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Σο παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο
του πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Ο τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για τη διάχυση της φιλοσοφίας και των αποτελεσμάτων του έργου της ΑΕΕ και θα αναρτηθεί στο
Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών.
Η συγγραφή του παρόντος κειμένου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής τον Δεκέμβριο του 2012 με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για
τη φιλοσοφία, τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου της ΑΕΕ.

Επιστημονική Επιτροπή
Γεώργιος Πασιάς, επίκουρος καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου
Κωνσταντίνος Λάμνιας, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος του έργου
Δημήτριος Ματθαίου, καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος
Κωνσταντίνος Δημόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
μέλος
Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής σπουδών Π.Ε. του
ΤΠΔΒΜΘ, μέλος
τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής σπουδών Δ.Ε. του
ΤΠΔΒΜΘ, μέλος
Ομάδα Έργου
Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος
Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα ΠΕ09,
Ρουσάκης Ιωάννης ΠΕ70, αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, τελλάκου
Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04.

To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (2007-2013)

Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS :
295381) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη»)
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Η ΑΕΕ με μια ματιά

Εισαγωγή

Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) – Αυτοαξιολόγηση της χολικής Μονάδας- συνιστά ένα καινοτόμο εγχείρημα υποστήριξης της αλλαγής δομών, διαδικασιών, σχέσεων και κουλτούρας στη σχολική μονάδα που βασίζεται
στην αναγνώριση της σχετικής αυτονομίας των σχολείων και την ενίσχυση
του βαθμού ελευθερίας των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση του έργου τους.
Έχει συστημικό χαρακτήρα και συνδέεται με πολλούς αλληλοεξαρτώμενους παράγοντες, όπως είναι τα μέσα και οι πόροι (υποδομές, εξοπλισμός, μορφή και περιεχόμενο της σχολικής γνώσης, μέσα διδασκαλίας), οι οργανωτικές και διοικητικές δομές, οι εκπαιδευτικές διαδικασίες (μέθοδοι διδασκαλίας, παιδαγωγικές
πρακτικές), οι ενισχυτικές πρωτοβουλίες (επιμορφωτικές δραστηριότητες, αντισταθμιστικές και υποστηρικτικές παρεμβάσεις) κ.ά. Η διαδικασία και τα αποτελέσματα της ΑΕΕ επηρεάζονται από τις ουσιώδεις διαφορές, ανισότητες
και ασυμμετρίες (κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές, γεωγραφικές, υποδομών) που υφίστανται μεταξύ των σχολικών μονάδων της χώρας, με συνέπεια
η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης να αφορά και να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας, ενώ τα αποτελέσματα της ΑΕΕ δεν προσφέρονται για συγκριτικού χαρακτήρα κατάταξη των διαφορετικών σχολείων της χώρας. Αντίθετα, η ΑΕΕ συνδέεται σε καταλυτικό βαθμό με ουσιαστικές αλλαγές
στην κουλτούρα των ενδοσχολικών σχέσεων και την αναμόρφωση των εκπαιδευτικών πρακτικών στο σχολείο.

Η Υιλοσοφία της ΑΕΕ
Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα αποτελεί
μια συνεχή δυναμική διαδικασία αυτoαξιολόγησης ενσωματωμένη στη λειτουργία του σχολείου. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης στο σχολείο, και συνδέεται με τον γενικότερο εκπαιδευτικό
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σχεδιασμό και την ανάπτυξη ειδικών χεδίων Δράσης με σκοπό τη βελτίωση της
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στους τομείς που επιλέγει κάθε σχολείο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του.

Κατά την εφαρμογή των διαδικασιών αποτίμησης (γενική εκτίμηση, συστηματική διερεύνηση, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, διαμόρφωση σχεδίων δράσης)
στα σχολεία :
α) πραγματοποιήθηκαν : ενημέρωση συλλόγων μαθητών
και συλλόγου γονέων, συμμετοχή στην ολομέλεια
εκπροσώπων των μαθητών και των γονέων, των σχολικών
συμβούλων, εκπροσώπων φορέων της ευρύτερης
κοινότητας του σχολείου.
β) συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετείχαν εκτός από τους
εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, σχολικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι της ευρύτερης κοινότητας του σχολείου.
-Σα ποσοστά συμμετοχής στις διάφορες διαδικασίες ήσαν : Μαθητές (44%), γονείς (47%), σχολικοί σύμβουλοι (85%), άλλοι (21%) (υπεύθυνος ΓΡΑΕΠ, σχολικός ψυχολόγος, εκπρόσωπος σχολικής επιτροπής, εκπρόσωπος τοπικής αυτοδιοίκησης, πρόεδρος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων).

Με την αυτοαξιολόγηση επιδιώκεται η διαμόρφωση «κουλτούρας αξιολόγησης» στα σχολεία, η οποία στηρίζεται στην παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικών τεκμηρίων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και συνδέεται με την εισαγωγή, την προώθηση και την εδραίωση ενός «πολιτισμού εμπιστοσύνης», που
βασίζεται στην ανάπτυξη σχέσεων ευθύνης και συνεργασίας στο σχολείο και
στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η «κουλτούρα αξιολόγησης» στο σχολείο εισάγει,
εμπεριέχει, αποτυπώνει και καθιερώνει στοιχεία:
α) συλλογικών διαδικασιών που αναπτύσσουν οι ομάδες εργασίας και ο ύλλογος Διδασκόντων, καθώς τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης
του σχολείου είναι προϊόν συνεργασίας, συνεκτίμησης και συναπόφασης
όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου,
β) «αξιολόγησης ομοτέχνων» (peer evaluation) που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί για την ανατροφοδότησή τους. Η «αξιολόγηση μεταξύ των εκπαιδευτικών» συνιστά μια άτυπη μεν, αλλά βασική, ενδοσχολική υποστηρικτική δομή
για την προώθηση σχέσεων αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης, την ανταλλαγή
εμπειριών, την ανάπτυξη επιστημονικών συνεργασιών, τον εμπλουτισμό του
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ατομικού φακέλου του εκπαιδευτικού, την προώθηση μορφών αυτομόρφωσης
και ενδοσχολικής επιμόρφωσης.

Σα δύο στα τρία σχολεία (66%) εφάρμοσαν διαδικασίες
της αυτοαξιολόγησης (γενική εκτίμηση,
συστηματική διερεύνηση, διαμόρφωση των
σχεδίων δράσης) και στα δύο επίπεδα (ολομέλειας
και ομάδων εργασίας).

γ) «από κάτω προς τα πάνω» (bottom – up) αξιολόγησης, καθώς :
- οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν το εκπαιδευτικό υλικό,
τα εκπαιδευτικά μέσα και διαδικασίες, καθώς και τα στελέχη της εκπαίδευσης
στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους
- τα αποτελέσματα των σχολείων κοινοποιούνται προς τα ανώτερα κλιμάκια
της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, όχι μόνο για λόγους ενημέρωσης, αλλά και για
να προτείνουν, να προωθήσουν και να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες και δράσεις εκπαιδευτικής πολιτικής.
δ) εφαρμογής της «έρευνας δράσης» (action research) στο πλαίσιο της παραγωγής εκπαιδευτικών τεκμηρίων και ανάπτυξης χεδίων Δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, τόσο της σχολικής μονάδας, όσο
και της σχολικής τάξης.
ε)

θεμελίωσης της ενδοσχολικής επιμόρφωσης ως ενεργού, αναπόσπαστης

και συμπληρωματικής διαδικασίας που υποστηρίζει την επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
Η συντριπτική πλειονότητα των σχολείων (87%) δήλωσε ότι
τα αποτελέσματα των διαδικασιών αποτελούν προϊόν της
σύνθεσης όλων των συμμετεχόντων.
Γιατί δίνεται έμφαση στην Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της
σχολικής μονάδας;
Η συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση:
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Δεν έχει στόχο τον έλεγχο, αλλά τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού
έργου.
Κινητοποιεί όλους τους παράγοντες της εκπαιδευτικής κοινότητας, ενισχύει τις
σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας μεταξύ τους, προωθεί την αλλαγή της
κουλτούρας του σχολείου.
Παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν με συγκεκριμένο τρόπο τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του σχολείου.
Αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων
έρευνας
Σα σχολεία οργάνωσαν ομάδες εργασίας (66%), αξιοποίησαν σχετική βιβλιογραφία (66%), συγκέντρωσαν δεδομένα από τα αρχεία του σχολείου (95%) ,
πληροφορίες από μαθητές και γονείς (50%) και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (35%).
Επίσης τα σχολεία εφάρμοσαν και αξιοποίησαν ποικιλία
μεθόδων και ερευνητικών εργαλείων, όπως : ερωτηματολόγια (86%), παρατήρηση (29%) και συνέντευξη (32%).

Εντοπίζει αδυναμίες, αποσαφηνίζει προβλήματα, δημιουργεί προϋποθέσεις για
πρωτοβουλίες και ανάληψη καινοτόμων δράσεων, διαμορφώνει συνθήκες για
βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών.
Εμπεδώνει συνεργατικές συμπεριφορές, αναδεικνύει θετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, διαχέει καλές πρακτικές και υποδεικνύει πεδία για αυτομόρφωση
και επιμόφωση.
Καλλιεργεί τη συνευθύνη και την αυτοδέσμευση, καθώς εμπλέκει τους εκπαιδευτικούς σε κοινά αποφασισμένες δράσεις και τους δεσμεύει απέναντι σε δικούς
τους σχεδιασμούς.

ΑΕΕ - Αρηξανιξλόγεζε ηξρ εκπαιδερηικξύ έογξρ
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Οικξδξμξύμε έμαμ πξλιηιζμό εμπιζηξζύμεπ
και ζρμεογαζίαπ

ακξύμε,
ζρμαμηιόμαζηε,

αμαδεηάμε,
επικξιμωμξύμε,

εοερμξύμε,

ζρδεηάμε,

ποξηείμξρμε,

ανιξλξγξύμε,

διαμξοθώμξρμε,

επιλέγξρμε,

ζρμεογαδόμαζηε,

ξογαμώμξρμε,

κοίμξρμε,

διαθωμξύμε,
ζρμμεηέςξρμε,

ζεβόμαζηε,

ρπξζηεοίδξρμε,

Σρμαπξθαζίδξρμε
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κοπός και τόχοι
Γενικός σκοπός:
Η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου της χολικής Μονάδας.
Στόχοι:
 Η ανάδειξη της σχολικής μονάδας ως βασικού φορέα προγραμματισμού
και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού της έργου.
 Η δημιουργία κουλτούρας αξιολόγησης στα σχολεία.
 Η ενίσχυση της συνεργασίας και της συμμετοχής μεταξύ των μελών της
σχολικής κοινότητας.
 Η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.
 Η απόκτηση εμπειριών από στελέχη και εκπαιδευτικούς στο πεδίο της αξιολόγησης.
 Η ανάδειξη θετικών σημείων και η διάχυση των καλών πρακτικών, καθώς
και η επισήμανση των αδυναμιών.
 Η ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο χώρο του σχολείου.
 Η διαμόρφωση κουλτούρας ανάληψης πρωτοβουλιών για σχεδιασμό δράσεων και επίλυση προβλημάτων.
 Η συνεχής ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και τον καθορισμό επιμορφωτικών και άλλων παρεμβάσεων.
 Η αρτιότερη διοίκηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων καθώς και η
αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
 Η αναβάθμιση των διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών, η προώθηση της καινοτομίας και η ανάπτυξη υποστηρικτικών και αντισταθμιστικών πρακτικών.
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Έξι Κρίσιμα Ερωτήματα
Προκειμένου να πετύχουμε την ικανοποίηση του σκοπού και των στόχων της
ΑΕΕ, καλούμαστε να απαντήσουμε στα εξής έξι κρίσιμα ερωτήματα:
 Ποια είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο μας σήμερα;
 Πού θέλουμε να φτάσουμε;
 Σι πρέπει και πώς πρέπει να το κάνουμε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε;
 Σι πρόοδο κάναμε;
 Πόσο και πώς ωφεληθήκαμε ως άτομα και ως σύνολο από την παραπάνω
διαδικασία;
 ε ποιους τομείς βελτιώθηκε η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και η εικόνα του σχολείου μας;

Σο σχήμα Π-Ε-Α-Ε-Α: Οι διαδικασίες αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου

Για να απαντήσει το σχολείο στα παραπάνω βασικά ερωτήματα, αναπτύσσει
σταθερές διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, οι οποίες προσδιορίζονται από το σχήμα
Π-Ε-Α-Ε-Α (Προγραμματισμός, Εφαρμογή, Αξιολόγηση/ Ανατροφοδότηση,
Εφαρμογή, Αξιολόγηση/ Αξιοποίηση).

Η καθιέρωση σταθερών διαδικασιών Π-Ε-Α-Ε-Α αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της λειτουργίας του σχολείου, αφορά σε κάθε επιμέρους δραστηριότητα ή σύνολο δράσεων που υλοποιείται στη σχολική μονάδα, και αναδεικνύει το συνεχές
του εκπαιδευτικού έργου κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Κάθε σχολική
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μονάδα, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της προηγούμενης σχολικής χρονιάς καθώς και τις νέες συνθήκες λειτουργίας
ή τις ενδεχόμενες αλλαγές που έχουν επέλθει στο σχολείο, ιεραρχεί τις προτεραιότητές της, προγραμματίζει τις δραστηριότητες του σχολικού έτους, σχεδιάζει
τις δράσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων και αδυναμιών
και τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου στο επίπεδο της
σχολικής μονάδας όσο και στο επίπεδο τάξεων και τμημάτων και καθορίζει διαδικασίες παρακολούθησης και ανατροφοδότησης.

Δείκτες με θετική αποτίμηση (οι οποίοι αξιολογήθηκαν ως περιοχές χωρίς
προβλήματα ή με θετικά στοιχεία περισσότερα από αρνητικά):
- χέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών (94%)
- Παρακολούθηση της φοίτησης και της σχολικής διαρροής (93%)
- Διαμόρφωση και εφαρμογή του σχολικού προγράμματος (93%)
- υντονισμός σχολικής ζωής (92%)
- χέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών/μαθητών και μαθητών μεταξύ τους (92%)

το τέλος του σχολικού έτους, η σχολική μονάδα αξιολογεί την πρόοδο και/ ή τα
αποτελέσματα των επιμέρους δράσεων/ δραστηριοτήτων και του εκπαιδευτικού
έργου γενικότερα, με βάση το πλαίσιο της ΑΕΕ. Σα αποτελέσματα της αξιολόγησης αξιοποιούνται για τον προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους. Με
τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η συνοχή και η συνέχεια στη λειτουργία της σχολικής μονάδας ανεξαρτήτως των επιμέρους αλλαγών στο δυναμικό του σχολείου.

Δείκτες με αρνητική αποτίμηση (οι οποίοι αξιολογήθηκαν ως περιοχές με
αρκετά σοβαρά προβλήματα ή με αρνητικά στοιχεία περισσότερα από θετικά):
- Οικονομικοί πόροι του σχολείου (60%)
- Τποστήριξη της επιστημονικής-παιδαγωγικής κατάρτισης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών (49%)
- Φώροι του σχολείου (45%)
- Εξοπλισμός του σχολείου (39%)
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Οι δύο κύκλοι αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας υλοποιείται σε
δύο παράλληλους χρονικούς κύκλους:
- στον κύκλο της ετήσιας λειτουργίας της σχολικής μονάδας, και
- στον κύκλο των χεδίων Δράσης με σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού
έργου.

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ
ΣΦΕΔΙΩΝ
ΔΡΑΣΗΣ

Ο κύκλος της ετήσιας λειτουργίας ξεκινά με τον Ετήσιο Προγραμματισμό στην
αρχή του σχολικού έτους, συνεχίζεται με την ανάπτυξη όλων των δράσεων του
σχολικού προγράμματος (εφαρμογής, παρακολούθησης, ενδιάμεσης αξιολόγησης, ανατροφοδότησης) και ολοκληρώνεται με την Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης
της σχολικής μονάδας, τα αποτελέσματα της οποίας αξιοποιούνται στον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό των δράσεων του επόμενου σχολικού έτους.
Οι κύκλοι των χεδίων Δράσης εντάσσονται στον ετήσιο κύκλο λειτουργίας
του σχολείου, είναι συνεχείς και επαναλαμβανόμενοι και η διάρκειά τους μπορεί
να είναι μικρότερη ή να υπερβαίνει το σχολικό έτος. Κάθε σχολείο, αξιοποιώντας
τη γνώση που έχει παραχθεί από την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου,
επιλέγει προτεραιότητες, ιεραρχεί στόχους και σχεδιάζει δράσεις, προκειμένου η
υλοποίησή τους να συμβάλει με συστηματικό τρόπο στη βελτίωση του
παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.
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AEE–aνιξλόγεζε ηξρ εκπαιδερηικξύ έογξρ ζηε ζςξλική μξμάδα

Εοερμξύμε - ανιξλξγξύμε
από κάηω
ποξπ ηα πάμω

Σρμμεηέςξρμε ζρμεογαδόμαζηε ζρμθωμξύμε
βεληιωμόμαζηε
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Σο Πλαίσιο της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου

Η ΑΕΕ στηρίζεται στην παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικών
τεκμηρίων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. τη διαδικασία της
αυτοαξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη τεκμήρια από τον ατομικό φάκελο
(portfolio) των εκπαιδευτικών και τεκμήρια της σχολικής μονάδας (ποσοτικά και
ποιοτικά στοιχεία για το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο) τα οποία αντιστοιχούν
στις ακόλουθες αναλυτικές/ ερμηνευτικές κατηγορίες του εκπαιδευτικού έργου:
Δεδομένα του σχολείου, Διαδικασίες του σχολείου, Αποτελέσματα του
σχολείου.
ε καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες, η σχολική πραγματικότητα προσδιορίζεται μέσα από τρία επίπεδα ανάλυσης: α) Σομείς, β) Δείκτες ανά τομέα, Κριτήρια ανά δείκτη.
Κάθε επίπεδο ανάλυσης έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συμβάλλει με διαφορετικό τρόπο στη διαδικασία και στα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Επίσης οι τομείς, οι δείκτες και τα κριτήρια αποκτούν διαφορετική σημασία
κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου και η αξία τους επηρεάζεται από
τις διαφορές μεταξύ των σχολικών μονάδων.

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι
ακόλουθες:
- χέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών (33%).
- χέσεις μεταξύ σχολείου-γονέων (26%).
- Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων (19%).
- Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών (18%).
- Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών
17%).
- χέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών (15%).
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Σο Θεματικό πλαίσιο της ΑΕΕ

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ
Κοινωνικά και Πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών και του σχολείου

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τομείς
1. Μέσα και Πόροι

Δείκτες
1.1. χολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι
1.2. τελέχωση του σχολείου

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ
Τομείς
2. Ηγεσία, Διοίκηση
και Οργάνωση του
χολείου

3. Διδασκαλία και
Μάθηση
4. Κλίμα και χέσεις
στο χολείο
5. Προγράμματα, Παρεμβάσεις και Δράσεις
Βελτίωσης
Τομείς

Δείκτες
2.1.Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής
2.2.Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων
2.3.Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
3.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών
3.2.Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών
και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών
4.1.χέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ
των μαθητών
4.2.χέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με
εκπαιδευτικούς - κοινωνικούς φορείς
5.1.Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις
5.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου
Γ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Δείκτες
6.1.Υοίτηση και διαρροή των μαθητών

6. Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα

6.2.Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών

7. Αποτελέσματα του
χολείου

7.1. Επίτευξη των στόχων του σχολείου

6.3.Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών
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Η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης
το τέλος κάθε σχολικού έτους, το σχολείο αποτιμά το εκπαιδευτικό έργο συνολικά καθώς και την πρόοδο ή/και τα αποτελέσματα των χεδίων Δράσης που
υλοποιήθηκαν. Η ετήσια αξιολόγηση αποτελεί μια συλλογική διαδικασία λήψης
απόφασης, η οποία πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής
μονάδας σε συνεργασία με το ύλλογο Διδασκόντων. τη διαδικασία αυτή λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των συλλογικών οργάνων του σχολείου, οι οποίες
βασίζονται στα τεκμήρια του σχολείου (στοιχεία που προκύπτουν από το αρχείο του σχολείου, τους ατομικούς φακέλους/ portfolio των εκπαιδευτικών, ερευνητικά δεδομένα που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, κλπ.).
Σα αποτελέσματα της αξιολόγησης καταγράφονται στην Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του σχολείου, η οποία αναρτάται στο Δίκτυο της ΑΕΕ και στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Οι περιοχές που συγκέντρωσαν τα υψηλότερα ποσοστά για την υλοποίηση σχεδίων δράσης είναι οι ακόλουθες:
- Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών πρακτικών (23%)
- χέσεις μεταξύ των μαθητών (21%)
- χέσεις μεταξύ σχολείου-γονέων (16%)
-Τποστήριξη της επιστημονικής κατάρτισης
των εκπαιδευτικών (13%)
Ο Ρόλος του Διευθυντή του χολείου και του υλλόγου Διδασκόντων

Η υλοποίηση της ΑΕΕ βασίζεται στην ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων επικοινωνίας, συνεργασίας και ανατροφοδότησης μεταξύ όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Σην ευθύνη εφαρμογής της αξιολόγησης έχουν ο Διευθυντής και ο ύλλογος
Διδασκόντων του σχολείου, ενώ τη διαδικασία υλοποιούν ομάδες εργασίας από
μέλη του υλλόγου Διδασκόντων.

16

υμμετέχοντες στα χέδια Δράσης
Προσχολική
(%)

Πρωτοβάθμια (%)

ΔευτεροΒάθμια (%)

Μαθητές

76

79

81

Γονείς

80

71

54

χολικοί ύμβουλοι

82

83

70

Υορείς

37

41

34

Άλλοι

40

30

31

Ομάδες

Ορισμένες από τις βασικές θεματικές περιοχές οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης ήσαν οι ακόλουθες:

-

Αναβάθμιση των χώρων του σχολείου
Δημιουργία τάξεων-μαθημάτων
Ανάπτυξη σχολικής ιστοσελίδας
Αναμόρφωση του Εσωτερικού κανονισμού του σχολείου

-

Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ σχολείου και γονέων
Οργάνωση και λειτουργία σχολής γονέων στο σχολείο
Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών
Ενίσχυση της λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων και ομίλων

- Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών
- Αξιοποίηση των ΣΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία – Γνωριμία κι αξιοποίηση λογισμικών – χρήση διαδραστικού πίνακα στην τάξη
- Οργάνωση εκπαιδευτικού και επιστημονικού υλικού
- Ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών διδασκαλίας
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χέδια δράσης που περιελάμβαναν επιμόρφωση εκπαιδευτικών, μαθητών
και γονέων
Βαθμίδα

Ποσοστό και ώρες επιμόρφωσης σχεδίων δράσης
με επιμόρφωση
εκπαιδευτικών

με επιμόρφωση
μαθητών

(%)

ώρες

(%)

Προσχολική

80%

879

Πρωτοβάθμια

80%

920

43%

Δευτεροβάθμια

61%

2073

35%

με επιμόρφωση γονέων

ώρες

(%)

ώρες

54%

304

314

44%

433

390

20%

261

Oρισμένες από τις δραστηριότητες που ανέπτυξαν τα σχολεία κατά την
εφαρμογή των σχεδίων δράσης αφορούσαν στα ακόλουθα:
- Ομιλίες – διαλέξεις (62%)
- Διερεύνηση των απόψεων των συμμετεχόντων (84%)
- Αλληλοπαρατήρηση – υλοποίηση δειγματικών διδασκαλιών (31%)
- Ανάπτυξη Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του σχολείου (33%)
- Διαμόρφωση Ιστοσελίδας για το σχολείο (43%)
- Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις (52%)
- υνεργασία φορέων (γονέων, τοπικής κοινωνίας) (66%)
- εμινάρια Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης (53%)
- Διάχυση των αποτελεσμάτων της δράσης (57%)
- Άλλο: (Επισκέψεις – συνεργασίες με γειτονικά σχολεία, σχεδιασμός και
πραγματοποίηση ραδιοφωνικών εκπομπών, περιβαλλοντικά προγράμματα, συμμετοχή σε Μαθητιάδα, κα.) (20%)

18

υμπεράσματα από τις εκθέσεις των σχολείων σχετικά με την εφαρμογή
της ΑΕΕ και την ανάπτυξη χεδίων δράσης
H AEE συνέβαλε θετικά σε ζητήματα όπως :
-Η ανάδειξη προβλημάτων και η ανάπτυξη
στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων.
-Η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων
της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί-μαθητές-γονείς).
- Η βελτίωση στην επικοινωνία και στις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων.
- Η δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης και αποτύπωσης αναγκών, ανησυχιών και προσδοκιών εκπαιδευτικών/ μαθητών.
-Η ενδυνάμωση των σχέσεων γονέων – σχολείου. Η ευαισθητοποίηση των
γονέων για θέματα των παιδιών.
-Η βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος. Η ευαισθητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων. Η
ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.
-Η αναγνώριση της αναγκαιότητας υλοποίησης των αποφάσεων των παιδαγωγικών συνεδριάσεων. Η καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού, της αίσθησης της ομαδικότητας, της συνεργασίας και υπευθυνότητας. Ο σεβασμός στους κανόνες της τάξης και στις γνώμες των υπολοίπων.
-Η ενίσχυση των διεπιστημονικών συνεργασιών μεταξύ των εκπαιδευτικών. Η συνεργασία εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων στο σχεδιασμό
και την υλοποίηση των προγραμμάτων και της ενημέρωσης του ιστολογίου του σχολείου. Η δημιουργία τράπεζας και επιμορφωτικού υλικού.
-Η ενίσχυση της επιστημονικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών μέσω της
λήψης πρόσθετων επιστημονικών γνώσεων και εκπαιδευτικών πρακτικών. Η εφαρμογή καινούριων διδακτικών πρακτικών και ο καθορισμός
κατάλληλων διδακτικών μέσων και μεθόδων.
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- Η ενίσχυση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Η αναγνώριση της αναγκαιότητας ανάπτυξης ενδοσχολικών πρακτικών για αυτομόρφωση σε
θέματα όπως : η διαχείριση κρίσεων - προβλημάτων συμπεριφοράςεπιθετικότητας, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, η παραγωγή
εκπαιδευτικού υλικού, η χρήση ΣΠΕ για ΑμΕΑ, κ.α.
-Η αυτοαξιολόγηση του κάθε εμπλεκόμενου εκπαιδευτικού όσον αφορά
την αποτελεσματικότητά του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ανατροφοδότηση σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο και ο προσωπικός αναστοχασμός.
-Η ανάπτυξη και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και
σχολικών συμβούλων.

Αποσπάσματα από τις εκθέσεις σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα της ΑΕΕ
«Η δηαδηθαζία απηή έθεξε νπζηαζηηθά γηα πξώηε θνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ Σρνιείνπ
καο ζε θνηλό ηξαπέδη όπνπ καο δόζεθε ε δπλαηόηεηα λα ζπδεηήζνπκε, λα πξνβιεκαηηζηνύκε, λα εξεπλήζνπκε, λα δνπιέςνπκε θαη λα αλαδείμνπκε ηε δνπιεηά πνπ γίλεηαη ή δε
γίλεηαη. Ήηαλ κηα πνιύ μερσξηζηή, από θάζε άπνςε, δηαδηθαζία. Η ζρνιηθή θνηλόηεηα ζην
ζύλνιό ηεο ιεηηνύξγεζε κέζα ζ’ έλα λέν πιαίζην ζπλεξγαζίαο θαη ζπλδηαιιαγήο, αιιεινθαηαλόεζεο θαη εκπηζηνζύλεο. Δθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο-θεδεκόλεο ήξζαλ θνληά,
θάζηζαλ ζην ίδην ηξαπέδη θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ζρνιηθό ζύκβνπιν θαη ηνλ εμσηεξηθό
ζπλεξγάηε θαηάθεξαλ λα επηηύρνπλ ηελ αξκνληθή ζπλύπαξμε , πνπ είλαη πξναπαηηνύκελν
επηηπρίαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο».
«Ωο ζεηηθά ζηνηρεία πνπ αλαδείρζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο αλαθέξνπκε: ηελ
ακθίδξνκε θαη νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ,
γνλέσλ, θνξέσλ, θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο
θαη αιιεινζεβαζκνύ, ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ θαη ζηόρσλ. Η θαζνιηθή ζπκκεηνρή θαη
νπζηαζηηθή παξνπζία όισλ ησλ παξαγόλησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο ελίζρπζε νπζηαζηηθά ηηο κεηαμύ ησλ ζρέζεηο. Γεκηνπξγήζεθαλ νη θαηάιιειεο πξνϋπνζέζεηο γηα πξσηνβνπιίεο θαη αλάιεςε θαηλνηνκηώλ. Καιιηεξγήζεθε ζε κεγάιν βαζκό ην αίζζεκα ηεο ζπλεπζύλεο θαη ηεο απηνδέζκεπζεο αιιά θαη εληνπίζηεθαλ ηπρόλ αδπλακίεο θαη ειιείςεηο.
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Γεληθόηεξα ζα κπνξνύζακε λα πνύκε πσο ε όιε δηεξγαζία ζπλέβαιε θαηά ηνλ θαιύηεξν
δπλαηό ηξόπν ζηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ αιιά θαη ζηελ αιιαγή θνπιηνύξαο ηνπ ζρνιείνπ καο».
«Ήηαλ κηα πνιύ ελδηαθέξνπζα εκπεηξία, από ηελ νπνία απνθνκίζακε θέξδε, αθνύ αλαπηύμακε ηελ αξεηή ηεο ζπλεξγαηηθόηεηαο, εθηηκήζακε θαιύηεξα ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζην εθπ/θό πεξηβάιινλ ζην νπνίν ππεξεηνύκε, ζπλεηδεηνπνηήζακε ηηο δπλαηόηεηέο
καο, είρακε ηελ επθαηξία κηαο πξνζσπηθήο αιιά θαη ζπλνιηθήο αμηνιόγεζεο θαη ζρεδηάζακε θηιόδνμα ζρέδηα δξάζεο θαη βειηίσζεο ηνπ έξγνπ καο».
«Η δηαδηθαζία ππήξμε γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο κηα πξσηόγλσξε δηαδηθαζία πνπ ελεξγνπνίεζε ηνπο παξάγνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, ελίζρπζε ηελ ακνηβαηόηεηα
κεηαμύ ηνπο, θαιιηέξγεζε ηελ ζπλεπζύλε θαη ηελ απηνδέζκεπζε».
«Όινη νη εκπιεθόκελνη θνξείο ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα (εθπαηδεπηηθνί-γνλείο-καζεηέο θνξείο) άξρηζαλ λα ζπδεηνύλ πιένλ ζηελ νινκέιεηα ηνπ ζρνιείνπ γηα ηα πξνβιήκαηα θαη λα
ηνπνζεηνύληαη ππεύζπλα ζε απηά. Η ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, έλδεημε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα αθόκε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ. Η δηάζεζε
όισλ θαη ε σξηκόηεηα ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο Απηναμηνιόγεζεο ζπλέβαιε ζεηηθά γηα κηα
εκπεξηζηαησκέλε ζπζηεκαηηθή δηεξεύλεζε θαη ηε θαηάζηξσζε ηνπ Σρεδίνπ δξάζεο θαζώο επίζεο θαη ε αθύπληζε ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ /Κεδεκόλσλ γηα ελεξγό ζπκκεηνρή ζηα
ζρνιηθά δξώκελα».
«Οη εθπαηδεπηηθνί εληόπηζαλ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο πζηεξεί ε ζρνιηθή κνλάδα. Έηζη,
ην πξόγξακκα ιεηηνύξγεζε σο θίλεηξν γηα λα απνθαζίζνπλ λα αλαιάβνπλ δξάζε θαη λα
βειηηώζνπλ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε».
«Μαο δόζεθε ε επθαηξία γηα απηνθξηηηθή, γηα δηεξεύλεζε επηκέξνπο ηνκέσλ ηεο ζρνιηθήο
δσήο θαη επαλαπξνζδηνξηζκό ησλ ζέζεσλ θαη ησλ ζηόρσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο έξγνπ».
«Δλεξγνπνηήζεθαλ όινη νη παξάγνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο ελώ εληζρύζεθαλ νη
ζρέζεηο εκπηζηνζύλεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ παξαγόλησλ. Δληνπίζηεθαλ αδπλακίεο
θαη δεκηνπξγήζεθαλ νη αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα ηε βειηίσζή ηνπο. Με απηό ην ηξόπν δεκηνπξγήζεθαλ νη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηόκσλ δξάζεσλ».
«Γηεύξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ελδηαθεξόλησλ ησλ καζεηώλ πέξαλ ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο…Δλίζρπζε ηεο ππεπζπλόηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ καζεηώλ θαζώο μεθίλεζαλ θαη νινθιήξσζαλ ηε δξάζε κε επηηπρία».
«Μέζα από ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο νη καζεηέο ήξζαλ ζε επαθή κε
ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύζαλ, είηε ζε πξνζσπηθό επίπεδν είηε ζε επίπεδν ηνπηθήο
θνηλσλίαο, αιιά πνηέ κέρξη ηώξα δελ ηνπο είραλ απαζρνιήζεη ζνβαξά…Όια ηα παηδηά
αλέπηπμαλ μερσξηζηέο δεμηόηεηεο ην θαζέλα, εληνπίδνληαο ηνλ ηνκέα πνπ ηνπο αθνξά
πεξηζζόηεξν…Μέζα από ηε δξάζε θαη ηε δεκηνπξγία εληζρύζεθε ε απηνεθηίκεζε όισλ
ησλ καζεηώλ, αθόκε θαη ησλ πην αδύλακσλ θαη θνβηζκέλσλ…Αλέιαβαλ πξσηνβνπιίεο
δξάζεο πάληα κε ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ηνπο ζπληόληδαλ ζην έξγν
ηνπο…Μέζα από ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ απέθηεζαλ
ρξήζηκεο γλώζεηο ηόζν γηα ηελ δηακόξθσζε θαη νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο
όζν θαη γηα ηηο κειινληηθέο επηινγέο ζηε δσή ηνπο».
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«Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάζηεθαλ επνηθνδνκεηηθά αληαιιάζζνληαο ηδέεο θαη απόςεηο.
Ταπηόρξνλα απνθόκηζαλ ηδέεο θαη εκπεηξίεο ρξήζηκεο γηα ην ζρεδηαζκό αλάινγσλ δξάζεσλ…Οη γνλείο ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ελεπιάθεζαλ νπζηαζηηθά ζηε
δξάζε».
«Οη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ ήηαλ επνηθνδνκεηηθέο θαη δεκηνπξγήζεθε πλεύκα
νκαδηθόηεηαο, ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγύεο».
«Δλεξγνπνίεζε γνλέσλ θαη δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ…Καιιηέξγεηα ζπλεξγαηηθήο δηάζεζεο αλάκεζα ζε γνλείο
θαη εθπαηδεπηηθνύο….Βειηίσζε πξνβιεκαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ καζεηώλ».
«Δπηθξάηεζε πλεύκα ζπλεξγαζίαο...Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ πνιύ κεγάιε. Σπλερήο ε
παξνπζία θαη ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ, ηνπ ζρνιηθνύ ζπκβνύινπ θαη όζσλ από ηελ
ηνπηθή θνηλσλία δεηήζεθε ε ζπλδξνκή».
«Η πξαγκαηνπνίεζε ηεο δξάζεο είρε ζεηηθή επίδξαζε ζην γεληθόηεξν θιίκα ηνπ ζρνιείνπ.
Η ζπλεξγαζία κε ηνπο εηδηθνύο επηζηήκνλεο επέδξαζε ηόζν ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ όζν θαη ησλ θαζεγεηώλ».
«Τα ζεηηθά ζηνηρεία είλαη ε αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη θαηλνηόκσλ
δξάζεσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην Πξόγξακκα Σπνπδώλ, ελίζρπζαλ ηελ πξσηνβνπιία ησλ
καζεηώλ, ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνύ θιίκαηνο θαη ζπλεηέιεζαλ ζην άλνηγκα ηνπ
ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. Κηλεηνπνηήζεθε ην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ζπκκεηνρή ζε
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη θαηλνηόκεο δξάζεηο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ήηαλ νπζηαζηηθή θαη ελζνπζηώδεο».
«Δληζρύζεθε ε απηνγλσζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηε δηδαθηηθή ηνπο ηθαλόηεηα, ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ παηδαγσγηθή ηνπο θαηάξηηζε. Βειηηώζεθε ε νξγάλσζε ηεο
δηδαζθαιίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο
εθηέζεθαλ θαη μεπέξαζαλ αλαζθάιεηεο θαη θόβνπο».
«Τν ζρέδην δξάζεο ζα ελζσκαησζεί κόληκα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο θαη επειπηζηνύκε λα ην αλαπηύμνπκε πεξηζζόηεξν ζην κέιινλ. Τα απνηειέζκαηα
ζα παξνπζηαζηνύλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη ειπίδνπκε ζηελ επέθηαζε ηνπ θαη ζε
άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο».
«Η εθαξκνγή απηνύ ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο, ζα είλαη ρξήζηκε γηα όιεο ηεο ζρνιηθέο κνλάδεο,
ηδηαίηεξα όκσο γηα ζρνιεία κε ηε δεδνκέλε ζύλζεζε ηνπ καζεηηθνύ δπλακηθνύ».
«…ην πιηθό πνπ παξάρζεθε από ηνπο ζπλαδέιθνπο…απνζεθεύηεθε ζηνλ ηζηνρώξν ηνπ
ζρνιείνπ ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί κειινληηθά από επόκελνπο θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ, επηηπγράλνληαο κηα ζπλέρεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα».
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