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I. Εισαγωγή 

Η παρούσα έκθεση, ως μέρος ενός έργου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ 

με τίτλο "Εποπτεύοντας τα Σχολεία τον 21ο αιώνα: Ψηφιακά Εργαλεία και Σχέδια Βελτίωσης 

(SS21DTIP)" παρέχει μια επισκόπηση μιας σειράς είκοσι-τρία περιπτωσιολογικών μελετών 

σχετικά με τις πρακτικές της αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων (ΑΣΜ) σε έξι ιρλανδικά, έξι 

ισπανικά, έξι ελληνικά και πέντε βουλγαρικά σχολεία. Ο πρωταρχικός στόχος των Μελετών 

περίπτωσης ήταν να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό το καθολικό καθεστώς της ΑΣΜ έχει γίνει ένα 

βασικό μέρος των καθημερινών λειτουργιών της σχολικής ζωής. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται 

διάφορα θέματα που έχουν αντίκτυπο στη δημιουργία μιας κουλτούρας της ΑΣΜ (Κατανόηση 

της ΑΣΜ και Βελτίωση, Η ΑΣΜ ως συνολική σχολική προσέγγιση για τη βελτίωση του σχολείου, 

Δυνατότητα των εκπαιδευτικών να συνεργαστούν για την ΑΣΜ, Η ΑΣΜ ως εργαλείο για την 

πρακτική της σχολικής βελτίωσης, Η ΑΣΜ ως εργαλείο βελτίωσης της διδακτικής πρακτικής, Η 

ΑΣΜ ως εργαλείο βελτίωσης της διοίκησης και της διαχείρισης). Τα ευρήματα δείχνουν ότι, 

αφενός, οι εκπαιδευτικοί που κατανοούν την ΑΣΜ είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνοι με τις 

κυβερνητικές πρωτοβουλίες, αφετέρου και όπως σε όλες τις χώρες, τα ζητήματα αφθονούν, όχι 

τόσο σε σχέση με την πολυπλοκότητα της ΑΣΜ ή της ίδια την ΑΣΜ αλλά με την εξασφάλιση ότι 

η ανάπτυξη των διαδικασιών ΑΣΜ δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν την τελική επιδίωξη της 

ΑΣΜ που είναι η βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης και ο τελικός στόχος για τους 

εκπαιδευτικούς, ο οποίος θα επικεντρωθεί στην παροχή μιας ποιοτικής εκπαιδευτικής 

εμπειρίας για όλους τους μαθητές. 

Μεθοδολογία 
Για τη συλλογή δεδομένων από την έρευνα σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο για τους 

διευθυντές των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς από τη διεθνή ερευνητική ομάδα. Οι 

συνεντεύξεις διεξήχθησαν αφενός με διευθυντές και αναπληρωτές διευθυντές και αφετέρου 

με ομάδες  εκπαιδευτικών από κάθε σχολείο του δείγματος. Οι ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου ομαδοποιήθηκαν σε 6 κώδικες, που σχετίζονται με συγκεκριμένες 

μεταβλητές της έρευνας: κατανόηση της αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων (ΑΣΜ) και της 

σχολικής βελτίωσης, η ΑΣΜ ως συνολική σχολική προσέγγιση στη βελτίωση του σχολείου, 

ικανότητα των εκπαιδευτικών να συνεργαστούν με την ΑΣΜ, η ΑΣΜ ως εργαλείο για την 

πρακτική βελτίωσης του σχολείου, η ΑΣΜ ως εργαλείο για τη βελτίωση της διδακτικής 

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

ερωτήσεις προστέθηκαν για να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο πλαίσιο για κάθε χώρα. 
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II. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  
Για να διεξαχθεί η μελέτη περίπτωσης, συμπεριλήφθηκαν 5 σχολεία από την πόλη της Σόφιας, 

όλα  χρηματοδοτούμενα από το δήμο: 4 “ολοκληρωμένα ” σχολεία (τάξεις 1-12) & 1 δημοτικό 

σχολείο (τάξεις 1-7) 

Ο συνολικός αριθμός των ερωτηθέντων είναι 41 εκ των οποίων οι 27 είναι εκπαιδευτικοί και οι 

14 είναι διευθυντικά στελέχη (5 διευθυντές και 9 αναπληρωτές διευθυντές). Όλοι οι διευθυντές 

είναι έμπειροι και έχουν περισσότερα από 10 χρόνια ως διευθυντές σχολείων ενώ 4 στους 5 

είναι γυναίκες. Οι αναπληρωτές διευθυντές διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και την εμπειρία 

διαχείρισης ενώ 7 από τους 9 είναι γυναίκες. Οι εκπαιδευτικοί έχουν διαφορετική διδακτική 

εμπειρία (μεταξύ 1 και 30 ετών) και επαγγελματικό καθεστώς (5 είναι διευθυντές, 9 είναι 

ανώτεροι εκπαιδευτικοί). 

Χαρακτηριστικά σχολείων  

Το σχολείο 1 είναι ένα μεγάλο σχολείο – τουλάχιστον 1200 μαθητές - τόσο αγόρια όσο και 

κορίτσια. Παρέχεται “ολοκληρωμένη” εκπαίδευση από την 1η έως την 12η τάξη και 

απασχολούνται  82 καθηγητές. Βρίσκεται μεσοαστική γειτονιά, έχει δημιουργήσει μια πολύ 

θετική εικόνα ευρέως αναγνωρισμένη χάρη στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση και αποτελεί  προτιμώμενο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τους 

μαθητές που ενδιαφέρονται για τις ΤΠΕ και τις τέχνες ενώ σημειώνει υψηλά αποτελέσματα στις 

εθνικές εξετάσεις, έχει χαμηλά ποσοστά  μαθητικής διαρροής, φοιτούν 25 μαθητές με ειδικές 

ανάγκες, 20 μαθητές με χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση (SES) και 11 με κοινωνική 

επιδότηση. 

Τα σχολεία δεν έχουν γραπτή πολιτική για την ΑΣΜ. Αποστολή κάθε σχολείου αποτελεί ο 

τομέας όπου δίνει ιδιαίτερη έμφαση και γενικότερα οι προσπάθειες του σχολείου για την 

οικοδόμηση ευτυχισμένων μαθητών, μελλοντικών ηγετών στην κοινωνία και της ζωής τους. 

Οι συνεντεύξεις στο σχολείο 1 πραγματοποιήθηκαν με 1 διευθυντή και 3 αναπληρωτές 

διευθυντές ενώ 6 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στην ομάδα εστίασης. 

Το σχολείο 2 είναι ένα ολοκληρωμένο σχολείο με μαθητές μεταξύ της 1ης και της 12ης τάξης. 

Έχει περίπου 800 μαθητές, τόσο κορίτσια όσο και αγόρια. Το σχολείο βρίσκεται έξω από το 

κέντρο της πόλης, κοντά στη γειτονιά των μειονοτήτων των Ρομά. Το 15% των παιδιών 

κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο. Το σχολείο δεν έχει πολιτική για την ΑΣΜ. Η 

αποστολή του σχολείου ενισχύει τις προσπάθειες του σχολείου για ποιοτική εκπαίδευση και 

την οικοδόμηση θετικών σχέσεων με τους γονείς και τους φορείς. Διεξήχθησαν συνεντεύξεις με 

1 διευθυντή και 1 αναπληρωτή διευθυντή. 6 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στην ομάδα εστίασης. 
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Το σχολείο 3 είναι ένα δημοτικό σχολείο με 830 μαθητές και 60 καθηγητές. Δεν υπάρχει 

πρόβλημα με τη σχολική διαρροή, δεν υπάρχουν μειονότητες, φοιτούν παιδιά κυρίως από 

οικογένειες μεσαίας και ανώτερης τάξης, καλή γειτονιά, 18 παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Η σχολική αποστολή αφορά στην επίτευξη και στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας 

της εκπαίδευσης, που σημαίνει ότι οι μαθητές αναπτύσσονται ως πολίτες μιας σύγχρονης 

κοινωνίας με γνώσεις και δεξιότητες για δια βίου μάθηση, κοινωνικές δεξιότητας και σωστή 

κοινωνική συμπεριφορά. Διεξήχθησαν συνεντεύξεις με 1 διευθυντή και 2 αναπληρωτές 

διευθυντές. 4 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στην ομάδα εστίασης. 

Το σχολείο 4 είναι ένα μεγάλο σχολείο με 1278 μαθητές, τόσο αγόρια όσο και κορίτσια. Έχει 

101 εκπαιδευτικούς. Το σχολείο βρίσκεται σε μία από τις μεγαλύτερες γειτονιές, περιοχή 

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

αποτελέσματα στις εθνικές εξετάσεις, δεν έχουν παιδιά μειονοτήτων, πολλές μονογονεϊκές 

οικογένειες, 23 μαθητές με ειδικές ανάγκες, 9 μαθητές σε πρόγραμμα δωρεάν γευμάτων. Η 

σχολική αποστολή επικεντρώνεται στην υποστήριξη των προσπαθειών κάθε παιδιού για 

προσωπική ανάπτυξη. Διεξήχθησαν συνεντεύξεις με 1 διευθυντή και 2 αναπληρωτές 

διευθυντές και 5 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην ομάδα εστίασης. 

Το Σχολείο 5 είναι ένα μεγάλο σχολείο με 908 μαθητές από την 1η έως την 12η τάξη, τόσο 

αγόρια όσο και κορίτσια. Έχει 78 καθηγητές και βρίσκεται σε ένα μεγάλο προάστιο, φοιτούν 

παιδιά κυρίως από μικροαστικές και λιγότερο από μεσοαστικές οικογένειες, το 10% των 

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

(στοιχειώδους ή πρωτοβάθμιας), το 2% έχουν κινεζική καταγωγή, το 1% αραβική ενώ το 10-15% 

των παιδιών δεν έχει την κατάλληλη γονική μέριμνα. Σημειώθηκαν 4 περιπτώσεις σχολικής 

εγκατάλειψης κατά το προηγούμενο σχολικό έτος. Η σχολική αποστολή ενισχύει τις 

προσπάθειες του σχολείου  να είναι ανταγωνιστικό και να προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση σε 

όλους τους μαθητές του, καθώς και ποικιλία εξωσχολικών δραστηριοτήτων και επιπλέον 

εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες και πολιτισμό. Διεξήχθησαν συνεντεύξεις με 1 διευθυντή και 1 

υποδιευθυντή και 6 εκπαιδευτικούς που  συμμετείχαν στην ομάδα εστίασης. 

Εμπειρία των σχολείων με σχέδια αυτοαξιολόγησης και σχολικής βελτίωσης: 

3 από τα σχολεία συμμετείχαν στο έργο “πολυκεντρικής επιθεώρησης “ (Erasmus +) και έχουν 

εμπειρία με τη σχολική αυτοαξιολόγηση και ειδικότερα σε σχέση με τη συμμετοχή των γονέων. 

1 σχολείο έχει εκτενή εμπειρία στην αυτοαξιολόγηση του σχολείου (στο πλαίσιο διαφορετικών 

έργων  και ως προγραμματισμένη προσέγγιση) 

2 από τα σχολεία δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στην αυτοαξιολόγηση των σχολείων με 

επίσημο τρόπο. 

Χρονοδιάγραμμα 
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Τα στοιχεία της έρευνας συγκεντρώθηκαν κατά την περίοδο 20-27 Φεβρουαρίου 2019. 

Κωδικός 1: Κατανόηση της ΑΣΜ και των σχεδίων βελτίωσης 
Οι εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται κυρίως στη βελτίωση του σχολικού υλικού, στις μεθόδους 

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

οργανωτικού κλίματος και της εικόνας του σχολείου και είναι δύσκολο για αυτούς να σκεφτούν 

τη βελτίωση ως διαδικασία. Σε 2 σχολεία οι εκπαιδευτικοί κατανοούν στην πραγματικότητα 

γενικά την έννοια της σχολικής βελτίωσης ως μια διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας της 

εκπαίδευσης λαμβάνοντας ως δείκτες τα αποτελέσματα των μαθητών. Η ΑΣΜ ταυτίζεται ως επί 

το πλείστον με την αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με τις εκθέσεις 

αυτοαξιολόγησης των μεθοδολογικών μονάδων σε διάφορους τομείς. Η ΑΣΜ θεωρείται ως η 

καταλληλότερη διαδικασία αποκάλυψης αδυναμιών, σε σύγκριση με άλλες διαδικασίες 

αξιολόγησης. Σε γενικές γραμμές, οι εκπαιδευτικοί συσχετίζουν την ΑΣΜ με συγκεκριμένους 

τομείς της σχολικής εκπαίδευσης και στο σύνολο του σχολείου. 

Σε τέσσερα σχολεία δεν υπάρχει κοινή κατανόηση για την ΑΣΜ. Ένα άλλο σχολείο έχει αρκετή  

εμπειρία στην ΑΣΜ μέσω διαφόρων προγραμμάτων και έτσι οι εκπαιδευτικοί έχουν κοινή 

αντίληψη και μια πιο ολιστική προσέγγιση της ΑΣΜ. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν 

ότι η ΑΣΜ δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική αλλά μάλλον προαιρετική, διαφορετικά θα γίνει 

μια τυπική διαδικασία και άχρηστη. 

Οι ομάδες στελεχών της εκπαίδευσης βλέπουν βελτίωση μέσω της ΑΣΜ, καθώς λαμβάνουν 

ανατροφοδότηση και καθορίζουν προτεραιότητες, αν και με τον όρο ΑΣΜ εννοούν περισσότερο 

τη βελτίωση του σχολικού υλικού, της εικόνας του σχολείου, της επικοινωνίας με εξωτερικούς 

φορείς και με τους γονείς, τη βελτίωση των σχολικών προγραμμάτων σπουδών - την πρακτική 

εκπαίδευση, την αξιολόγηση των μαθητών. Οι περισσότερες ομάδες διαχείρισης του σχολείου 

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

και ως ανάλυση του τι έχει ήδη επιτευχθεί. 

Οι περισσότεροι διευθυντές και τα μέλη της ομάδας στελεχών δεν έχουν μια κοινή αντίληψη 

για την ΑΣΜ στο σχολείο τους, αν και δηλώνουν ότι η ΑΣΜ γίνεται σε διάφορες πτυχές σχολικής 

εκπαίδευσης, ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου. Σε ένα μόνο σχολείο ο διευθυντής, μαζί με 

τους εκπαιδευτικούς, δήλωσαν σταθερά ότι υπάρχει κοινή κατανόηση της ΑΣΜ στο σχολείο 

τους λόγω της πλούσιας εμπειρίας του σχολείου στην εφαρμογή της ΑΣΜ στα πλαίσια 

διαφόρων προγραμμάτων. Οι διευθυντές, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς, θεωρούν ως 

επί το πλείστον ότι η ΑΣΜ θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, αν και είναι εξαιρετικά σημαντικό 

με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί - πρέπει να παρασχεθεί χρονοδιάγραμμα, κατάρτιση, εργαλεία 

αξιολόγησης και υποστήριξη στα σχολεία. 
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Οι γονείς και οι μαθητές θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι της ΑΣΜ και των σχεδίων 

βελτίωσης, αν και ορισμένοι από τους διευθυντές θεωρούν τη γνώμη των γονέων ως 

"επικίνδυνη" και κάπως υποκειμενική. 

Κωδικός 2: Η ΑΣΜ ως σχολική προσέγγιση για τη βελτίωση του σχολείου 
Οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα σχολεία θεωρούν ότι η διοίκηση και ο διευθυντής του σχολείου 

πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την ΑΣΜ. Οι εκπαιδευτικοί έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά 

με τη συμμετοχή τους στην ΑΣΜ. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς πιστεύουν ότι όλο το προσωπικό 

του σχολείου συμμετέχει στην ΑΣΜ μέσω διαφόρων επιτροπών, μεθοδολογικών προσεγγίσεων 

και συμμετοχής στην ανάπτυξη της σχολικής στρατηγικής κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Το άλλο μισό αναφέρει επίσης τους γονείς και τους μαθητές ως συμμετέχοντες σε διαδικασίες 

που σχετίζονται με την ΑΣΜ, τις οποίες εφαρμόζουν τα σχολεία σε διάφορα θέματα. Ακόμα, 

όταν μιλάμε για την ΑΣΜ, οι εκπαιδευτικοί δεν την αντιλαμβάνονται ως μια συστηματική 

διαδικασία αξιολόγησης ολόκληρης της σχολικής σχολής, αλλά περιλαμβάνουν μια ποικιλία 

δραστηριοτήτων με την ευρεία κατανόηση του όρου. 

Δεν υπάρχουν επίσημες κατευθυντήριες γραμμές για την ΑΣΜ στα ερευνηθέντα σχολεία 

σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς. Ορισμένοι εκπαιδευτικοί είναι ιδιαίτερα επικριτικοί ως προς 

την αναμενόμενη εφαρμογή της υποχρεωτικής ΑΣΜ και πιστεύουν ότι οι σχετικές οδηγίες και 

εργαλεία πρέπει να παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας ή από τα περιφερειακά τμήματα 

εκπαίδευσης. Ακόμα μερικοί από αυτούς παραδέχονται ότι λαμβάνουν υποστήριξη για το έργο 

τους από τους ειδικούς στα περιφερειακά τμήματα εκπαίδευσης αλλά όχι για ολόκληρη την 

ΑΣΜ. 

Η συλλογή δεδομένων στα σχολεία είναι κατά κάποιο τρόπο οργανωμένη σε διάφορους τομείς 

- τα επιτεύγματα των μαθητών, οι στόχοι και τα αποτελέσματα, οι εξωσχολικές δραστηριότητες 

των μαθητών κλπ. Η συλλογή δεδομένων γίνεται από διαφορετικά άτομα ή ομάδες που 

σχετίζονται κυρίως με τις συγκεκριμένες ανάγκες του σχολείου. Ορισμένα από αυτά τα 

δεδομένα χρησιμοποιούνται για το είδος αυτό της σχολικής αξιολόγησης που αναπτύσσεται 

όταν συντάσσονται το σχέδιο και η στρατηγική για το κάθε σχολικό έτος. Ωστόσο, τα δεδομένα 

δεν συλλέγονται ειδικά για τους σκοπούς της ΑΣΜ αλλά κυρίως λόγω αιτημάτων από 

ανώτερους φορείς. 

Δεν υπάρχει επίσημο γραπτό σχέδιο σχολικής βελτίωσης στα σχολεία του δείγματος. Τα 

σχολεία θεωρούν ότι η στρατηγική ανάπτυξης των σχολείων είναι ένα τέτοιο σχέδιο, καθώς 

δηλώνει στρατηγικούς στόχους και πόρους για την επίτευξή τους. Δεδομένου ότι η ΑΣΜ δεν 

είναι ακόμη υποχρεωτική, τα σχολεία έκαναν ορισμένες προετοιμασίες αλλά εξακολουθούν να 

περιμένουν να δουν τι θα απαιτήσει η νέα ρύθμιση. 
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Βασικοί τομείς βελτίωσης του σχολείου είναι το υλικό περιβάλλον, οι νέες τεχνολογίες στην 

εκπαίδευση, η κατάρτιση και ανάπτυξη του προσωπικού, η εικόνα του σχολείου. Σε μόνο 2 

σχολεία οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ρητά ότι οι βασικοί τομείς της βελτίωσης του σχολείου 

περιλαμβάνουν τα επιτεύγματα των μαθητών και την εργασία με μαθητές με ειδικές ανάγκες. 

Σε ένα σχολείο οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν επίσης την αξιοποίηση νέων μεθόδων 

διδασκαλίας. 

Οι γνώμες των μελών της διοίκησης σχολείων δεν διαφέρουν σημαντικά από εκείνες των 

εκπαιδευτικών. Με εξαίρεση ένα σχολείο, το διοικητικό προσωπικό πιστεύει ότι δεν υπάρχει 

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

διευθυντές των σχολείων αναφέρονται συνήθως σε ξεχωριστές δραστηριότητες σε διάφορους 

τομείς που όμως απαιτούν μια ολόκληρη συστηματική διαδικασία. 

Όπως και οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό προσωπικό πιστεύει ότι η ΑΣΜ και τα σχέδια 

βελτίωσης είναι ευθύνη των διευθυντών των σχολείων και των αναπληρωτών διευθυντών. 

Ωστόσο, οι περισσότεροι διευθυντές σχολείων συμμερίζονται την πεποίθηση ότι υπάρχουν 

περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στην εφαρμογή διαφορετικών 

δραστηριοτήτων αυτοαξιολόγησης. 

Η συλλογή δεδομένων περιλαμβάνει αναφορές και ανάλυση διαφορετικών σχολικών 

δραστηριοτήτων όπως τα επιτεύγματα των μαθητών, εξωσχολικές δραστηριότητες, θέματα 

πειθαρχίας κλπ. 

Οι τομείς βελτίωσης περιλαμβάνουν τη σχολική πειθαρχία, τη συμμετοχή των γονέων και 

κυρίως την υλική βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεων. 

Δεν υπάρχουν επίσημες κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό της βελτίωσης σε θέματα 

υγείας και βελτίωσής της ενώ τα περιφερειακά τμήματα εκπαίδευσης παρέχουν υποστήριξη σε 

κάποιο βαθμό αλλά κυρίως για τους εκπαιδευτικούς στο σύνολο του σχολείου. 

Κωδικός 3: Ικανότητα εκπαιδευτών να ασχοληθούν με την ΑΣΜ 
Εκτός από ένα σχολείο, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν τους έχει παρασχεθεί ειδική 

εκπαίδευση σχετικά με την ΑΣΜ και τα σχέδια βελτίωσης. Σε ένα μόνο σχολείο, μια ομάδα 

καθηγητών που προετοίμαζαν την ΑΣΜ σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς που ακόμη δεν 

εφαρμόζονται, συμμετείχαν στην εκπαίδευση σχετικά με τα κριτήρια και τις διαδικασίες της 

ΑΣΜ, αλλά ήταν σημαντικά απογοητευμένοι από αυτήν. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν ότι χρειάζονται εκπαίδευση που θα τους προετοιμάσει για την ΑΣΜ με τον σωστό 

τρόπο. Τα αναλυτικά προγράμματα που χρειάζονται σχετίζονται με τα κριτήρια, τις διαδικασίες 

και τις τεχνικές έρευνας για την ΑΣΜ και την ανάλυση δεδομένων. 
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Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει κοινή αντίληψη εάν η ΑΣΜ πρέπει να γίνει με τα ίδια κριτήρια για 

όλα τα σχολεία ή κάθε σχολείο πρέπει να δημιουργήσει τα δικά του. Φαίνεται ότι σε κάποια 

σχολεία οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν κοινά κριτήρια για όλα τα σχολεία ενώ σε άλλα θεωρούν 

ότι κάθε σχολείο πρέπει να δημιουργήσει δικά του κριτήρια και διαδικασίες αυτοαξιολόγησης 

καθώς έτσι θα ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες του κάθε σχολείου. 

Όταν πρόκειται για δυσκολίες στην ΑΣΜ, οι εκπαιδευτικοί απαντούν ως επί το πλείστον 

θεωρητικά, καθώς η ΑΣΜ δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί υποχρεωτικά στο σύνολο  της 

εκπαίδευσης. Ακόμη και στα σχολεία που συμμετείχαν στο έργο πολυκεντρικής επιθεώρησης, 

οι εκπαιδευτικοί δεν αναφέρουν την εμπειρία τους στην ΑΣΜ αναφορικά με τη συμμετοχή των 

γονέων, δεδομένου ότι θεωρούν αυτή τη δραστηριότητα ως ξεχωριστό έργο και συνεπώς ως 

μια προσωρινή δραστηριότητα. Οι βασικές δυσκολίες που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί 

σχετίζονται με τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων, τη δημιουργία κριτηρίων και εργαλείων 

αξιολόγησης της ΑΣΜ, την έλλειψη χρόνου και πόρων για τη σωστή ΑΣΜ. 

Η διοίκηση θεωρεί την κατάρτιση των εκπαιδευτικών ως  απαραίτητη ώστε οι εκπαιδευτικοί να 

είναι έτοιμοι να υλοποιήσουν τις όποιες απαιτήσεις της ΑΣΜ τεθούν σε εφαρμογή σύντομα. Οι 

διευθυντές δεν είχαν παράσχει τέτοια κατάρτιση λόγω του ότι οι κανονισμοί είχαν ανασταλεί 

και περιμένουν να δουν τους νέους. 

Οι διευθυντές δηλώνουν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά την ΑΣΜ, όπως η έλλειψη χρόνου και 

πόρων. Πιστεύουν επίσης ότι για τους εκπαιδευτικούς είναι δύσκολο να πατήσει κάποιος το 

κουμπί «παύση» και να αξιολογήσει αντικειμενικά το έργο τους ή να αξιολογήσει το σχολείο 

ως μια πολύπλοκη οργάνωση. 

Κωδικός 4: Η ΑΣΜ ως εργαλείο για την πρακτική βελτίωσης των σχολείων 
Σε 2 από τα σχολεία οι εκπαιδευτικοί ανησυχούν λίγο για την επίδραση που θα είχε η ΑΣΜ στην 

εικόνα του σχολείου και με τη δυνατότητα των αποτελεσμάτων της ΑΣΜ να επηρεάσουν 

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

διαδικασίας στην περίπτωση που δεν εφαρμοστεί εξαρχής σωστά και ανάλογα με τις ανάγκες 

του σχολείου. 

Εκτός από το σχολείο που διέθετε μεγάλη εμπειρία στην αυτοαξιολόγηση, στα άλλα σχολεία οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι δεν υπάρχει σαφής προθυμία για δέσμευση με την ΑΣΜ. Οι 

απαιτήσεις εξακολουθούν να είναι ασαφείς και αβέβαιες και αυτό τους εμποδίζει να σκεφτούν 

ξεκάθαρα για την ΑΣΜ. Σε 2 σχολεία υπήρξε κοινή άποψη ότι η σχολική κοινότητα δεν έχει 

κανένα ενδιαφέρον για τη διαδικασία και ότι θα υπάρξει αρχικά αντίσταση αλλά στη συνέχεια, 

ως συνήθως, οι εκπαιδευτικοί θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες της διοίκησης. 
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Σε δύο από τα σχολεία, συμπεριλαμβανομένου ενός υψηλού προφίλ, οι εκπαιδευτικοί είναι 

ανένδοτοι ότι οι γονείς δεν πρέπει να είναι μέλη της ΑΣΜ, καθώς είναι υπερβολικά 

υποκειμενικοί στις εκτιμήσεις τους, δεν έχουν επαγγελματική κατανόηση του έργου των 

εκπαιδευτικών και των σχολείων και δεν μπορούν να κάνουν έγκυρες κρίσεις σε διαδικασία 

ΑΣΜ. Στα άλλα τρία σχολεία, οι γονείς θεωρούνται πολύτιμοι συμμετέχοντες στη διαδικασία, 

μαζί με το Δήμο, τα Περιφερειακά Τμήματα της Παιδείας (RDE), την Εθνική Επιθεώρηση 

Εκπαίδευσης και ίσως με μερικές ΜΚΟ. 

Οι σχολικοί επιθεωρητές από το RDE δεν συμμετέχουν άμεσα στη διαδικασία ΑΣΜ και συνήθως 

δεν παρέχουν ειδική υποστήριξη εκτός εάν το σχολείο ζητήσει ρητά, κυρίως όσον αφορά την 

ανάπτυξη της σχολικής στρατηγικής και των σχολικών ετήσιων σχεδίων. Οι επιθεωρητές δεν 

συμμετέχουν στην ανάπτυξη ή παρέχουν ανατροφοδότηση για τη στρατηγική και το σχέδιο του 

έτους. Οι εκπαιδευτικοί έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον ρόλο και την υποστήριξη 

που παρέχουν οι επιθεωρητές. Για ορισμένους από αυτούς οι επιθεωρητές συνεργάζονται και 

βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να βελτιωθούν. Σύμφωνα με άλλους εκπαιδευτικούς, οι 

επιθεωρητές ελέγχουν περισσότερο και κάνουν επίσημους ελέγχους αντί να παρέχουν κριτική 

υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς. Σε γενικές γραμμές, οι επιθεωρητές δεν θεωρούνται μέρος 

της διαδικασίας βελτίωσης του σχολείου, αλλά αναμένεται ότι θα συμβεί μετά την έναρξη 

λειτουργίας νέου συστήματος επιθεώρησης. 

Σε ολόκληρο το σχολείο οι διευθυντές βλέπουν ως επί το πλείστον θετικά αποτελέσματα της 

ΑΣΜ. Ως απρόβλεπτες συνέπειες ανησυχούν επίσης για την αντίδραση των γονέων, ειδικά αν 

πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία με πιο εκτεταμένο τρόπο. Επιπλέον ανησυχίες είναι η 

αναμενόμενη ένταση που θα δημιουργήσει η ΑΣΜ στη σχολική κοινότητα, ειδικά εάν το 

χρονοδιάγραμμα είναι πολύ σύντομο ή οι απαιτήσεις - είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. 

Με εξαίρεση το σχολείο με μεγάλη εμπειρία στην αυτοαξιολόγηση, οι άλλοι διευθυντές 

πιστεύουν ότι η σχολική κοινότητα δεν είναι διατεθειμένη να ασχοληθεί με την ΑΣΜ. Λόγοι για 

αυτό βλέπουν στους εκπαιδευτικούς το φόρτο εργασίας και την έλλειψη εμπειρίας με 

πρακτικές αυτοαξιολόγησης. Οι γονείς θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα της ΑΣΜ, μαζί με 

μαθητές και άλλους ενδιαφερόμενους, όπως ο δήμος. 

Οι σχολικοί επιθεωρητές θεωρούνται διαφορετικά από τις σχολικές ομάδες διαχείρισης, όπως 

τους βλέπουν οι εκπαιδευτικοί. Ορισμένοι διευθυντές σχολείων θεωρούν ότι οι επιθεωρητές 

ελέγχουν κυρίως και διατυπώνουν συστάσεις, αλλά δεν υποστηρίζουν την εφαρμογή τους 

αργότερα. Σύμφωνα με άλλους υπεύθυνους, οι επιθεωρητές παρέχουν στήριξη εάν τους 

ζητηθεί, οπότε εναπόκειται στο σχολείο να αλληλεπιδράσει με αυτούς με πιο αποτελεσματικό 

τρόπο. 
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Κωδικός 5: Η ΑΣΜ ως εργαλείο βελτίωσης της διδακτικής πρακτικής 
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η ΑΣΜ έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει θετικά 

το έργο τους και τον τρόπο με τον οποίο αναστοχάζονται το έργο τους. Θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στην αυτοαξιολόγηση της δικής τους δουλειάς 

όταν μιλούν για θετικές επιδράσεις της ΑΣΜ, παρά για μια αυτοαξιολόγηση ολόκληρης της 

σχολικής μονάδας. Τα οφέλη και οι εκπαιδευτικοί βελτιώνουν τις μεθόδους αξιολόγησης και 

τις μεθόδους διδασκαλίας. Η αυτοαξιολόγηση τους δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώνουν και να 

βλέπουν τον εαυτό τους από την εξωτερική προοπτική και σε βάθος χρόνου να 

προβληματιστούν για το έργο που παρείχαν και τους πιθανούς τομείς για βελτίωση. 

Οι εκπαιδευτικοί συσχετίζουν επίσης την αυτοαξιολόγηση με την επαγγελματική τους ανάπτυξη 

και τη δια βίου μάθηση στο πλαίσιο της εργασίας τους. Ακόμη και εδώ δεν υπάρχει κοινή 

αντίληψη και σκέψη για μια αυτοαξιολόγηση ολόκληρης της σχολικής μονάδας, καθώς 

αναφέρονται κυρίως στην αξιολόγηση της εργασίας τους. 

Οι διευθυντές συμφωνούν γενικά με τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τα θετικά της ΑΣΜ σχετικά 

με τη διδακτική πρακτική, αν και σκέφτονται επίσης την αξιολόγηση του έργου του κάθε  

εκπαιδευτικού και όχι των εκπαιδευτικών στο σύνολό τους. 

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

Οι εκπαιδευτικοί είναι κάπως προσεκτικοί όταν απαντούν σε αυτές τις ερωτήσεις. Παρόλα 

αυτά, πιστεύουν ότι η ΑΣΜ είναι χρήσιμη και ευεργετική για το διευθυντικό έργο στο σχολείο, 

καθώς παρουσιάζει αδυναμίες και δίνει ιδέες για μελλοντικά μέτρα βελτίωσης. Δεδομένου ότι 

η ΑΣΜ δεν αποτελεί ακόμη επίσημη πρακτική στα βουλγαρικά σχολεία, είναι δύσκολο για τους 

εκπαιδευτικούς να παράσχουν σχετικές απαντήσεις σχετικά με τις βελτιώσεις της πρακτικής 

διαχείρισης της σχολικής μονάδας. 

Οι διοικήσεις των σχολείων αναφέρονται επίσης σε μια μελλοντική εφαρμογή της ΑΣΜ και 

πιστεύουν ότι θα αλλάξει η διαχειριστική τους πρακτική με θετικό τρόπο. Είναι πιο 

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

εκπαίδευσης που χρειάζονται βελτίωση και ελπίζουν ότι θα τους βοηθήσει να βελτιωθούν ως 

διευθυντές. 

Τελικές ερωτήσεις 
Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών σχετικά με την ΑΣΜ είναι ότι πιστεύουν πως θα καταστεί 

υποχρεωτική, αν και οι περισσότεροι ελπίζουν ότι αυτό δεν θα συμβεί ή τουλάχιστον - εάν 

εφαρμοστεί θα είναι σχετικό με τις ανάγκες και την ικανότητα του σχολείου να το κάνει. Δεν 

μπορούν να δώσουν απαντήσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ΑΣΜ, καθώς δεν έχει ακόμη 

εφαρμοστεί στα περισσότερα σχολεία. Είναι επίσης δύσκολο για αυτούς να προσδιορίσουν 

ποιοι είναι κατάλληλοι για να τους καθοδηγήσουν μέσω της διαδικασίας της ΑΣΜ. 
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Οι διευθυντές σχολείων πιστεύουν επίσης ότι η ΑΣΜ θα γίνει υποχρεωτική, αλλά θα δεχτούν 

το γεγονός πολύ πιο ήρεμα. Κάποιοι ανησυχούν επίσης ότι αν είναι υποχρεωτική, η ΑΣΜ θα 

γίνει μια τυπική διαδικασία, πολύ λιγότερο επωφελής για το σχολείο αλλά την ίδια στιγμή 

αναγνωρίζουν τη σημασία της και ελπίζουν ότι η αντίσταση θα είναι βραχυπρόθεσμη και οι 

καθηγητές θα αντιληφθούν τα οφέλη της ΑΣΜ. 

Όσον αφορά τα κατάλληλα πρόσωπα για να τους καθοδηγήσουν στη διαδικασία της ΑΣΜ, 

κάποιοι διευθυντές σχολείων αναφέρονται στους ειδικούς στα Περιφερειακά Τμήματα 

Παιδείας και στους επιθεωρητές από την Εθνική Επιθεώρηση της εκπαίδευσης, αλλά κάποιοι 

άλλοι δεν έδωσαν  συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση. 

Όταν ρωτήθηκαν για βελτιώσεις της υπάρχουσας ΑΣΜ, οι διευθυντές είναι πολύ πιο 

συγκεκριμένοι, αν και δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη στα περισσότερα σχολεία της Βουλγαρίας. 

Ως βελτιώσεις στις αρχές της ΑΣΜ θεωρούν την παροχή στήριξης και κατευθυντήριες γραμμές 

από τα περιφερειακά τμήματα της εκπαίδευσης και την παρακολούθηση της εφαρμογής της 

από τους εμπειρογνώμονες στην ΑΣΜ. 

ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ 
Από τα συμπεράσματα της μελέτης προκύπτει ότι η προηγούμενη εμπειρία με την ΑΣΜ των 

σχολείων οδηγεί σε πιο σαφή και κοινή κατανόηση και όραμα σχετικά με την ΑΣΜ και τη 

βελτίωση του σχολείου ως έννοια, διαδικασία και σπουδαιότητα για τα σχολεία σε σύγκριση 

με τα σχολεία χωρίς τ 
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III. Η περίπτωση της Ελλάδας 

ΜΕΡΟΣ 1: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
 

Αρ. Σχολ. 
Τύπος 
σχολείου 

Δημογραφικά 
στοιχεία 

Αρ. μαθητών Αρ. εκπ/κών 

1 
Δημόσιο 
Β/θμιας 

Ύπαιθρος 87 13 

2 
Δημόσιο 
Α/θμιας 

Ημιαστική περιοχή 166 19 

3 
Δημόσιο 
Α/θμιας 

Ύπαιθρος 138 17 

4 
Δημόσιο 
Α/θμιας 

Ημιαστική περιοχή 168 17 

5 
Δημόσιο 
Β/θμιας 

Αστική περιοχή 320 60 

6 
Δημόσιο 
Β/θμιας 

Ημιαστική περιοχή 188 23 

Πίνακας  1: Στοιχεία σχολικών μονάδων 

 

 

 Το σχολείο υπ' αρ. 1 έχει ισχυρό φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό με συμμετοχή σε 

πολλές επιστημονικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες της ΕΕ ενώ επισκέπτοται συχνά σχολεία 

στο εξωτερικό. Οι νέες εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκαν το 2006 και είναι ένα σύγχρονο κτίριο 

με επαρκή αριθμό σχολικών τάξεων, εργαστήρια πληροφορικής, καλών τεχνών, φυσικής και 

χημείας, βιβλιοθήκη, αίθουσα συνεδριάσεων και αίθουσες διδασκόντων, υποδομή που 

συνέβαλε σημαντικά στην αναβάθμιση της συνολικής σχολικής επίδοσης. 

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

παραθαλάσσια πόλη της ΒΔ Τουρκίας. Για σχεδόν μια δεκαετία, το σχολείο λειτούργησε σε 

ξύλινα σπίτια και το σημερινό κτίριο ιδρύθηκε το 1932. Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου 

Πολέμου, διοικείται από Γερμανούς. αργότερα, φιλοξένησε και πάλι το δημοτικό σχολείο 

καθώς και το συσσίτιο της εκκλησίας. Από τα μέσα της δεκαετίας του '40, έχει συντηρηθεί και 

εκσυγχρονιστεί αρκετές φορές χάρη στις δωρεές των Ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ. Οι 

μαθητές της συμμετέχουν συχνά σε πολιτιστικά ταξίδια ή σύντομες επισκέψεις, προκειμένου 

να εξοικειωθούν με την ελληνική ιστορία σε βάθος. Λόγω της πλούσιας ιστορίας της περιοχής, 

το διοικητικό συμβούλιο των δασκάλων έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες σε συνεργασία με 
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τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους και άλλους φορείς προκειμένου να υλοποιήσει σχολικά 

προγράμματα που δίνουν προτεραιότητα στην τοπική ιστορία, το προσφυγικό παρελθόν των 

ντόπιων και στην ανεκτικότητα τους. 

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

εθελοντισμού και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των λιγότερο προνομιούχων μαθητών. Έχουν 

118 τοπικούς μαθητές και 20 πρόσφυγες από τη Συρία που ζουν στην περιοχή. Η υποδομή είναι 

επαρκής με τις αίθουσες γενικής εκπαίδευσης, το εργαστήριο πληροφορικής, τη βιβλιοθήκη, 

τις εσωτερικές και υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, τα γραφεία καθηγητών, την αίθουσα 

ειδικών εκδηλώσεων και την τραπεζαρία. 

 Το σχολείο υπ' αρ. 4 έχει μαθητές από οικογένειες μεσαίας τάξης, 

συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού αριθμού Ινδών και Πακιστανών από οικογένειες χαμηλού 

εισοδήματος που εργάζονται στις κοντινές βιομηχανίες. Η αποστολή του σχολείου είναι να 

διατηρήσει ζωντανή την τοπική κουλτούρα, δηλαδή την ιστορία, τα έθιμα και την παράδοση 

των ηλικιωμένων που ήταν Έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και την Τουρκία (1920-

1960). Λόγω της ιστορίας των οικογενειών τους, οι μαθητές είναι ευαίσθητοι σε θέματα 

προσφύγων και μεταναστών και είναι πολύ δραστήριοι σε πρωτοβουλίες που προωθούν την 

ανεκτικότητα, την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό. Το 2008 ιδρύθηκε στο σχολείο ένα 

Μουσείο Σχολικής Μνήμης που εξακολουθεί να εμπλουτίζεται με νέες προθήκες. 

 Το σχολείο υπ' αρ. 5 δέχεται μαθητές ταλαντούχους στις καλές τέχνες που πρέπει να 

δώσουν εξετάσεις στη μουσική και στο τραγούδι για να γίνουν δεκτοί. Συχνά οργανώνουν 

πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας κλίμακας που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις τους, οι 

οποίες περιλαμβάνουν αίθουσες γενικής εκπαίδευσης, εργαστήρια πληροφορικής, καλών 

τεχνών, φυσικής και χημείας, αίθουσα συνεδριάσεων, αίθουσες εκπαιδευτικών κλπ. 

 Το σχολείο υπ' αρ. 6 δέχεται μαθητές από την πόλη και τα κοντινά χωριά. Η υποδομή 

είναι πολύ καλή και το σχολείο έχει καλή φήμη όσον αφορά τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα των 

αποφοίτων του. Διαθέτει  όλα τα είδη σχολικών εργαστηρίων, εσωτερικών και υπαίθριων 

αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ συχνά συμμετέχει σε κοινωνικές και πολιτιστικές 

δραστηριότητες της ευρύτερης τοπικής κοινότητας. Το σχολείο αυτό είναι ένα από τα λίγα 

σχολεία με θετική στάση απέναντι στην αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων (ΑΣΜ) και έχει 

συμμετάσχει με επιτυχία σε παλαιότερα προγράμματα ΑΣΜ. 

 

 

ΜΕΡΟΣ 2: ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 Όσον αφορά τον κώδικα 1, και σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις που 

έγιναν στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, η σχολική βελτίωση (ΣΒ) συνδέεται με τους 

ανθρώπινους πόρους. Πιο συγκεκριμένα, η ΣΒ εξαρτάται από τις καλές σχέσεις και τη 

συνεργασία μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών καθώς και μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης που παρέχει το κράτος, της αυτοπεποίθησης 

των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ 

δασκάλων και μαθητών, η συχνή αξιολόγηση και η πολλαπλή ανάπτυξη χωρίς διακρίσεις. 

Επίσης, η ΣΒ έχει να κάνει με το γενικό επίπεδο σχολικής υποδομής και εξοπλισμού, την 

αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών, την ενημέρωση των βιβλίων και άλλων μέσων 

διδασκαλίας, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία, τη συμμετοχή σε 

εξωδιδακτικές δραστηριότητες και κυρίως η ΣΒ έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση και το 

επίπεδο ανταπόκρισης στις νέες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις (π.χ. 

μονογονεϊκές οικογένειες, οικονομική κρίση, πολυπολιτισμικές κοινωνίες, εισροή προσφύγων) 

που επηρεάζουν την εκπαιδευτική κοινότητα. Υποστήριξη από ειδικές μονάδες (π.χ. κοινωνικοί 

λειτουργοί), η ευελιξία στη χρήση του διδακτικού υλικού και η ελευθερία στον σχολικό 

σχεδιασμό ζητούνται από τους συμμετέχοντες για μια αποτελεσματική ΣΒ που θα οδηγήσει 

τελικά σε ένα ποιοτικό παραγόμενο σχολικό έργο. 

 Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί ορίζουν την ΑΣΜ ως συνεχή προσπάθεια βασισμένη στη 

συνεργασία, στην αλληλεγγύη μεταξύ των κύριων φορέων (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές), ως 

διαδικασία ανίχνευσης προβλημάτων και τομέων βελτίωσης, ως διαδικασία καθορισμού 

στόχων με επακόλουθη παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η ΑΣΜ θα 

οδηγήσει τελικά σε γνώση των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών της σχολικής μονάδας για χάρη 

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

μεμονωμένες φωνές που φωνάζουν ότι "είναι πολύ κακό για τίποτα" ή ότι "η ΑΣΜ δεν είναι 

παρά ένας μύθος που χρησιμοποιείται από το σύστημα για την παγίδευση μας" ή πως "είναι 

απλώς θέμα λογοδοσίας προς την ευρύτερη κοινωνία, στους ενδιαφερόμενους φορείς". 

 Επίσης, όσον αφορά τη συλλογική κατανόηση της ΑΣΜ, δηλώθηκε ότι υπάρχει μια 

έννοια συλλογικού σχεδιασμού/προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του σχολικού έτους 

που λαμβάνει χώρα κατά τις αρχικές/ενδιάμεσες/τελικές συναντήσεις του συλλόγου 

διδασκόντων και του διευθυντή των εκπαιδευτικών σε κάθε σχολική μονάδα. Τα καθήκοντα 

των καθηγητών στα Γενικά Λύκεια (π.χ. διδακτέα ύλη εξετάσεων για εισαγωγή στα ΑΕΙ) τους 

ωθούν σε στενότερη συνεργασία ενώ στο Γυμνάσιο οι σχέσεις είναι πιο χαλαρές. Όταν οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να δουλεύουν ταυτόχρονα σε 3-4 σχολεία, ο σχεδιασμός της ΑΣΜ 
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επηρεάζεται αρνητικά. Υπάρχει μια ασαφής ιδέα για την ΑΣΜ λόγω της απρογραμμάτιστης και 

ελλιπούς υλοποίησής της πριν από τέσσερα χρόνια. 

 Επιπλέον, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμμετείχε σε κάποια διαδικασία ΑΣΜ 

είτε στην πιλοτική φάση (2012-13) είτε στην κανονική (2014-15), η οποία ήταν θεσμική αλλά 

ημιτελής καθότι η σχετική εγκύκλιος αποσύρθηκε στη μέση του σχολείου έτος από τη 

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

ΑΣΜ, πιθανώς επειδή ήταν υποχρεωτική και επεβλήθη απότομα. 

 Ως επί το πλείστον οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι ο αντίκτυπος της ΑΣΜ θα είναι 

αρνητικός, διότι το νέο νομικό πλαίσιο είναι ασαφές, βιαστικό και δεν είναι ευπρόσδεκτο από 

την εκπαιδευτική κοινότητα. Όπως λένε "είναι πρόσθετη σχολική εργασία χωρίς καθοδήγηση ή 

οδηγίες για τον τρόπο αποτελεσματικής εκτέλεσης" ή ότι είναι "πολύ απαιτητικό, πολύ κακό 

για το τίποτα" ή ότι δεν έχει "καμία συγκεκριμένη ωφέλεια για τους διδάσκοντες". Εάν 

βελτιωθούν οι διαδικασίες, τότε η ΑΣΜ θα επιφέρει ενδεχομένως μερικές βελτιωμένες 

μεθόδους διδασκαλίας, καινοτόμες δραστηριότητες και αλλαγές στη νοοτροπία των 

διδασκόντων όσον αφορά τις συνεργατικές ενέργειες. Στην αρχή, θα υπάρξουν κάποιες 

αντιδράσεις λόγω της έλλειψης της κουλτούρας της ΑΣΜ στα σχολεία ενώ τα προγράμματα 

κατάρτισης στην ΑΣΜ θα πρέπει να προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες. Θα είναι πρόσθετη 

δουλειά για τους Διευθυντές που θα μειώσουν ενδεχομένως τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών 

στη διαδικασία. Πιθανότατα οι εκπαιδευτικοί τελικά θα αποβάλλουν τη δικαιλογημένη 

προκατάληψή τους για την ΑΣΜ λόγω της προηγούμενης αρνητικής εμπειρίας πολλών κακών 

επιθεωρητών. 

  Συνολικά, η προοπτική της ΑΣΜ έχει διχάσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Οι μισοί 

από αυτούς θα προτιμούσαν η ΑΣΜ να είναι προαιρετική προκειμένου να εξοικειωθούν με τη 

διαδικασία και αργότερα να είναι υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες 

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

αποτελέσματα της ΑΣΜ πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σχεδιασμό μέτρων 

βελτίωσης. Η πλειοψηφία δήλωσε ότι η ΑΣΜ θα μπορούσε να είναι δίκαιη και υποχρεωτική 

μόνο εάν όλοι οι διδάσκοντες μοιράζονται το ίδιο επίπεδο ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, 

υποδομής, εξοπλισμού κλπ. Οι μισοί από αυτούς πιστεύουν ότι εάν υλοποιηθεί σωστά η ΑΣΜ 

τότε θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στα σχολεία. 

 

Η ΑΣΜ ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
 Όσον αφορά τον Κώδικα 2, δεν υφίσταται επίσημη προσέγγιση της ΑΣΜ στα ελληνικά 

σχολεία. Ωστόσο, συχνά εφαρμόζεται άτυπα, όχι συστηματικά, συχνά ατομικά και κυρίως με 
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υποκειμενικό, προσωπικό τρόπο αξιολόγησης. Οι κοινοί στόχοι που ορίζονται από το κράτος 

αφορούν το διδακτικό υλικό (ποσότητα και διάρκεια) καθώς και ορισμένες ειδικές 

πρωτοβουλίες (π.χ. θεματική εβδομάδα, δημιουργικές μέρες κλπ.). 

 Στα ελληνικά δημόσια σχολεία, κανένα συγκεκριμένο άτομο δεν είναι υπεύθυνο για το 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη σχολικών σχεδίων ενώ ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων 

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

έλλειψη συστηματικής υποστήριξης ή καθοδήγησης και συνεπώς υπάρχει έλλειμμα συλλογικής 

κουλτούρας για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση. 

 Ο διευθυντής του σχολείου, ο σύλλογος διδασκόντων, το Κέντρο Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης, οι Εκπαιδευτικοί Συντονιστές, οι τοπικοί εταίροι, οι τοπικές αρχές, η ένωση 

γονέων και η εκκλησία συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των 

σχολικών σχεδίων βελτίωσης. 

 Όσον αφορά την προηγούμενη χρήσιμη εμπειρία που προέκυψε από προηγούμενες 

σχολικές πρακτικές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το σχολείο με την ΑΣΜ, ανέφεραν την 

ατελή διαδικασία που έλαβε χώρα πριν από τέσσερα χρόνια και την άτυπη εμπειρία από τις 

τακτικές συναντήσεις των δασκάλων. Ο θετικός αντίκτυπος αυτής της απογοητευτικής 

διαδικασίας ήταν η δημιουργία μιας βασικής κουλτούρας συνεργασίας μέσα στην σχολική 

κοινότητα. 

 Σε κάθε περίπτωση, η ΑΣΜ θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση στα σχολεία με 

τους ακόλουθους τρόπους: όλοι οι εμπλεκόμενοι θα συμμετέχουν ενεργά και θα μοιράζονται 

την ευθύνη, θα υπάρξει επικοινωνία, διάλογος, έρευνα, ανταλλαγή εμπειριών/καλών 

πολιτικών μεταξύ του διοικητικού συλλόγου διδασκόντων και των τοπικών αρχών καθώς και 

ανάμεσα στα μέλη του συλλόγου διδασκόντων, θα τίθενται στόχοι που θα παρακολουθούνται, 

θα αναθεωρούνται και θα αξιολογούνται · θα βρεθούν οι τομείς που θα βελτιωθούν και τα 

προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν με επιστημονικό, οργανωμένο τρόπο.  

 Τα σχολικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό της σχολικής βελτίωσης 

προέρχονται από την παρατήρηση και τη βέλτιστη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών. Οι 

συμμετέχοντες απάντησαν ότι λαμβάνουν υπόψη την υφιστάμενη υποδομή, τις διαθέσιμες 

μονάδες υποστήριξης, το κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο των μαθητών, την πολιτιστική 

ποικιλομορφία κλπ. Επιπρόσθετα, τα δεδομένα προέρχονται από την ψηφιακή βάση του 

υπουργείου Παιδείας, την καρτέλα των μαθητών και τις διάφορες συζητήσεις για την πρόοδο 

των μαθητών και για το σχολικό έργο γενικότερα που πραγματοποιούνται στην καθημερινή 

σχολική ζωή. 

 Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι λαμβάνουν τις όποιες κατευθυντήριες γραμμές από το 

εγχειρίδιο ειδικότητας των εκπαιδευτικών, τις εγκυκλίους του υπουργείου, τη μεταξύ τους 
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συνεργασία και λιγότερο από τα στελέχη καθοδήγησης και υποστήριξης. Όσον αφορά τα σχέδια 

των ΣΒ για τις εξωτερικές σχέσεις, είναι άτυπα και αποσκοπούν στη βελτίωση των σχέσεων 

μεταξύ σχολείου, οικογένειας και ευρύτερης τοπικής κοινότητας. 

 Τα σχολεία δεν έχουν γραπτό σχέδιο βελτίωσης του σχολείου. Το ένα υπαρκτό στοιχείο 

πιο κοντά σε ένα σχέδιο ΣΒ είναι ο προγραμματισμός που γίνεται στην αρχή του σχολικού έτους, 

γραμμένος στο πρακτικό του Βιβλίου Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων με τα καθήκοντα 

που έχουν ανατεθεί σε κάθε εκπαιδευτικό (π.χ. αντιπρόσωποι, επικεφαλής των εργαστηρίων) 

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

βάση. 

 Ως βασικοί τομείς της σχολικής βελτίωσης θεωρούνται η υποδομή, οι μέθοδοι 

διδασκαλίας, η επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, η επικαιροποίηση του 

εκπαιδευτικού υλικού, η αυτονομία της σχολικής μονάδας, η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ 

των μελών του συλλόγου διδασκόντων, οι ίσες ευκαιρίες για όλους και η επιδίωξη της ευτυχίας 

των μαθητών. 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΜ 
 Τα ευρήματα που σχετίζονται με τον Κώδικα 3 δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έλαβαν 

καμία εκπαίδευση για το πώς να πραγματοποιήσουν την ΑΣΜ και τη βελτίωση καθώς οι γνώσεις 

τους προέρχονται από την προσωπική εμπειρία, από ορισμένα σεμινάρια καθώς και από 

πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. 

 Όσον αφορά τις πτυχές της διαδικασίας της ΑΣΜ που κρίνονται ως δύσκολες για τους 

εκπαιδευτικούς, η πλειοψηφία επικεντρώνεται στην έλλειψη επαρκούς χρόνου, στο γεγονός 

ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί πρέπει να εργαστούν για 4 ή περισσότερα διαφορετικά σχολεία, οι 

συχνές αλλαγές στο προσωπικό, η έλλειψη σχετικής εμπειρίας, η έλλειψη ενδοϋπηρεσιακής 

κατάρτισης, η καθοδήγηση ή ο κουλτούρα της συνεργασίας, ο δισταγμός και ακόμη 

περισσότερο η άρνηση. Οι ερωτώμενοι προτείνουν τη δημιουργία ενός σχολικού πυρήνα που 

θα εκπαιδεύσει και θα υποστηρίξει τα άλλα μέλη του συλλόγου διδασκόντων στην ΑΣΜ. 

 Η κατάρτιση των σχολείων για πλήρη εμπλοκή στην ΑΣΜ και βελτίωση απαιτεί την 

ύπαρξη ενεργών μονάδων υποστήριξης, την κατανόηση της σημασίας της, την κάλυψη όλων 

των απαραίτητων σταδίων (προγραμματισμός, παρακολούθηση, ανατροφοδότηση, 

αναθεώρηση, αξιολόγηση), την κουλτούρα συνεργασίας, προοπτική πρακτικής εφαρμογής , η 

ενσωμάτωση καλών πολιτικών στα μελλοντικά σχέδια, η παροχή σεμιναρίων, η πρόσθετη 

υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών, η προσφορά σύγχρονου υλικού, εργαλείων και 
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εξοπλισμού που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες. Ωστόσο, ορισμένοι 

εκπαιδευτικοί δίσταζαν να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση. 

 

Η ΑΣΜ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
 Αναφερόμενοι στον Κώδικα 4 και στις συνέπειες από την εισαγωγή της ΑΣΜ στα 

ελληνικά σχολεία, οι αρνητικές προβλέψεις φαίνεται να υπερτερούν των θετικών. Πιο 

συγκεκριμένα: 

Αρνητικές: επιβράδυνση της σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών (επίπεδο + μισθός), ακραίος 

ανταγωνισμός, έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ συναδέλφων, άγχος, δυσπιστία, υπερφόρτωση 

εργασίας, κατηγοριοποίηση των σχολείων. Ανησυχίες σχετικά με την υλοποίηση της ΑΣΜ ως 

μια συνοπτική, γραφειοκρατική προσέγγιση. Αναφέρθηκε επίσης ότι "με αυτή τη βιασύνη για 

την εφαρμογή της ΑΣΜ, βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος!" 

Θετικές: αυτο-βελτίωση, εκπαιδευτικό έργο καλύτερης ποιότητας, συντονισμένη σχολική ζωή, 

πολιτισμός συνεργασίας, συλλογικότητα, κοινή ευθύνη, συλλογική ανάθεση καθηκόντων, 

βέλτιστη σχολική λειτουργία. 

Επίσης, υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση ότι η σχολική κοινότητα δεν είναι διατεθειμένη να 

συμμετάσχει στην ΑΣΜ. Οι εκπαιδευτικοί δικαιολογούν αυτή την προσέγγιση ως απόρροια της 

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

ότι ίσως έτσι "τα δημόσια σχολεία θα αποκτήσουν τη νοοτροπία των ιδιωτικών, όπου η 

ικανοποίηση του πελάτη είναι ο κυρίαρχος  παράγοντας", ενώ παραδέχονται σχεδόν όλοι ότι 

"το νέο, το άγνωστο είναι αγχωτικό". Αναγνωρίζουν τη σημασία της ΑΣΜ, αλλά δεν θέλουν να 

συνδεθεί με οικονομετρικούς παράγοντες. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν συμβουλευτική υποστήριξη 

από εμπειρογνώμονες, αξιοκρατία στην επιλογή των αξιολογητών τους, σαφή καθοδήγηση και 

τελικά ΑΣΜ και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικού έργου. Στο σύνολό τους 

αποκλείουν τη συμμετοχή των γονέων. Ωστόσο, πιστεύουν ότι η πλήρης υιοθέτηση της ΑΣΜ 

είναι θέμα χρόνου. 

 Οι εξωτερικοί φορείς που εμπλέκονται ή είναι υπεύθυνοι για την ΑΣΜ είναι κυρίως 

μονάδες του υπουργείου Παιδείας όπως το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τα 

Περιφερειακά Κέντρα Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Αειφόρου Ανάπτυξης κλπ. Επίσης, η ένωση 

γονέων, οι τοπικές αρχές και οι τοπικές ενώσεις/ σύλλογοι/επιμελητήρια είναι ευπρόσδεκτοι 

στη διαδικασία της ΑΣΜ μόνο εάν η συμμετοχή τους είναι συμβουλευτική και όχι παρεμβατική. 

Επιπλέον, προτείνεται η δικτύωση των σχολείων ως ένας καλός τρόπος ανταλλαγής καλών 

πρακτικών που θα περιορίσει την ΑΣΜ ως μια εσωτερική διαδικασία εντός της ευρύτερης 

σχολικής κοινότητας. 
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 Η συμμετοχή/υποστήριξη του σχολικού συμβούλου/συντονιστή στη διαδικασία 

βελτίωσης των σχολείων προβλέπεται από το νέο, ανενεργό νόμο. Όμως οι εκπαιδευτικοί 

υποστηρίζουν ότι ο ρόλος του   "πρέπει να είναι ουσιαστικός" και υπάρχουν σοβαρές 

αμφιβολίες ως προς τη αποτελεσματικότητά του λόγω του μεγάλου αριθμού απομακρυσμένων 

σχολικών μονάδων ανά συντονιστή. 

 

Η ΑΣΜ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Η ερμηνεία των ευρημάτων του Κώδικα 5 δείχνει ότι για τους εκπαιδευτικούς 

αναμένονται πολλαπλά οφέλη της ΑΣΜ, όπως: η βελτίωση της διδασκαλίας, η ηθική 

ικανοποίηση, η συναισθηματική ασφάλεια και η επίτευξη των στόχων, η αναζήτηση νέων 

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

ιδεών και μεθόδων, η ενεργή συμμετοχή στην κατανομή των εκπαιδευτικών αναγκών και σε 

ολόκληρη την εν εξελίξει διαδικασία. 

 Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ΑΣΜ θα 

επηρεάσει σοβαρά τον τρόπο με τον οποίο οι καθηγητές αναστοχάζονται τη διδακτική πρακτική 

τους και θα υπάρξουν αλλαγές στους τρόπους συνεργασίας, στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών 

και σε αυξημένη αυτοαξιολόγηση ενώ η μετάβαση δεν θα είναι εύκολη λόγω των 

καθιερωμένων μεθόδων και στάσεων των εκπαιδευτικών. 

 Τέλος, Αναμένεται ότι θα υπάρξει βελτίωση της πρακτικής τους στη διδασκαλία κατά 

την εισαγωγή της ΑΣΜ, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνδυαστεί με σχετική κατάρτιση. 

 

Η ΑΣΜ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
 Όσον αφορά τον Κώδικα 6 που εξετάζει το ρόλο της ΑΣΜ στην ηγεσία και τη διοίκηση, 

τα βασικά οφέλη της ΑΣΜ είναι οι συμμετοχικές προσεγγίσεις, η ηθική ικανοποίηση, ο 

προβληματισμός, η τεκμηρίωση των αιτημάτων προς την κεντρική διοίκηση για πρόσθετη 

στελέχωση και χρηματοδότηση, η επιτυχία και η αποτελεσματικότητα, η εμπειρία στη 

διαχείριση κρίσεων και η αυξημένη σχολική αυτονομία. 

 Περαιτέρω, η ΑΣΜ θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι ηγέτες αναστοχάζονται την 

πρακτική τους και πιθανότατα θα συμβάλλει σε ένα πιο συμμετοχικό μοντέλο διαχείρισης. Θα 

είναι επίσης καλύτερα οργανωμένοι, επιδιώκοντας να αυτοβελτιωθούν, θα αναζητήσουν 

καινοτομίες και θα περιορίσουν την αυθαιρεσία τους. Αρκετές φορές ειπώθηκε ότι πολλά 

εξαρτώνται από τον τελικό στόχο της ΑΣΜ και από την ποιότητα του χαρακτήρα της σχολικής 

ηγεσίας. Ένας εκπαιδευτικός ανέφερε χαρακτηριστικά ένα απόσπασμα αρχαίου συγγραφέα 
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λέγοντας ότι οι διευθυντές θα πρέπει πάντα να θυμούνται ότι «κυβερνούν τους ανθρώπους, 

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

 Τέλος, όλοι οι ερωτηθέντες αναμένουν ότι η εισαγωγή της ΑΣΜ θα βελτιώσει την 

ηγετική και διοικητική πρακτική στα ελληνικά σχολεία. Για καλύτερα αποτελέσματα, η ΑΣΜ θα 

πρέπει να εμπλέξει όλους τους βασικούς ενδιαφερόμενους (μαθητές, διευθυντές, συλλόγους 

διδασκόντων και συλλόγους γονέων). 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 
 Συνολικά, το σημερινό σύστημα βελτίωσης στα σχολεία δεν εξαρτάται από την ΑΣΜ 

αλλά συνδέεται με τις επιλογές και τις προτεραιότητες του κράτους που πρέπει να αποφασίσει 

για το επιθυμητό είδος σχολείου και πολίτη. Έχει να κάνει με την έγκαιρη στελέχωση των 

σχολείων, τα οικονομικά κίνητρα, την υποστήριξη της κατάρτισης, τη δημιουργία της 

κουλτούρας συνεργασίας, τις στοχοθετημένες δραστηριότητες, τις προσεγγίσεις επίλυσης 

προβλημάτων και τέλος με τη συστηματοποίηση και τους περιορισμούς των διαδιακασιών 

ΑΣΜ. 

 Άλλα θέματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ήταν η ανάγκη για 

διοικητικό προσωπικό στα σχολεία, σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, συμβουλευτικά 

όργανα, εμπειρογνώμονες, πρόσθετη κατάρτιση, αύξηση μισθών και, τέλος, η ανάγκη της 

σχολικής κοινότητας για παρατεταμένη περίοδο χωρίς αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Όσον αφορά τα κατάλληλα άτομα/γραφεία για να καθοδηγήσουν τους εκπαιδευτικούς 

για μια πιο αποτελεσματική ΑΣΜ, οι συμμετέχοντες ανέφεραν τις τοπικές και περιφερειακές 

μονάδες υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας (Περιφερειακά Κέντρα Εκπαίδευσης, Κέντρα 

Αειφόρου Ανάπτυξης, Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης) το σύλλογο διδασκόντων, τις 

τοπικές αρχές και τους συλλόγους γονέων. 

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

προηγηθεί ειδική εκπαίδευση για τη σταδιακή αλλαγή και βελτίωση της σχετικής σχολικής 

κουλτούρας. Η διαδικασία εισαγωγής της ΑΣΜ θα είναι σκληρή και μακρόχρονη αλλά είναι 

απαραίτητη. Εάν εφαρμοστεί σωστά, θα υπάρξουν μόνο θετικά αποτελέσματα. Ο κύριος φόβος 

είναι ότι εάν οι αξιολογητές δεν επιλεγούν αμερόληπτα και με αξιοκρατικά κριτήρια, η ΑΣΜ θα 

είναι αναξιόπιστη, ανεπιθύμητη και το σχολείο θα κινδυνεύει από άδικη και αθέμιτη 

κατηγοριοποίηση. 
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IV. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

ΜΕΡΟΣ 1: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 

Αρ. Σχολ. Τύπος 
σχολείου 

Δημογραφικά 
στοιχεία 

Αρ. μαθητών Αρ. εκπ/κών 

1 Δημόσιο 
Β/θμιας 

Αστική περιοχή 
569 83 

2 Δημόσιο 
Β/θμιας 

Αστική περιοχή 
92 24 

3 Δημόσιο 
Α/θμιας 

Αστική περιοχή 
397 17 

4 Δημόσιο 
Α/θμιας 

Ύπαιθρος 
155 19 

5 Δημόσιο 
Α/θμιας 

Αστική περιοχή 
414 32 

6 Δημόσιο 
Β/θμιας 

Αστική περιοχή 
1,260 108 

Πίνακας  1: Στοιχεία σχολικών μονάδων 

 

 

Αρ. σχολείου Αρ. στελεχών που 
συμμετείχαν στη συνέντευξη 

Αρ. εκπ/κών που συμμετείχαν 
στη συνέντευξη 

Σχολείο 1 5 5 

Σχολείο 2 2 5 

Σχολείο 3 2 5 

Σχολείο 4 2 5 

Σχολείο 5 2 6 

Σχολείο 6 4 0 

Πίνακας 2: αριθμός συνεντευξιαζόμενων 

 

 

 Τα σχολεία 1 και 5 διοικούνται από διευθυντές που επιλέχθηκαν με βάση 

εφαρμοζόμενα σχέδια που αποσκοπούσαν στην αύξηση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών 

στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στη βελτίωση της διδακτικής ικανότητας των 
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εκπαιδευτικών. Από τότε και τα δύο σχολεία έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα όπως το 

CPDEx (Διδασκαλία δεξιοτήτων στην Extremadura), το INNOVATED (Διδασκαλία με ψηφιακά 

εργαλεία), το QUEDATE (πρόγραμμα STAY για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης 

του σχολείου), AYUDA ENTRE IGUALES ERASMUS,  KA01 έργα. 

 Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου 2 είναι κυρίως νέος και δυναμικό, έτοιμο για 

καινοτομία και αλλαγές στη μεθοδολογία για τη βελτίωση των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων. 

Το έργο διαχείρισης περιλάμβανε την εφαρμογή της μεθοδολογίας PBL (μάθηση βάσει έργου) 

και την εισαγωγή αλλαγών και τη βελτίωση της σχολικής απόδοσης. Το σχολείο συμμετέχει σε 

διάφορα προγράμματα που προωθούνται από την εκπαιδευτική διοίκηση, όπως: το δίκτυο 

σχολών ειρήνης και μη βίας, το πρόγραμμα συναισθηματικής νοημοσύνης, το σχολικό δίκτυο 

INNOVATED (Διδασκαλία με ψηφιακά εργαλεία), το QUEDE (ασχολείται με την πρόωρη 

εγκατάλειψη του σχολείου) AYUDA ENTRE IGUALES (για την καταπολέμηση του εκφοβισμού) 

και ένα ERASMUS KA1. 

 Το σχολείο 3 αναπτύσσει ένα Δίγλωσσο Αγγλικό Έργο. Πρόκειται για αστικό δημοτικό 

σχολείο και οι περισσότερες καινοτομίες στο σχολείο πραγματοποιούνται γύρω από αυτό το 

έργο. 

 Υπάρχουν δύο σχολεία στην πόλη, όπου βρίσκεται το Σχολείο 4 και αυτό είναι το 

νεότερο, σε μια νέα κατοικημένη περιοχή ενώ η άλλη είναι στο κέντρο της πόλης. Αυτή η 

τοποθεσία είναι λιγότερο ελκυστική για τις οικογένειες εν γένει. Το 2018/2019 το σχολείο έχει 

εγγεγραμμένα 155 παιδιά, τόσο κορίτσια όσο και αγόρια. Πριν από τέσσερα χρόνια η τότε 

διεύθυνση του σχολείου παραιτήθηκε λόγω των πολλών δυσκολιών μεταξύ των εκπαιδευτικών. 

Ο τρέχων διευθυντής παρουσίασε ένα σχέδιο που επιλέχθηκε  πριν από τρία χρόνια, ο κύριος 

στόχος του οποίου ήταν η αύξηση της εγγραφής, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα και η βελτίωση της ικανότητας ηγεσίας και διαχείρισης. Έκτοτε, το 

σχολείο έλαβε μέρος σε προγράμματα, όπως το CPDEx, το INNOVATED, το Proyect @ 

(Πρόγραμμα για την ανάπτυξη υψηλών δεξιοτήτων), το QUÉDATE, το AYUDA ENTRE IGUALES. 

 Ο διευθυντής του σχολείου 6 έχει μακρά διοικητική εμπειρία και ασχολείται με τη 

συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Το σχολείο έχει συμμετάσχει σε προγράμματα όπως τα 

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

Lenguas, το ETwinning, το MUÉVETE (μοιράζεται τις σχολικές εμπειρίες και τις καλές πρακτικές) 

ή AYUDA ENTRE IGUALES (για την καταπολέμηση του εκφοβισμού). 

ΜΕΡΟΣ 2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΣΜ) ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 



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

25 

 Για τα σχολεία στην παρούσα μελέτη περίπτωσης, η βελτίωση του σχολείου θεωρείται 

διαδικασία με δύο κύριες φάσεις, μια διαγνωστική διαδικασία για την αναγνώριση 

παραγόντων παρεμπόδισης και μια διαδικασία λήψης αποφάσεων για την τροποποίηση μιας 

τρέχουσας κατάστασης και την εισαγωγή αλλαγών στο σχολείο. 

Η βελτίωση του σχολείου με σκοπό την αύξηση της ακαδημαϊκής επίδοσης ήταν ένα ισχυρό 

θέμα που προέκυψε από τα δεδομένα της συνέντευξης. 

"Αύξηση των ακαδημαϊκών επιδόσεων και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας" 

 Η κατανόηση από τους συμμετέχοντες της βελτίωσης του σχολείου σχετίζεται επίσης 

με τη βελτίωση της σχολικής εκπαίδευσης, μια συστηματική διαδικασία που περιλαμβάνει 

επίσης συγκριτική αξιολόγηση βάσει κριτηρίων απόδοσης. 

"Μια διαδικασία για να αναγνωρίσουμε τα λάθη, για να τα διορθώσουμε και να μην τα 

ξανακάνουμε ποτέ". 

 Όσον αφορά την κατανόηση της ΑΣΜ και του σκοπού της, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, οι συνεντευξιαζόμενοι αντιλήφθηκαν ότι η έννοια της ΑΣΜ σχετίζεται με την 

έννοια της ύπαρξης μαρτυρικής διαδικασίας που επιτρέπει συγκρίσεις με εσωτερικά και 

εξωτερικά σημεία αναφοράς. 

 Τα ισπανικά σχολεία βλέπουν ως επί το πλείστον την ΑΣΜ ως συνεργατική, 

συστηματική διαδικασία για την ενίσχυση μιας πτυχής της διδασκαλίας και της μάθησης. 

"Αποτελεί προβληματισμό για ολόκληρη τη διδακτική πρακτική. Σκοπός του είναι να δούμε πώς 

γίνονται για να βοηθήσουμε τους άλλους, να καθοδηγήσουμε τους άλλους και να δούμε τι 

κάνουμε, τόσο ως εκπαιδευτικοί όσο ως ομάδα διαχείρισης και ως σχολείο γενικά. Όχι μόνο θα 

πρέπει να αξιολογούμε μόνοι μας αλλά και ως ολόκληρο το σχολείο. Συνοψίζοντας: να 

τροποποιήσουμε, να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε." 

 Οι απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με τη συλλογική κατανόηση της ΑΣΜ 

ποικίλλουν. Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, φαίνεται ότι υπάρχει μια γενική 

κατανόηση του ΑΣΜ 

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

βελτιώνουμε". 

"Ναι, στην πραγματικότητα, έχουμε συναντήσεις και προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε". 

 Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι συμμετέχοντες θεωρούσαν επίσης ότι, ελλείψει 

σαφώς καθορισμένων πρωτοκόλλων, υπάρχει επίσης ανάγκη να ενισχυθεί η κατανόησή τους 

από τα σχολεία για την ΑΣΜ, καθιστώντας τη διαδικασία πιο διαδικαστική και συστηματική. 

"Στο σχολείο μας υπάρχει μια συλλογική ιδέα βελτίωσης, ακόμη και αν δεν υπάρχει σχέδιο 

βελτίωσης". 



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

26 

 Η πλειονότητα των συμμετεχόντων είναι της άποψης ότι έχουν συμμετάσχει στην ΑΣΜ, 

είτε μέσω του προγράμματος CPDEX («30 καθηγητές σε ένα σχέδιο για την αυτοαξιολόγηση της 

διδακτικής πρακτικής») είτε μέσω της πρωτοβουλίας που αναφέρεται ως MUEVETE («Σκίαση 

εργασίας σε άλλα σχολεία »). 

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

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

σε άλλα σχολεία και παρατηρήσαμε και άλλους. Υπάρχουν μαθήματα σε αυτά τα 

προγράμματα".  

Σε αυτές τις πρωτοβουλίες, οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν σε διάφορα εργαλεία ΑΣΜ που 

χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία. 

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

 Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων υπολογίζει τον αντίκτυπο του ΑΣΜ εάν/όταν 

εφαρμόζεται σε τακτική βάση στο σχολείο ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στη ζωή του σχολείου 

σε βασικούς τομείς όπως η αύξηση της συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού και η χρήση της 

ΑΣΜ ως οδικού χάρτη για τη βελτίωση του σχολείου. 

"Οι άνθρωποι θα αισθάνονταν μέρος μιας ομάδας και η βελτίωση θα επιτευχθεί στο σύνολό 

της". 

 Οι συμμετέχοντες ήταν επίσης ενήμεροι για προκλήσεις εφαρμογής όπως αυτή της 

νέας φύσης του αυτο-προβληματισμού. 

"Συνήθως το βλέπουμε σαν να έρχεται  κάποιος να μας κρίνει και να μας πει  τι κάνουμε λάθος 

και μας φοβίζει, αλλά δεν πρέπει να είναι έτσι, δεδομένου ότι η ΑΣΜ πρόκειται να διορθώσει, 

να ενισχύσει τα ισχυρά σημεία και να επεξεργαστεί τις αδυναμίες ώστε να γίνουν ισχυρά 

σημεία επίσης" 

 Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν της άποψης ότι η ΑΣΜ πρέπει να είναι 

υποχρεωτική. 

"Η ΑΣΜ είναι μια χρήσιμη στρατηγική και  πρέπει να είναι υποχρεωτική". 

 Ωστόσο, δύο συνεντευξιαζόμενοι θεωρούσαν ότι, αφενός, ενώ η ΑΣΜ θα έπρεπε να 

είναι μια υποχρεωτική διαδικασία βελτίωσης του σχολείου, πρέπει επίσης "να καθοδηγείται" 

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

 Τέλος, σύμφωνα με την συνυπάρχουσα προοπτική εσωτερικής και εξωτερικής 

αξιολόγησης, ένας άλλος ανέφερε επίσης ότι "θα πρέπει να είναι προαιρετική, με την υπηρεσία 

γενικής επιθεώρησης και αξιολόγησης να είναι υπεύθυνη για την τελική αξιολόγηση των 

διαδικασιών και των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων". 
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Η ΑΣΜ ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  
 Όταν ρωτήθηκε για την κατανόηση του ΑΣΜ ως σχολική προσέγγιση για τη βελτίωση 

του σχολείου, μια μικρή μειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν της άποψης ότι "στο σχολείο μας 

υπάρχει μια προσέγγιση, αλλά δεν υπάρχει σχέδιο". Ένας άλλος συμμετέχων δήλωσε ότι 

"είμαστε συντονισμένοι κατά την εκπόνηση των ετήσιων εκθέσεων, γνωρίζουμε την ανάγκη 

αυτοαξιολόγησης αλλά υπάρχει έλλειψη συστηματικής εργασίας". Ωστόσο, όταν παρέχεται 

στήριξη, ένα σχολείο έκρινε ότι: 

"Η ομάδα διαχείρισης σχεδιάζει την αυτοαξιολόγηση του σχολείου, η όλη εκπαιδευτική 

κοινότητα το εκτελεί, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών".  

 Αυτή η προσέγγιση καθοδηγείται από το πρόγραμμα CPDEX, το έργο Ατλαντίδα και το 

πρόγραμμα σχολικής επιτυχίας του Υπουργείου Παιδείας, πριν από μερικά χρόνια. 

 Όσον αφορά τα άτομα που είναι υπεύθυνα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της 

διαδικασίας βελτίωσης των σχολείων, φαίνεται ότι υπάρχουν κατανεμημένες αρμοδιότητες για 

την ηγεσία της ΑΣΜ σε ορισμένα σχολεία. 

"Η ομάδα διαχείρισης, η Παιδαγωγική Επιτροπή Συντονισμού και οι υπηρεσίες. Πρόκειται για 

ένα σταδιακό σχεδιασμό, με διαφορετικά επίπεδα ευθύνης". 

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

δίγλωσσα σχολεία έχουν μια εξασθενητική επίδραση στις μεσαίες ηγετικές πρακτικές. Όπως 

δήλωσε ένας συμμετέχων: «Όντες ένα δίγλωσσο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι μόνιμοι, 

έτσι η ομάδα διαχείρισης αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο». 

 Όσον αφορά τη συμμετοχή στο σχολικό σχεδιασμό βελτίωσης, την ανάπτυξη και την 

αξιολόγηση διαδικασιών, "Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην ανάπτυξη. Η 

ομάδα διαχείρισης και η ομάδα καθοδήγησης σχεδιάζουν όλες τις πτυχές στις οποίες πρέπει να 

υπάρξει  βελτίωση». Ωστόσο, ένας ερωτώμενος ήταν της άποψης ότι "οι γονείς και οι 

επιχειρήσεις δεν συμμετέχουν, αν και πρέπει". 

 Χρήσιμες προηγούμενες εμπειρίες ήταν πολλές και αποτελούνταν από ένα 

«Πρόγραμμα Erasmus + KA1 που απαιτούσε ανάλυση αναγκών». Το σχολικό σχέδιο και η 

συμμετοχή στο CPDEX εξετάστηκαν επίσης θετικά. 

"Ναι, δίγλωσση ενότητα και CPDEX. Οι εμπειρίες περιλαμβάνονται στην έκθεση του τέλους του 

έτους και στα διάφορα ετήσια προγράμματα". 

 Η πραγματική και δυνητική συμβολή της ΑΣΜ στη βελτίωση του σχολείου ήταν 

σημαντική μεταξύ των σχολείων. Η αξιολόγηση των «νέων προτύπων απαιτούσε την 

αυτοαξιολόγηση της διδακτικής μας πρακτικής και αυτό βελτίωσε την αντικειμενικότητα των 

τελικών αποτελεσμάτων». Επίσης περιγράφηκε η μείωση του αριθμού των θεμάτων 

συμπεριφοράς και οι καλύτερες σχέσεις μεταξύ όλων των μελών της κοινότητας. 
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"Πριν από μερικά χρόνια, το σχολείο αυτοαξιολόγησε τις πειθαρχικές διαδικασίες και τους 

κανόνες σχολικής συμπεριφοράς και μετά ο αριθμός των ζητημάτων συμπεριφοράς και των 

περιστατικών που χρειαζόταν παρέμβαση μειώθηκε πολύ". 

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και η 

βελτίωση των σχέσεων με άλλους ενδιαφερόμενους 

 Οι τρόποι των σχολικών δεδομένων για τη σχολική βελτίωση που αναφέρονται είναι: 

Τα δεδομένα λαμβάνονται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των σπουδαστών, των 

πληροφοριών από τις μητέρες που έχουν εκχωρηθεί, τις συνεδριάσεις των τμημάτων, τις 

συνεδριάσεις των εκπαιδευτικών, τις συνεδριάσεις αξιολόγησης, το μητρώο μαθητή, τη 

διευθυντική ομάδα, το σύλλογο διδασκόντων, τις προσωπικές συνεντεύξεις με τους γονείς κλπ. 

Τα δεδομένα προέρχονται από ανώνυμα ερωτηματολόγια, έντυπα (συμπληρώνονται από όλα 

τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας), συναντήσεις, ανταλλαγή μηνυμάτων, άμεση 

παρατήρηση κλπ. 

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

ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων, της μελέτης του κοινωνικοοικονομικού πλαισίου κλπ." 

 Το CPDEX διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή «κατευθυντήριων γραμμών για 

την αυτοαξιολόγηση της διδακτικής πρακτικής». Υπάρχουν επίσης εσωτερικές κατευθυντήριες 

γραμμές. 

"Εσωτερικές οδηγίες παρέχονται από τη διοίκηση αλλά από την εκπαιδευτική διοίκηση δεν 

δόθηκαν εξωτερικές κατευθυντήριες γραμμές ή κατάρτιση, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες 

γραμμές για αξιολόγηση". 

Ορισμένοι ερωτηθέντες είχαν την άποψη ότι "δεν έχουμε κατευθυντήριες γραμμές, . μερικές 

φορές βοηθά ο δάσκαλος συμβουλευτικής". Πράγματι, εάν δεν υπήρχε σχολείο στο πρόγραμμα 

CPDEX, οι κατευθυντήριες γραμμές για την ΑΣΜ θα ήταν πολύ περιορισμένες. 

"Το πρόγραμμα CPDEX παρείχε κατευθυντήριες γραμμές, αλλά για το υπόλοιπο δεν υπήρχαν 

κατευθυντήριες γραμμές". 

 Οι απαντήσεις διαφέρουν ως προς την ύπαρξη γραπτού σχεδίου βελτίωσης. Σε κάποια 

σχολεία γράφουν μέτρα βελτίωσης είτε σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο είτε σε άλλο έγγραφο: 

"Ναι, μπορεί να θεωρηθεί ότι το σχέδιο βελτίωσης περιλαμβάνεται στο Ετήσιο Σχολικό Σχέδιο, 

ακόμη και αν δεν έχει συνταχθεί ως σχέδιο βελτίωσης. Η ετήσια έκθεση και το ετήσιο σχολικό 

σχέδιο είναι συμπληρωματικές διαδικασίες ως προς την  ΑΣΜ". 

 Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι συμμετέχοντες είχαν την άποψη ότι δεν υπήρχε 

σχέδιο. 

"Δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο στο σχολείο μας ως ένα συγκεκριμένο και θεσμοθετημένο σχέδιο 

βελτίωσης". 



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

29 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΜ 
 Οι κυριότερες δυσκολίες για όλα σχεδόν τα σχολεία είναι η έλλειψη ειδικής κατάρτισης 

και η έλλειψη χρόνου για την πραγματοποίηση της ΑΣΜ. Ορισμένα σχολεία αναφέρουν επίσης 

την ακαμψία του διδακτικού προσωπικού ως μειονέκτημα. 

"Ένα μεγάλο ποσοστό (περίπου 50%) των εκπαιδευτικών δεν μένουν στο σχολείο περισσότερο 

από ένα σχολικό έτος". 

 Από την άλλη πλευρά, η απόκτηση δεδομένων και η έλλειψη δέσμευσης των 

εκπαιδευτικών θεωρούνται επίσης ως δυσκολίες σε μερικά σχολεία. 

 Επίσης, ο καθορισμός των κριτηρίων, οι διαδικασίες και ο σκοπός της αξιολόγησης 

φαίνεται να είναι καθοριστικής σημασίας για την ομαλή υλοποίησης της ΑΣΜ. 

"Η πιο δύσκολη πτυχή θα ήταν να ορίσουμε ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες "ακριβείας" και 

να βρούμε τη σωστή διαδικασία για την εξαγωγή δεδομένων. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει 

να ξεχνάμε ότι η ΑΣΜ πρέπει να έχει αντίκτυπο στη βελτίωση της μάθησης". 

 Τέλος, σύμφωνα με τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς, η κατάρτιση που πρέπει 

να παρέχεται για την πλήρη εμπλοκή και τη βελτιστοποίηση της ΑΣΜ και τη βελτίωση θα πρέπει 

να επικεντρωθεί στα εξής: πρακτικά εργαλεία μέτρησης, καθορισμός δεικτών, σαφής 

διαδικασία για την εξαγωγή δεδομένων, πώς να εκπονηθεί ένα σχέδιο βελτίωσης και, 

τουλάχιστον τι πρέπει να αξιολογηθεί και για ποιο σκοπό. 

Η ΑΣΜ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
 Μερικοί διδάσκοντες φοβούνται τα αποτελέσματα της ΑΣΜ και προβλέπουν την 

απογοήτευση. 

"Οι διδάσκοντες ενδέχεται να αισθάνονται επιθετικοί από το ΑΣΜ. Μπορείς εξαιτίας της να 

αισθάνονται άσχημα και να δημιουργείται  ένταση μεταξύ των εκπαιδευτικών". 

 Σε δύο σχολεία φοβούνται επίσης τη σύγκρουση μεταξύ των εκπαιδευτικών. Ο 

επιπλέον φόρτος εργασίας αναφέρεται επίσης ως μια πιθανή ανεπιθύμητη συνέπεια. 

 Προκειμένου η ΑΣΜ να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την πρακτική βελτίωσης των 

σχολείων, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να συμμετάσχουν και να υποστηριχθούν από 

εξωτερικούς φορείς. Για την πλειοψηφία των σχολείων, θα πρέπει να συμμετέχουν και μέλη 

της ευρύτερη εκπαιδευτικής κοινότητας, ιδιαίτερα γονείς. 

"Πιστεύουμε ότι η εκπαιδευτική κοινότητα είναι πάντα πρόθυμη να συμμετάσχει. Στην 

πραγματικότητα, σε όλα τα σχέδια βελτίωσης που έχουμε αναπτύξει, έχουν συμμετάσχει. 

Φυσικά, είναι σημαντικό να συμμετέχουν για να επιτύχουν βελτίωση". 

 Όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχεται από εξωτερικούς φορείς, οι επιθεωρητές 

της εκπαίδευσης, η εκπαιδευτική διοίκηση και οι τοπικές αρχές αναφέρονται στα περισσότερα 

σχολεία ως απαραίτητοι συνεργάτες. Στην πραγματικότητα, κατά την εξέταση της συμμετοχής 
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των σχολικών επιθεωρητών στη διαδικασία βελτίωσης των σχολείων, το σχολικό προσωπικό 

αναφέρει κυρίως ότι οι επιθεωρητές συμμετέχουν επί του παρόντος ή υποστηρίζουν τη σχολική 

βελτίωση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αν και αυτό θεωρείται ως μια νέα πρακτική 

επιθεωρήσεων. 

Η ΑΣΜ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Τα σχολεία εφαρμόζουν την ΑΣΜ σε πολύ διαφορετικούς βαθμούς και πεδία, ανάλογα 

όχι μόνο με τους κανονισμούς αλλά και με την εμπειρία και την πρακτική των σχολείων. Ακόμα, 

μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι τα περισσότερα σχολεία θεωρούν την ΑΣΜ ως μια ωφέλιμη 

στρατηγική για τη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής. 

 Σε γενικές γραμμές, πολλές από τις απαντήσεις που παρέχονται μοιράζονται από τα 

σχολεία, αλλά άλλες είναι συγκεκριμένα παραδείγματα μεθοδολογιών που βασίζονται στην 

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

  Τα οφέλη της ΑΣΜ σχετίζονται με τη βελτίωση των "εργαλείων αξιολόγησης των 

μαθητών", της "πιο ειρηνικής ατμόσφαιρας στην τάξη", του "καλύτερου σχεδιασμού 

μαθήματος, των μεθοδολογικών αλλαγών, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών στις 

ανάγκες των μαθητών". 

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

τη διδακτική τους πρακτική, εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την εμπειρία των σχολείων με 

την ΑΣΜ. Σε ένα σχολείο η επιρροή του ΑΣΜ δεν μπορεί να δοκιμαστεί, αφού δεν έχει 

εφαρμοστεί ακόμα και τα αποτελέσματα δεν μπορούν να αξιολογηθούν. Για τα υπόλοιπα 

σχολεία, οι απαντήσεις είναι ως επί το πλείστον θετικές. Σε γενικές γραμμές, η ΑΣΜ έχει 

επηρεάσει τον τρόπο σκέψης σχετικά με τη διδακτική πρακτική. Σε μερικά ισπανικά σχολεία 

"αποκτώνται δεδομένα" και "χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες στρατηγικές και εργαλεία" 

επισημαίνονται ως νέα στοιχεία στη διδασκαλία τους. 

 Επίσης, σε ορισμένες σχολές παρατηρήθηκαν βελτιώσεις στη διδακτική πρακτική μετά 

την εισαγωγή του ΑΣΜ: 

"Βελτιώνει την ανατροφοδότηση των μαθητών [...] μπορούμε να δούμε μια εξέλιξη του 

διδακτικού προσωπικού, ειδικά την ομαδική εργασία για την τάξη PBL". 

 Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τρία ισπανικά εκπαιδευτικά στελέχη προσφέρουν σε 

μια θετική άποψη για την ΑΣΜ ως εργαλείο βελτίωσης. Ειδικά παραδείγματα αφορούν στη 

"βελτίωση στρατηγικών και δεξιοτήτων", "ακρόαση μαθητών" και "σχολική οργάνωση". 

Η ΑΣΜ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 Η σχολική αυτοαξιολόγηση θεωρείται ως ένα ευεργετικό εργαλείο για τη βελτίωση της 

διοίκησης και της διαχείρισης στα ισπανικά σχολεία. Παρόλο που ένα σχολείο αναγνωρίζει ότι 
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διαθέτει πολύ περιορισμένη έως και καθόλου εμπειρία στη ΑΣΜ ως μια συνολική σχολική 

διαδικασία, τόσο τα διευθυντικά στελέχη όσο και οι εκπαιδευτικοί φαίνονται αρκετά 

αισιόδοξοι για τα οφέλη και τις βελτιώσεις που επιφέρει η ΑΣΜ όταν υλοποιηθείται. 

 Τα κύρια οφέλη της ΑΣΜ για την ηγεσία και διοίκηση που αποδίδονται από τις ομάδες 

των συμμετεχόντων σχετίζονται με τους ακόλουθους τομείς: 

Σχολική αποστολή και όραμα:  

 Τα σχολεία της Ισπανίας θεωρούν χρήσιμη την ΑΣΜ για την επίτευξη κοινής 

κατανόησης των προτεραιοτήτων και στόχων των σχολείων. Για τους εκπαιδευτικούς στο SP4, 

η βελτίωση εμφανίζεται στις σχέσεις μεταξύ της διεύθυνσης και του συλλόγου διδασκόντων 

και έχει βοηθήσει και τις δύο ομάδες να διαμορφώσουν μια κοινή αντίληψη της αποστολής του 

σχολείου. 

 Αλλαγές στο στυλ διαχείρισης: 

Οι αλλαγές στο στυλ διαχείρισης σχετίζονται με τη συνεργασία και την κατανομή των ευθυνών. 

Παραδείγματα για το πώς η ΑΣΜ συμβάλλει σε ένα πιο συμμετοχικό μοντέλο μπορούν επίσης 

να εντοπιστούν όπως. 

"διαχείριση ως κατανεμημένη ηγεσία, αναζητώντας τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε όλες 

τις αποφάσεις" 

 Η συνεργασία είναι προφανώς βασικός παράγοντας για αυτή την αλλαγή του τρόπου 

διαχείρισης. Ορισμένα σχολεία συμφωνούν ότι είναι σημαντικό να μοιραστούν και να 

συνεργαστούν, ακούγοντας άλλες απόψεις και εμπειρίες. Μερικοί διδάσκοντες πιστεύουν ότι 

η διαδικασία της ΑΣΜ τους έδωσε την ευκαιρία να ακούσουν ο ένας τον άλλον και να 

μοιραστούν τις απόψεις τους: 

"Αυτοί (στελέχη) μας κάνουν να αισθανθούμε ως μέρος μιας ομάδας, έχουν ενθαρρύνει τη 

συμμετοχή και εμείς (διδάσκοντες) έχουμε εμπλακεί". 

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

 Ευκαιρία να αναστοχαστούν και να μοιράζονται απόψεις: 

Η ΑΣΜ προσφέρει ευκαιρίες να προβληματιστεί κανείς για την πρακτική του σχολείου και αυτό 

θεωρείται ως όφελος για την διοίκηση και τη διαχείριση σε ορισμένα σχολεία. 

"η σχολική οργάνωση προσαρμόζεται σε ό,τι χρειάζεται το σχολείο, όσον αφορά τα 

χρονοδιαγράμματα, τις συναντήσεις και το συντονισμό",  

"διαχείριση ως κατανεμημένη ηγεσία, αναζητώντας τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε όλες 

τις αποφάσεις". 

 Ως δομημένο πλαίσιο, η ΑΣΜ παρέχει στα σχολεία πληροφορίες και δεδομένα. Τα 

σχολεία εκτιμούν τη σημασία των δεδομένα, τα οποία τους παρέχουν εργαλεία και στρατηγικές 

για την ανάπτυξη της σχολικής βελτίωσης. 
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 Όταν ρωτήθηκαν αν η ΑΣΜ έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι ηγέτες σκέφτονται 

την πρακτική τους ως ηγέτες, οι περισσότεροι συμμετέχοντες φαίνεται να συμφωνούν ότι έχει. 

Ωστόσο, οι απαντήσεις διαφέρουν πολύ από το ένα σχολείο στο άλλο. 

Ειδικά στη συμμετοχή των γονέων.  

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

"Χρησιμοποιούνται ειδικά ερωτηματολόγια ΑΣΜ για τη λήψη δεδομένων". 

"Με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τι κάνουν σωστά και λάθος"._ 
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V. Η περίπτωση της Ιρλανδίας 

Χαρακτηριστικά σχολείων 
 Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του σχολικού προφίλ κάθε σχολείου 

μελέτης περιπτώσεων που συμμετείχε στη μελέτη. 

 Τύπος 
σχολείο
υ 

Κουλτούρα Δημογραφι
κά 

Εγγεγραμμέν
οι μαθητές 

Αριθμός εκπ/κών Συνεντεύξεις 

Σχολ
είο 1 

Α/θμια
ς, 
μικτό 

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

Ύπαιθρος 210 

9 εκπ/κοί γενικής 
παιδείας 
2 εκπ/κοί 
ενισχυτικής 
διδασκαλίας 
1 εκπ/κός ειδικής 
αγωγής 
2 βοηθοί ειδικής 
αγωγής 
1 γραμματέας 
1 επιστάτης 

Διευθυντής 
7 εκπ/κοί 

Σχολ
είο 2 

Α/θμια
ς, 
μικτό 

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

Αστική 
περιοχή 

235 

13 εκπ/κοί γενικής 
παιδείας 
5 εκπ/κοί 
ενισχυτικής 
διδασκαλίας 
2 βοηθοί ειδικής 
αγωγής 
1 γραμματέας 
1 επιστάτης 

Διευθυντής 
5 εκπ/κοί 

Σχολ
είο 3 

Α/θμια
ς, 
μικτό 

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

Ύπαιθρος 220 
5 εκπ/κοί γενικής 
παιδείας 

Διευθυντής 
Υποδιευθυντής 
5 εκπ/κοί 

Σχολ
είο 4 

Β/θμιας
, 
αρρένω
ν 

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

Αστική 
περιοχή 

1,000 

47 εκπ/κοί γενικής 
παιδείας 
9 άτομα βοηθητικό 
προσωπικό 

Διευθυντής 
Υποδιευθυντής 
4 εκπ/κοί 
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Σχολ
είο 5 

Β/θμιας
, 
μικτό 

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

Ύπαιθρος 
188 κορίτσια 
189αγόρια 

28 εκπ/κοί γενικής 
παιδείας 
9 άτομα βοηθητικό 
προ 

Διευθυντής 
Υποδιευθυντής 
6 εκπ/κοί 

Σχολ
είο 6 

Β/θμιας 
Εκπ/ση
ς  & 
Κατάρτι
σης 
Μικτό 

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

Ύπαιθρος 
220 κορίτσια 
120 αγόρια 

  24 εκπ/κοί γενικής 
παιδείας 
  6 άτομα βοηθητικό 
προσωπικό 

Διευθυντής 
Υποδιευθυντής 
3 εκπ/κοί 

 

 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 
Κατανόηση της ΑΣΜ και Βελτίωση 

 Σε όλα τα σχολεία, οι συμμετέχοντες, η κατανόηση της βελτίωσης του σχολείου και ο 

σκοπός της σχετίζονται, ως επί το πλείστον, με μια γενική διαδικασία για τη βελτίωση της 

διδασκαλίας και της μάθησης. Σύμφωνα με έναν δάσκαλο, "Είναι η διαδικασία 

παρακολούθησης της προόδου του σχολείου σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων και τομέων 

πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού και του Διοικητικού Συμβουλίου (στο οποίο 

λογοδοτεί ο Διευθυντής του σχολείου)". Ένας άλλος δάσκαλος δήλωσε επίσης ότι η κατανόηση 

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

διδασκαλίας και, κυρίως, η περαιτέρω ανάπτυξη της μάθησης των παιδιών". 

 Η διαδικασία σχολικής βελτίωσης για όλα τα σχολεία συμπεριέλαβε επίσης τη σχολική 

κοινότητα “να συνεργαστούν για να κάνουν τα πράγματα καλύτερα για τους μαθητές”. Άλλες 

διαδικασίες για τη βελτίωση του σχολείου προέκυψαν επίσης, όπως η χρήση κριτηρίων 

συγκριτικής αξιολόγησης για τη θέσπιση μηχανισμών βελτίωσης του σχολείου. Όπως δήλωσε 

ένας δάσκαλος “Πρόκειται για την εκτίμηση του σημείου στο οποίο βρίσκεται προς το παρόν 

το σχολείο με σκοπό τη βελτίωσή του”. Ένας άλλος δάσκαλος δήλωσε επίσης ότι "η ΑΣΜ 



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

35 

βαθμολογεί το σχολείο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων με σκοπό να ξεκινήσει η διαδικασία 

σχεδιασμού για βελτίωση". 

 

Κατανόηση της ΑΣΜ και του σκοπού της 
 Από την άποψη της κατανόησης της ΑΣΜ από τους εκπαιδευτικούς και του σκοπού της, 

σχεδόν σε όλα τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί που κατανοούν την ΑΣΜ και το σκοπός της είναι σε 

μεγάλο βαθμό σύμφωνοι με εκείνους της επιθεώρησης στην Ιρλανδία, όπου η ΑΣΜ θεωρείται 

μια συνεργατική διαδικασία που εστιάζεται στην ενίσχυση της διδασκαλίας και της μάθησης. 

Σύμφωνα με έναν διευθυντή: "Η αυτοαξιολόγηση των σχολείων είναι μια συνεργατική 

διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση του σχολείου". Ένας 

άλλος διευθυντής δήλωσε επίσης ότι η ΑΣΜ είναι μια "κυκλική διαδικασία 6 βημάτων 

επικεντρωμένη στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου". 

 Από την άποψη της συλλογικής κατανόησης της ΑΣΜ, οι συμμετέχοντες σε όλα τα 

σχολεία μελέτης περίπτωσης ήταν της άποψης ότι αυτό συμβαίνει. Όπως δήλωσαν οι 

εκπαιδευτικοί σε τρία από τα σχολεία μελέτης περιπτώσεων: "Ναι. Θα θέλαμε να το σκεφτούμε 

έτσι" και "Ναι, είμαστε όλοι εμπλεκόμενοι", "Όλοι γνωρίζουμε τι είναι". Επιπλέον, σε σχέση με 

τη συμμετοχή στη διαδικασία ΑΣΜ, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν εμπειρία και θεωρούν ότι 

κατανοούν την ΑΣΜ ενώ  οι συμμετέχοντες από ένα νεοσυσταθέν σχολείο (Σχολείο 5) θεωρούν 

ότι έχουν συμμετάσχει σε κάποιο βαθμό στην ΑΣΜ.   

"Ναι - αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με τη διαδικασία και έχουμε ξεκινήσει από το 2009, με 

ένα κενό αν και συνεχίσαμε να επιφέρουμε βελτιώσεις, όχι απαραίτητα μέσω της διαδικασίας 

της ΑΣΜ". 

 Όσον αφορά τον αντίκτυπο της ΑΣΜ όταν εφαρμόζεται στα σχολεία, οι συμμετέχοντες 

αναφέρθηκαν σε τομείς όπως ο αυξημένος προβληματισμός σχετικά με την ποιότητα της 

διδασκαλίας και της μάθησης και η εστίαση στο σχολείο και η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ 

του προσωπικού. 

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

και να συνεργαστούμε στο σχολείο και με το σπίτι (όπου ενδείκνυται) προς όφελος των παιδιών 

και της εκμάθησης τους".  

"Επιτρέπει την ευρύτερη εστίαση στο σχολείο η οποία οδηγεί στη βελτίωση της διδασκαλίας 

και της μάθησης". 

"Θα βοηθήσει στην ενοποίηση των ομάδων εκπαιδευτικών στο σχολείο" 

 Τέλος, η πλειονότητα των ερωτηθέντων ήταν της άποψης ότι η ΑΣΜ είναι και πρέπει να 

παραμείνει μια υποχρεωτική διαδικασία βελτίωσης του σχολείου. Όπως δήλωσε ένας 
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συμμετέχων: "είναι μια χρήσιμη στρατηγική και πρέπει να είναι υποχρεωτική". Πράγματι, όπως 

δήλωσε ένας συμμετέχων "δεν πιστεύω ότι οι καθηγητές θα συμμετείχαν πλήρως σε αυτό με 

άλλον τρόπο". 

 

Η ΑΣΜ ως συνολική σχολική προσέγγιση για τη βελτίωση του σχολείου 
 Οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν την άποψη ότι "υπάρχει μια συνολική 

προσέγγιση ολόκληρου του σχολείου". Εντούτοις, σημειώθηκε επίσης ότι: "Υπάρχει μια 

προσέγγιση σε ολόκληρο το σχολείο μέσω της ΑΣΜ αλλά παράλληλα και σε εξειδικευμένους 

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

δάσκαλοι εμπλέκονται στις περιοχές που στοχεύουν σε μια ιδιαίτερη εστίαση". 

Yπεύθυνοι σχεδιασμού και ανάπτυξης της διαδικασίας βελτίωσης του σχολείου 

 Για όλα τα σχολεία μελέτης, ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την ΑΣΜ. Ωστόσο, τα 

μεσαία στελέχη λειτουργούν τη διαδικασία σύμφωνα με ορισμένους συμμετέχοντες. 

"Ο Διευθυντής είναι ο κύριος υπόχρεος αλλά οι υπεύθυνοι θέσεων έχουν την ευθύνη για 

διάφορα θέματα και αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο για την ΑΣΜ σε αυτούς τους τομείς. Για 

παράδειγμα, οι βελτιώσεις έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της συνολική αξιολόγησης και αλλά 

και των επί μέρους δράσεων που οδήγησαν σε αυτήν". 

Υπάρχει μια ομάδα ΑΣΜ που αποτελείται από το διδακτικό προσωπικό και τη διοίκηση 

Συμμετέχοντες στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση σχολικών βελτιώσεων 

 Σχεδόν όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, αλλά πρωτίστως ο διευθυντής του 

σχολείου, οι εκπαιδευτικοί και το διοικητικό συμβούλιο του σχολείου συμμετέχουν στη 

βελτίωση του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της αξιολόγησης. Όπως δήλωσε ένας 

συμμετέχων: "Το σύνολο του προσωπικού συμμετέχει στην ΑΣΜ, αν και υπάρχει η επικεφαλής 

ομάδας ΑΣΜ". Άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας όπως οι γονείς και οι μαθητές συμμετέχουν, 

αν και σε μικρότερο βαθμό από τον διευθυντή του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς. 

 

Παλαιότερες χρήσιμες εμπειρίες στο ΑΣΜ και βελτίωση άλλων πρακτικών στο 

σχολείο 
 Περιγράφηκε μια σειρά χρήσιμων εμπειριών όπως η βελτίωση του βασικού 

γραμματισμού. 

"Το πρόγραμμα σπουδών, οι παλιές μέθοδοι διδασκαλίας ορθογραφίας, οι πίνακες και τα 

χειρόγραφα θεωρούνται θετικά για την επίτευξη των αναγκαίων βελτιώσεων μετά την 

παραμέλησή τους  τα τελευταία χρόνια". 
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 Σημειώθηκαν επίσης άλλες χρήσιμες εμπειρίες που σχετίζονται με τη δημιουργία μιας 

κουλτούρας επαγγελματικών συνεργατικών αλληλεπιδράσεων και τη χρησιμότητα της ΑΣΜ ως 

μέσου προετοιμασίας για σχολικές επιθεωρήσεις. 

 

Συμβολή της ΑΣΜ στη βελτίωση του σχολείου 
 Η πραγματική και δυνητική συμβολή της ΑΣΜ στη βελτίωση του σχολείου ήταν 

σημαντική. Οι ερωτηθέντες είχαν την άποψη ότι η ΑΣΜ: "Προσφέρει στους εκπαιδευτικούς την 

ευκαιρία να προβληματιστούν σχετικά με την πρακτική που ακολουθούν και να δουν πώς θα 

μπορούσαν να κάνουν τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο". "Επιτρέπει σε όλα τα μέλη του 

προσωπικού να επικεντρωθούν σε μια συγκεκριμένη πτυχή της μάθησης που προσφέρει μια 

καθολική βελτίωση και συμφωνία σε όλο το σχολείο". 

 

Σχολικά δεδομένα για τη βελτίωση του σχολείου 
 Στο πλαίσιο της διαδικασίας της ΑΣΜ χρησιμοποιούνται διάφορες μορφές δεδομένων, 

όπως: Τυποποιημένες δοκιμασίες (tests), δοκιμασίες σχετικές με το δάσκαλο, διαγνωστικές 

δοκιμές, παρατήρηση εκπαιδευτικών και άλλων μελών του προσωπικού, έρευνες προς όλους 

τους ενδιαφερόμενους, εργασίες των παιδιών και επιτόπιες παρατηρήσεις. Χρησιμοποιούνται 

επίσης γονικές και φοιτητικές έρευνες σχετικά με κάποια συγκεκριμένη πτυχή της ποιότητας 

του σχολείου. 

 

Κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη σχολικών 

βελτιώσεων 
 Σχεδόν όλα τα σχολεία χρησιμοποιούν κατευθυντήριες οδηγίες και πλαίσιο για την ΑΣΜ 

όπως: «Η εξέταση του σχολείου μας 2016 - Ένα ποιοτικό πλαίσιο για τη σχολική 

αυτοαξιολόγηση». Οι οδηγίες της ΑΣΜ παρέχονται επίσης μέσω ενός ιστότοπου επιθεώρησης 

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

υπηρεσιών υποστήριξης των σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, που αναφέρεται ως PDST 

[Υπηρεσία Επαγγελματικής Ανάπτυξης για Εκπαιδευτικούς]. 

 

Ένα γραπτό σχέδιο βελτίωσης του σχολείου 
 Εκτός από ένα σχολείο (Σχολείο 5), όλα τα σχολεία που συμμετείχαν στη μελέτη έχουν 

γραπτό σχέδιο βελτίωσης του σχολείου. 

"Ναι, ένα σύντομο έγγραφο που περιγράφει τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές μας για την 

επίτευξη βελτιώσεων". 
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"Ναι. Αυτό αποθηκεύεται σε μια κεντρική βάση δεδομένων και μοιράζεται με όλα τα μέλη του 

προσωπικού που μπορούν να συμβάλουν σε αυτό". 

"Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη καθώς είμαστε ένα νέο σχολείο στο δεύτερο έτος λειτουργίας μας". 

 

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

σχετίζονταν με εκείνους της βελτίωσης: αλφαβητισμού και αριθμητικής, σχολική φοίτηση, 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, αγωγή υγείας. 

"Στο σχολείο μας εστιάσαμε στους τομείς της παιδείας, της προφορικής ιρλανδικής γλώσσας 

και της ψηφιακής μάθησης". 

"Θα αναπτύξουμε μια ολόκληρη σχολική προσέγγιση για την ανάπτυξη ενός θετικού πνεύματος 

ανάπτυξης και θα επικεντρωθούμε στην ευημερία των μαθητών και του προσωπικού". 

 

Η ικανότητα των εκπαιδευτών να συνεργάζονται με την ΑΣΜ 
Έχετε λάβει εκπαίδευση για το πώς να πραγματοποιήσετε την ΑΣΜ και βελτιώσεις όπως ο 

καθορισμός στόχων, η ανάλυση δεδομένων, η ανάπτυξη σχεδίων ΑΣΜ κ.λπ .; 

 Παρόλο που όλοι οι διευθυντές έχουν λάβει κάποια εκπαίδευση για την ΑΣΜ, είναι 

επίσης της άποψης ότι απαιτείται περισσότερη κατάρτιση τώρα που είναι εξοικειωμένοι με την 

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

αλλά θα καλωσόριζα περισσότερα". 

Ποιες πτυχές της διαδικασίας της ΑΣΜ δυσκολεύουν τους καθηγητές (χρόνος, κατάρτιση, 

ανάλυση δεδομένων, καθορισμός στόχων, συνεργασία κ.λπ.); Πώς μπορούν να βελτιωθούν 

αυτοί οι τομείς; 

 Ο χρόνος που αφιερώνεται στην ΑΣΜ είναι ένα ζήτημα για όλους τους συμμετέχοντες. 

Σύμφωνα με έναν διευθυντή "αν οι καθηγητές δεν είναι 100% πεπεισμένοι ότι είναι μια 

αξιοπρεπής ενασχόληση που θα ωφελήσει στη διδασκαλία και στη μάθηση, θα υπάρξει 

αντίσταση και θα γίνει μια επίπονη εργασία". Ένας άλλος εκπαιδευτικός δήλωσε: "Δεν είναι ότι 

οι εκπαιδευτικοί δεν καταλαβαίνουν την ΑΣΜ, τον καθορισμό στόχων κ.λπ. είναι ότι ορισμένοι 

εκπαιδευτικοί δεν βλέπουν πραγματικά τα οφέλη από αυτή  την πρακτική". 

 Άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την ικανότητα των εκπαιδευτικών αφορούσαν στη 

δυσκολία καθορισμού στόχων και στην εξεύρεση κοινού χρόνου για να συμμετάσχουν στην 

ΑΣΜ. Όπως δήλωσε ένας εκπαιδευτικός: "Ακόμη και αν η πρόθεσή του ήταν η απρόσκοπτη 

συνεργασία για αυτή τη διαδικασία, ο μέσος εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου είναι σχεδόν 

αδύνατο να ασχοληθεί πλήρως με την ΑΣΜ". 
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 Τέλος, η έλλειψη κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο θα αρχίσουν να λαμβάνονται δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων είναι επίσης ένα ζήτημα 

μεταξύ των εκπαιδευτικών. Όπως δήλωσε ένας εκπαιδευτικός: «Όλοι γνωρίζουμε τη  γλώσσα, 

τη διαδικασία έξι βημάτων κ.λπ. Το ζητούμενο είναι πώς να καθορίσουμε στόχους με νόημα και 

πώς να αναπτύξουμε ένα σχέδιο βελτίωσης των στόχων". 

Ποια εκπαίδευση απαιτείται για να μπορέσει το σχολείο σας να εμπλακεί πλήρως και να 

βελτιστοποιήσει τη ΑΣΜ και τα σχέδια βελτίωσης; 

 Ο τρόπος ορισμού στόχων SMART [συγκεκριμένων, μετρήσιμων, εφικτών, συναφών και 

έγκαιρων] είναι ένας αδύναμος τομέας για όλους σχεδόν τους συμμετέχοντες. "Αυτό είναι το 

μέρος με το οποίο παλεύουμε και μόνο αφού είμαστε στα μισά του κύκλου συνειδητοποιούμε 

ότι πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο για τον καθορισμό στόχων και την ανάπτυξη 

σχεδίων για την επίτευξη των στόχων". 

 

Ακούσιες συνέπειες της ΑΣΜ 
 Όπου η ΑΣΜ αποτελεί ήδη μέρος της σχολικής πρακτικής βελτίωσης στα σχολεία, οι 

συνεντευξιαζόμενοι αναφέρουν επίσης ότι η ΑΣΜ μεταξύ των εκπαιδευτικών συνήθως 

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

συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια βελτίωσης μιας πτυχής της διδασκαλίας και μάθησης, 

τότε χαρακτηρίζεται ως μια "γραφειοκρατική διαδικασία". Αυτό έχει τελικά επιπτώσεις στην 

προθυμία της σχολικής κοινότητας να συμμετάσχει στην ΑΣΜ. 

Προθυμία της σχολικής κοινότητας να συμμετάσχει στην ΑΣΜ 

 Όλοι όσοι συμμετείχαν στη μελέτη ήταν της άποψης ότι όχι μόνο η διοίκηση και οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να συμμετέχουν στην ΑΣΜ, υπάρχει επίσης, με περιορισμούς, η ανάγκη 

συμμετοχής άλλων ενδιαφερομένων, όπως γονέων και μαθητών. Σύμφωνα με έναν 

συμμετέχοντα, "είναι πολύ σημαντικό να συμμετάσχουν οι γονείς και οι μαθητές, αλλά με μη 

απειλητικό τρόπο για τους εκπαιδευτικούς”. Ωστόσο, ένας άλλος δάσκαλος δήλωσε επίσης ότι 

"δεν επιθυμούν να εμπλακούν όλοι οι γονείς για διάφορους λόγους, όπως η πολυάσχολη ζωή 

τους και επίσης οι προηγούμενες εμπειρίες τους από τη δική τους εκπαίδευση". Ένας άλλος 

δάσκαλος δήλωσε επίσης ότι "υπάρχει αυτή η ιδέα ότι όλοι οι μαθητές θέλουν να 

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

έρθουν στο σχολείο και να μάθουν και να παίξουν". 

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

ήταν της άποψης ότι η επιθεώρηση θα έπρεπε να εμπλέκεται κατά κάποιο τρόπο με την παροχή 

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



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

40 

γνωρίζουμε ότι δεν έχουν πολύ χρόνο αλλά έχοντας έναν επιθεωρητή που συμβουλεύει ένα 

σχολείο για την ΑΣΜ είναι πολύ πιο επωφελές από το να έρθει κάποιος από τις υπηρεσίες 

υποστήριξης" . Ένας άλλος συμμετέχοντας δήλωσε: "Δεν θέλουμε να μας εκπαιδεύσουν ή να 

αναπτύξουν το σχέδιό μας, αλλά σίγουρα πρέπει να μας συμβουλεύσουν και επίσης να μας 

πουν τι έχει λειτουργήσει καλά  σε άλλα σχολεία". 

 

 

Η ΑΣΜ ως εργαλείο βελτίωσης της διδακτικής πρακτικής 
 Έχουν παρασχεθεί πολλά παραδείγματα για το πώς η ΑΣΜ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως εργαλείο βελτίωσης της διδακτικής πρακτικής, όπως: "Βελτίωση της Αξιολόγησης AFL 

[Αξιολόγηση για τη Μάθηση]".  

"Να διασφαλίσουμε ότι αυτό που θεωρούμε ως διδασκαλία καλής ποιότητας είναι σύμφωνο 

με το τι σκέφτονται οι επιθεωρητές". 

"Βελτιώσεις στον γραμματισμό και στην αριθμητική», και  

"προσπαθώντας να βελτιώσουμε τον τρόπο διαφοροποιημένης διδασκαλίας, καθώς όλες οι 

τάξεις μας είναι μικτού επιπέδου". 

 

Η ΑΣΜ ως εργαλείο βελτίωσης της διοίκησης και της διαχείρισης 
 Η σχολική αυτοαξιολόγηση θεωρείται ως ένα ευεργετικό εργαλείο για τη βελτίωση της 

ηγεσίας και της διαχείρισης. Για παράδειγμα, ένας διευθυντής ήταν της άποψης ότι η ΑΣΜ 

επιτρέπει στο σχολείο να έχει μια "συμφωνημένη κατανόηση των προτεραιοτήτων του 

σχολείου και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να βελτιωθούν". Αυτή η προοπτική είναι επίσης 

σύμφωνη με έναν άλλο διευθυντή που δήλωσε ότι: "Επιτρέπει ένα σαφέστερο όραμα μεταξύ 

της ομάδας διαχείρισης του σχολείου". 

 Η μετάβαση σε ένα πιο συμμετοχικό μοντέλο σχολικής ηγεσίας έχει επίσης περιγραφεί 

ως αποτέλεσμα της ΑΣΜ. Όπως δήλωσε ένας διευθυντής: "προσφέρει ευκαιρίες για 

κατανεμημένη ηγεσία και ενθαρρύνει τους νέους εκπαιδευτικούς να εμπλακούν". Παράλληλα, 

βάσει της κατανεμημένης ηγεσίας, σχεδόν όλα τα σχολεία ήταν της άποψης ότι η ΑΣΜ προωθεί 

την συμμετοχή και τη συνεργασία και απαιτεί μια συνολική σχολική ανταπόκριση για την 

εφαρμογή της ΑΣΜ. Αυτό αναπόφευκτα επέτρεψε αυξημένες ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ 

του προσωπικού. Σύμφωνα με έναν διευθυντή, "Έχει επιτρέψει σε όλο το προσωπικό να 

συνεργαστεί μαζί. Έδωσε φωνή σε όλους. Όλοι εργάζονται από κοινού προς όφελος των 

παιδιών και του σχολείου". Επίσης, αυτό επέτρεψε έναν αυξημένο προβληματισμό από τους 

διευθυντές για τη δική τους πρακτική ως σχολικοί ηγέτες. Όπως δήλωσε ένας διευθυντής: 



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

41 

"Νομίζω ότι ενθαρρύνει περισσότερη αυτοαξιολόγηση και προβληματισμό". Οι δάσκαλοι ήταν 

επίσης της άποψης ότι η ΑΣΜ έχει οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς να προβληματιστούν 

περισσότερο από την πρακτική τους. Σύμφωνα με έναν εκπαιδευτικό, οι "εκπαιδευτικοί 

αναγκάζονται να σκεφτούν τι κάνουν". 

 Τέλος, ένας άλλος εκπαιδευτικός δήλωσε επίσης ότι: "Οι εκπαιδευτικοί με νέες ιδέες 

έχουν τώρα μια πλατφόρμα στην οποία μοιράζονται τις σκέψεις τους" οι οποίες, σύμφωνα με 

ορισμένους διευθυντές, οδήγησαν τα μεσαία στελέχη να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για 

τις σχολικές προτεραιότητες απ ό,τι θα είχαν κάνει εάν δεν υπήρχε η ΑΣΜ . Οι ακόλουθες 

παρατηρήσεις επεξηγούν αυτό το σημείο. 

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

σιγουριά  για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην ΑΣΜ. Η ηγεσία κατανέμεται καλύτερα έτσι" 

"Ναι - έχει οδηγήσει σε αυξημένο επίπεδο κατανεμημένης ηγεσίας σε ολόκληρο τον 

οργανισμό". 
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