Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ
και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ
ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ
Περιγραφή:
Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτθ μζριμνα και το ενδιαφζρον τθσ ςχολικισ μονάδασ για τθν
υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων εντόσ και εκτόσ ςχολείου με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ
επιςτθμονικισ, κοινωνικισ και πολιτιςμικισ διάςταςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου και τθ
βελτιςτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν του επιτευγμάτων.
Εξετάηει τισ πρωτοβουλίεσ του ςχολείου για τθν υλοποίθςθ προαιρετικϊν εκπαιδευτικϊν και
πολιτιςτικϊν προγραμμάτων, κακϊσ και ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων, με ςκοπό τον εμπλουτιςμό
του Προγράμματοσ Σπουδϊν κακϊσ και των Εξατομικευμζνων Προγραμμάτων Εκπαίδευςθσ, τθν
υποςτιριξθ τθσ ατομικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ των μακθτϊν και το άνοιγμα του ςχολείου ςτθν
τοπικι κοινωνία. Ιδιαίτερθ ςθμαςία αποδίδεται ςε πρωτοβουλίεσ που αποβλζπουν ςτθν υλοποίθςθ
ειδικϊν υποςτθρικτικϊν - αντιςτακμιςτικϊν προγραμμάτων για οριςμζνεσ κατθγορίεσ μακθτϊν,
κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ ειδικϊν και ςτοχευμζνων παρεμβάςεων για τθν αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων φοίτθςθσ και διαρροισ ςτο ςχολείο. Εντόσ του πεδίου αναφοράσ του δείκτθ
ιδιαίτερθ ςθμαςία αποδίδεται ςτο ςτοιχείο τθσ καινοτομίασ και ςτθν αξιοποίθςθ των ΤΠΕ ςε όποια
πρωτοβουλία, δραςτθριότθτα και πρόγραμμα κι αν εντάςςεται και ςτθ ςυνζχεια εφαρμόηεται ι
υλοποιείται.

κοπόσ
Σκοπόσ διερεφνθςθσ του δείκτθ είναι θ αποτίμθςθ των πρωτοβουλιϊν του ςχολείου για ανάπτυξθ
και υλοποίθςθ προγραμμάτων και δράςεων που υποςτθρίηουν το Πρόγραμμα Σπουδϊν κακϊσ και
των Εξατομικευμζνων Προγραμμάτων Εκπαίδευςθσ και λειτουργοφν υποςτθρικτικά και αντιςτακμιςτικά
για οριςμζνεσ κατθγορίεσ μακθτϊν. Διαπιςτϊνονται κετικά ςτοιχεία, όπωσ θ ανάπτυξθ
εναλλακτικϊν δράςεων, το πλικοσ ςυμμετοχισ και ο βακμόσ εμπλοκισ των μελϊν τθσ ςχολικισ
κοινότθτασ, θ ζμφαςθ ςτθν καινοτομία. Παράλλθλα εντοπίηονται προβλιματα και αδυναμίεσ, όπωσ
δυςλειτουργίεσ ςτθν οργάνωςθ και τθ ςυνεργαςία, δυςεκπλιρωτοι ςτόχοι κ.ά.
Ειδικό ενδιαφζρον ζχει θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων που αφοροφν τον
ςυγκεκριμζνο δείκτθ ςε ςχζςθ με άλλουσ δείκτεσ όπωσ: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ
ηωισ, Σχζςεισ μεταξφ των μελϊν του προςωπικοφ του ςχολείου – Μακθτϊν και μεταξφ των
Μακθτϊν, Αξιοποίθςθ, υποςτιριξθ και ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, Ανάπτυξθ και
εφαρμογι ςχεδίων δράςθσ για τθ βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου, κακϊσ και με τουσ δείκτεσ
των τομζων «Εκπαιδευτικά Αποτελζςματα» και «Αποτελζςματα του ςχολείου».

Εξετάηεται επίςθσ θ πικανι ςφνδεςθ του δείκτθ με τθν ανάπτυξθ ςχεδίων δράςθσ ςτθ ςχολικι
μονάδα.

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητασ:


Υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και προγραμμάτων για τον εμπλουτιςμό του
Προγράμματοσ Σπουδϊν κακϊσ και των Εξατομικευμζνων Προγραμμάτων Εκπαίδευςθσ



Ανάλθψθ καινοτόμων πρωτοβουλιϊν, υποςτιριξθ καινοτομικϊν παρεμβάςεων



Υλοποίθςθ ειδικϊν
κατθγορίεσ μακθτϊν



Υιοκζτθςθ μζτρων και παρεμβάςεων ςτο ςχολείο για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων
φοίτθςθσ και διαρροισ

υποςτθρικτικϊν-αντιςτακμιςτικϊν

προγραμμάτων

για

οριςμζνεσ

Mζθοδοσ εργαςίασ
Για τθ διερεφνθςθ των χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, μεταξφ άλλων,
οι ακόλουκεσ μζκοδοι και εργαλεία:


Αξιοποίθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων από το αρχείο του ςχολείου (Βιβλίο Πράξεων του Διευκυντι,
Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Προςωπικοφ, καταχωριςεισ του ςχολείου ςε υπάρχουςεσ βάςεισ
δεδομζνων κ.ά.) όπωσ προγράμματα ζνταξθσ, ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ, αντιςτάκμιςθσ κλπ.,
που ζχουν υλοποιθκεί και καταχωριςτεί ςτο ςχολείο, πρωτόκολλα ςυμμετοχισ μακθτϊν,
καταγραφι αποτελεςμάτων κ.ά.



Καταγραφι και επεξεργαςία των ιδιαίτερων (κοινωνικϊν, οικονομικϊν, πολιτιςμικϊν)
χαρακτθριςτικϊν του μακθτικοφ πλθκυςμοφ.



Καταγραφι και επεξεργαςία ςτοιχείων που αφοροφν ςτισ πρακτικζσ υιοκζτθςθσ καινοτόμων
δράςεων για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςτο χϊρο του ςχολείου και υποςτιριξθ
οριςμζνων κατθγοριϊν μακθτϊν.



Διαμόρφωςθ εργαλείων διερεφνθςθσ (ερωτθματολόγια, ςχζδια ςυνζντευξθσ) των ποιοτικϊν
χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ.

Διαθζςιμα ςτο ςχολείο ςτοιχεία για τη διερεφνηςη του δείκτη:
Από το αρχείο του ςχολείου αξιοποιοφνται και ςυνεκτιμϊνται ςτοιχεία όπωσ:


λειτουργία Μακθτικϊν Ομίλων



προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα ςε εκνικό ι διεκνζσ επίπεδο, όπωσ Περιβαλλοντικι
Αγωγι, Αγωγι Υγείασ κ.ά. που εκπονοφνται ςτο ςχολείο (είδοσ, αρικμόσ, διάρκεια, πλικοσ
ςυμμετεχόντων, ςτόχοι, περιεχόμενο)



δράςεισ εξωδιδακτικισ υποςτιριξθσ των μακθτϊν από εκπαιδευτικοφσ (περιγραφι, πλικοσ

ςυμμετεχόντων)


ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε προγράμματα δράςθσ κοινωνικοφ και πολιτιςτικοφ περιεχομζνου
ςτθν τοπικι κοινωνία (αρικμόσ, διάρκεια, περιεχόμενο, πλικοσ ςυμμετεχόντων μακθτϊν)



ανάπτυξθ κοινϊν πρωτοβουλιϊν προςωπικοφ του ςχολείου -γονζων-μακθτϊν ςτο χϊρο του
ςχολείου ςε κζματα κοινωνικοφ προβλθματιςμοφ (περιεχόμενο, διάρκεια, ςυμμετζχοντεσ)



ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με άλλα ςχολεία ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο (αρικμόσ, διάρκεια,
περιεχόμενο)



ανάπτυξθ μορφϊν επικοινωνίασ του ςχολείου, όπωσ ζκδοςθ ςχολικισ εφθμερίδασ, ενθμζρωςθ
ςχολικισ ιςτοςελίδασ, ενθμερωτικά ζντυπα κ.ά. (μορφζσ, περιεχόμενο, ςυχνότθτα)

 ομιλίεσ-διαλζξεισ (αρικμόσ, κζμα, προςκεκλθμζνοι, πλικοσ ςυμμετεχόντων)



καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ (είδθ, ςυχνότθτα, διάρκεια, πλικοσ ςυμμετεχόντων, κεματικι
εξειδίκευςθ, διακρίςεισ του ςχολείου)



ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ (είδθ, ςυχνότθτα, διάρκεια, πλικοσ ςυμμετεχόντων, διακρίςεισ του
ςχολείου)



επιςκζψεισ ςε τόπουσ επιςτθμονικοφ ι πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ (αρικμόσ, κζμα, μάκθμα
ςτο οποίο εντάςςονται, πλικοσ ςυμμετεχόντων, δραςτθριότθτεσ πριν, κατά τθ διάρκεια και
μετά τθν επίςκεψθ)



ςυμμετοχζσ ςε μακθτικοφσ διαγωνιςμοφσ (είδθ διαγωνιςμϊν, πλικοσ ςυμμετεχόντων, τρόποσ
υποςτιριξθσ ςυμμετεχόντων, διακρίςεισ)



εκελοντικζσ δράςεισ οικολογικοφ και κοινωνικοφ χαρακτιρα μακθτϊν και προςωπικοφ του
ςχολείου (είδθ δράςεων, πλικοσ ςυμμετεχόντων, διάρκεια, αποτελζςματα).

Ενδεικτικά ερωτήματα διερεφνηςησ του δείκτη:
1
Το προςωπικό του ςχολείου εναρμονίηεται με τισ καινοτομικζσ αλλαγζσ που επιτελοφνται
ςτθ ΣΜΕΑΕ και διευκολφνει τθν εφαρμογι τουσ.
Στο ςχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίεσ για τθ ςυμμετοχι ςε προαιρετικά

εκπαιδευτικά προγράμματα ςε εκνικό ι διεκνζσ επίπεδο.
Στο ςχολείο υποςτθρίηονται και ενιςχφονται οι πρωτοβουλίεσ και οι
δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν.
Στο ςχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίεσ για τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε

πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ.
Στο ςχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίεσ για τθ διεξαγωγι ομιλιϊν -διαλζξεων

ςχετικά με κζματα ειδικοφ ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν.
Πραγματοποιοφνται επιςκζψεισ των μακθτϊν ςε τόπουσ επιςτθμονικοφ ι

πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ.
Αναπτφςςονται πρωτοβουλίεσ για τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε μακθτικοφσ
διαγωνιςμοφσ.
Ενκαρρφνεται θ εκελοντικι δραςτθριότθτα μακθτϊν και του προςωπικοφ του

ςχολείου (περιποίθςθ ςχολικοφ κιπου, περιβαλλοντικζσ δράςεισ).
Το ςχολείο ενκαρρφνει τθν ανάπτυξθ αξιϊν, ςτάςεων και δεξιοτιτων ϊςτε οι
μακθτζσ να ςυμμετζχουν ωσ υπεφκυνοι και ενεργοί πολίτεσ ςε μια δθμοκρατικι
κοινωνία.
Το ςχολείο ενιςχφει το αίςκθμα αςφάλειασ και εμπιςτοςφνθσ μακθτϊν και γονζων ςτο
παρεχόμενο εκπαιδευτικό ζργο.
Οι εκπαιδευτικοί υποςτθρίηουν τισ καινοτομικζσ αλλαγζσ που ειςάγονται ςτθ ςχολικι
μονάδα και διευκολφνουν τθν εφαρμογι τουσ.
Οι εκπαιδευτικοί δοκιμάηουν και πειραματίηονται ςε καινοτόμεσ δράςεισ και πρωτοβουλίεσ
ςτο ςχολείο.
Στο ςχολείο λειτουργοφν προγράμματα και αναπτφςςονται δράςεισ ενιςχυτικοφ,
υποςτθρικτικοφ και αντιςτακμιςτικοφ χαρακτιρα.
Στο ςχολείο λειτουργοφν ειδικά προγράμματα για ειδικζσ κατθγορίεσ μακθτϊν (ενιςχυτικι
διδαςκαλία, φροντιςτθριακά μακιματα, τάξθ υποδοχισ, τμιμα ζνταξθσ).

Το ςχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ και δράςεισ με ςκοπό τθν
καταπολζμθςθ των διαχωριςμϊν και του αποκλειςμοφ και τθν ενδυνάμωςθ τθσ
αλλθλεγγφθσ και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν.
Το ςχολείο μεριμνά για τθν παροχι ίςων ευκαιριϊν μάκθςθσ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ.

2

3

4

Στο ςχολείο προβλζπονται και λειτουργοφν διαδικαςίεσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ
φοίτθςθσ των μακθτϊν.
Το ςχολείο λαμβάνει μζτρα για τθν υποςτιριξθ μακθτϊν που απουςιάηουν από το ςχολείο
για μεγάλο χρονικό διάςτθμα.

Πρόςθετα ςτοιχεία
Τα μζλθ προςωπικοφ κακορίηουν πρόςκετα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία και διαμορφϊνουν ερωτιματα
διερεφνθςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ ςφμφωνα με τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ ΣΜΕΑΕ.

Φόρμα αποτίμηςησ του δείκτη: Ποςοτική αποτίμηςη και αιτιολόγηςη
Σομζασ:
Δείκτησ:
1
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