμβάνει υπόψη τις απόψεις 

γονέων, φοιτητών, εκπαιδευτικών, διευθυντικών στελεχών και άλλου εκπαιδευτικού 

προσωπικού και αναμενόταν να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του 

σχολείου σε δύο βασικούς τομείς - τη σχολική διαχείριση και τη διδακτική διαδικασία. Τα 

αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης αναμενόταν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα 

μέτρα σχεδιασμού για τη βελτίωση των σχολείων και την ανάπτυξη του σχολείου κάθε δύο 

χρόνια. Η στρατηγική για τη σχολική ανάπτυξη και το 2ετές πρόγραμμα δράσης υποτίθεται 

ότι θα γίνουν αποδεκτές από το εκπαιδευτικό συμβούλιο του σχολείου και θα εγκριθούν 

από το σχολικό κοινοτικό συμβούλιο (όργανο γονέων για τον έλεγχο του πολίτη και την 

εποπτεία της σχολικής διαχείρισης). Τα μέτρα βελτίωσης των σχολείων συνδέονται επίσης 
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με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται από την εθνική επιθεώρηση μετά την 

επιθεώρηση, η οποία γίνεται μία φορά κάθε πέντε χρόνια. 

Μέχρι στιγμής, καθώς η ρύθμιση της διαχείρισης της ποιότητας έχει ανασταλεί, τα σχολεία 

αναπτύσσουν τις στρατηγικές τους με πιο «επίσημο» τρόπο, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη 

την ανάγκη να επιδιωχθεί η βελτίωση του σχολείου. Οι γονείς και οι μαθητές σπάνια 

συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικής. 

Παρόλο που ο ανασταλτικός κανονισμός για τη διαχείριση της ποιότητας περιγράφει 

λεπτομερώς τους συμμετέχοντες και τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης σχολείων, δεν έθεσε 

σαφείς δείκτες και κριτήρια για την αξιολόγηση της ποιότητας και την αυτοαξιολόγηση των 

σχολείων και τα αναμενόμενα σχολεία για τα δικά τους δημιούργησε αρκετή πίεση στο 

σύστημα. Δεν έχουν αναπτυχθεί επίσημες υπηρεσίες υποστήριξης για τα σχολεία που να 

τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν τις νέες απαιτήσεις. Οι διευθυντές των σχολείων έπρεπε 

να σχηματίσουν μια σχολική ομάδα για αυτοαξιολόγηση και να παρέχουν κατάλληλη 

κατάρτιση γι 'αυτούς, αλλά αυτή η κατάρτιση προσφέρθηκε από διάφορες ιδιωτικές 

εταιρείες κατάρτισης χωρίς επίσημο κοινό πρόγραμμα σπουδών ή νόμιμες απαιτήσεις. Αυτή 

η κατάσταση οδήγησε σε αρκετά αντίσταση μεταξύ των εκπαιδευτικών και του προσωπικού 

του σχολείου όσον αφορά την αυτοαξιολόγηση και, φυσικά, κατά της διαχείρισης της 

ποιότητας και των σκοπών βελτίωσης της σχολικής εκπαίδευσης που ενσωματώνονται σε 

αυτήν. Αυτό οδήγησε στην αναστολή του κανονισμού και στις παρούσες συζητήσεις σχετικά 

με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αλλάξει και να εφαρμοστεί στην πράξη. 

Επιπλέον, ούτε οι νόμοι για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση ούτε οι κανονισμοί 

διαχείρισης της ποιότητας ορίζουν μηχανισμό παρακολούθησης και εποπτείας της 

εφαρμογής των βελτιώσεων στα σχολεία μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ή 

οποιεσδήποτε συγκεκριμένες διαδικασίες και μέτρα υποστήριξης των σχολείων κατά την 

εκπόνηση των σχεδίων δράσης τους και των σχεδίων βελτίωσης. 

9.3. Νομικό και ποιοτικό πλαίσιο Αυτοαξιολόγησης Σχολικών Μονάδων στην 
Ελλάδα 

Ιστορική Εξέλιξη της Αυτοαξιολόγησης Σχολικών Μονάδων στην Ελλάδα 

Για τον έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το 1830 έως το 1982 ιδρύθηκε το ίδρυμα 

του Επιθεωρητή. Ο επιθεωρητής ήταν ο διοικητικός και εποπτικός επιβλέπων καθηγητών με 

όλες τις αρμοδιότητες συγκεντρωμένες στο πρόσωπό του (Παναγόπουλος, 2012). Στη 

συνέχεια από το 1982 μέχρι σήμερα έχουμε το καθεστώς του Σχολικού Συμβούλου. Με το 

νόμο 1304/1982 καταργείται ο θεσμός του Επιθεωρητή και ο θεσμός του Σχολικού 

Σύμβουλου ιδρύεται μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Ο εποπτικός ρόλος του Σχολικού Συμβούλου 
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είναι να παρέχει επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση (άρθρο 1 παρ. 1). Τα 

καθήκοντά του περιλαμβάνουν την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση και το 

SSE. 

Ο νόμος 3848/2010 είναι μια άλλη προσπάθεια του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας να 

εφαρμόσει ένα σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και να εναρμονιστεί με τις 

ευρωπαϊκές τάσεις όσον αφορά την υπευθυνότητα, την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. 

Για τον έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το 1830 έως το 1982 είχε καθιερωθεί ο 

θεσμός του επιθεωρητή. Ο  επιθεωρητής ήταν ο διοικητικός και εποπτικός προϊστάμενος 

των εκπαιδευτικών με συγκεντρωμένες όλες τις εξουσίες στο πρόσωπό του  (Παναγόπουλος, 

2012).  Στη συνέχεια από το 1982  έως σήμερα έχουμε το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου. 

Με τον νόμο 1304/1982, καταργείται ο θεσμός του επιθεωρητή και καθιερώνεται ο θεσμός 

του Σχολικού Συμβούλου έως τον Ιούνιο του 2018.  Ο εποπτικός ρόλος του Σχολικού 

Συμβούλου είναι η επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση (άρθρο 1, παρ. 1). Στα 

καθήκοντά του εντάσσονται, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών.  

Ο νόμος 3848/2010 αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να 

εφαρμόσει σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και να εναρμονιστεί με τις 

ευρωπαϊκές τάσεις περί λογοδοσίας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην Εκπαίδευση. 

Η αξιολόγηση, εξαρχής θα συνδεθεί με το πρόσωπο του σχολικού συμβούλου, αφού 

σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, στις αρμοδιότητες του, εκτός από την επιστημονική, 

παιδαγωγική καθοδήγηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι και η συμμετοχή του 

στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1990). 

Στο νόμο 3848/2010 προβλέπεται ο προγραμματισμός και η αξιολόγηση της δράσης των 

σχολικών μονάδων (παρ 1). Στην αρχή κάθε σχολικού έτους καταρτίζεται πρόγραμμα 

δράσης το οποίο αποτιμάται, στο τέλος της χρονιάς με έκθεση όπου καταγράφονται οι 

επιτυχίες, οι αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν. Επίσης διατυπώνονται 

προτάσεις βελτίωσης (άρθρο 32,παρ. 2).  

Το πρόγραμμα δράσης και η έκθεση αξιολόγησης, τα οποία συντάσσονται με ευθύνη του 

διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και τους 

σχολικούς συμβούλους, γνωστοποιούνται στους μαθητές και στο σύλλογο γονέων, 

δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες του σχολείου και της αρμόδιας διεύθυνσης 

εκπαίδευσης και υποβάλλονται στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (παρ.3). Σε ότι αφορά 

την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παραπέμπει το νόμο 2986/02. 
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Υπουργική Απόφαση 15/03/2013: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής 

Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης». Στην Υπουργική Απόφαση ορίζονται ο σκοπός, 

το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και οι διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 

(ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα. Προσδιορίζονται επίσης η υποστηρικτική δομή του 

Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ, καθώς και οι φορείς εποπτείας και αξιολόγησης σε περιφερειακό 

και σε κεντρικό επίπεδο. 

Η αυτοαξιολόγηση  επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί  το 2013-14 ( ΥΑ αρ.πρωτ. 1900089/Γ1/10-

12-2013 ) και οι ΣΔ  σε συνεδριάσεις τους , όπου ακούστηκαν και πολλές αντιρρήσεις και  

φόβοι, έκαναν  «Γενική Εκτίμηση της εικόνας του σχολείου» , επέλεξαν και διαμόρφωσαν 

σχέδια δράσης, που θα υλοποιούνταν το σχολ. Έτος 2014-2015.  Η κυβερνητική αλλαγή  του 

2015 «πάγωσε τις διαδικασίες».  

 

Η Υπουργική Απόφαση: 30972/Γ1 (ΦΕΚ, τ. Β΄614/15-3-2013), συμπληρώνει, αναφέροντας 

ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, αποτελεί μια διαδικασία 

κινητοποίησης όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας προκειμένου να 

αναπτυχτούν δράσεις που στόχο έχουν:  

• τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης,  

• την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών,  

• την ενίσχυση της ισότητας και την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων,  

• την καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού και το άνοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία  

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. στη συνέχεια προχώρησε στην έκδοση της με αριθμ. 30972/Γ1/15-03-2013 (ΦΕΚ 

614/τ.Β΄) Υπ. Απόφασης για την «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής 

Μονάδας με τη διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης», όπου περιγράφονται αναλυτικά: 

Άρθρο 1: Σκοπός της αξιολόγησης 

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής  

Άρθρο 3: Το Πλαίσιο της ΑΕΕ 

Άρθρο 4: Μέθοδος/Διαδικασία Αξιολόγησης 

Άρθρο 5: Το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ 

Άρθρο 6: Το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ 

Άρθρο 7: Το Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ 

Άρθρο 8:  Εποπτεία και αξιολόγηση της ΑΕΕ 

Σύμφωνα με την αριθμ. 157723/Γ1/23.10.2013 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας  και 

Θρησκευμάτων  με θέμα: «Διαδικασίες γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του 

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/Νομοθεσία/YA_30972%20Γ1_2013.pdf#_blank
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Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας»,  πραγματοποιήθηκε στις Περιφερειακές 

Διευθύνσεις της χώρας  σχετική  ενημέρωση  και επιμόρφωση  με την εφαρμογή του θεσμού 

της ΑΕΕ  των στελεχών εκπαίδευσης της χώρας, οι οποίοι ακολούθως  

ενημέρωσαν/επιμόρφωσαν τους Διευθυντές και τους Εκπαιδευτικούς των σχολικών 

μονάδων της παιδαγωγικής/περιοχής  ευθύνης τους.  

Στην συνέχεια εκδόθηκε η  με αριθ. 190089/Γ1/10-12-2013 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.  με θέμα: 

«Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας 

κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες», σύμφωνα με την οποία  προβλέπoνται τα 

εξής: 

• Σκοπός της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) κατά το πρώτο έτος της 

εφαρμογής του θεσμού είναι η εισαγωγή του πνεύματος της «αυτοαξιολόγησης» στο 

σχολείο,  η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης στην εκπαιδευτική 

κοινότητα.  

• Η εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία είναι υποχρεωτική και την ευθύνη της υλοποίησης 

έχουν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, με την επιστημονική /παιδαγωγική 

στήριξη των Σχ. Συμβούλων και τη διοικητική των Δ/ντών Διευθύνσεων.  

 Η εφαρμογή κατά το σχολικό έτος 2013-14, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:   

1. Γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου.   

2. Επιλογή και διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 

έργου, το οποίο θα υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2014-15.  

            3. Ετήσια έκθεση Αξιολόγησης του σχολείου 

Το θεματικό πλαίσιο της ΑΕΕ αποτελείται από τρεις βασικές ερμηνευτικές κατηγορίες : 

δεδομένα, διαδικασίες και αποτελέσματα, οι οποίες διακρίνονται σε τομείς, δείκτες και 

κριτήρια. 

Οι τομείς, οι δείκτες και τα κριτήρια δεν είναι ισότιμα μεταξύ τους. Αποκτούν διαφορετική 

σημασία και αξία κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου του κάθε σχολείου. 

 

1. Τα Μέσα και τους Πόρους (υλικοτεχνική υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό και 

οικονομικοί πόροι).  

2. Τη Ηγεσία, Διοίκηση και Οργάνωση του Σχολείου (διαχείριση και αξιοποίηση μέσων 

και πόρων, υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού.)  

3. Τη Διδασκαλία και Μάθηση (Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών, και 

πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών.)  
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4. Το Κλίμα και τις Σχέσεις μεταξύ των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας 

(εκπαιδευτικών - μαθητών ή μεταξύ των μαθητών, ή σχολείου με γονείς και 

συνεργασίες ή εκπαιδευτικούς - κοινωνικούς φορείς).  

5. Τα Προγράμματα, Παρεμβάσεις και Δράσεις Βελτίωσης (εκπαιδευτικά προγράμματα 

και καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις.) 

6. Τα Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα (Παρουσίαση των επιδόσεων και πρόοδο των 

μαθητών, ποσοστά φοίτησης, διαρροής μαθητών κ.ά.).  

7. Διδασκαλία και μάθηση (Επίτευξη των στόχων του σχολείου).  

Κάθε τομέας εξειδικεύεται σε βασικούς δείκτες αυτοαξιολόγησης, οι οποίοι, με τη σειρά 

τους, αποτιμώνται στη βάση ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. Οι αρμοδιότητες των 

παραπάνω τομέων και των αντίστοιχων δεικτών, κατανέμονται σε υποεπιτροπές που 

απαρτίζουν οι παράγοντες της σχολικής κοινότητας συνολικά (η διευθυντική ομάδα, οι 

εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας) (Πασιάς, κ.ά., 

2012: 81).  

Τη βασική ευθύνη για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης έχουν ο διευθυντής και ο 

σύλλογος διδασκόντων των «σχολικών μονάδων» που θα συμμετάσχουν προαιρετικά στο 

πρόγραμμα της αυτοαξιολόγησης. Η υλοποίηση του προγράμματος προβλέπεται να 

πραγματοποιηθεί με ομάδες εργασίας, αποτελούμενες από μέλη του συλλόγου 

διδασκόντων, οι οποίες θα είναι επιφορτισμένες με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων 

ανά τετράμηνο. Στις εκθέσεις αυτές θ’ αποτυπώνονται όλες οι δράσεις του σχολείου, με 

βάση το πρόγραμμα της αυτοαξιολόγησης.  

Κάθε δείκτης ή κατηγορία δεικτών αποτιμάται βάσει κριτηρίων τα οποία αποτελούν 

επιμέρους δομικά στοιχεία ενός δείκτη και συγκροτούνται από τα αποτελέσματα της 

εκπαιδευτικής έρευνας.  

Για την εκτίμηση της σχολικής πραγματικότητας ως προς τα επιμέρους κριτήρια ποιότητας, 

μπορούν να αξιοποιηθούν ποσοτικά δεδομένα τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα στο σχολείο 

και καταγεγραμμένα σε φόρμες αποτύπωσης ή ακόμη και σε ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδομένων (π.χ. αριθμός αιθουσών, επιφάνεια αιθουσών ανά μαθητή, μαθητές ανά Η/Υ). 

Εκτός από τα ποσοτικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεδομένα - ποιοτικά 

και ποσοτικά - τα οποία προκειμένου να συγκεντρωθούν χρειάζονται την αξιοποίηση άλλων 

ερευνητικών μεθόδων και εργαλείων άντλησης πληροφοριών (π.χ. ερωτηματολόγια και 

συνεντεύξεις). 

Επίσης να αναφέρουμε το Νόμο 4547/2018 ο οποίος δεν εφαρμόστηκε για θέματα 

αυτοαξιαλόγησης σχολικής μονάδας 
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Η νέα Κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές του Ιουλίου του 2019 επεξεργάζεται ένα 

νέο πλαίσιο για την Αυτοαξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων το οποίο αναμένεται. 

 

9.4. Νομικό και ποιοτικό πλαίσιο για την SSE στην Ιρλανδία 

Αυτή η ενότητα περιγράφει το γενικό πλαίσιο για τη σχολική αυτοαξιολόγηση και βελτίωση 

στην Ιρλανδία και η συμμετοχή της επιθεώρησης εκπαίδευσης διαμορφώνει τη διαδικασία 

περιγράφεται. 

Από το 2010, η Ιρλανδία γνώρισε μια βαθιά αναδιάρθρωση της σχολικής επιθεώρησης και 

της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης των σχολείων, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών 

αλλαγών στο χρονοδιάγραμμά της για επιθεωρήσεις και των υποχρεωτικών απαιτήσεων για 

τα σχολεία να διεξάγουν τις δικές τους αξιολογήσεις. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μέχρι στιγμής οι σχολικές επιθεωρήσεις είχαν συνήθως 

χρησιμοποιήσει τέσσερις τύπους αξιολόγησης και, ως επί το πλείστον, οι δραστηριότητες 

εσωτερικού σχεδιασμού αποτελούσαν κυρίως την ανάπτυξη σχολικών πολιτικών και 

σχεδίων. Επιπλέον, υπήρχαν λίγα στοιχεία που να δείχνουν ότι τα σχολεία συλλέγουν και 

αναλύουν τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης 

για βελτίωση (βλέπε McNamara και O'Hara, 2008, 2006, 2005). Στην πραγματικότητα, όπως 

και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι σχολικές αυτοαξιολογήσεις σπάνια αναφέρθηκαν, αν όχι 

καθόλου, στην πλειοψηφία των σχολικών εκθέσεων επιθεώρησης. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2009/2010, η επιθεώρηση άρχισε να 

πειραματίζεται με νέους τρόπους επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής μιας 

κωδικοποιημένης εκδοχής του WSE που αναφέρεται ως WSE-MLL (Αξιολόγηση ολόκληρης 

της σχολής - διαχείριση, ηγεσία και μάθηση). Σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το μοντέλο 

WSE είναι εμφανείς και αφορούν κυρίως: 

(1) μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην εσωτερική αξιολόγηση, όπου «τίθενται τα 

σχολεία στα σχολεία για να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης» 

(Egan, 2010, 53) 

(2) τη δομή και τη σύνθεση της τελικής έκθεσης WSE, και 

(3) η συμπερίληψη απόψεων γονέων / φοιτητών με τη μορφή ερωτηματολογίων. 

Σύμφωνα με τον Επικεφαλής Επιθεωρητή, το WSE-MLL θα παράσχει μια συντομότερη και 

περισσότερο εστιασμένη έκθεση στο σχολείο ... με λιγότερο χρόνο στον σχολικό σχεδιασμό 

και ακόμα περισσότερο χρόνο στις τάξεις »(Hislop, 2010, 20). Η πιο αξιοσημείωτη αλλαγή 

σε αυτό το νέο μοντέλο του WSE ήταν η εισαγωγή εμπιστευτικών, ανώνυμων 

ερωτηματολογίων που δίδονται στους γονείς και τους μαθητές πριν από την εξωτερική 
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αξιολόγηση. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να αναγνωριστεί ότι «υπάρχουν σχολεία 

για να εξυπηρετήσουν τον μαθητευόμενο και έτσι μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές που 

κάνουμε σε αυτό το νέο μοντέλο είναι να δώσουμε φωνή στους μαθητές και στους γονείς 

τους» (ibid). 

Σημαντική έμφαση δόθηκε επίσης στην εξασφάλιση της ενεργητικότητας των σχολείων κατά 

τη διεξαγωγή των εσωτερικών αξιολογήσεών τους. Όπως δήλωσε ο Επικεφαλής 

Επιθεωρητής «στην αρχή της επιθεώρησης, ζητάμε από τα διοικητικά συμβούλια να 

εκτιμήσουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του σχολείου ώστε να αποκτήσουμε κάποια 

αίσθηση της ικανότητας του σχολείου να διεξάγει αυτοαξιολόγηση» (ibid ). Ωστόσο, αυτή η 

νέα εστίαση υπογράμμισε ένα άλλο θέμα, δηλαδή την ευθυγράμμιση των σχολικών 

επιθεωρήσεων με δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης σχολείων. 

Πριν από το 2010 δεν υπήρχε νόμιμη απαίτηση για τα σχολεία να διεξάγουν 

αυτοαξιολογήσεις, αν και θεωρήθηκε ότι οι αυτοαξιολογήσεις αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος του αναπτυξιακού προγραμματισμού ενός σχολείου (που ήταν και είναι μια 

νομοθετική απαίτηση όλων των σχολείων στην Ιρλανδία). Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί ότι 

όλα τα σχολεία θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης και τον επακόλουθο 

σχεδιασμό δράσης για τη βελτίωση των σχολείων, οι εγκυκλίους 0040/2012 (DES, 2012α) 

και 0039/2012 (DES, 2012b) του Τμήματος Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων (DES) απαιτούσε 

από όλα τα σχολεία να διεξάγουν αυτοαξιολογήσεις κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους 2012/2013. Αυτές οι δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης πρέπει να εκτελούνται 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την αυτοαξιολόγηση σχολείων (DES: 2012α, 

2012β) που εκπονήθηκαν τον Νοέμβριο του 2012. Σύμφωνα με τον τότε Υπουργό Παιδείας, 

να υποστηρίξουν τα σχολεία να αξιολογήσουν το δικό τους έργο και να θέσουν στόχους για 

τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης. Αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων 

που καθορίζονται στο πρόγραμμα για την κυβέρνηση και στην εθνική στρατηγική για τη 

γραμματεία και την αριθμητική, που ξεκίνησε τον περασμένο χρόνο από τον υπουργό 

(Quinn, 2012). 
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Α. ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Σε γενικές γραμμές, οι συναντήσεις αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο για να 

προβληματιστούν και να μάθουν πώς να βελτιώνονται συνεχώς. Ωστόσο, πολλοί 

δάσκαλοι βρίσκουν συναντήσεις μη παραγωγικες και τις θεωρούν ως χάσιμο 

χρόνου. Για να αποφευχθούν αυτά τα μειονεκτήματα, οι σχολικές συναντήσεις 

πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένες και οι υπεύθυνοι για τη λειτουργία τους να 

είναι εκπαιδευμένοι. 

Α.1. Σχέδιο δράσης για τους εκπροσώπους των μαθητών 

Η συμμετοχή των μαθητών στην αυτοαξιολόξηση της σχολικής μοναδας ή οι 

συνεδριάσεις αναθεώρησης όπου λαμβάνονται αποφάσεις, οι μαθητές θεωρούνται 

τους συνεργάτες τους με τους ενήλικες και αυτό αποτελεί ένα βήμα προς την 

αναγνώριση χαρακτηριστικών ηγεσίας των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτών των 

συναντήσεων μπορεί να αναθεωρηθεί ένα ευρύ φάσμα τομέων, 

συμπεριλαμβανομένων των επιτευγμάτων των μαθητών,των μαθημάτων στην τάξη, 

του σχεδιασμού προγραμμάτων διδασκαλίας, της διδασκαλίας, της αλληλεξάρτησης 

μεταξύ των μαθητών, της τάξης και των εκπαιδευτικών, της κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών, της κυβέρνησης των σχολικών πολιτικών,. Ανάλογα με την ημερήσια 

διάταξη, η σύνθεση της ομάδας μπορεί να ποικίλει και μπορεί να οργανωθεί σε 

επίπεδο τάξης ή σε ολόκληρο το σχολείο. Για τους σκοπούς αυτής της δέσμης 

εργαλείων, θα επικεντρωθούμε σε μια συνάντηση με τους εκπροσώπους των 

μαθητών σε ολόκληρο το σχολικό επίπεδο. 

Η συνάντηση της SSE με τους εκπροσώπους των μαθητων μπορεί να συγκληθεί μετά 

τη διαχείρισηση του ερωτηματολογίου και τη συγκέντρωση των απαντήσεων της 

έρευνας των μαθητών, έτσι ώστε οι ηγέτες των σχολείων να έχουν μια σαφή ιδέα 

των αντιλήψεων και των προσδοκιών των μαθητών σχετικά με διάφορες πτυχές του 

σχολείου ή μπορούν να διεξαχθούν απευθείας στην έκθεση SSE του προηγούμενου 

έτους και ετήσια σχέδια βελτίωσης του σχολείου. Ο συντονιστής της συνάντησης 

πρέπει να επιλεγεί με απόλυτη προσοχή και μπορεί να είναι πρόεδρος του 

μαθητικού συμβουλίου ή μέλους σχολικής ομάδας ηγεσίας που είναι εξοικειωμένος 

με μαθητές ή οποιονδήποτε (από το προσωπικό του σχολείου) που οι μαθητές 

αισθάνονται άνετα να μοιραστούν ιδέες και απόψεις. 
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Τόπος και χρόνος - Όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως για 

το χρονοδιάγραμμα της συνάντησης και ο συντονιστής πρέπει να διασφαλίζει ότι γνωρίζουν 

πού και πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση και πόσο χρόνο θα διαρκέσει. 

Ημερήσια διάταξη - Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερώνονται για το σκοπό της 

συνεδρίασης. Η ημερήσια διάταξη και κάθε άλλη σχετική πληροφορία θα πρέπει επίσης να 

διανεμηθεί πριν από τη συνάντηση, ώστε οι μαθητές να μπορούν να την αναθεωρήσουν και 

να προετοιμαστούν για να συζητήσουν τα θέματα. Το ενημερωτικό πακέτο μπορεί να 

περιλαμβάνει έκθεση για την αξιολόγηση  και το ετήσιο σχέδιο βελτίωσης του 

προηγούμενου έτους, ανάλυση των στοιχείων των μαθητικών επιδόσεων, εκθέσεις για τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες, εκθέσεις δραστηριοτήτων / προγραμμάτων επαγγελματικής 

εξέλιξης των εκπαιδευτικών, ανάλυση της φοίτησης των φοιτητών, , ανάλυση παραβιάσεων 

πειθαρχίας ή οποιωνδήποτε άλλων εκθέσεων ή αναλύσεων σχετικών με τις προτεραιότητες 

του σχολείου. 

Μορφή - Είναι απόλυτα στη διακριτική ευχέρεια του συντονιστή πώς επιθυμεί να 

πραγματοποιήσει τη σύνοδο. Μπορεί να είναι μια μεγάλη ομάδα που εργάζεται σε όλα τα 

σημεία της ατζέντας μαζί ή μικρές ομάδες που εργάζονται ταυτόχρονα σε ένα ή δύο σημεία. 

Προτείνεται ότι οι βασικές πληροφορίες που θα παρουσιαστούν ως PowerPoint σε ένα 

μηχάνημα σε περίπτωση μεγάλης ομάδας, ενώ για πολλές ομάδες οι σχετικές πληροφορίες 

θα παρουσιαστούν σε ένα μηχάνημα ανά ομάδα για να διατηρηθεί η συζήτηση εστιασμένη. 

Αναψυκτικά - Θα πρέπει να έχει προβλεφθεί η παροχή ελαφριών αναψυκτικά. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης - ο συντονιστής πρέπει να προχωρά σε ενέργειες  όπως 

να: 

• Καλωσορίστε τους μαθητές και τους κάνετε να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι 

• Ξεκινήστε και ναολοκληρώσετε την ώρα που προβλέπεται . 

• Επανεξετάσετε την ατζέντα και στη συνέχεια παραμείνετε σε αυτήν. 

• Ορίστε κάποιον που θα κρατήσει τα πρακτικά της συνάντησης για μελλοντική 

αναφορά. 

Επίσης 

• με ενθουσιασμό να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές συνειδητοποιούν τη σημασία της 

συνάντησης. 

• Να είστε ένα πρότυπο. Ακούστε ενεργά και δείξτε ενδιαφέρον, εκτίμηση και 

εμπιστοσύνη στους συμμετέχοντες. Σεβαστείτε τα αισθήματα των μαθητών και 

αναγνωρίστε τις εποικοδομητικές συμβολές. Εμποδίστε τις ιδιωτικές συνομιλίες που 

δεν σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα. 
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• Να είστε επαγγελματίας και ευγενικός. Επιτρέψτε σε όλους την ευκαιρία να 

συνεισφέρουν. 

• Αναγνώριση όλων όσων έχουν σχόλια ή ερωτήσεις. 

• Διευκρίνιση ερωτήσεων. Επανακατασκευάστε τα έτσι ώστε όλοι να καταλάβουν. Μην 

επιτρέπετε εκτετετεμένες τοποθετήσεις 

• Ενθάρρυνση της ομαδικής συζήτησης και ανάδραση σε όλα τα θέματα συζήτησης. 

• Κρατήστε τις συνομιλίες εστιασμένες. Όσο πιο ήπια και διακριτικά γίνεται, τερματίζετε 

τις συζητήσεις όταν είναι αντιπαραγωγικές ή ενοχλητικές. 

• Εργαστείτε για συναίνεση. 

• Να συνοψίσετε τις συμφωνίες και να τελειώσετε τη συνάντηση σε θετικό πρόσημο, 

ζητώντας από τους μαθητές να εκφράσουν θέματα που θεωρούν ότι ήταν καλά ή 

χρήσιμα. 

• Κλείστε τη συνάντηση με μια ισχυρή θετική δήλωση. Ευχαριστώ την ομάδα και 

αναγνωρίζω τις προσπάθειές σας 

• Καταγράψτε και διανείμετε τα αποτελέσματα μέσα στις επόμενες ημέρες. 
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Α.2. Σχέδιο δράσης για εκπροσώπους γονέων 

Περιοχές για τη συνεδρία 

Οι γονείς μπορούν να αποτελέσουν μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών και ιδεών σε όλη 

τη διαδικασία σχεδιασμού και βελτίωσης του σχολείου. Η συμπερίληψη των γονέων 

στις διαβουλεύσεις παρέχει στα σχολεία μια βασική άποψη για τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται οι γονείς ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της σχολικής λειτουργίας 

και τι πιστεύουν οι γονείς ότι πρέπει να βελτιωθούν. Όντας μέρος της σχολικής 

κοινότητας και ακόμα κάπως απομακρυσμένοι από τις καθημερινές σχολικές 

δραστηριότητες, οι γονείς βλέπουν το σχολείο κυρίως ως μέσο για την εκπαίδευση των 

παιδιών τους και την κοινωνικοποίησή τους. Τέλος πάντων, οι γονείς έχουν πολλά να 

πουν για το περιβάλλον, τη δουλειά των δασκάλων, τα επιτεύγματα των μαθητών κλπ. 

Κύριοι τομείς για τις συνεδρίες με τους γονείς θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν 

διάφορες πτυχές των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων των σπουδαστών, την ασφάλεια των 

σπουδαστών, το σχολικό κλίμα, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, την επικοινωνία και 

την ανατροφοδότηση και άλλα θέματα, όλα σχετικά με τον τρόπο ή με τον άλλο τρόπο 

για τη βελτίωση και τη βελτίωση του σχολείου. Επιπλέον, θέματα που θα μπορούσαν 

να συζητηθούν κατά τη διάρκεια της συνόδου μπορούν να περιλαμβάνουν μέσα και 

ευκαιρίες για τους γονείς να συμμετέχουν πιο ουσιαστικά στη σχολική ζωή, να 

υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του σχολείου στην εφαρμογή 

διαφορετικών σχολικών πολιτικών ή σχολικών σχεδίων βελτίωσης, καθώς και προτάσεις 

για τον τρόπο που το σχολικό περιβάλλον θα μπορούσαν να γίνει πιο ανοικτά στους 

γονείς, ώστε να αισθάνονται περισσότερο ευπρόσδεκτοι ότι συμπεριλαμβάνονται σε 

αυτό. 

Σύνθεση ομάδας 

Η διαδικασία διαβούλευσης μπορεί να περιλαμβάνει εκπροσώπους των επιτροπών γονέων-

εκπαιδευτικών, εκπροσώπους γονέων διαφορετικών τάξεων ή φορέων γονέων στο σχολείο, 

ανάλογα με τη σχολική δομή και τις παραδόσεις γονικής συμμετοχής. Όσον αφορά τον 

αριθμό των συμμετεχόντων, δεν είναι λειτουργικό να συμπεριληφθεί ένας τεράστιος 

αριθμός γονέων, καθώς είναι πολύ πιο δύσκολο να μετριάζεται και να οδηγείται σωστά η 

διαδικασία διαβούλευσης σε ένα αποτελεσματικό αποτέλεσμα. Η κατοχή πολλών 

συμμετεχόντων σε μια σύνοδο δημιουργεί τον κίνδυνο να "παρασυρθούν" από το κύριο 

θέμα της συζήτησης σε διαφορετικούς τομείς ή συγκεκριμένες πτυχές που ενδιαφέρουν 

τους γονείς. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι γονείς, πρόθυμοι να 

συμμετάσχουν, ή έχουν γνώση σχετικά με τη ΣΕΕ και τη βελτίωση του σχολείου, έχουν την 
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ευκαιρία να εκφράσουν τις ιδέες τους και να προσφέρουν βοήθεια ή να γνωρίσουν 

πρωτοβουλίες σχολικής αυτοαξιολόγησης και βελτίωσης. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με 

διάφορους τρόπους μέσω ερωτηματολογίων, ομάδων εστίασης, συνεδριάσεων γονέων 

κ.λπ. 

Προηγούμενες απαιτήσεις για τη συνάντηση 

Η συνάντηση με τους γονείς θα μπορούσε να διεξαχθεί μετά τη συλλογή των προτάσεων και 

των προσδοκιών των γονέων για τη ΣΕΕ και τη βελτίωση του σχολείου. Δεν είναι 

υποχρεωτική, αλλά σίγουρα θα συμβάλει στη συζήτηση και θα αποτελέσει ένα καλό σημείο 

εκκίνησης για την επίτευξη αποτελεσματικής συμφωνίας σχετικά με τις μελλοντικές κοινές 

δραστηριότητες. Ακόμη και αν δεν έχουν αναληφθεί δράσεις και επικοινωνία με τους 

γονείς, η διαβούλευση θα μπορούσε να οργανωθεί με ευεργετικό τρόπο, προετοιμάζοντας 

κατάλληλες, απλές και κατανοητές πληροφορίες για τους συμμετέχοντες σχετικά με τους 

στόχους της συνάντησης, τα σχέδια SSE και βελτίωσης, διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν 

ήδη αναληφθεί στον τομέα και τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους οι γονείς μπορούν 

να ενταχθούν και να υποστηρίξουν τη διαδικασία Αυτό θα επιτρέψει την καλύτερη εστίαση 

της συζήτησης και θα ωφελήσει τους εκπροσώπους των σχολείων και των γονέων καθ 'όλη 

τη διάρκεια της συνάντησης. 

Προφίλ συντονιστή 

Ο συντονιστής της συνεδρίασης πρέπει να επιλεγεί πολύ προσεκτικά, καθώς οι γονείς και 

το προσωπικό του σχολείου τείνουν να «στέκονται σε διαφορετικές πλευρές του φράχτη» 

όταν πρόκειται για την ποιότητα του σχολείου, τη σχολική ευθύνη και τη σχολική βελτίωση. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συντονιστής θα πρέπει να θεωρείται δίκαιος και 

αμερόληπτος, με επαρκή γνώση των θεμάτων που θα συζητηθούν και με πλήρη κατανόηση 

του σχολικού προσωπικού και των ανησυχιών των γονέων. Αυτό θα μπορούσε να είναι είτε 

ένας εκπρόσωπος της σχολικής διοίκησης, του σχολικού προσωπικού, ενός σχολικού 

συμβούλου ή ενός γονέα. Εν πάση περιπτώσει, οι γονείς θα πρέπει να εμπιστεύονται τον 

συντονιστή, ώστε να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις ιδέες και τις ανησυχίες τους και 

να εξακολουθούν να θεωρούνται αμερόληπτες εάν προκύψουν θέματα αντιφάσεων κατά 

τη διάρκεια της συνάντησης. 

Χώρος και ώρα 

Όταν οργανώνεται η διαβούλευση με τους γονείς, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένας 

κατάλληλος χώρος και χρόνος για αυτούς. Αυτό συνήθως σημαίνει την εξέταση των τυπικών 

ωρών εργασίας και την απόφαση σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα που θα 

επιτρέψουν στους περισσότερους εκπροσώπους γονέων να συμμετάσχουν. Ο συντονιστής 
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πρέπει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες εκ των προτέρων σχετικά με τον τόπο, την ώρα 

έναρξης και το χρονοδιάγραμμα της συνεδρίας. 

Ημερήσια διάταξη 

Οι πληροφορίες σχετικά με τους στόχους της συνάντησης και τα θέματα που θα συζητηθούν 

πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων, ώστε οι γονείς να μπορούν να προετοιμάζονται και 

να συμβάλλουν με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να 

περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με την αυτοαξιολόγηση την αντίστοιχη έκθεση , τα πιθανά 

μέτρα βελτίωσης του σχολείου και συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τα επιτεύγματα των 

μαθητών ή άλλες πτυχές τις οποίες το σχολείο θεωρεί ότι πρέπει να είναι διαθέσιμες στους 

γονείς, ώστε να μπορεί να διεξαχθεί αποτελεσματική συζήτηση. Σύμφωνα με τους στόχους 

της συνάντησης, διάφορα θέματα μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν στην ημερήσια 

διάταξη για την καθοδήγηση των γονέων καθ 'όλη τη διαδικασία διαβούλευσης. 

Μορφή 

Δεν υπάρχουν αυστηρά συνιστώμενες μορφές σχετικά με τις συνεδρίες για διαβούλευση με 

τους γονείς. Εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετεχόντων, τους στόχους, και ακόμη και 

τους συνήθεις τρόπους και τις παραδόσεις των επικοινωνιακών μονοπατιών σχολικών 

γονέων μέχρι στιγμής. Παρ' όλα αυτά, μια μορφή στην οποία όλοι οι συμμετέχοντες 

αισθάνονται ευπρόσδεκτοι να εκφράσουν τις ιδέες τους είναι σκόπιμη και εξαρτάται από 

τη διακριτική ευχέρεια του συντονιστή τι θα λειτουργήσει καλύτερα σε κάθε συγκεκριμένη 

ομάδα ή κατάσταση. Εάν πρέπει να παρουσιαστεί κάποια πληροφορία στην ομάδα, θα 

πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να μπορούν να την δουν / να 

την ακούν και να την κατανοούν σωστά - είτε μέσω παρουσίασης του PowerPoint είτε μέσω 

γραπτών ατομικών φυλλαδίων. Η διαβούλευση μπορεί να οργανωθεί μέσω ερωτήσεων και 

απαντήσεων, προβληματισμού ή συζητήσεων σε μικρές ομάδες - ό, τι εξυπηρετεί καλύτερα 

για το σχολείο και τους γονείς. Απαιτείται σαφές κλείσιμο της συνεδρίασης με 

επικεντρωμένες κοινές αποφάσεις ή / και μελλοντικές δράσεις που πρέπει να αναληφθούν 

στον τομέα της ΣΕΕ και της βελτίωσης του σχολείου, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή των 

γονέων και τη συμβολή και τις ευθύνες του σχολείου. 

Ρυθμίσεις 

Οι ρυθμίσεις των συνεδριών με τους γονείς θα μπορούσαν να είναι ένα δωμάτιο, ένα 

μεγαλύτερο αίθριο στο σχολείο ή άλλο κατάλληλο για τους σκοπούς του χώρου συνάντησης, 

συνήθως μέσα στο σχολικό έδαφος. Είναι πιθανό η συνάντηση να πραγματοποιηθεί σε άλλο 

κτήριο, όπως το κοινοτικό κέντρο κλπ., Αν είναι προτιμότερο για τους γονείς. Ο χώρος θα 

πρέπει να είναι άνετος και φιλόξενος και να διευθετείται κατά τρόπο που να συμβάλλει στη 
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θετική ατμόσφαιρα και στην ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων. Ο προβολέας 

και άλλες τεχνικές συσκευές θα πρέπει να παρέχονται εάν χρειαστεί. 

Συμβουλές και συστάσεις για τη συνάντηση 

Εκτός από τις συμβουλές και τις συστάσεις που αναφέρονται στα Α.1 και Α.2, για τις 

συνεδρίες των γονέων θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

• Να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος των γονέων για τη βελτίωση του σχολείου και η ανάγκη 

για αμοιβαία επωφελής συνεργασία στο ενδιαφέρον των σπουδαστών. 

• Να έχετε επίγνωση του γεγονότος ότι οι γονείς είναι ενήλικες με αρκετή εμπειρία ζωής 

και παρόλο που δεν υπάρχουν επαγγελματίες στην εκπαίδευση, μπορούν να παρέχουν 

πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των μαθητών, τα δυνατά σημεία και τις 

αδυναμίες του σχολείου και πιθανά μέτρα βελτίωσης του σχολείου από μια προοπτική 

πλησιέστερη στις αντιλήψεις της κοινότητας και ιδέες. 

• Να συνοψίσουμε τις συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί και να τερματίσουμε τη 

συνεδρίαση παρέχοντας θετική ενίσχυση και δείχνοντας την εκτίμηση της συμβολής 

των γονέων. 
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Α.3. Σχέδιο συνεδρίας για εκπαιδευτικούς 

Έχει ήδη καθοριστεί ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν την κύρια ευθύνη στις διαδικασίες 

διδασκαλίας και μάθησης και τα αποτελέσματα, ώστε να συμμετέχουν σε διαδικασίες 

βελτίωσης σε μεγαλύτερο βαθμό. Παρόλο που δεν πρέπει να εμπλακούν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί σε ένα σχολείο στις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και βελτίωσης, όλοι πρέπει 

να γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει και, συγκεκριμένα, ορισμένοι δάσκαλοι πρέπει να 

συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα και την ανάπτυξη του σχεδίου. Αυτό θα απαιτήσει 

περιοδικές συναντήσεις εκπαιδευτικών, όπου οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν με 

διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικές ευθύνες και βαθμούς δέσμευσης. 

Περιοχές για τις συνεδρίες και τη σύνθεση των ομάδων 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και στις 

διαδικασίες βελτίωσης δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις διαδικασίες διαβούλευσης, αλλά 

θα επεκταθεί στον προγραμματισμό και στην ανάπτυξη εκθέσεων και σχεδίων. Με αυτή την 

έννοια, οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να συμμετάσχουν με διαφορετικούς βαθμούς 

συμμετοχής. Στην πραγματικότητα, μια ομάδα Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και 

βελτίωσης θα πρέπει να σχηματιστεί στην αρχή της διαδικασίας. Αυτή η ηγετική ομάδα θα 

μπορούσε να ενσωματωθεί από έναν αριθμό μεταξύ 4 και 6 εκπαιδευτικών με διαφορετικά 

προφίλ και ευθύνες στο σχολείο. Τουλάχιστον ένας από αυτούς θα πρέπει να είναι μέλος 

της Σχολικής Διεύθυνσης, άλλος δάσκαλος θα πρέπει να έχει συμβουλευτικές ευθύνες και 

οι υπόλοιποι θα πρέπει να εκπροσωπούν είτε καθηγητές από τα ίδια τμήματα είτε από τα 

ίδια επίπεδα. Επίσης, θα μπορούσε να εξεταστεί η στάση, η εμπειρία και η δέσμευσή τους 

για αξιολόγηση και βελτίωση. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι αυτή η ομάδα θα 

πρέπει να καθοδηγήσει άλλους εκπαιδευτικούς στο έργο βελτίωσης. 

Επίσης, θα χρειαστεί να γίνουν συναντήσεις με όλους τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο για 

να πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του SSE και η βελτίωση. Επομένως, τα 

καθήκοντα / θέματα για τις συναντήσεις ποικίλλουν ανάλογα με τη σύνθεση της ομάδας 

των εκπαιδευτικών και το στάδιο της διαδικασίας: 

Ομάδα  Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και βελτίωσης  

• Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και 

τη βελτίωση των καθηγητών και των ενδιαφερομένων 

• Προσδιορίστε την εστίαση της βελτίωσης 

• Αναλύστε και κάνετε κρίσεις 

• Καθορισμός στόχων SMART 

• Σύνταξη έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Σχολικής Μονάδας και σχεδίου βελτίωσης 
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• Παρακολούθηση ενεργειών και αξιολόγηση επιπτώσεων 

Όλες οι συνεδριάσεις εκπαιδευτικών πρέπει να περιλαμβάνουν: 

• συλλογή τεκμηρίων 

• Παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με τη μάθηση των μαθητών και επίσης σχετικά με 

το σχέδιο έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Σχολικής Μονάδας και το σχέδιο βελτίωσης 

• το σχέδιο βελτίωσης σε δράση 

• Καθορισμός στόχων επαγγελματικής ανάπτυξης 

•  Συμβολή στην αξιολόγηση της Αυτοαξιολόγησης Σχολικής Μονάδας και του σχεδίου 

βελτίωσης 

Προηγούμενες απαιτήσεις στις συνεδρίες 

Οι συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς θα απαιτούν προσεκτική προετοιμασία. Πρέπει να 

καταρτιστούν έγγραφα για συζήτηση και να σχεδιαστεί μια μεθοδολογική προσέγγιση, 

ιδίως όταν πρέπει να συγκεντρωθεί η ανάδραση από τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια 

της συνόδου. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί ενδέχεται να χρειαστεί να παράσχουν πληροφορίες 

και δεδομένα πριν από τη συνάντηση. Σε αυτή την περίπτωση, τα πρότυπα, τα φύλλα 

ελέγχου ή άλλα εργαλεία παρατήρησης θα ζητηθούν να παρουσιαστούν ή να διανεμηθούν 

πριν από τη συνάντηση. Εάν είναι απαραίτητο, οι δάσκαλοι που είναι υπεύθυνοι για την 

καθοδήγηση ή την ανάπτυξη διαφορετικών καθηκόντων πρέπει να υπενθυμίζονται πριν από 

τη συνεδρίαση του αναμενόμενου ρόλου τους στη σύνοδο. 

Προφίλ συντονιστή 

Το προφίλ του συντονιστή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη φύση των περιόδων 

σύνδεσης. Οι εργασίες που πρέπει να αναπτυχθούν ενδέχεται να απαιτούν διαφορετικά 

προφίλ συντονιστών. Έτσι, ο κύριος υπεύθυνος πρέπει να είναι ο υπεύθυνος για την 

καθοδήγηση και τον συντονισμό των συνεδριών με όλους τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, οι 

σύνοδοι εργασίας θα μπορούσαν να οδηγηθούν είτε από τον κύριο υπόχρεο, από ένα άλλο 

μέλος ή ακόμα από έναν δάσκαλο με μεγάλες ευθύνες στην ανάπτυξη και εφαρμογή του 

σχεδίου. 

Χώρος και ώρα 

Οι συνεδρίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται στο σχολείο ή σε άλλο μέρος, όπως το 

Κέντρο Εκπαίδευσης Δασκάλων. σε ένα περιβάλλον που διευκολύνει την επικοινωνία και 

όπου όλοι αισθάνονται άνετα και μπορούν να μιλούν ελεύθερα. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί 

το απόγευμα μετά τα μαθήματα του σχολείου και όλα τα μέλη θα πρέπει να γνωρίζουν εκ 

των προτέρων πότε και πού θα λάβει χώρα και την αναμενόμενη διάρκεια της. 

Ημερήσια διάταξη 



Μία φιλική ως προς το χρήστη εργαλειοθήκη για την αυτοαξιολόγηση και τη βελτίωση του σχολείου  

 

 
 

 
93 

Η ημερήσια διάταξη και τα έγγραφα που πρέπει να συζητηθούν ή να αναλυθούν πρέπει να 

παραδίδονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στη συνεδρίαση 

τουλάχιστον τρεις ημέρες νωρίτερα, ώστε να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν για τη 

συνεδρίαση. Θα πρέπει να προσδιοριστούν τα θέματα και τα καθήκοντα που πρέπει να 

αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων εργασίας και των συνεδριάσεων και να 

συμπεριληφθεί επίσης ένα χρονοδιάγραμμα για το καθένα. Εάν ορισμένοι δάσκαλοι είναι 

υπεύθυνοι για την καθοδήγηση ή την ανάπτυξη διαφορετικών καθηκόντων, αυτή η 

περίσταση μπορεί επίσης να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη. 

Μορφή 

Η μορφή των συνεδριών με τους εκπαιδευτικούς ποικίλλει ανάλογα με τους στόχους και τα 

καθήκοντα των συνεδριάσεων. Προφανώς, η επιλεγμένη μορφή πρέπει να επιδιώκει την 

αποτελεσματικότητα, αλλά και την ευημερία των συμμετεχόντων. Εάν, για παράδειγμα, οι 

καθηγητές αναμένεται να ακούσουν κάποιον που θα δώσει πληροφορίες, έγγραφα ή / και 

μια παρουσίαση είναι σκόπιμο, να υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα τα οποία θα 

διευκολύνουν τη διαδικασία. Ωστόσο, αν οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να λάβουν 

αποφάσεις, να σχεδιάσουν ή να αναπτύξουν οποιεσδήποτε δραστηριότητα, θα μπορούσαν 

να οργανωθούν και σε μικρές ομάδες. Για αυτές τις συνεδρίες θα μπορούσαν να 

υιοθετηθούν διαφορετικές τεχνικές ομάδας, όπως brainstorming, τεχνική χιονοστιβάδας, 

παιχνίδι ρόλων κλπ. Η δυναμική και οι τεχνικές της ομάδας συνήθως διευκολύνουν την 

ισχυρή, βαθιά και ελεύθερη επικοινωνία. 

Συμβουλές και συστάσεις για τη συνάντηση 

Εκτός από τις συμβουλές και συστάσεις που αναφέρονται στα Α.1 και Α.2, για τις συνεδρίες 

των δασκάλων θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

• Εξηγήστε τη σημασία των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη της SSE και της ΠΕ 

λεπτομερώς 

• Βεβαιωθείτε ότι οι εκπαιδευτικοί κατανοούν την ευθύνη του συνόλου του προσωπικού 

για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την παροχή υποστήριξης σε άλλους 

ενδιαφερόμενους 

• Αν οι καθηγητές αναμένεται να εργαστούν σε ομάδες, να εξηγήσουν πώς οι ομάδες 

πρόκειται να προσαρμοστούν και να οργανωθούν, παρέχοντας λεπτομέρειες σχετικά 

με τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τον ρόλο κάθε μέλους στην ομάδα. 
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Α.3. Σχέδιο συνεδρίας για συλλόγους διδασκόντων 

Το κύριο πλεονέκτημα της αυτοαξιολόγησης είναι ότι το σχολείο είναι υπεύθυνο για την 

βελτίωση ανάπτυξη και διατήρηση της δικής του ποιότητας, αξιοποιώντας τα δικά του 

πλεονεκτήματα και πόρους. 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης στο σχολείο είναι η 

διαβούλευση - παραγωγική συζήτηση, η οποία βασίζεται στην οργανωμένη συζήτηση των 

μελών της σχολικής κοινότητας σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο που παρέχεται. Τα μέλη 

της σχολικής κοινότητας - σε ομάδες ή στην Ολομέλεια - συναντώνται στις συνεδρίες, 

υποβάλλουν τις απόψεις τους και καταγράφουν τις αξιολογήσεις τους σχετικά με την 

κατάσταση και τη λειτουργία του σχολείου σε κάθε τομέα εκπαιδευτικής διαδικασίας βάσει 

δεδομένων που είναι άμεσα διαθέσιμα στη σχολική μονάδα από το αρχείο, από τις 

στατιστικές κ.λπ.). Τα συμπεράσματα καταγράφονται και καταλήγουν σε μια ομόφωνη 

πρόταση των μελών της σχολικής κοινότητας (π.χ. για τη συνολική έκθεση αξιολόγησης του 

σχολείου) και τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες του σχολείου επισημαίνονται. Η αξία της 

διαδικασίας έγκειται στην ποιότητα του διαλόγου, στην παρουσίαση και αξιοποίηση των 

διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων και στη χρήση τεκμηριωμένων επιχειρημάτων κατά τη 

διάρκεια της διαβούλευσης με τον σύλλογο διδασκόντων. 

Ο ρόλος των ομάδων εργασίας 

Τα σχολικά συμβούλια δημιουργούνται από διάφορους ενδιαφερόμενους, ανάλογα με το 

νομικό πλαίσιο κάθε δικαιοδοσίας. Οι εκπρόσωποι τηε διοίκησης σχολικών μονάδωντών, 

των εκπαιδευτικών και των γονέων είναι συνήθως μέλη αυτών των οργάνων, αλλά σε 

ορισμένες χώρες εκπροσωπούνται ακόμη και μαθητές και τοπικές αρχές. 

Ως επαγγελματίες, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να απλώς υλοποιούν αποφάσεις. θα 

πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διατύπωση και την έγκριση αποφάσεων και στην 

αξιολόγηση της εφαρμογής τους (Niemi & Jakku-Sihvonen, 2006). 

Το Σχολικό Συμβούλιο αποφασίζει να συγκροτήσει ομάδες εργασίας. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, μπορεί να αποφασισθεί το έργο των συμμετεχόντων σε επίπεδο Ολομέλειας, 

ειδικά σε μικρά σχολικά συμβούλια, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σκόπιμο να 

συγκροτηθούν ομάδες εργασίας για να εξοικονομηθούν χρόνος και καλύτερα 

αποτελέσματα, ιδίως σε γεμάτα συμβούλια. Οι ομάδες εργασίας αναλαμβάνουν την 

υλοποίηση ενεργειών που εγκρίνονται από το σχολικό συμβούλιο, ενημερώνουν 

αναμενόμενα την Ολομέλεια του Σχολικού Συμβουλίου για την πρόοδο του έργου, 

συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς φορείς και με τους ενδιαφερόμενους, ανάλογα με τις 
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ανάγκες του σχεδίου δράσης, παρουσιάζουν Αποτελέσματα. της δράσης και να προτείνει 

μέτρα για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στον τομέα στον οποίο εργάστηκαν. 

Οι ομάδες εργασίας μπορούν να διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες και τις 

διαπραγματεύσεις, καθώς και την καλύτερη μελέτη και επεξεργασία των εγγράφων, την 

ανάλυση των ερωτηματολογίων και τα αποτελέσματα, μειώνοντας τον χρόνο των συνόδων 

της ολομέλειας και παρέχοντας καλύτερα τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά τη 

διαβούλευση με τα σχολικά συμβούλια. 

Η συνάντηση 

Ανάλογα με την ημερήσια διάταξη, η σύνθεση της ομάδας μπορεί να ποικίλει και μπορεί να 

οργανωθεί σε επίπεδο ομάδας ή σε επίπεδο ολόκληρου συμβουλίου. Για τους σκοπούς της 

συγκεκριμένης εργαλειοθήκης, θα επικεντρωθούμε σε μια συνάντηση σε ολομέλεια. 

(Συνεπώς, τα καθήκοντα των συναντήσεων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη σύνθεση 

της ομάδας και το στάδιο της διαδικασίας). 

Η συνάντηση των μελών του Σχολικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πολύ καλά οργανωμένη. 

Ο συντονιστής πρέπει να λάβει υπόψη: 

Α. Την προσεκτική προετοιμασία - παροχή λεπτομερών πληροφοριών 

Β. Ένα περιβάλλον που διευκολύνει την επικοινωνία 

Γ. Κάποια ελαφρά αναψυκτικά. 

Οι πληροφορίες σχετικά με τους στόχους της συνάντησης και τα θέματα που θα συζητηθούν 

θα πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να 

προετοιμάζονται και να συνεισφέρουν με ιδέες με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Τέτοιες 

πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία για την Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής 

Μονάδας την αντίστοιχη έκθεση  πιθανά μέτρα βελτίωσης του σχολείου και συγκεκριμένα 

στοιχεία σχετικά με τα επιτεύγματα των μαθηών ή άλλες πτυχές τις οποίες το σχολείο 

θεωρεί ότι πρέπει να είναι διαθέσιμες στους γονείς, ώστε να μπορεί να διεξαχθεί 

αποτελεσματική συζήτηση. Σύμφωνα με τους στόχους της συνάντησης, διάφορα θέματα 

μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη που θα καθοδηγήσει καθ 'όλη 

τη διαδικασία διαβούλευσης. 

Χώρος και ώρα 

Ο συντονιστής και ένα μέλος της της διοίλησης του σχολείου, θα πρέπει να ενημερώσει τους 

συμμετέχοντες εκ των προτέρων σχετικά με τον τόπο, την ώρα έναρξης και το 

χρονοδιάγραμμα της συνεδρίασης Επίσης, το Σχολικό Συμβούλιο πρέπει να ενημερώνεται, 

σχετικά με τον τόπο, το χρονοδιάγραμμα και τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

Ημερήσια διάταξη 
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Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης θα πρέπει να οριστεί προσεκτικά από τον συντονιστή 

και θα πρέπει να διανεμηθεί πριν από τη συνεδρίαση, αρκετές ημέρες νωρίτερα. 

Όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για το σκοπό της συνεδρίασης. Η ημερήσια διάταξη 

και κάθε άλλη σχετική πληροφορία θα πρέπει επίσης να διανέμεται πριν από τη συνάντηση, 

έτσι ώστε όλοι να μπορούν να την αναθεωρήσουν και να είναι προετοιμασμένοι να 

συζητήσουν τα θέματα. Το ενημερωτικό πακέτο μπορεί να περιλαμβάνει την έκθεση 

Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας και το ετήσιο σχέδιο δράσης και βελτίωσης του 

προηγούμενου έτους, την ανάλυση των δεδομένων των μαθητών, τις εκθέσεις των 

δραστηριοτήτων του σχολείου, την ανάλυση της φοίτησης των φοιτητών, την ανάλυση των 

αποχωρήσεων από το σχολείο, άλλες εκθέσεις ή αναλύσεις σχετικά με τις προτεραιότητες 

του σχολείου. 

Μορφή 

Είναι απόλυτα στη διακριτική ευχέρεια του συντονιστή πώς θέλει να διεξαγάγει τη σύνοδο. 

Μπορεί να είναι μια μεγάλη ομάδα που εργάζεται σε όλα τα σημεία της ατζέντας μαζί ή 

μικρές ομάδες που εργάζονται ταυτόχρονα σε ένα ή δύο σημεία. Προτείνεται ότι οι βασικές 

πληροφορίες που θα παρουσιαστούν ως PowerPoint σε ένα μηχάνημα σε περίπτωση 

μεγάλης ομάδας, ενώ για πολλές ομάδες οι σχετικές πληροφορίες θα παρουσιαστούν σε 

ένα μηχάνημα ανά ομάδα για να διατηρηθεί η συζήτηση εστιασμένη. Επιπλέον, απαιτείται 

συμφωνία σχετικά με μελλοντικές κοινές δραστηριότητες. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 

Εκτός από τις συμβουλές και τις συστάσεις που αναφέρονται στα Α.1 και Α.2, για τις 

συνεδρίες των σχολικών συμβουλίων θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

• Αγκαλιάστε την αλλαγή που εστιάζει στη βελτίωση 

• Διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης του αντικτύπου 

εντοπίζονται στο αρχικό στάδιο του σχεδιασμού. 

• Να κρατάτε τους εκπαιδευτικούς σε εγρήγορση και να τους προκαλείτε για να 

βελτιώσουν την απόδοσή τους 

• Διαχειριστείτε τις αντιστάσεις και κρατήστε όλους και όλες σε εγρήγορση. 

• Αναγνώριση της ανάγκης αξιολόγησης του σχολικου συμβουλίου 
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B. ΠΡΟΤΥΠΑ 

Β.1. Έκθεση σχολικής αυτοαξιολόγησης 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αυτό το έγγραφο καταγράφει την εστίαση και τα ευρήματα της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης 

των σχολείων μας, με συγκεκριμένες πληροφορίες για τις πηγές και τα αποτελέσματα. Στο 

τέλος, παρέχονται προτάσεις για στόχους βελτίωσης. Οι στόχοι και οι ενέργειες που θα 

εφαρμόσουμε για την επίτευξη των στόχων θα καθοριστούν στο Σχέδιο βελτίωσης των 

σχολείων μας. 

Το επίκεντρο αυτής της αξιολόγησης 

Αναλάβαμε την αυτοαξιολόγηση του σχολείου κατά την περίοδο (μήνας / έτος) έως (μήνας / 

έτος). Εκτιμήσαμε τις ακόλουθες πτυχές της διδασκαλίας και της μάθησης ή / και της ηγεσίας 

και της διαχείρισης: 

            Διδάσκοντας και μαθαίνοντας:   

Α.  

Β. 

            Ηγεσία και διαχείριση:   

Α.  

Β. 

2. ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

2.1 Μετά την ανάλυση SWOT, που σχετίζεται με την προαναφερθείσα εστίαση, 

διαπιστώσαμε τα ακόλουθα 

• Πλεονεκτήματα: 

• Αδυναμίες: 

• Ευκαιρίες: 

• Απειλές: 

2.2     ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

Ανατρέξτε σε εκθέσεις σχολείων / διαμερισμάτων, συνεντεύξεις γονέων / σπουδαστών / 

εκπαιδευτικών, πρακτικά σχολικών συνεδριάσεων, διαθέσεις μαθητών, επίτευγμα, γνώσεις και 

δεξιότητες κλπ. 

3. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗ.  

Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε την ακόλουθη πρακτική στο σχολείο μας 

Καθορίστε τις πτυχές της διδασκαλίας και της μάθησης και της καθοδήγησης και της 

διαχείρισης που το σχολείο έχει εντοπίσει και δίνει προτεραιότητα για περαιτέρω βελτίωση. 
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B.2. Χάρτης σχεδιασμού βελτίωσης 
Υο σχέδιο βελτίωσης 

Σχκοπός 1 : 
Δείκτες επιτυχίας: 
Χρονοδιάγραμμα: 

Δράσεις Στρατηγικές για 

κάθε δράση 

Ατομα ή ομάδες 

που έχουν την 

ευθήνη 

Δείκτες επιτυχίας Χρονοδιάγραμμα 

για στρατηγικές 

Επαναληψη 

Χρόνος Υπέυθυνος 

1.-        

    

    
    

    

2.-       
    

    

    

 
 

   

3.-       
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B.3 Ερωτηματολόγιο για μαθητή 

Όνομα Σχολείου:  ___________________________________________________________ 

Τάξη:    ___________________________ 

Φύλο:  Άρεν☐  Θήλη ☐  

Πόσο συχνά ισχύουν τα παρακάτω;  

 
 Πάντα  Συχνά 

Μερικές 

φορές 
Σπάνια Ποτέ 

1.  Μου αρέσει να είμαι στο σχολείο. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.  
Προσπαθώ να δώσω τα δυνατά μου 

κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3.  Ξέρω που είμαι στη μάθηση μου. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4.  
Ξέρω πώς μπορώ να βελτιώσω την 

ακαδημαϊκή μου επίδοση στο σχολείο. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5.  

Υποστηρίζομαι από τους δασκάλους 

μου για να πετύχω τους ακαδημαϊκούς 

μου στόχους. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6.  

Μπορώ να δημιουργήσω συνδέσεις 

μεταξύ της μάθησης (διδάσκονται 

θέματα) σε διάφορα μαθήματα / 

τομείς σπουδών. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7.  

Ξέρω ότι οι πράξεις μου μπορεί να 

έχουν συνέπειες, έτσι συμπεριφέρομαι 

υπεύθυνα. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8.  
Εκτιμώ ότι είμαι μέλος της ομάδας με 

την οποία μαθαίνω. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9.  

Κατανοώ τον σκοπό των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων που διοργανώνουν οι 

δάσκαλοί μου. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10.  

Το περιβάλλον της τάξης μου βασίζεται 

στον αμοιβαίο σεβασμό, την 

επιβεβαίωση και την εμπιστοσύνη. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11.  

Συμμετέχω σε μαθησιακές εμπειρίες 

που είναι τόσο προκλητικές όσο και 

υποστηρικτικές. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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12.  
Συμμερίζομαι τις απόψεις και τις 

εμπειρίες μου στην ταξική συζήτηση. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13.  
Οι δάσκαλοί μου παρατηρούν όταν 

είμαι καλός σε κάτι. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14.  Ρωτώ τις ερωτήσεις όποτε αισθάνομαι 

την ανάγκη. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15.  Δεν φοβάμαι να διακινδυνεύσω μια 

εσφαλμένη απάντηση. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16.  Μιλάω με τους δασκάλους μου εάν 

έχω κάποιο πρόβλημα. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17.  Μπορώ να δω ξεκάθαρα την εξέλιξη 

στα μαθήματα των δασκάλων μου. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18.  Τα σχόλια των εκπαιδευτικών μου 

βοηθούν να ξεπεράσω τα λάθη μου και 

να επιτύχω καλύτερα. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

19.  Οι δάσκαλοι έχουν τις απαραίτητες 

γνώσεις του θέματος. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

20.  Οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν μια 

ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας για να 

μας κρατήσουν όλους εμπλακεί. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

21.  Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν μια 

σειρά ερωτήσεων για να μας 

βοηθήσουν να συμμετάσχουμε 

πλήρως. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

22.  Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται χρόνο για 

να βοηθήσουν μεμονωμένους μαθητές 

που χρειάζονται βοήθεια. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

23.  Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν 

ποικιλία μαθησιακών πόρων για να 

ενισχύσουν τη μαθησιακή εμπειρία 

μας. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

24.  Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν μια σειρά 

από εργασίες και δραστηριότητες 

αξιολόγησης. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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25.  Για κάθε προγραμματισμένο έργο, οι 

δάσκαλοι μοιράζονται / αναπτύσσουν 

κριτήρια επιτυχίας μαζί μας. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

26.  Οι εκπαιδευτικοί βοηθούν ο ένας τον 

άλλον και συνεργάζονται. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

27.  Το σχολείο ενθαρρύνει τους μαθητές 

να σέβονται τους ανθρώπους από 

άλλα περιβάλλοντα και να 

αντιμετωπίζουν όλους εξίσου. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

28.  Νιώθω σαν να είμαι μέλος της 

σχολικής κοινότητας. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

29.  Οι σχολικοί ηγέτες προωθούν μια 

κουλτούρα μάθησης στο σχολείο. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

30.  Για καλύτερη διδασκαλία 

οργανώνονται σεμινάρια κατάρτισης 

εκπαιδευτικών στο σχολείο. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

31.  Το σχολείο θέτει τις υψηλές 

προσδοκίες της μάθησης για τους 

μαθητές. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

32.  Το σχολείο θέτει υψηλές προσδοκίες 

συμπεριφοράς για τους μαθητές. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

33.  Οι σχολικοί ηγέτες προωθούν την 

καινοτομία και τη δημιουργικότητα 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

34.  Οι σχολικοί ηγέτες εορτάζουν 

μεμονωμένα επιτεύγματα 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

35.  Οι σχολικοί ηγέτες εορτάζουν 

συλλογικά επιτεύγματα. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

36.  Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα 

ευκαιριών μάθησης μεταξύ των 

προγραμμάτων σπουδών και της 

εξωσχολικής εκπαίδευσης. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

37.  Οι σχολικοί ηγέτες εξασφαλίζουν την 

κατανομή του κατάλληλου χρόνου για 

κάθε θέμα στο σχολικό 

χρονοδιάγραμμα. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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38.  Το σχολικό περιβάλλον είναι ασφαλές 

τόσο για τους μαθητές όσο και για το 

προσωπικό. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

39.  Οι σχολικοί ηγέτες ενθαρρύνουν τις 

σεξουαλικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

40.  Οι σχολικοί ηγέτες επικοινωνούν με 

τους γονείς για την υποστήριξη της 

μάθησης των μαθητών. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

41.  Οι σχολικοί ηγέτες επικοινωνούν με 

τους γονείς για να υποστηρίξουν την 

ευημερία των μαθητών. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

42.  Οι σχολικοί ηγέτες διατηρούν 

αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με άλλα 

σχολεία και την ευρύτερη κοινότητα. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

43.  Οι ηγέτες των σχολείων εξουσιοδοτούν 

τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν 

ηγετικούς ρόλους για να οδηγήσουν τη 

μάθηση. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

44.  Οι διευθυντές σχολείων ενθαρρύνουν 

την ομαδική εργασία σε όλες τις 

πτυχές της σχολικής ζωής. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

45.  Οι σχολικοί ηγέτες εκτιμούν τις 

απόψεις μας 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

46.  Οι ηγέτες των σχολείων διασφαλίζουν 

ότι το μαθητικό συμβούλιο εκλέγεται 

δημοκρατικά. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

47.  Οι διευθυντές των σχολείων 

εξασφαλίζουν ότι το μαθητικό 

συμβούλιο είναι εκπρόσωπος των 

φοιτητών 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

48.  Το μαθητικό συμβούλιο έχει ενεργό 

ρόλο στη λήψη αποφάσεων. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

49.  Το μαθητικό συμβούλιο έχει κάποιο 

ρόλο στην ανάπτυξη πολιτικής στο 

σχολείο. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

50.  Η ηγεσία του σχολείου υποστηρίζουει 

τους μαθητέςτές να αναλαμβάνουν 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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ηγετικούς ρόλους παρέχοντας 

ευκαιρίες να οδηγήσουν πρωτοβουλίες 

στο σχολείο 

 

Κάποια άλλη πρόταση; 
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B.4. Ερωτηματολόγο έρευνας για γονείς  

 

Αριθμός μαθητή:  ___________________________ 

Τάξη:    ___________________________ 

Το φύλο σας:  Άρεν  ☐  Θήλυ ☐  

 

 Αλληλεπίδρασγ Γονέων - 

Σχολείου 
Πάντα  Συχνά 

Μερικές 

φορές 
Σπάνια Ποτέ 

1.  Το σχολείο εφαρμόζει διάφορες 

μορφές επικοινωνίας με τους 

γονείς 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.  Η επικοινωνία σχολίου - γονέων 

βασίζεται στην αμοιβαία 

εμπιστοσύνη, σεβασμό και 

αποδοχή. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3.  Το σχολείο εφαρμόζει έγκαιρα και 

επαρκή μέτρα όταν οι γονείς 

αναζητούν υποστήριξη για την 

επίλυση ενός προβλήματος. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4.  Έχω ευκαιρίες να δώσω προτάσεις 

για διαφορετικές σχολικές 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

Βρισκόμαστε στη διαδικασία αυτοαξιολόγησς στο σχολείο μας. Οι απόψεις των γονέων 

είναι πολύ σημαντικές για εμάς και μπορούν πραγματικά να μας βοηθήσουν. Με τις 

απόψεις σας, μπορούμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης 

και της μάθησης των μαθητών/τριώνστο σχολείο μας. 

Το ερωτηματολόγιο για να συμπληρωθεί δεν πρέπει να χρειάζεται πάνω από  10 λεπτά. 

Θα είμαστε πολύ ευγνώμονες αν το συμπληρώσετε και το επιστρέψετε στο σχολείο πριν 

από την (εισάγετε ημερομηνία). 

  Σημειώστε ότι μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο ανώνυμα και ότι όλες οι 

μεμονωμένες απαντήσεις θα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά. 

 

(Εισάγετε το όνομ του Διευθυντή/ντριας) 

(Εισάγεται ημερομηνία) 
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πρωτοβουλίες και 

δραστηριότητες. 

5.  Το σχολείο εξασφαλίζει τις 

βέλτιστες συνθήκες για 

αποτελεσματική αλληλεπίδραση 

με τους γονείς. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6.  Έχω ευκαιρίες να συμμετέχω στη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με τη 

βελτίωση και την ανάπτυξη του 

σχολείου. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7.  Έχω ευκαιρίες να συμμετέχω σε 

διάφορες σχολικές 

δραστηριότητες και 

πρωτοβουλίες. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Υποστήριξη της ανάπτυξης και 

της προόδου των μαθητών 
Πάντα  Συχνά 

Μερικές 

φορές 
Σπάνια Ποτέ 

8.  Το σχολικό περιβάλλον είναι 

ευνοϊκό και διεγείρει την 

ανάπτυξη του παιδιού μου. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9.  Οι δάσκαλοι παρακινούν το παιδί 

μου να επιτύχει το καλύτερο. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10.  Οι δάσκαλοι παρέχουν πρόσθετη 

υποστήριξη στο παιδί μου, αν 

είναι απαραίτητο. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11.  Το σχολείο παρέχει διάφορες 

δραστηριότητες που ικανοποιούν 

τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 

του παιδιού μου. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12.  Το σχολείο παρέχει διάφορες 

υπηρεσίες που είναι χρήσιμες για 

το παιδί μου. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13.  Το σχολείο διδάσκει το παιδί μου 

να είναι ανεξάρτητο και με 

αυτοπεποίθηση στις δικές του 

ικανότητες. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14.  Το σχολείο παρέχει τακτικές 

πληροφορίες για την πρόοδο του 

παιδιού μου. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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15.  Το σχολείο παρέχει εκπαίδευση 

που υποστηρίζει την περαιτέρω 

εκπαίδευση και το επαγγελματικό 

μέλλον του παιδιού μου. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16.  Το σχολείο παρέχει έγκαιρη 

υποστήριξη στους γονείς, εάν 

χρειαστεί. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17.  Το παιδί μου βελτιώνει τα 

ακαδημαϊκά του επιτεύγματα. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18.  Το σχολείο βοηθά και υποστηρίζει 

τους γονείς σε περίπτωση που 

απαιτείται παραπομπή σε άλλα 

ιδρύματα σχετικά με την 

προσωπική και εκπαιδευτική 

ανάπτυξη του παιδιού μου. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

19.  Το σχολείο υποστηρίζει και 

διεγείρει την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων μάθησης του παιδιού 

μου. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Εκπαιδευτικό περιβάλλον 
Πάντα  Συχνά 

Μερικές 

φορές 
Σπάνια Ποτέ 

20.  Το παιδί μου αισθάνεται ασφαλές 

και ασφαλές στο σχολείο. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

21.  Το παιδί μου δεν εκφοβίζεται ούτε 

παρενοχλείται στο σχολείο. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

22.  Το σχολείο εφαρμόζει κατάλληλα 

μέτρα σε περιπτώσεις 

επιθετικότητας και Buling στο 

σχολείο. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

23.  Το σχολείο παρέσχε τις βέλτιστες 

συνθήκες για αποτελεσματική 

διδασκαλία. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

24.  Το σχολείο παρέχει χρήσιμα 

εκπαιδευτικά υλικά και πόρους. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

25.  Το σχολείο παρέχει βέλτιστες και 

σύγχρονες εκπαιδευτικές 

τεχνολογίες για τη διαδικασία 

διδασκαλίας. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Κάποια άλλη πρόταση; 
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C. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2 
Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποστήριξη και οικονομικοί πόροι 

• Οι υπάρχοντες χώροι επαρκούν για την εφαρμογή του σχολικού προγράμματος 

σπουδών. 

• Οι υφιστάμενοι σχολικοί χώροι είναι κατάλληλοι για τη διδασκαλία και τη σχολική 

ζωή. 

• Οι αίθουσες διδασκαλίας καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών στην τάξη / τάξη. 

• Οι ειδικές αίθουσες διδασκαλίας και οι περιοχές του σχολείου (π.χ. εργαστήρια 

φυσικής-χημείας, εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, αίθουσες τέχνης, 

μουσικές τάξεις, αίθουσες ανάγνωσης βιβλιοθηκών κλπ.) επαρκούν για την 

ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών. 

• Οι αίθουσες δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων (π.χ. θέατρο, πολυχώρος, 

αμφιθέατρο) ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σχολικής ζωής. 

• Οι τομείς σχολικής διοίκησης (γραφεία διευθυντών, αντιπρόσωποι, γραφεία 

καθηγητών) καλύπτουν τις εργασιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών. 

• Οι περιοχές εξασφάλισης (καντίνα, θυρωρός, αποθήκη, ιατρείο, τουαλέτες) 

καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 

• Οι εξωτερικοί χώροι (αυλές, στάδια) επαρκούν για τον αριθμό των μαθητών / τριών. 

• Οι σχολικοί χώροι είναι λειτουργικοί (κατάλληλη θερμοκρασία και φωτισμός, μη 

ενοχλητικός θόρυβος, σκιασμένη αυλή, καθίσματα κλπ.). 

• Οι τάξεις είναι κατάλληλες για τη διδασκαλία των διαφόρων μαθημάτων. 

• Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς για τους μαθητές και τους δασκάλους 

του σχολείου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής για άτομα με προβλήματα 

κινητικότητας (ανελκυστήρες, ειδικές ράμπες κ.λπ.). 

•  Ο σχολικός εξοπλισμός και πόροι επαρκούν για την εφαρμογή του σχολικού 

προγράμματος σπουδών. 

•  Ο σχολικός εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 

ανάγκες διδασκαλίας και στις διαδικασίες μάθησης. 

• Το σχολείο διαθέτει τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό (όργανα και υλικά 

εργαστηρίων φυσικής-χημείας, μουσικά όργανα, υλικά ζωγραφικής, υπολογιστές κλπ.) 

για να διδάξουν τα διάφορα μαθήματα. 

 
2  Οι παραπάνω περιοχές και οι δείκτες αναφέρονται –πηγή της εργασίας- στην αντίστοιχη πρόταση 

υλοποίησης του Ελληνικού Υπουργείου . 
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• Η υποδομή του σχολείου σε οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας ικανοποιεί τις 

ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών 

• Οι αίθουσες δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων (π.χ. θεάτρου, πολλαπλών χρήσεων, 

αμφιθεάτρου) διαθέτουν τον απαραίτητο για τη λειτουργία τους εξοπλισμό. 

• Οι ειδικές αίθουσες και χώροι του σχολείου (π.χ. εργαστήρια φυσικής-χημείας, 

εργαστήριο Η/Υ, αίθουσα καλλιτεχνικών, αίθουσα μουσικής, αίθουσα βιβλιοθήκης-

αναγνωστηρίου κ.ά.) διαθέτουν τον απαραίτητο για τη λειτουργία τους εξοπλισμό. 

• Ο εξοπλισμός των χώρων διοίκησης του σχολείου (γραφεία Διευθυντή, 

Υποδιευθυντή, γραφεία εκπαιδευτικών) ανταποκρίνεται στις εργασιακές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών. 

• Το σχολείο διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (κατάλληλες υποδομές 

πληροφορικής και δίκτυα επικοινωνίας) για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην καθημερινή 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Οι διαθέσιμοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι σύγχρονης τεχνολογίας. 

• Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι επαρκούν για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού 

έργου στο σχολείο (ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ενισχυτικών και άλλων 

παρεμβάσεων, καθώς και προγραμμάτων τοπικού/εθνικού/διεθνούς επιπέδου). 

• Ο Δήμος, ο Σύλλογος Γονέων ή η τοπική κοινωνία ενισχύει οικονομικά το σχολείο. 

Δεδομένα του σχολείου 

• Οι κενές θέσεις των εκπαιδευτικών καλύπτονται έγκαιρα με την έναρξη του 

σχολικού έτους. 

• Το σχολείο διαθέτει τους εκπαιδευτικούς που απαιτούνται ανά ειδικότητα για τη 

διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. 

• Η αναλογία ανάμεσα στο μόνιμο προσωπικό και τους αναπληρωτές/ωρομίσθιους 

εκπαιδευτικούς δε δημιουργεί κωλύματα στο σχολικό πρόγραμμα. 

• Η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών. 

• Η εμπειρία των εκπαιδευτικών επαρκεί για την υλοποίηση του Προγράμματος 

Σπουδών και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εντός και εκτός σχολείου. 

• Οι ανάγκες των μαθητών για ειδική ή πρόσθετη διδασκαλία (ενισχυτική διδασκαλία, 

Τάξη Υποδοχής, Τμήμα Ένταξης) καλύπτονται επαρκώς από το διδακτικό προσωπικό. 

• Οι ανάγκες του σχολείου σε ειδικό επιστημονικό προσωπικό (για ζητήματα 

καθοδήγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης των μαθητών/τριών) καλύπτονται 

επαρκώς από τη συνεργασία του σχολείου με εξειδικευμένα κέντρα και υπηρεσίες του 

Υπουργείου Παιδείας. 

• Το διοικητικό προσωπικό επαρκεί για τη στήριξη του διδακτικού και διοικητικού 
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έργου του σχολείου. 

• Το βοηθητικό προσωπικό με αρμοδιότητες σχετικές με την καθαριότητα, συντήρηση 

και φύλαξη του σχολείου καλύπτει τις ανάγκες της σχολικής μονάδας. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

• Η Διεύθυνση με τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας έχει διατυπώσει 

τις κεντρικές επιδιώξεις του σχολείου σχετικά με το τι οφείλει να επιτύχει κατά τα επόμενα 

χρόνια (όραμα, αξίες και στόχοι του σχολείου). 

• Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών και 

εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου για την αντιμετώπιση των διαφόρων 

προβλημάτων. 

• Η Διεύθυνση υποστηρίζει ένα συνεργατικό, συμμετοχικό, συλλογικό πλαίσιο 

εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας. 

• Οι αποφάσεις που ρυθμίζουν τη σχολική ζωή είναι αποτέλεσμα συλλογικών και 

δημοκρατικών διαδικασιών. 

• Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ισότιμα στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τη 

λειτουργία του σχολείου. 

• Η Διεύθυνση διασφαλίζει την τήρηση των αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων. 

• Ενθαρρύνεται η συμμετοχή των μαθητών στις αποφάσεις του σχολείου, όπου 

προβλέπεται. 

• Οι απόψεις και τα αιτήματα μαθητών και γονέων λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό 

και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

• Διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες για την αποτελεσματική επικοινωνία των 

μελών της σχολικής κοινότητας μεταξύ τους και με το εξωτερικό περιβάλλον. 

• Η Διεύθυνση διασφαλίζει θετικό κλίμα και υποστηρίζει τη λειτουργία του σχολείου 

ως χώρο μάθησης και παροχής ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές. 

• Η Διεύθυνση υποστηρίζει και συντονίζει την άρτια και καλή ανάπτυξη του σχολικού 

προγράμματος. 

• Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, ο Σύλλογος Διδασκόντων θέτει συγκεκριμένους 

στόχους και προτεραιότητες και προγραμματίζει τις δράσεις για την υλοποίησή τους. 

• Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες του σχολείου πραγματοποιούνται με τρόπο 

ικανοποιητικό. 

• Η διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος διέπεται από παιδαγωγικές - 

διδακτικές αρχές και παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες μαθητών και 

εκπαιδευτικών. 

• Αναλαμβάνονται οι απαραίτητες πρωτοβουλίες και ενέργειες με σκοπό την τήρηση 

του ωρολογίου προγράμματος (π.χ. λόγω απουσίας εκπαιδευτικών). 
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• Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεργάζεται με τους μαθητές για την καλύτερη 

υλοποίηση του σχολικού προγράμματος. 

• Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεργάζεται με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων για τη 

διαμόρφωση και αποτελεσματική εφαρμογή του σχολικού προγράμματος. 

• Η Διεύθυνση εξασφαλίζει την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του προσωπικού 

σχετικά με τα θέματα που το αφορούν. 

• Οι διοικητικές/εξωδιδακτικές εργασίες οργανώνονται αποτελεσματικά σύμφωνα με 

τις προτεραιότητες της σχολικής μονάδας. 

• Η Διεύθυνση διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις πιθανές διαφορές / διαφωνίες μεταξύ 

των μελών της σχολικής κοινότητας. 

 

Ηγεσία, Διοίκηση και Οργάνωση του Σχολείου 

• Η διαχείριση των οικονομικών πόρων γίνεται με ορθολογικό τρόπο. 

• Ο Σύλλογος Διδασκόντων συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση των 

πόρων του σχολείου. 

• Η Διεύθυνση του σχολείου συνεργάζεται αποτελεσματικά με τη Σχολική Επιτροπή στην 

κατανομή και στη διαχείριση των πόρων. 

• Η Διεύθυνση του σχολείου φροντίζει για τη συντήρηση του κτηρίου. 

• Η Διεύθυνση του σχολείου φροντίζει για την καθαριότητα του κτηρίου σε συνεργασία 

με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. 

• Το σχολείο λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των 

μαθητών σε όλους τους χώρους. 

• Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές έχουν εύκολη πρόσβαση στα διαθέσιμα μέσα 

(διάφορους χώρους και εξοπλισμό). 

• Η Διεύθυνση του σχολείου ενθαρρύνει την αξιοποίηση των υποδομών και του 

εξοπλισμού του σχολείου από εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

• Παρέχεται η δυνατότητα στους γονείς και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας να 

αξιοποιούν τις υποδομές και τα μέσα του σχολείου για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

εκτός σχολικού προγράμματος. 

• Το σχολείο αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων και μέσων 

με στόχο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του σχολικού προγράμματος (π.χ. χρήση του 

γηπέδου του Δήμου από τους μαθητές του σχολείου). 

• Το σχολείο εφαρμόζει ολοκληρωμένη πολιτική για την ένταξη των ΤΠΕ στη λειτουργία 

του σχολείου (υποστήριξη διδασκαλίας και μάθησης, επικοινωνία εντός και εκτός 

σχολείου, ανάπτυξη δικτύων). 



Μία φιλική ως προς το χρήστη εργαλειοθήκη για την αυτοαξιολόγηση και τη βελτίωση του σχολείου  

 

 
 

112 
 

• Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου αξιοποιείται ανάλογα με τις δεξιότητες και τις 

εμπειρίες του κάθε μέλους για τις ανάγκες του σχολείου. 

• Η κατανομή των αρμοδιοτήτων στους εκπαιδευτικούς του σχολείου είναι δίκαιη. 

• Η Διεύθυνση υποστηρίζει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα ή/και τάξη 

αλλά και ανάμεσα σε ειδικότητες και τάξεις. 

• Αναπτύσσονται διαδικασίες στήριξης των εκπαιδευτικών στις ιδιαίτερες επιστημονικές 

και παιδαγωγικές τους ανάγκες. 

• Στο σχολείο πραγματοποιούνται ενδοσχολικές επιμορφώσεις για τις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών. 

• Στο σχολείο πραγματοποιούνται ενδοσχολικές επιμορφώσεις από ειδικούς επιστήμονες 

με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων. 

• Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε επιμορφωτικά 

προγράμματα, εκπαιδευτικά ερευνητικά προγράμματα ή /και επιστημονικά συνέδρια. 

• Το σχολείο δημιουργεί συνθήκες επιτυχίας των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν οι 

εκπαιδευτικοί για την επαγγελματική τους ανάπτυξη (π.χ. υποστήριξη της δυνατότητας για 

από κοινού σχεδιασμό της διδασκαλίας κ.λπ.). 

• Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται τακτικά μεταξύ τους για διάφορα παιδαγωγικά/ 

διδακτικά θέματα (τρόποι αξιολόγησης μαθητών, διαθεματική προσέγγιση μιας διδακτικής 

ενότητας κ.λπ.). 

• Το σχολείο υποστηρίζει την ομαλή προσαρμογή και ένταξη των νέων μελών του 

εκπαιδευτικού προσωπικού 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

• Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει τη διδασκαλία τόσο σε ετήσια βάση όσο και σε επίπεδο 

ενότητας. Προβαίνει σε συνολική θεώρηση της ύλης και προγραμματίζει τη διδασκαλία των 

επιμέρους ενοτήτων σε σχέση με τους στόχους του μαθήματος, το χρονικό πλαίσιο και το 

συγκεκριμένο μαθητικό δυναμικό της τάξης του. 

• Ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει συστηματικά τη διδασκαλία του σε επίπεδο 

διδακτικής ώρας, καθορίζοντας σαφείς διδακτικούς/μαθησιακούς στόχους και τους τρόπους 

επίτευξής τους (π.χ. στρατηγικές διδασκαλίας και οργάνωσης της τάξης, μέσα διδασκαλίας, 

διδακτικό χρόνο, μεθόδους αξιολόγησης των μαθητών). 

• Ο εκπαιδευτικός οργανώνει το συνολικό διδακτικό χρόνο (σε ετήσια βάση) και 

αξιοποιεί αποτελεσματικά τη διδακτική ώρα για την υλοποίηση των στόχων και του 

περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών. 

• Χρησιμοποιείται ποικιλία διδακτικών μεθόδων ανάλογα με το αντικείμενο 

διδασκαλίας, τις γνώσεις, το επίπεδο κατανόησης και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. 
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• Εφαρμόζονται ποικίλα οργανωτικά σχήματα στην τάξη (διδασκαλία στο σύνολο της 

τάξης ως ομάδας, εξατομικευμένη διδασκαλία, διδασκαλία με ομάδες εργασίας) ανάλογα με 

τους στόχους του μαθήματος και τις ανάγκες του κάθε μαθητή. 

• Ο έλεγχος, η παρουσίαση και η συζήτηση των εργασιών αξιοποιούνται συστηματικά 

για την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης αλλά και για την εκτίμηση της επίδοσης 

των μαθητών. 

• Ο εκπαιδευτικός αναζητά, οργανώνει και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα 

διδασκαλίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών και τις ανάγκες των 

μαθητών. 

• Οι μαθητές χρησιμοποιούν με δημιουργικό τρόπο τον εξοπλισμό και τα διαθέσιμα 

μέσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

• Η εργασία που ανατίθεται στους μαθητές υποστηρίζει και επεκτείνει τους στόχους 

και το περιεχόμενο διδασκαλίας και είναι ανάλογου βαθμού δυσκολίας με τις δυνατότητες 

των μαθητών. 

• Οι μαθητές συμμετέχουν σε συλλογικές εργασίες και συνεργάζονται 

αποτελεσματικά σε ομάδες διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους. 

• Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της 

μάθησης. 

• Οι μαθητές συμμετέχουν στο μάθημα, διατυπώνουν προβληματισμούς και 

υποστηρίζουν τις προσωπικές τους απόψεις. 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

• Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές συνδιαμορφώνουν το πλαίσιο και τον κανονισμό 

λειτουργίας της τάξης. 

• Ο εκπαιδευτικός φροντίζει για την οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας. 

Διαμορφώνει στην τάξη κλίμα αλληλοκατανόησης, δείχνει σεβασμό στην προσωπικότητα 

του μαθητή, αντιμετωπίζει με διακριτικότητα ζητήματα πειθαρχίας που τυχόν 

παρουσιάζονται, ρυθμίζει συγκρούσεις με ορθολογική επιχειρηματολογία. 

• Στην τάξη καλλιεργείται κλίμα συμμετοχικότητας, συνεργασίας και 

συλλογικότητας. Ο ρόλος που υιοθετεί ο εκπαιδευτικός κατά τη διδασκαλία (π.χ. ρόλος 

συντονιστή) βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. 

• Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει και επιβραβεύει άμεσα τη συνεισφορά του κάθε μαθητή 

στη μαθησιακή διαδικασία σε συνδυασμό με προηγούμενες επιδόσεις του. 

• Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ποικιλία ή συνδυασμό μεθόδων/τεχνικών 

αξιολόγησης ανάλογα με τους στόχους και το περιεχόμενο του μαθήματος. 

• Χρησιμοποιούνται τρόποι συστηματικής καταγραφής των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης των μαθητών με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους για τη 



Μία φιλική ως προς το χρήστη εργαλειοθήκη για την αυτοαξιολόγηση και τη βελτίωση του σχολείου  

 

 
 

114 
 

βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης. 

• Τηρούνται αρχεία με στοιχεία που αφορούν την ποιότητα της εργασίας, την πρόοδο, 

τα επιτεύγματα ή τα προβλήματα στην επίδοση των μαθητών (όχι μόνο αριθμητικά, αλλά 

και περιγραφικά). 

• Οι μαθητές ενημερώνονται τακτικά για την ποιότητα της εργασίας τους, τις 

επιδόσεις τους και την πρόοδό τους. 

• Οι μαθητές συζητούν με τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την πρόοδό τους και οι 

απόψεις τους λαμβάνονται υπόψη. 

• Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις αξιοποιούνται για 

την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και τη βελτίωση των μαθητών. 

• Παρακολουθείται η ατομική πρόοδος του μαθητή (ή ομάδων μαθητών) και 

αναπτύσσονται δράσεις εξατομικευμένης ή διαφοροποιημένης υποστήριξης σε μαθητές. 

Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο /Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών και μεταξύ των 

μαθητών 

• Οι εκπαιδευτικοί αναζητούν ευκαιρίες και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για 

δημιουργική συνεργασία με τους μαθητές. 

• Οι σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών διέπονται από τις αρχές 

της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και της εμπιστοσύνης. 

• Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή των μαθητών σε 

δραστηριότητες που καλλιεργούν τη συνεργατικότητα και την αλληλοβοήθεια. 

• Οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών στο 

χώρο του σχολείου με ευαισθησία, διακριτικότητα, αλλά και την απαιτούμενη συνέπεια, με 

γνώμονα την ομαλή λειτουργία του σχολείου. 

• Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τους μαθητές για την οργάνωση εκδηλώσεων 

και άλλων δραστηριοτήτων. 

• Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τους μαθητές για τη διευθέτηση προβλημάτων 

της μαθητικής κοινότητας. 

• Οι σχέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών 

συμβάλλουν στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. 

• Οι μαθητές συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες που έχουν 

διαμορφωθεί στο σχολικό περιβάλλον. 

• Οι μαθητές συνεργάζονται δημιουργικά μεταξύ τους για όλα τα θέματα της 

σχολικής ζωής. 

• Οι κανόνες που ρυθμίζουν τη σχολική ζωή είναι απόρροια συναίνεσης όλων των 

συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Προγράμματα, Παρεμβάσεις και Δράσεις Βελτίωσης Εκπαιδευτικά προγράμματα και 

καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις 

• Στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή σε προαιρετικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. 

• Στο σχολείο υποστηρίζονται και ενισχύονται οι πρωτοβουλίες και οι δραστηριότητες 

των μαθητών. 

• Στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή των μαθητών σε 

πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. 

• Στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή ομιλιών – διαλέξεων 

σχετικά με θέματα ειδικού ενδιαφέροντος των μαθητών. 

• Πραγματοποιούνται επισκέψεις των μαθητών σε τόπους επιστημονικού ή 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

• Αναπτύσσονται πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή των μαθητών σε μαθητικούς 

διαγωνισμούς. 

• Στο σχολείο υποστηρίζεται κα ενισχύεται η λειτουργία των Μαθητικών Ομίλων. 

• Ενθαρρύνεται η εθελοντική δραστηριότητα μαθητών και εκπαιδευτικών 

(περιποίηση σχολικού κήπου, περιβαλλοντικές δράσεις). 

• Το σχολείο ενθαρρύνει την ανάπτυξη αξιών, στάσεων και δεξιοτήτων ώστε οι 

μαθητές να συμμετέχουν ως υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες σε μια δημοκρατική κοινωνία. 

• Το σχολείο ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης μαθητών και γονέων 

στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο. 

• Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν τις καινοτομικές αλλαγές που εισάγονται στη 

σχολική μονάδα και διευκολύνουν την εφαρμογή τους. 

• Οι εκπαιδευτικοί δοκιμάζουν και πειραματίζονται σε καινοτόμες δράσεις και 

πρωτοβουλίες στο σχολείο. 

• Στο σχολείο λειτουργούν προγράμματα και αναπτύσσονται δράσεις ενισχυτικού, 

υποστηρικτικού και αντισταθμιστικού χαρακτήρα. 

• Στο σχολείο λειτουργούν ειδικά προγράμματα για ειδικές κατηγορίες μαθητών 

(ενισχυτική διδασκαλία, φροντιστηριακά μαθήματα, τάξη υποδοχής, τμήμα ένταξης). 

• Το σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό την καταπολέμηση 

των διαχωρισμών και του αποκλεισμού και την ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και της 

συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. 

• Το σχολείο μεριμνά για την παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους τους μαθητές. 

• Στο σχολείο προβλέπονται και λειτουργούν διαδικασίες για την παρακολούθηση της 

φοίτησης των μαθητών. 
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• Το σχολείο λαμβάνει μέτρα για την υποστήριξη μαθητών που απουσιάζουν από το 

σχολείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα Φοίτηση και διαρροή μαθητών 

• Οι διαδικασίες που προβλέπονται και λειτουργούν στο σχολείο για την 

παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών είναι αποτελεσματικές. 

• Το σχολείο γνωρίζει ποιοι μαθητές απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. 

περισσότερο από μια βδομάδα), καθώς και τους λόγους απουσίας τους. 

• Οι μαθητές προσέρχονται έγκαιρα στα μαθήματα. 

• Οι μαθητές παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του ημερησίου προγράμματος. 

• Το σχολείο αντιμετωπίζει με επιτυχία περιπτώσεις μαθητών  που απουσιάζουν από 

το σχολείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

• Τα ειδικά προγράμματα που λειτουργούν στο σχολείο για ορισμένα κατηγορίες 

μαθητών (ενισχυτική διδασκαλία, φροντιστηριακά μαθήματα, τάξεις υποδοχής, τμήμα 

ένταξης) συμβάλλουν αποτελεσματικά στη μείωση απουσιών και του αριθμού των μαθητών 

που εγκαταλείπουν το σχολείο. 

• Οι περιπτώσεις μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο είναι περιορισμένες. 

 

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών 

• Τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών ανταποκρίνονται στους στόχους και τα 

περιεχόμενα του Προγράμματος Σπουδών. 

• Όλοι οι μαθητές – χαμηλής, μέσης, υψηλής επίδοσης – παρουσιάζουν πρόοδο σε 

σχέση με προηγούμενα επιτεύγματά τους. 

• Η διαφορά μεταξύ των χαμηλών και των υψηλών επιδόσεων των μαθητών 

μειώνεται κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 

• Η ατομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη των μαθητών αποτελεί ένα βασικό 

θέμα προβληματισμού και συζήτησης μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου. 

• Όλοι οι μαθητές γίνονται αποδεκτοί από τους συμμαθητές τους ανεξάρτητα από 

την εθνική τους καταγωγή, το χρώμα τους ή τις μαθησιακές δυσκολίες που έχουν. 

• Οι προσπάθειες του σχολείου να προσφέρει σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες 

μάθησης είναι αποτελεσματικές. 

• Οι μαθητές αντιμετωπίζουν με ευαισθησία τα προβλήματα της κοινότητας. 

• Οι μαθητές λαμβάνουν αποφάσεις και τις υλοποιούν με υπευθυνότητα. 

• Οι μαθητές αντιμετωπίζουν με υπευθυνότητα τις σχολικές τους υποχρεώσεις και 

επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τη μάθηση. 
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• Οι μαθητές συμμετέχουν συλλογικά και υπεύθυνα στη διαχείριση των 

προβλημάτων της σχολικής ζωής. 

• Οι μαθητές είναι αλληλέγγυοι και δεν χωρίζονται σε αντιμαχόμενες «ομάδες». 

• Στο σχολείο δεν εκδηλώνονται ιδιαίτερες συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών. 

• Οι μαθητές επιλύουν ειρηνικά τις διαφορές που δημιουργούνται στις μεταξύ τους 

σχέσεις. 

Αποτελέσματα του Σχολείου Επίτευξη των στόχων του σχολείου 

 

• Το σχολείο εκπλήρωσε σε ικανοποιητικό βαθμό τους θεσμικά προβλεπόμενους 

στόχους του ωρολογίου προγράμματος και του Προγράμματος Σπουδών. 

• Το σχολείο υλοποίησε με επιτυχία τους εκπαιδευτικούς στόχους που είχαν τεθεί 

στην αρχή της σχολικής χρονιάς. 

• Το σχολείο ανταποκρίθηκε συνολικά στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών και των 

γονέων για την πρόοδο των μαθητών στα μαθήματα και την κοινωνική τους ανάπτυξη. 

• Οι εκπαιδευτικοί είναι αισιόδοξοι για την περαιτέρω βελτίωση του εκπαιδευτικού 

έργου στο σχολείο τους κατά την επόμενη σχολική χρονιά. 

• Οι μαθητές είναι ικανοποιημένοι με την ατομική τους πρόοδο και τη συμμετοχή τους 

στη σχολική ζωή. 

• Οι γονείς είναι ικανοποιημένοι με τη γενικότερη λειτουργία και τα εκπαιδευτικά 

επιτεύγματα του σχολείου. 

• Αξιοποιήθηκαν αποτελεσματικά οι νέες τεχνολογίες σε θέματα οργάνωσης, 

διοίκησης, προβολής και δημοσιότητας του σχολείου. 
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