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Ο παρών τόμος 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 αναφέρεται στις Εκθέσεις «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών Ποιότητας» που
συνέταξαν σχολικές μονάδες οι οποίες συμμετείχαν στο πιλοτικό έργο της ΑΕΕ. Ο
τόμος αποτελεί μέρος των «Καλών Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο
Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών.
Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής
και της Ομάδας 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 πουδών Π.Ε. του
ΤΠΔΒΜΘ, μέλος
τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών 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, Ρουσσάκης 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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Γ6.
6o ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΛΙΟΤ, Γ’ ΑΘΗΝΑ

«Σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών»

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών»

Στο

αρχείο

αυτό

παρουσιάζεται

η

Έκθεση

Συστηματικής

Διερεύνησης

Επιλεγμένων Τομέων του Εκπαιδευτικού Έργου, η οποία συντάχθηκε κατά το
σχολικό έτος 2010-11 από το 6o Γυμνάσιο Ιλίου. Περιλαμβάνει στοιχεία που
αφορούν τη διερεύνηση του δείκτη «Σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών».
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28/1/2011
6 ΓΤΜΝΑΙΟ
ΙΛΙΟΤ
Υ. ΕΣΟ
2010-2011
Ο

Αλημιόγεζε εθπαηδεοηηθμύ
ένγμο
Αοημαλημιόγεζε ζπμιηθήξ
μμκάδαξ

ΠΜΙΓΑΟ ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕΟ: Οπέζεηξ μεηαλύ θαζεγεηώκ
ΜΙΑΔΑ ΓΞΓΑΟΖΑΟ: Ιπαθμγηάκκε Δήμεηνα, Ιπέηζα Γοαγγειία, Νακμύζε
Ηαηενίκα, Ιήηνμο Βαζίιεξ, Πνημίκηδημξ Ηώζηαξ, Φαημύνμο Έθε, Δαπανημοδάθε
Δέζπμηκα, Ιπημπίθμο Ηαηενίκα, Ιεηδάιε Οηαονμύια, Ηαιακηδή Ακαζηαζία,
Πδηβνάξ Ηώζηαξ
ΟΡΚΠΜΚΖΟΠΕΟ: Ημομμοκδμύνμξ Γεώνγημξ
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ΓΖΟΑΓΩΓΕ
ημ πιαίζημ ηεξ α’ θάζεξ αοημαλημιόγεζεξ ηεξ ζπμιηθήξ μμκάδαξ ημο 6 μο
Γομκαζίμο Ιιίμο («γεκηθή εηθόκα ημο ζπμιείμο») θαηά ημ ζπμιηθό έημξ 2010-2011,
δηενεοκήζεθακ μη ζπέζεηξ μεηαλύ ηςκ θαζεγεηώκ ημο, θαη ζογθεθνημέκα μη
αθόιμοζμη δείθηεξ:
Πμηόηεηα επηθμηκςκίαξ (ζοκενγαζία, ζοιιμγηθή δνάζε)
Σαθηηθέξ ζοκακηήζεηξ θαη ζοκενγαζία εθπαηδεοηηθώκ ηεξ ίδηαξ,
ζοκαθμύξ ή δηαθμνεηηθώκ εηδηθμηήηςκ
οκενγαζία εθπαηδεοηηθώκ ζε παηδαγςγηθά/ δηδαθηηθά ζέμαηα.

ΓΞΓΡΚΕΠΖΗΕ ΙΓΘΜΔΜΟ
Από ηεκ Ομάδα Ενγαζίαξ επηιέπζεθε ε ενεοκεηηθή μέζμδμξ ηεξ δεμμζθόπεζεξ
θαη γηα ημ ιόγμ αοηή πνεζημμπμηήζεθε ςξ μέζμ ένεοκαξ αοημζπέδημ ενςηεμαημιόγημ
(βι. Πανάνηεμα).
Σμ ενωηεμαημιόγημ με ηίηιμ «Γεκηθέξ Δηαπηζηώζεηξ Γπηθμηκωκίαξ θαη
Οοκενγαζίαξ ηωκ Ηαζεγεηώκ» δηακεμήζεθε ζε όιμοξ ημοξ οπενεημύκηεξ από ηεκ
έκανλε ημο ζπμιηθμύ έημοξ θαζεγεηέξ ηεξ ζογθεθνημέκεξ ζπμιηθήξ μμκάδαξ, δειαδή
ζε ζοκμιηθά εηθμζημθηώ (28) εθπαηδεοηηθμύξ.
Από ηα παναπάκς ενςηεμαημιόγηα απακηήζεθακ ηα είθμζηπέκηε (25),
πμζμζηό δειαδή 89% ηςκ οπενεημύκηςκ εθπαηδεοηηθώκ. Σμ πμζμζηό αοηό θνίζεθε
πμιύ ηθακμπμηεηηθό θαη ακηηπνμζςπεοηηθό γηα ηε δηενεύκεζε ηςκ απόρεςκ

ηςκ

εθπαηδεοηηθώκ ημο ζπμιείμο πάκς ζημ ακηηθείμεκμ ηεξ ένεοκαξ. Σμ μεγάιμ αοηό
πμζμζηό ζομμεημπήξ ζηεκ ένεοκα μπμνεί μεηαλύ άιιςκ

κα ζεςνεζεί θαη ςξ

έκδεηλε ηδηαίηενμο εκδηαθένμκημξ γηα ημ ζέμα αοηό από ηεκ πιεονά ηςκ
εθπαηδεοηηθώκ, αθμύ όπςξ πνμθύπηεη οπάνπεη ζοκεηδεημπμίεζε ηεξ ακάγθεξ
δηενεύκεζεξ ηςκ ζπέζεςκ ημοξ.
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ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜ ΓΞΓΡΚΑΟ
Από ηηξ ζοκμιηθά δεθαμθηώ (18) θιεηζημύ ηύπμο δηαβαζμηζμέκεξ ενςηήζεηξ
πμο πενηέπμκηαη ζημ ζογθεθνημέκμ ενςηεμαημιόγημ πνμθύπημοκ δύμ μμάδεξ
ενςηήζεςκ πμο ελεηάδμοκ ηα αθόιμοζα γεκηθόηενα ζέμαηα:

Α. Οπέζεηξ (επηθμηκωκία θαη ζοκενγαζία) ηωκ ζοκαδέιθωκ εθπαηδεοηηθώκ εκηόξ
ζπμιείμο – ημ θιίμα ζημ ζπμιείμ (οκμιηθά 13 ενςηήζεηξ: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13,
14, 15, 16, 17 θαη 18).

Β. Οπέζεηξ

ηωκ ζοκαδέιθωκ εθπαηδεοηηθώκ εθηόξ ζπμιείμο

(οκμιηθά

5

ενςηήζεηξ: 3, 4, 10, 11 θαη 12).

Οη ενςηήζεηξ είκαη επίζεξ ηζόπμζα θαηακεμεμέκεξ ςξ πνμξ ηεκ παηδαγωγηθή
θαη με παηδαγωγηθή θαηεύζοκζή ημοξ, θαη ζογθεθνημέκα:

 9 ενςηήζεηξ με παηδαγςγηθή θαηεύζοκζε (Ενςηήζεηξ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14)
θαη
 9 ενςηήζεηξ με με παηδαγςγηθή θαηεύζοκζε (Ενςηήζεηξ 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16,
17, 18).
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Οη ενςηήζεηξ δηενεοκμύκ ακαιοηηθόηενα ηα ελήξ ζέμαηα:
α/α

Θέμαηα

Ανηζμόξ
ενώηεζεξ

1

οκενγαζία ηςκ εθπαηδεοηηθώκ γηα παηδαγςγηθά ζέμαηα

1

2

οκενγαζία
ηςκ
εθπαηδεοηηθώκ
δναζηενηόηεηεξ ζημ ζπμιείμ

2

3

Κμηκςκηθέξ ζοκακαζηνμθέξ (έλμδμη θιπ) ζακ ζύιιμγμξ

3

4

Κμηκςκηθέξ ζοκακαζηνμθέξ ζακ μμάδεξ

4

5

Παναθμιμύζεζε μαζεμάηςκ άιιςκ ζοκαδέιθςκ ηεξ
άιιεξ εηδηθόηεηαξ

6

Ακηαιιαγή απόρεςκ ζηα θεκά

6

7

Ακάιερε πνςημβμοιηώκ γηα θαιοηένεοζε ημο ζπμιείμο

7

8

οκενγαζία ζηεκ θαηακμμή ηςκ μαζεμάηςκ

8

9

οκακηήζεηξ θαζεγεηώκ ηεξ ίδηαξ εηδηθόηεηαξ γηα δηδαθηηθά
ζέμαηα

9

10

Θεώνεζε ηςκ εθδνμμώκ ςξ εοθαηνία επηθμηκςκίαξ με ημοξ
ζοκαδέιθμοξ

10

11

Εθδήιςζε ζομπανάζηαζεξ ημο ζοιιόγμο ζε ζοκαδέιθμοξ με
πνόβιεμα

11

12

Επηθμηκςκία ηςκ ζοκαδέιθςκ ζηηξ δηαθμπέξ

12

13

οκενγαζία ηςκ θαζεγεηώκ με ηε Δηεύζοκζε ημο ζπμιείμο

14

14

Ύπανλε εηιηθνίκεηαξ μεηαλύ ηςκ ζοκαδέιθςκ

15

15

Ύπανλε ζεβαζμμύ μεηαλύ ηςκ ζοκαδέιθςκ

16

16

Ύπανλε ζομπάζεηαξ μεηαλύ ηςκ ζοκαδέιθςκ

17

17

οκαηζζήμαηα πμο δεμημονγμύκηαη ζημκ ενγαζηαθό πώνμ (πανά,
πιήλε, βίςζε αοηανπηζμμύ, απμζηνμθή, ζηνεξ)

γηα

ελςδηδαθηηθέξ

ίδηαξ ή

5

18α – 18ε

Σμ ενςηεμαημιόγημ πενηιαμβάκεη θαη μία ακμηθηή ενώηεζε ζημ ηέιμξ ημο,
όπμο από ημοξ ενςηώμεκμοξ εθπαηδεοηηθμύξ δεηείηαη κα εθθνάζμοκ ειεύζενα ηε
γκώμε ημοξ ςξ πνμξ «ημ ζεμακηηθόηενμ πμο πνέπεη κα οπάνπεη γηα κα είκαη

θαιύηενεξ μη ζπέζεηξ ηςκ θαζεγεηώκ μεηαλύ ημοξ».
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ΟΡΙΝΓΞΑΟΙΑΠΑ
Α. Από ηε ζηαηηζηηθή επελενγαζία ηςκ πμζμηηθώκ
ζοιιέπζεθακ μέζω ηωκ θιεηζηώκ δηαβαζμηζμέκωκ ενωηήζεωκ,

δεδμμέκωκ

πμο

πνμθύπημοκ ηα

αθόιμοζα ζομπενάζμαηα:
Οη ενςηώμεκμη εθπαηδεοηηθμί εθθνάδμοκ με ηηξ απακηήζεηξ ημοξ ηεκ άπμρε ημοξ
ςξ πνμξ ηα ζεμεία ζηα μπμία οπάνπμοκ ΑΔΡΚΑΙΖΓΟ ζηε μεηαλύ ημοξ
επηθμηκωκία θαη ζοκενγαζία, πμο είκαη ηα ελήξ:
1. ΟΡΚΓΞΓΑΟΖΑ ΓΖΑ ΓΛΩΔΖΔΑΗΠΖΗΓΟ ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΓΟ ΟΠΜ
ΟΜΘΓΖΜ (76%)
2. ΗΜΖΚΩΚΖΗΓΟ

ΟΡΚΑΚΑΟΠΞΜΦΓΟ

(ΓΛΜΔΜΖ

ΓΖΑ

ΦΑΓΕΠΜ,

ΘΓΑΠΞΜ, ΗΖΚΕΙΑΠΜΓΞΑΦΜ ΗΘΝ) ΟΑΚ ΟΡΘΘΜΓΜΟ (92%)
3. ΗΜΖΚΩΚΖΗΓΟ ΟΡΚΑΚΑΟΠΞΜΦΓΟ ΟΑΚ ΜΙΑΔΓΟ (80%)
4. ΝΑΞΑΗΜΘΜΡΘΕΟΕ

ΙΑΘΕΙΑΠΩΚ

ΑΘΘΩΚ

ΟΡΚΑΔΓΘΦΩΚ

ΠΕΟ ΖΔΖΑΟ Ή ΑΘΘΕΟ ΓΖΔΖΗΜΠΕΠΑΟ (96%)
5. ΑΚΑΘΕΣΕ ΝΞΩΠΜΒΜΡΘΖΩΚ ΓΖΑ ΒΓΘΠΖΩΟΕ ΠΜΡ ΟΜΘΓΖΜΡ
(64%)
6. ΟΡΚΑΚΠΕΟΓΖΟ ΗΑΘΕΓΕΠΩΚ ΠΕΟ ΖΔΖΑΟ ΓΖΔΖΗΜΠΕΠΑΟ ΓΖΑ
ΔΖΔΑΗΠΖΗΑ ΘΓΙΑΠΑ (60%)
7. ΓΝΖΗΜΖΚΩΚΖΑ ΙΓ ΠΜΡΟ ΟΡΚΑΔΓΘΦΜΡΟ ΟΠΖΟ ΔΖΑΗΜΝΓΟ
(88%)
8. ΝΑΞΑΓΩΓΖΗΜ ΗΘΖΙΑ ΟΠΜ ΟΜΘΓΖΜ (68%)
9. ΡΝΑΞΛΕ ΟΡΙΝΑΘΓΖΑΟ ΙΓΠΑΛΡ ΠΩΚ ΟΡΚΑΔΓΘΦΩΚ (64%).

Οη ενςηώμεκμη εθπαηδεοηηθμί εθθνάδμοκ με ηηξ απακηήζεηξ ημοξ ηεκ άπμρε ημοξ
ςξ πνμξ ηα ΘΓΠΖΗΑ/ΔΡΚΑΠΑ ΟΕΙΓΖΑ ζηε μεηαλύ ημοξ επηθμηκωκία θαη
ζοκενγαζία, πμο είκαη ηα ελήξ:
1. ΟΡΚΓΞΓΑΟΖΑ ΟΠΕΚ ΗΑΠΑΚΜΙΕ ΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑΠΩΚ (72%)
2. ΓΗΔΕΘΩΟΕ

ΟΡΙΝΑΞΑΟΠΑΟΕΟ

ΠΜΡ

ΟΡΘΘΜΓΜΡ

ΟΓ

ΟΡΚΑΔΓΘΦΜΡΟ ΙΓ ΝΞΜΒΘΕΙΑ (92%)
3. ΡΝΑΞΛΕ ΟΓΒΑΟΙΜΡ ΙΓΠΑΛΡ ΠΩΚ ΟΡΚΑΔΓΘΦΩΚ (64%)
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4. ΑΝΜΡΟΖΑ

ΠΜΡ

ΟΡΚΑΖΟΘΕΙΑΠΜΟ

ΠΕΟ

ΝΘΕΛΕΟ

ΟΠΜΚ

ΓΞΓΑΟΖΑΗΜ ΩΞΜ (64%)
5. ΑΝΜΡΟΖΑ ΒΖΩΟΕΟ ΑΡΠΑΞΖΟΙΜΡ ΟΠΜΚ ΓΞΓΑΟΖΑΗΜ ΩΞΜ
(68%)
6. ΑΝΜΡΟΖΑ ΠΜΡ ΟΡΚΑΖΟΘΕΙΑΠΜΟ ΠΕΟ ΑΝΜΟΠΞΜΦΕΟ ΟΠΜΚ
ΓΞΓΑΟΖΑΗΜ ΩΞΜ (76%)
7. ΑΝΜΡΟΖΑ

ΠΜΡ

ΟΡΚΑΖΟΘΕΙΑΠΜΟ

ΠΜΡ

ΟΠΞΓΟ

ΟΠΜΚ

ΓΞΓΑΟΖΑΗΜ ΩΞΜ (56%)
8. ΘΓΩΞΕΟΕ ΠΩΚ ΓΗΔΞΜΙΩΚ ΩΟ ΓΡΗΑΖΞΖΑ ΓΝΖΗΜΖΚΩΚΖΑΟ
ΙΓ ΠΜΡΟ ΟΡΚΑΔΓΘΦΜΡΟ (76%).

Σέιμξ, μη ενςηώμεκμη εθπαηδεοηηθμί εθθνάδμοκ με ηηξ απακηήζεηξ ημοξ μία
ΖΟΜΝΜΟΑ ΗΑΠΑΚΓΙΕΙΓΚΕ ΗΑΖ ΩΟ ΓΗ ΠΜΡΠΜΡ ΑΒΓΒΑΖΕ ΩΟ
ΝΞΜΟ ΠΕ ΘΓΠΖΗΕ Ή ΑΞΚΕΠΖΗΕ ΠΑΟΕ ΠΕΟ ςξ πνμξ ηα ελήξ ζεμεία:
1. ΟΡΚΓΞΓΑΟΖΑ ΟΠΜ ΟΡΘΘΜΓΜ ΓΖΑ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΑ ΘΓΙΑΠΑ
(48% απάκηεζακ ΚΑΘΟΛΟΤ ή ΛΙΓΟ θαη

52% απάκηεζακ ΠΟΛΤ ή

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ)
2. ΑΚΠΑΘΘΑΓΕ ΟΠΑ ΗΓΚΑ ΑΝΜΣΓΩΚ ΓΖΑ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΑ Ή

ΓΓΚΖΗΜΠΓΞΑ ΘΓΙΑΠΑ (52% απάκηεζακ ΚΑΘΟΛΟΤ ή ΛΙΓΟ θαη
44% απάκηεζακ ΠΟΛΤ ή ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ)
3. ΟΡΚΓΞΓΑΟΖΑ ΠΩΚ ΗΑΘΕΓΕΠΩΚ ΙΓ ΠΕ ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΠΜΡ

ΟΜΘΓΖΜΡ (48% απάκηεζακ ΚΑΘΟΛΟΤ ή ΛΙΓΟ

θαη

40%

απάκηεζακ ΠΟΛΤ ή ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ)
4. ΡΝΑΞΛΕ ΓΖΘΖΗΞΖΚΓΖΑΟ ΙΓΠΑΛΡ ΠΩΚ ΟΡΚΑΔΓΘΦΩΚ (52%
απάκηεζακ ΚΑΘΟΛΟΤ ή ΛΙΓΟ θαη 44% απάκηεζακ ΠΟΛΤ ή ΠΑΡΑ
ΠΟΛΤ).
5. ΡΝΑΞΛΕ

ΠΜΡ

ΟΡΚΑΖΟΘΕΙΑΠΜΟ

ΠΕΟ

ΑΞΑΟ

ΟΠΜΚ

ΓΞΓΑΟΖΑΗΜ ΩΞΜ (44% απάκηεζακ ΚΑΘΟΛΟΤ ή ΛΙΓΟ θαη 44%
απάκηεζακ ΠΟΛΤ ή ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ).
Β. Από ηε επελενγαζία ηςκ πμημηηθώκ δεδμμέκωκ πμο ζοιιέπζεθακ μέζς ηεξ
ακμηθηήξ ενώηεζεξ, πνμθύπημοκ ηα αθόιμοζα ζομπενάζμαηα:
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Οη ενςηώμεκμη εθπαηδεοηηθμί ζεςνμύκ μ θαζέκαξ λεπςνηζηά ωξ

ημ

ζεμακηηθόηενμ πμο πνέπεη κα οπάνπεη γηα κα είκαη θαιύηενεξ μη μεηαλύ
ημοξ ζπέζεηξ:
 πέζεηξ εηιηθνίκεηαξ γηα απμθαηάζηαζε ηεξ παμέκεξ εμπηζημζύκεξ,
 Εκζοκαίζζεζε, απμδμπή, εκζάννοκζε, αιιειεγγύε, θαιή δηάζεζε,
οπμμμκή
 Εκενγόξ αθνόαζε, δεθηηθόηεηα ηεξ δηαθμνεηηθήξ άπμρεξ
 Αιιειμζεβαζμόξ, ζπέζεηξ ηζόηεηαξ πςνίξ μενμιερίεξ
 Ακαγκςνηζημόηεηα
 Σήνεζε θακόκςκ
θαζεγεηώκ,

θαη ανπώκ ημο ζπμιείμο, όνηα ζηηξ ζπέζεηξ ηςκ

αιιαγή

ηεξ

κμμηνμπίαξ

ζπεηηθά

με

ηεκ

ύπανλε

ακηηπαιμηήηςκ
 Απμδμπή – ακαγκώνηζε ηςκ ζοκαηζζεμάηςκ
 Οοζηαζηηθή θαη εηιηθνηκήξ επηθμηκςκία, ζοκεηδεημπμίεζε όηη ηα θμηκά
είκαη πενηζζόηενα από ηηξ δηαθμνέξ, όπη μηθνμπνέπεηεξ, αμμηβαίεξ
οπμπςνήζεηξ θαη θαηακόεζε
 Θεηηθή ζηάζε δςήξ
 Απμδέζμεοζε ηςκ πνμζςπηθώκ απόρεςκ από ηεκ ενγαζηαθή ζέζε
 Έιιεηρε εγςηζμμύ, δηάζεζε γηα πναγμαηηθή βμήζεηα, δηαπνμζςπηθή
πνμζέγγηζε
 Ρήλε με ημ πανειζόκ, κέα ανπή, ζεμειίςζε ζπέζεξ εμπηζημζύκεξ θαη
ζοκενγαζίαξ γηα ηεκ απμηειεζμαηηθόηενε ιεηημονγία ημο ζπμιείμο.
 οκάδειθμη δεθηηθμί ζε εμπεηνίεξ θαη ενεζίζμαηα θαη ακμηθημί ζε
πνμθιήζεηξ θαη θαηκμημμίεξ
 Κμηκέξ έλμδμη, δηάζεζε γηα πεναηηένς θμηκςκηθέξ επαθέξ
 Αγάπε γηα ημ ένγμ μαξ θαη ημ ζπμιείμ.
Επηπεηνώκηαξ, επμμέκςξ, μηα ζοκμιηθή πνμζέγγηζε ζα ιέγαμε όηη από ηα
παναπάκς δηαθαίκεηαη μηα ζοκεηδεημπμίεζε ηεξ ακάγθεξ αιιά θαη δηάζεζε γηα
αιιαγή θαη θαιοηένεοζε ηωκ ζπέζεωκ ηωκ εθπαηδεοηηθώκ ζημ επίπεδμ ηεξ
επηθμηκωκίαξ

θαη

γεκηθόηενα

ηωκ

δηαπνμζωπηθώκ

ζπέζεωκ.

Από

ημοξ

ενςηώμεκμοξ εθπαηδεοηηθμύξ θνίκμκηαη ςξ απαναίηεηα ζοζηαηηθά γηα ηε βειηίςζε
ηςκ μεηαλύ ημοξ ζπέζεςκ ε εηιηθνηκήξ θαη ακμηθηή επηθμηκωκία, με πανάιιειε
ηήνεζε ηωκ μνίωκ θαη με θαιή δηάζεζε θαη ζομπενηθμνά.
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ΓΞΑΦΕΙΑΠΑ ΠΩΚ ΑΝΑΚΠΕΟΓΩΚ
ΠΜΡ ΓΞΩΠΕΙΑΠΜΘΜΓΖΜΡ
«ΓΓΚΖΗΓΟ ΔΖΑΝΖΟΠΩΟΓΖΟ ΓΝΖΗΜΖΚΩΚΖΑΟ ΗΑΖ
ΟΡΚΓΞΓΑΟΖΑΟ ΠΩΚ ΗΑΘΕΓΕΠΩΚ»
ΓΞΩΠΕΟΕ 1

ΓΞΩΠΕΟΕ 2

12

ΓΞΩΠΕΟΕ 3

ΓΞΩΠΕΟΕ 4

13

ΓΞΩΠΕΟΕ 5

ΓΞΩΠΕΟΕ 6

14

ΓΞΩΠΕΟΕ 7

ΓΞΩΠΕΟΕ 8

15

ΓΞΩΠΕΟΕ 9

ΓΞΩΠΕΟΕ 10

16

ΓΞΩΠΕΟΕ 11

ΓΞΩΠΕΟΕ 12

17

ΓΞΩΠΕΟΕ 13

ΓΞΩΠΕΟΕ 14

18

ΓΞΩΠΕΟΕ 15

ΓΞΩΠΕΟΕ 16

19

ΓΞΩΠΕΟΕ 17

ΓΞΩΠΕΟΕ 18α

20

ΓΞΩΠΕΟΕ 18β

ΓΞΩΠΕΟΕ 18γ

21

ΓΞΩΠΕΟΕ 18δ

ΓΞΩΠΕΟΕ 18ε
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Γ7.

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ

«Σχέσεις σχολείου – γονέων»

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών»

Η Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Τομέων του Εκπαιδευτικού
Έργου συντάχθηκε κατά το σχολικό έτος 2010-11 από το Πειραματικό Γυμνάσιο
Πανεπιστημίου Κρήτης. Περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τη διερεύνηση του
δείκτη «Σχέσεις Σχολείου – Γονέων», καθώς επίσης και Παράρτημα με τα
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν: 1. Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών και 2.
Ερωτηματολόγιο γονέων.
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Έκθεζη Σσζηημαηικής Διερεύνηζης Επιλεγμένων Τομέων
Εκπαιδεσηικού Έργοσ ηης Στολικής Μονάδας:
Πειραμαηικό Γσμνάζιο Πανεπιζηημίοσ Κρήηης
Σνκέαο /Γείθηεο Αμηνιόγεζεο: 3.3: «ρέζεηο ρνιείνπ – Γνλέωλ»

Α. Γηαδηθαζίεο Αμηνιόγεζεο
Έγηλαλ δύν πξώηεο ζπλαληήζεηο, ε κία ακέζσο κεηά ηελ ελεκέξσζε ζηελ Οινκέιεηα, ζηηο 14
Ιαλνπαξίνπ 2011θαη ε άιιε ζηηο 20 Ιαλνπαξίνπ 2011 ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ θαη νη
Σύκβνπινη ( θ. Καςάζθε Α. θαη θ. Αγγειηδάθε Γ). ε πξώηε ζε ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ε
δεύηεξε εθηόο απηνύ. Σηηο ζπλαληήζεηο απηέο,

αθνύ απνθαζίζηεθε ε ζύληαμε δύν

εξσηεκαηνινγίσλ (έλα πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη έλα πξνο ηνπο
γνλείο θαη θεδεκόλεο) ζπδεηήζεθε δηεμνδηθά ν ηξόπνο επηινγήο θαη δηαηύπσζεο ησλ
εξσηήζεσλ κέζα από ηηο πξνηάζεηο πνπ ηα κέιε ηεο νκάδαο είραλ επηιέμεη. Σηε ζπλέρεηα
απνθαζίζηεθε ε ζύλζεζε δύν ππννκάδσλ, κία γηα θάζε εξσηεκαηνιόγην, νη νπνίεο ζα
εξγαζηνύλ ρσξηζηά γηα θαιύηεξν απνηέιεζκα. Έηζη νη: Μακνύρα Γεξαθίλα, Πεξάθε Δηξήλε,
Τζνιάθε

Σηέιια

θαη

Πειαληάθεο

Γηώξγνο

απνθαζίζηεθε

λα

αζρνιεζνύλ

κε

ην

εξσηεκαηνιόγην πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ελώ νη:Γξαλδάθε Αζελά, Παλαγησηάθε Διέλε,
Μειακπηαλάθεο Γεώξγηνο, Λακπξίδεο Δπζηξάηηνο, Πεηξάθε Δηξήλε θαη Φαξζάξεο Ιάζνλαο
κε ην εξσηεκαηνιόγην πξνο ηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο. Μεηά ηε ζύληαμε ησλ δύν
εξσηεκαηνινγίσλ, ηε θαηαγξαθή ηνπο ειεθηξνληθά ηε δηαλνκή θαη ζπκπιήξσζή ηνπο από
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο, ηα κέιε θαη ησλ δύν νκάδσλ ζπλαληήζεθαλ γηα άιιε κία
θνξά ζε ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ηελ 28ε Ιαλνπαξίνπ 2011 γηα λα ζπδεηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα
πνπ πξνέθπςαλ από ηα πνζνζηά ηα νπνία είραλ ππνινγίζεη νη θ.θ. Μειακπηαλάθεο θαη
Πειαληάθεο κε θύξην ζηόρν ηε ζύληαμε ηεο ηειηθήο Έθζεζεο. Μεηά ηελ ζύληαμε ηεο έθζεζεο
ηα ζπκπεξάζκαηα επηθπξώζεθαλ από ηελ νινκέιεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην έξγν ΑΔΔ ζε
ζρεηηθή ζπλεδξίαζε ηελ 4/2/2011.

Β. ρέδην Αμηνιόγεζεο
Τν αληηθείκελν πνπ αμηνινγήζεθε είλαη νη ζρέζεηο ζρνιείνπ-γνλέσλ. Οη ζηόρνη ηεο
δηεξεύλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνύ είλαη λα εληνπηζζνύλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζρέζεο
εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ, λα επηζεκαλζνύλ νη ηξόπνη βειηίσζεο απηήο ηεο ζρέζεο κέζα
από ηε δηαδηθαζία πνπ ηεξήζεθε (βι.Α) θαη ηα θξηηήξηα πνπ δηαηππώζεθαλ, ηα νπνία είλαη
ηα εμήο: 1) Αλ ην ζρνιείν αλαπηύζζεη κεραληζκνύο γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ θαη
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ζέζεσλ ησλ γνλέσλ. 2) Αλ δηαζθαιίδεηαη ηαθηηθή ξνή πιεξνθνξηώλ αλάκεζα ζε γνλείο θαη
ζρνιείν γηα ηελ αλάπηπμε θαη πξόνδν ησλ καζεηώλ. 3) Αλ ε ζρνιηθή κνλάδα αλαπηύζζεη
κεραληζκνύο, ώζηε λα μεπεξλά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ ζην ζρνιείν καζεηέο θαη κε
ζπλεξγάζηκνη γνλείο. 4) Αλ ππάξρεη εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηάζεζε ζπλεξγαζίαο κε
ηνπο γνλείο θαη 5) Αλ νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνύλ κε ηε βνήζεηα ησλ γνλέσλ κηα θαιή εηθόλα
γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εξγάδνληαη νη καζεηέο ζην ζπίηη θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ. Γηα ηελ άληιεζε ησλ απαηηνύκελσλ πιεξνθνξηώλ αμηνπνηήζεθαλ δηάθνξεο
πεγέο θαη κέζα όπσο ηα ζρνιηθά αξρεία, ην πξνεγνύκελν εξσηεκαηνιόγην, ε έθζεζε ηεο
επηζηεκνληθήο Οκάδαο ηνπ έξγνπ «θιίκα θαη ζρέζεηο ζην ζρνιείν». Αμηνπνηήζεθαλ –θαηά
θύξην ιόγν- ηα απνηειέζκαηα ησλ δύν εξσηεκαηνινγίσλ πνπ απεπζύλνληαλ πξνο ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη πξνο ηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ,
όπσο απηά πξνέθπςαλ κέζα από ησλ ππνινγηζκό ησλ πνζνζηώλ. Τα εξσηεκαηνιόγηα πνπ
αμηνπνηήζεθαλ θαηά ηνλ θαιύηεξν ηξόπν, όπσο έρνπκε πξναλαθέξεη, ζπληάρζεθαλ κεηά
από ζπλαληήζεηο ησλ κειώλ ηεο νκάδαο, ζπδεηήζεηο θαη κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ
ζπιιόγνπ θαη κε ηε βνήζεηα ησλ Σπκβνύισλ.

Γ. Κύξηα Απνηειέζκαηα Αμηνιόγεζεο

Α) Τν ζρνιείν αλαπηύζζεη κεραληζκνύο δηεξεύλεζεο ησλ απόςεσλ θαη ζέζεσλ ησλ
γνλέσλ-θεδεκόλσλ;
Από ηα αξρεία ηνπ ζρνιείνπ θαη από ζπδήηεζε κε ηε δηεπζύληξηα πξνθύπηεη όηη α)
ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζπλάληεζε κε ηνπο γνλείο ησλ
καζεηώλ ηεο Α’ ηάμεο γηα γλσξηκία θαη ελεκέξσζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην
ζρνιείν, β) ζηέιλνληαη SMS ζηνπο γνλείο όπνηε απηό θξίλεηαη απαξαίηεην, γ)
γίλνληαη ζπλαληήζεηο κε γνλείο ησλ νπνίσλ ηα παηδηά δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα, δ)
νη γνλείο ηεο Α’ ηάμεο αληαπνθξίλνληαη πεξηζζόηεξν ζηηο πξνζθιήζεηο ηνπ ζρνιείνπ
ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ησλ άιισλ ηάμεσλ.
Πξαγκαηνπνηνύληαη κεληαίεο ζπλαληήζεηο ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ
κε ηε δηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ κε ζθνπό λα δηεξεπλεζνύλ νη απόςεηο ησλ γνλέσλ
γηα ηα εθάζηνηε δεηήκαηα, π.ρ. εθδειώζεηο , εθδξνκέο θαη ηξόπνη επηινγήο ησλ
καζεηώλ ζηηο εθδξνκέο.
Β) Γηαζθαιίδεηαη ηαθηηθή θαη ακθίδξνκε ξνή πιεξνθνξηώλ αλάκεζα ζηνπο γνλείοθεδεκόλεο θαη ην ζρνιείν γηα ηελ αλάπηπμε θαη πξόνδν ησλ καζεηώλ;
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Από ην εξσηεκαηνιόγην πξνο ηνπο γνλείο πξνθύπηεη όηη νη γνλείο επηζθέπηνληαη
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζην ζρνιείν ζε ηαθηά δηαζηήκαηα (έσο θαη δύν θνξέο ην κήλα),
ζε ζπγθεθξηκέλεο ώξεο πνπ έρνπλ νξηζζεί κέζα ζην σξνιόγην πξόγξακκα,
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ πξόνδν θαη ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ ηνπο.
Τν ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη θπξίσο ζηα θηινινγηθά καζήκαηα θαη ζηα καζεκαηηθά
ρσξίο όκσο απηό λα ζεκαίλεη πσο δελ αλαδεηνύλ θαη ηηο ππόινηπεο εηδηθόηεηεο.
Γ) Η ζρνιηθή κνλάδα αλαπηύζζεη κεραληζκνύο ώζηε λα μεπεξλά ηα πξνβιήκαηα
πνπ δεκηνπξγνύλ ζην ζρνιείν καζεηέο θαη κε ζπλεξγάζηκνη γνλείο;
Οη θαζεγεηέο θαινύλ ηνπο γνλείο, όηαλ ρξεηάδεηαη, ηειεθσληθά ηηο πεξηζζόηεξεο
θνξέο (41,6%). Τν 76,6% δελ ελνριείηαη από ηελ θξηηηθή πνπ αζθνύλ νη γνλείο γηα
ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη
εθπαηδεπηηθνί

είλαη

δηαηεζεηκέλνη

(66,7%)

λα

δερηνύλ

θάπνην

γνλέα

λα

παξαθνινπζήζεη ην κάζεκά ηνπο, εθόζνλ ην επηζπκεί. Δπίζεο νη εθπαηδεπηηθνί
ζπκθσλνύλ λα ζπκκεηέρνπλ νη γνλείο πνπ επηζπκνύλ ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη
πξνγξάκκαηα ηνπ ζρνιείνπ, ηδίσο ζε όηη αθνξά ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο αιιά θαη
παξνπζίαζε ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο (γηα παξάδεηγκα ζηα
πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηνπ ΣΔΠ).
Από ην εξσηεκαηνιόγην πξνο ηνπο γνλείο πξνθύπηεη όηη ε πιεηνςεθία ησλ
γνλέσλ ελδηαθέξεηαη λα ζπκκεηέρεη ζε ζεκηλάξηα πνπ νξγαλώλεη ην ζρνιείν. Τν
ελδηαθέξνλ ηνπο εζηηάδεηαη θπξίσο ζην ζέκα ησλ ζρέζεσλ γνλέσλ – εθήβσλ.
Γ) Υπάξρεη δηάζεζε εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο;
Από ην εξσηεκαηνιόγην πξνο ηνπο γνλείο πξνθύπηεη όηη νη γνλείο ζεσξνύλ
αλαγθαία

ηε

ζπλεξγαζία

κε

ηνλ

εθπ/θό

γηα

ηε

ζηήξημε

ηνπ

παηδηνύ

(73,6%),πξνζδνθνύλ από ηνπο εθπ/θνύο θαηά θύξην ιόγν λα εκπλεύζνπλ ζην παηδί
ηελ έθεζε γηα κάζεζε θαη λα ηνπ πξνζθέξνπλ ηε γλώζε. Σρεηηθά κε ηνλ ηξόπν
επηθνηλσλίαο ησλ εθπ/θώλ κε ηνπο γνλείο πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθόο ζεσξείηαη ην
εηδηθό ξαληεβνύ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ.
Από ην εξσηεκαηνιόγην πνπ δόζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξνθύπηεη όηη ε
ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία (93%) ζεσξεί ρξήζηκε θαη αλαγθαία ηε ζπλεξγαζία
θαζεγεηώλ – γνλέσλ. Αξθεηνί από ηνπο θαζεγεηέο πηζηεύνπλ όηη ε ζπλεξγαζία απηή
βνεζά ζηε βειηίσζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ην παηδί, ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ζηελ
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επίδνζή ηνπ, ζηε θνίηεζή ηνπ θαη ζηελ ελεκέξσζε γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα κέζα ζην
νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ ηνπ. Οη θαζεγεηέο πξνηηκνύλ (71%) ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπο
κε ηνπο γνλείο λα είλαη παξόληεο θαη νη καζεηέο. Δπηπιένλ νη θαζεγεηέο ζεσξνύλ
πνιύ ζεκαληηθό (60%) λα εμεγνύλ ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο ζηνπο γνλείο ηνλ
ηξόπν πνπ εξγάδνληαη ζηελ ηάμε, ηνλ ηξόπν πνπ ζέινπλ λα κειεηνύλ νη καζεηέο ζην
ζπίηη θαη ην πώο αμηνινγνύλ ηελ επίδνζή ηνπο. Πνιύ ιίγνη –πξέπεη λα πνύκε –
γνλείο απάληεζαλ όηη έρνπλ πξνζσπηθά δερηεί πξόζθιεζε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο
πνπ αθνξά ζην παηδί ηνπο (θπξίσο ηελ επίδνζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ).
Δπηπιένλ από ην ίδην εξσηεκαηνιόγην πξνο ηνπο θαζεγεηέο πξνθύπηεη όηη νη
γνλείο ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπο δίλνπλ νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα παηδηά ηνπο θαη
γηα ην νηθνγελεηαθό ηνπο πεξηβάιινλ (73,3%). Απηνί δε πνπ επηζθέπηνληαη ζπρλόηεξα
ην ζρνιείν είλαη νη γνλείο ησλ θαιώλ καζεηώλ απάληεζε ην 83,3% ησλ εθπαηδεπηηθώλ
νη νπνίνη πηζηεύνπλ θαηά 90% όηη πξέπεη νη επηζθέςεηο ησλ γνλέσλ λα γίλνληαη θάζε
κήλα. Τελ πξσηνβνπιία γηα επηθνηλσλία κε ηνπο θαζεγεηέο ζπλήζσο ηελ παίξλνπλ νη
γνλείο (απάληεζε ην 86,6%).
Δ) Οη εθπαηδεπηηθνί απνθηνύλ κε ηε βνήζεηα ησλ γνλέσλ κηα θαιή εηθόλα γηα ηνλ
ηξόπν κε ηνλ νπνίν εξγάδνληαη νη καζεηέο ζην ζπίηη θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ;
Από ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ ζην εξσηεκαηνιόγην πξνθύπηεη όηη νη γνλείο
ζην ζύλνιό ηνπο, ζεσξνύλ αλαγθαία ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο.
Μάιηζηα ην 41% αληαπνθξίλεηαη πνιύ ζπρλά ζηηο πξνζθιήζεηο ησλ θαζεγεηώλ. Η
ζπλεξγαζία απηή αθνξά θπξίσο ζηελ επίδνζε ησλ παηδηώλ, ζηνλ ηξόπν κε ηνλ
νπνίν πξέπεη απηά λα εξγάδνληαη ζην ζπίηη θαη ζηε βνήζεηα πνπ πξέπεη νη γνλείο λα
ηνπο πξνζθέξνπλ, όηαλ ηα παηδηά ηνπο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κε ην δηάβαζκα.
Δπίζεο από ην εξσηεκαηνιόγην πξνο ηνπο γνλείο πξνθύπηεη όηη κεγάιν πνζνζηό ησλ
γνλέσλ (84,9%) ζεσξνύλ ηελ αλάζεζε εξγαζηώλ ζην παηδί γηα ην ζπίηη κάιινλ έλα
επηπιένλ θνξηίν γη’ απηό. Η πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ πξνηηκά ηα παηδηά ηνπο λα
κειεηνύλ θαη λα εηνηκάδνπλ κόλα ηνπο ηηο εξγαζίεο ζην ζπίηη. Οη γνλείο έρνπλ
εκπηζηνζύλε ζηε θξίζε ησλ παηδηώλ (67,9%) θαη ζεσξνύλ αληηθεηκεληθά όζα
κεηαθέξνπλ ηα παηδηά ζην ζπίηη ζρεηηθά κε ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.
Αξθεηνί γνλείο (43,4%) ζπλήζσο κεηαθέξνπλ ηε ζεηηθή άπνςε ηνπο γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο ζηα παηδηά ηνπο.
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Γ. Πξνηεξαηόηεηεο γηα Γξάζε
Χεθίζηεθε νκόθσλα ε πξόηαζε, λα πξνζθαινύληαη ζπρλόηεξα ζε ρώξνπο ηνπ

1)

ζρνιείνπ (γηα παξάδεηγκα ζηε βηβιηνζήθε) γνλείο πνπ επηζπκνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ κε
θάπνηεο εηδηθόηεηεο ώζηε λα πξνζθέξνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξάμε.
Σεκεησηένλ όηη κέρξη ηώξα ζπλήζσο απηό ζπλέβαηλε απνθιεηζηηθά ζηα πιαίζηα ηνπ
ΣΔΠ.
2)

Χεθίζηεθε νκόθσλα ε πξόηαζε λα πξαγκαηνπνηείηαη:

α) κία ζπλάληεζε κε ηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο ηεο Α΄ ηάμεο ην κήλα Σεπηέκβξηνο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα γίλεηαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ, ην καζεηηθό θαλνληζκό, ηηο απνπζίεο, ηηο εθδξνκέο θαη ην ζύιινγν γνλέσλ
θαη θεδεκόλσλ.
β) κία ζπλάληεζε ην κήλα Οθηώβξην κε ηνπο γνλείο όισλ ησλ ηάμεσλ μερσξηζηά γηα
θάζε ηκήκα, όπνπ ν θάζε θαζεγεηήο ζα ηνπο θαηαηνπίδεη γηα ηνλ ηξόπν πνπ εξγάδεηαη
ζην κάζεκά ηνπ, γηα ηνλ ηξόπν πνπ επηζπκεί λα εξγάδνληαη νη καζεηέο ηνπ κέζα ζηελ
αίζνπζα θαη ζην ζπίηη, γηα ηα δηαγσλίζκαηα θαη γηα ηνλ ηξόπν πνπ βαζκνινγεί.
3)

Χεθίζηεθε νκόθσλα λα νξγαλσζνύλ από ην ζρνιείν νκηιίεο κε ζέκαηα πνπ

ζπγθεληξώλνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ γνληώλ, όπσο ζρέζεηο γνλέσλ – εθήβσλ,
θάπληζκα, ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγώγεζε θ.α.
4)

Πξνηάζεθε ηέινο θαη ςεθίζηεθε λα θιεζνύλ νη γνλείο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ

νξγάλσζε εθδειώζεσλ θαη ενξηώλ ηνπ ζρνιείνπ γηα παξάδεηγκα, ππνδνρή ησλ
καζεηώλ ηεο Α΄ ηάμεο, απνραηξεηηζκόο απνθνίησλ θ.α.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
1. ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ 3.3 (ΥΕΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΥΟΛΕΙΟΤ)
Α) Τπηρεζιακή καηάζηαζη
1. Μόληκνο εθπαηδεπηηθόο Π.Γ.Π.Κ. 

Απνζπαζκέλνο Δθπαηδεπηηθόο 

Αλαπιεξσηήο 
2. Φξόληα Υπεξεζίαο 0-5 

6-10 

11-15 

16-20

21+ 

ΕΡΩΣΗΕΙ
1. Θεσξείηε ρξήζηκε ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο – θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ ζαο;  Ναη
 Όρη
2. Αλ Ναη, ζε ηη βνεζάεη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο:
 ζηελ επίδνζε
 ζηε ζπκπεξηθνξά
 ζηε θνίηεζε
 ζηελ ελεκέξσζε γηα ην νηθνγελεηαθό ηνπο πεξηβάιινλ
 ζηε βειηίσζε ηεο ζρέζεο κε ην παηδί
 άιιν _______________________________________
3. Πηζηεύεηε όηη νη γνλείο δίλνπλ νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα παηδηά ηνπο θαη
γεληθόηεξα γηα ην νηθνγελεηαθό ηνπο πεξηβάιινλ;  Ναη
 Όρη
4. Ηζρύεη όηη νη γνλείο ησλ θαιώλ καζεηώλ ζαο επηζθέπηνληαη ζπρλόηεξα θαη έρνπλ
θαιύηεξε ζπλεξγαζία καδί ζαο;  Ναη
 Όρη
5. Πνην πηζηεύεηε όηη είλαη ην ηδαληθό δηάζηεκα πνπ ζα πξέπεη λα κεζνιαβεί από ηε κηα
επίζθεςε ηνπ γνλέα ζηελ άιιε;
 15 κέξεο
 έλαο κήλαο
 ηέινο θάζε ηξηκήλνπ
6. Τελ πξσηνβνπιία γηα επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ηελ παίξλεηε ζπλήζσο εζείο;  Ναη
 Όρη
7. Με πνην ηξόπν επηθνηλσλείηε κε ηνπο γνλείο;
 κέζσ ηνπ καζεηή
 κε SMS
 ηειεθσληθά
 άιιν ___________
 κε επηζηνιή
8. Αλ ν γνληόο ζαο παξαπνλεζεί όηη ην παηδί ηνπ αληηκεησπίδεη θάπνην πξόβιεκα κ’ εζάο
θαη ζαο αζθεί θξηηηθή ζαο ελνριεί;  Ναη
 Όρη
9. Σε πνην από ηα παξαθάησ ζέκαηα έρεηε δερζεί θξηηηθή από ηνπο γνλείο;
 γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
 γηα ηε ζπκπεξηθνξά ζαο
 γηα δηαθξίζεηο κεηαμύ ησλ
καζεηώλ

 γηα ππεξβνιηθό θόξην εξγαζηώλ
ζην ζπίηη
 γηα ηελ εκθάληζε ζαο
 άιιν _________________
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10. Πξνηηκάηε λα είλαη παξόληεο νη καζεηέο όηαλ ελεκεξώλεηε ηνπο γνλείο γηα ηελ επίδνζε θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο ;  Ναη
 Όρη
11. Μεηά ηελ ελεκέξσζε ππάξρεη βειηίσζε;
0: πνηέ
1: ζπάληα
2: ζπρλά 3: πνιύ ζπρλά 4: πάξα πνιύ ζπρλά
12. Ννκίδεηε όηη έρεη αιιάμεη ν ηξόπνο πνπ νη γνλείο αληηκεησπίδνπλ ην ζεζκό ηνπ ζρνιείνπ θαη
ηνλ εθπαηδεπηηθό από ην παξειζόλ κέρξη ζήκεξα;
 θαζόινπ
 ιίγν
 αξθεηά  πνιύ  πάξα πνιύ
13. Αλ απαληήζαηε Ναη γηα πνην ιόγν;
 α. Ζ απόθηεζε αλώηεξεο κόξθσζεο δελ εμαζθαιίδεη πιένλ θαιύηεξε επαγγεικαηηθή
απνθαηάζηαζε γηα ηα παηδηά ηνπο.
 β. Ζ άλνδνο ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ησλ γνλέσλ, έρεη ζπληειέζεη ζην λα κελ
αληηκεησπίδεηαη ν εθπαηδεπηηθόο σο ‘απζεληία’.
 γ. Ζ ζύγθξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπ δεκόζηνπ ζρνιείνπ κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπ
θξνληηζηεξίνπ.
 δ.Άιιν ________________________________________________________
14. Πηζηεύεηε όηη νη απαηηήζεηο ησλ γνλέσλ είλαη απμεκέλεο γηα ην κάζεκα ζαο, επεηδή επέιεμαλ
ην Πεηξακαηηθό ζρνιείν γηα ηα παηδηά ηνπο;  Ναη
 Όρη
15. Θεσξείηε ζεκαληηθό λα εμεγείηε ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο ζηνπο γνλείο ηνλ ηξόπν πνπ
εξγάδεζηε ζηελ ηάμε, ηνλ ηξόπν πνπ ζέιεηε λα κειεηνύλ νη καζεηέο ζην ζπίηη θαη ην πώο
αμηνινγείηε ηελ επίδνζή ηνπο;
0: θαζόινπ
1: ιίγν 2: αξθεηά 3: πνιύ
4: πάξα πνιύ
16. Θα δίλαηε ην ηειέθσλν θαη ην e-mail ζαο ζηνπο γνλείο γηα λα επηθνηλσλνύλ καδί ζαο όπνηε
ρξεηαζζεί;
 Ναη
 Όρη
17. Θα κπνξνύζαηε λα ηεξείηε θάθειν γηα θάζε καζεηή κε ην ραξαθηεξηζκό ηεο θνίηεζήο ηνπ,
ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ ηνπ, ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπ θιπ ;  Ναη
 Όρη
18. Πηζηεύεηε όηη ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ όπσο γίλεηαη ζήκεξα ζε ζπγθεθξηκέλεο ώξεο θαη
κέξεο εμππεξεηεί ηνπο γνλείο;  Ναη
 Όρη
19. Πηζηεύεηε όηη νη γνλείο ζέινπλ λα ιέλε νη θαζεγεηέο ηελ άπνςή ηνπο ζηα παηδηά γηα ζέκαηα
πνιηηηθήο, ζξεζθείαο, πεξηβάιινληνο θιπ.  Ναη
 Όρη
20. Δίζηε δηαηεζεηκέλνη λα δερζείηε θάπνην γνλέα λα παξαθνινπζήζεη ην κάζεκά ζαο αλ ην
επηζπκεί;  Ναη
 Όρη
21. Έρεηε δεηήζεη βνήζεηα από θάπνην γνλέα γηα ζρνιηθή δξαζηεξηόηεηα;
 Ναη
 Όρη
22. Ήηαλ πξόζπκνη λα ζπλεξγαζηνύλ;
0: θαζόινπ
1: ιίγν
2: αξθεηά
3: πνιύ
4: πάξα πνιύ
23. Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο ζαο έρεη πξόβιεκα καζεζηαθό ή ζπκπεξηθνξάο θαηά
πόζν είζηε δηαηεζεηκέλνη λα ηνλ βνεζήζεηε;
0: θαζόινπ
1: ιίγν
2: αξθεηά
3: πνιύ
4: πάξα πνιύ
24. Πόζν αληηθεηκεληθά είλαη θαηά ηε γλώκε ζαο απηά πνπ κεηαθέξνπλ ηα παηδηά ζην ζπίηη
ζρεηηθά κε ην κάζεκά ζαο;
 θαζόινπ
 ιίγν
 αξθεηά  πνιύ  πάξα πνιύ
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25 . Πηζηεύεηε όηη νη καζεηέο ρξεηάδνληαη επηπιένλ εμσζρνιηθή βνήζεηα γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζην
κάζεκά ζαο;
 θαζόινπ  ιίγν
 αξθεηά 
πνιύ  πάξα πνιύ
Πειραματικό Γυμνάςιο Π.Κ.
2. Ερωτθματολόγιο προσ τουσ γονείσ για τισ ςχζςεισ ςχολείου – γονζων (δείκτθσ 3.3)
Φφλο γονζα
:…………………………………………….
Επάγγελμα πατζρα :………………………………………………
Εκπαίδευςθ πατζρα :………………………………………………
>>
μθτζρασ :……………………………………………..
Αρικμόσ παιδιϊν ςτθν οικογζνεια :……………………………

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Α. Αντιλιψεισ των γονζων για τθν αναγκαιότθτα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ
ΕΡΩΣΗΕΙ
Κεωρείται χριςιμθ τθ ςυνεργαςία με τον εκπαιδευτικό του παιδιοφ ςασ; ΝΑΛ [ ΟΧΛ
[
Ριςτεφετε ότι κα ζχει κυρίωσ επιπτϊςεισ:
Ρ
Ρ
α) ςτθν επίδοςι του
γ) ςτθ ςωςτότερθ αντιμετϊπιςι του απόλ
λ
τον εκπαιδευτικό
θ
θ
β) ςτθ βελτίωςθ τθσ
δ) κάτι άλλο: ______________________ κ
κ
ςυμπεριφοράσ του
τ
τ
Ανταποκρίνεςτε ςτισ προςκλιςεισ του εκπαιδευτικοφ;
ΝΑΛ
ΟΧΛ ρ
ρ
[
Ραρακολουκείτε τισ εκδθλϊςεισ που κατά καιροφσ διοργανϊνει [το ςχολείο;
ο
ο
Κλίμακα 0-4 : ____
λ
λ
(0: ποτζ 1: ςπάνια 2: ςυχνά 3: πολφ ςυχνά 4: πάρα πολφ ςυχνά)
ο
ο
Είςτε πρόκυμοσ να επιςκεφκείτε τουσ εκπαιδευτικοφσ με ςκοπό να τουσ
ενθμερϊςετε
για
γ
γ
κζματα που αφοροφν ς’ ζνα ςοβαρό προςωπικό πρόβλθμα του παιδιοφ ςασι (π.χ. υγείασ),
ζνα
ι
οικογενειακό ςασ πρόβλθμα που πικανόν ζχει αντίκτυπο ςτο παιδί, ι κάποιο άλλο
ς παράγοντα
ς που –
κατά τθ γνϊμθ ςασ – επθρεάηει κακοριςτικά τθν επίδοςθ ι τθν ψυχολογία του τπαιδιοφ ςτθν
τ τάξθ;
ΝΑΛ
ΟΧΛ
ε
ε
[ είναι αρνθτικι,
[
Αν θ απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ (4)
αυτό – κατά τθν άποψθ ςασ – οφείλετε
ςε:
μ
μ
α) Ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ
ι
ι
β) αντιρριςεισ του ίδιου του παιδιοφ
α
α
γ) δικό ςασ προςωπικό λόγο
δ) άλλο _________________________
φ
φ
Για τθν εκπόνθςθ των εργαςιϊν που ο εκπαιδευτικόσ ανακζτει ςτο παιδί
ςασ
για
ρ
ρ το ςπίτι
προτιμάτε να :
ά
ά
α) το βοθκάτε εςείσ ο ίδιοσ
β) το αφινετε να τα καταφζρει μόνο του
ς
ς
γ) άλλο………………………………………………….
θ
θ
α
π
ό

α
π
ό

τ
ο

τ
ο

ζ
γ

ζ
γ
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Β. κιαγράφθςθ τθσ μορφισ που παίρνει θ επικοινωνία
ΕΡΩΣΗΕΙ
1. Σασ ζχουν οριςκεί ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ για επικοινωνία με τουσ εκπαιδευτικοφσ του παιδιοφ ςασ;
ΝΑΛ
ΟΧΛ
[
2. Ρόςεσ φορζσ περίπου ζχετε [από τθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ επιςκεφτεί εκπαιδευτικοφσ του παιδιοφ
ςασ ςτο ςχολείο; _____
3. Σασ ενδιαφζρει να ζχετε ενεργό ςυμμετοχι ςε δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ και προγράμματα του
ςχολείου ανάλογα με τισ δικζσ ςασ γνϊςεισ και δυνατότθτεσ; ΝΑΛ
ΟΧΛ
[
4. Αν απαντιςατε ΝΑΛ ςτθν ερϊτθςθ (3) ςε ποιο ι ποιουσ παρακάτω τομείσ κα[ βοθκοφςατε:
α) ςτθν παρουςίαςθ κεμάτων τθσ ειδικότθτάσ ςασ (π.χ. ςτα πλαίςια του ΣΕΡ)
β) ςτθ διοργάνωςθ χορϊν ι άλλων εορταςτικϊν εκδθλϊςεων
γ) ςτθ διοργάνωςθ εκδρομϊν
δ) ςυμμετοχι ςε τεχνικζσ εργαςίεσ
ε) κάτι άλλο __________________
5. Πταν ζρχεςτε ςτο ςχολείο απευκφνεςτε ςε όλεσ τισ ειδικότθτεσ των κακθγθτϊν; ΝΑΛ
ΟΧΛ
6. Ροιεσ ειδικότθτεσ αναηθτάτε κυρίωσ;

[

α) Κρθςκευτικά
δ) Φυςικζσ Επιςτιμεσ
η) Ρλθροφορικι
β) Φιλολογικά
ε) Ξζνεσ Γλϊςςεσ
θ) Τεχνολογία
γ) Μακθματικά
ςτ) Γυμναςτικι
κ) Άλλο __________
7. Σασ ενδιαφζρει να ςυμμετάςχετε ςε ςεμινάρια για κζματα που αφοροφν τουσ μακθτζσ και
διοργανϊνονται ςε ςυνεργαςία με αρμόδιουσ φορείσ; ΝΑΛ
ΟΧΛ
[
[
8. Αν απαντιςατε ΝΑΛ ςτθν ερϊτθςθ (7) ποιο κα προτείνατε από τα παραπάνω
κζματα;
α)ςχζςεισ γονζων – εφιβων
δ)Σεξουαλικι διαπαιδαγϊγθςθ
β) αςφάλεια ςτο διαδίκτυο
ε) κάπνιςμα / αλκοόλ
γ) διατροφι
ςτ) Κάτι άλλο ______________
9. Σασ ζχουν καλζςει εκπαιδευτικοί προςωπικά για κζματα που αφοροφν το παιδί ςασ;
ΝΑΛ
ΟΧΛ
[ ΝΑΛ ςτο
[ ερϊτθμα (9) , για πιο κζμα ςασ κάλεςαν;
10. Αν απαντιςατε
α) για τθν επίδοςι του
γ) για τισ απουςίεσ του
β) για τθ ςυμπεριφορά του
δ) Κάτι άλλο ___________
ςτθν τάξθ
Γ. κιαγράφθςθ τθσ εικόνασ του εκπαιδευτικοφ και του γονζα κατά τθ διάρκεια τθσ μεταξφ τουσ
επικοινωνίασ
ΕΡΩΣΗΕΙ
1.

Κατά πόςο πιςτεφετε ότι αυτά που μεταφζρουν τα παιδιά ςτο ςπίτι όςον αφορά τισ ςχζςεισ τουσ
με τα άλλα παιδιά ι τον εκπαιδευτικό είναι αντικειμενικά;
Κλίμακα 0-4 : _______
(0: ποτζ 1: ςπάνια 2: ςυχνά 3: πολφ ςυχνά 4: πάρα πολφ ςυχνά)
Αν δεν τα κεωρείται αντικειμενικά, προςπακείτε να τα διαςταυρϊςετε; ΝΑΛ
ΟΧΛ
2.
Εκφράηετε ςυνικωσ τθν άποψθ που ζχετε ςχθματίςει για τον εκπαιδευτικό μπροςτά [ςτο παιδί; [ ΝΑΛ
ΟΧΛ
[
[
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[

3.

Αν κζλετε, δικαιολογείςτε τθν παραπάνω απάντθςι ςασ:
Ρωσ κα χαρακτθρίηατε τθ ςυμπεριφορά των εκπαιδευτικϊν όταν επιςκζπτεςτε το ςχολείο;
α) Φιλικι
γ) Αδιάφορθ
β) Αυταρχικι
δ) Κάτι άλλο _______________

Δ. Αντιλιψεισ των γονζων για το επίπεδο και τα όρια τθσ ςυνεργαςίασ με τουσ εκπαιδευτικοφσ
ΕΡΩΣΗΕΙ
1.

Θ ανάκεςθ εργαςιϊν από τον εκπαιδευτικό ςτο παιδί για το ςπίτι αποτελεί για ςασ ζνα επιπλζον
φορτίο ι το κεωρείτε χριςιμο; _____________
2.
Τα παιδιά ςυχνά μεταφζρουν ςτο ςπίτι τα ςυναιςκιματα και τθν εικόνα που ζχουν για τον
εκπαιδευτικό τουσ, άλλοτε κετικι και άλλοτε όχι. Σε ποιο βακμό θ δικι ςασ γνϊμθ επθρεάηεται από
τισ αντιλιψεισ του παιδιοφ;
Κλίμακα 0-4 : ____
(0: ποτζ 1: ςπάνια 2: ςυχνά 3: πολφ ςυχνά 4: πάρα πολφ ςυχνά)

Ε. Διαφοροποίθςθ επικοινωνίασ
ΕΡΩΣΗΕΙ
1.

Κεωρείται αναγκαία τθν κακοδιγθςθ από τον εκπαιδευτικό για να βοθκιςετε το παιδί ςτο
ςπίτι; ΝΑΛ
ΟΧΛ
[
2.
Πταν ςυνομιλείτε με[ τον εκπαιδευτικό,
θ ςυηιτθςθ κυρίωσ περιςτρζφεται ςε:
α) επίδοςθ παιδιοφ
γ) μζκοδοσ διδαςκαλίασ
β) ςυμπεριφορά παιδιοφ
δ) ςυμβουλζσ για βοικεια
του παιδιοφ ςτο ςπίτι
ε) κάτι άλλο __________
3.
Τι προςδοκίεσ ζχετε από τουσ εκπαιδευτικοφσ για το παιδί ςασ :
α) Να το προετοιμάςει για το Λφκειο
β) Να του προςφζρει γνϊςεισ
γ) Να διαμορφϊςει κϊδικα αξιϊν
δ) Να κοινωνικοποιθκεί ςωςτά
ε) Να του εμπνεφςει αγάπθ για μάκθςθ
ςτ) Να δομιςει τθ ςκζψθ του
η) Κάτι άλλο ___________________
4.

Ραρακάτω επιςθμαίνονται οριςμζνοι τρόποι οι οποίοι χρθςιμοποιοφνται κατά τθν
επικοινωνία των εκπαιδευτικϊν με τουσ γονείσ. Ροιον κεωρείτε εςείσ πιο αποτελεςματικό;
α) μζςω τθλεφϊνου
β) ςφντομεσ ςυηθτιςεισ πριν και μετά τισ διδακτικζσ ϊρεσ
γ) με ςυγκεντρϊςεισ που οργανϊνει το ςχολείο
δ) με ειδικό ραντεβοφ ςτο ςχολείο
ε) κάτι άλλο ________________________
33

Γ8.
ΓΕΛ ΑΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ

«Σχέσεις μεταξύ σχολείου - γονέων»

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών»

Στο αρχείο αυτό παρουσιάζεται η Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων
Τομέων του Εκπαιδευτικού Έργου, η οποία συντάχθηκε κατά το σχολικό έτος 2010-11
από το ΓΕΛ Ασημίου Κρήτης. Περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τη διερεύνηση του
δείκτη «Σχέσεις σχολείου - γονέων» καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν: 1.
Ερωτηματολόγιο γονέων και 2. Ερωτηματολόγιο μαθητών.
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ΓΕΛ ΑΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ
Έκθεζη Σσζηημαηικής Διερεύνηζης Επιλεγμένων Τομέων ηοσ Εκπαιδεσηικού
Έργοσ ηης Στολικής Μονάδας
Σνκέαο/Γείθηεο Αμηνιόγεζεο:

3.3 ρέζεηο κεηαμύ ρνιείνπ θαη Γνλέσλ.

35

Α. Γηαδηθαζίεο Αμηνιόγεζεο

1. πγθξόηεζε Οκάδαο Εξγαζίαο (7-12-2010)
2. Δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίνπ πξνο ηνπο Γνλείο θαη πξνο ηνπο Καζεγεηέο
3. Άηππεο ελδηάκεζεο ζπδεηήζεηο γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα δηαλεκεζεί ην
εξσηεκαηνιόγην πξνο ηνπο Γνλείο ώζηε λα θηάζεη ζ απηνύο θαη λα
εμαζθαιηζηεί ε ζπλεξγαζία ηνπο .
4. πιινγή ησλ
παξνπζίαζε

εξσηεκαηνινγίσλ

θαη

ζηαηηζηηθή

επεμεξγαζία

–

5. πλεδξίαζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο – νινκέιεηαο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπκθσλία όζνλ αθνξά ηελ «αλάγλσζε» ησλ
απνηειεζκάησλ (26-01-2011)
6. ύληαμε έθζεζεο – πξνηάζεηο δξάζεο

Β. ρέδην Αμηνιόγεζεο

Αληηθείκελν Αμηνιόγεζεο : Οη ζρέζεηο Γνλέωλ – Καζεγεηώλ
πγθεθξηκέλα , πωο απνηηκνύληαη νη ζρέζεηο θαη από ηηο δύν κεξηέο , θαη ηη
πεξηκέλνπλ νη κελ από ηνπο δε .
Μέζνδνο
1 Δξωηεκαηνιόγηα θαη πξνο ηνπο Γνλείο θαη πξνο ηνπο Καζεγεηέο θαη
απνηίκεζε ηωλ απνηειεζκάηωλ .
Πεγέο
1. εκεξνιόγην ηνπ ζρνιείνπ
2. Πξάμεηο πιιόγνπ Γνλέωλ θαη θεδεκόλωλ
3. Δξωηεκαηνιόγην Καζεγεηώλ
4. Δξωηεκαηνιόγην Γνλέωλ
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Γ. Κύξηα Απνηειέζκαηα Αμηνιόγεζεο

1.Δηαπηζηώζεθε όηη νη Γνλείο αηζζάλνληαη όηη δελ ελεκεξώλνληαη επαξθώο από
ην ζρνιείν
Όζνλ αθνξά ηνπο βαζηθνύο άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, όπνπ
δηαπηζηώλνπλ έιιεηςε πνζόηεηαο πιεξνθνξίαο (βι Σπγθεληξσηηθά
Απνηειέζκαηα εξώηεζε 3)
Όζνλ αθνξά ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη ηελ πξόνδό ηνπο αιιά ζε
πνηόηεηα πιεξνθόξεζεο (όρη γεληθόηεηεο ηνπ ηύπνπ «λα πξνζπαζεί
πεξηζζόηεξν»)
(βι Σπγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα εξώηεζε 4+αλνηθηέο
εξσηήζεηο)
Θέινπλ ινηπόλ πιεξνθόξεζε θαη πεξηζζόηεξε
Σπγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα εξώηεζε 1θαη 2)

θαη

θαιύηεξε

(βι

2. Αηζζάλνληαη απνθιεηζκέλνη όζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην
ζρνιείν γεληθόηεξα .
Τα νπνία δελ γλσξίδνπλ ηόζν θαιά (βι Σπγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα εξώηεζε
7)
Θα ήζειαλ λα ζπκκεηέρνπλ
Απνηειέζκαηα εξώηεζε 8)

ζηε

ιύζε

ηνπο

(βι

Σπγθεληξσηηθά

αιιά ην ζρνιείν δελ δεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο (βι Σ. Απ. εξ. 9)
νπόηε έρνπλ ηζνξξνπήζεη ζε κηα ηππηθή ζρέζε κε ην ζρνιείν (εξώηεζε 10)
θαη , ηαπηόρξνλα απέρνπλ θαη από ην Σύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ (
εξώηεζε 6)
3. Οη Καζεγεηέο (όπσο πξνέθπςε από ην αληίζηνηρν εξσηεκαηνιόγην)
Γελ ζεσξνύλ όηη ην ζρνιείν έρεη αλαπηύμεη κεραληζκνύο δηεξεύλεζεο
ησλ απόςεσλ ησλ γνλέσλ
Γελ ζεσξνύλ όηη έρνπλ θαιή εηθόλα ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο
ησλ καζεηώλ ζην ζπίηη
δηαπηζηώλνπλ ρακειό ελδηαθέξνλ από κέξνπο ησλ γνλέσλ θαη γηα ηελ
πξόνδν ησλ καζεηώλ θαη γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ
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Γ. Πξνηεξαηόηεηεο γηα Γξάζε

1. Καζνξηζκόο κηα εκέξαο ζην κήλα ζε ζπγθεθξηκέλεο ώξεο σο «εκέξα
ελεκέξσζεο Γνλέσλ» θαη πξνζθιήζεηο νη νπνίεο ζα ζηαινύλ ζηνπο Γνλείο γηα
ην ζέκα θαη ζα ζπλερίζνπλ λα ζηέιλνληαη κέρξη λα επηηύρνκε ηελ επηζπκεηή
πξνζέιεπζε
2. Φξεζηκνπνίεζε ηελ εκέξα πνπ ζα δνζνύλ νη βαζκνί πξώηνπ ηεηξακήλνπ ζαλ
επθαηξία αθεηεξία κηαο άιιεο ζρέζεο κε ηνπο Γνλείο, κε θαιά πξνεηνηκαζκέλε
ππνδνρή θαη ελεκέξσζε
3. Δκπινθή ηνπ (αδξαλνπνηεκέλνπ) Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ζηελ
πξνζπάζεηα θαη ζηελ νπζία πξνζπάζεηα επαλεθθίλεζήο ηνπ.
4. Αλάιεςε ηεο επζύλεο όζνλ αθνξά ηελ νηθνδόκεζε ηεο Σρέζεο πνπ επηδηώθεη
ην Σρνιείν κε ηνπο Γνλείο
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Συγκεντρωτικά Αποτελέςματα Ερωτηματολογίου Γονέων
Πόζν ζπκθωλείηε κε θάζε κηα από ηηο παξαθάηω δειώζεηο:
(1 . θαζόινπ ……4. πιήξωο)

1) Τπάξρνπλ ηαθηηθέο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο ζηηο
νπνίεο επηθνηλσλώ κε ην ζρνιείν, νη νπνίεο είλαη πξνζεθηηθά
νξγαλσκέλεο.
Δ

ύλνιν απαληήζεωλ

15

10
7
6

1

2

3

4

2) Σν ζρνιείν κνπ δίδεη ηε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο όπνηε
ππάξρεη ιόγνο.
Β

ύλνιν απαληήζεωλ

15

10

6

5

1

2

3

4
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3) Δλεκεξώλνκαη γηα ηνπο βαζηθνύο άμνλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πνπδώλ ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, θαζώο θαη γηα ηηο ζηξαηεγηθέο
πινπνίεζήο ηνπο. (ζπλάληεζε ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο).
Γ

ύλνιν απαληήζεωλ

30

6
2
0
1

2

3

4

4) Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηηο
ηππηθέο θαη άηππεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο απαληνύλ ζηα
εξσηήκαηα ησλ γνλέσλ.
Γ

ύλνιν απαληήζεωλ

17

10
7
5

1

2

3

4

5) Αηζζάλνκαη άλεηα θαη θηιηθά, όπνηε επηζθέπηνκαη ην
ζρνιείν, γηα λα ξσηήζσ γηα ηελ πξόνδν ηνπ παηδηνύ κνπ.
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Δ

ύλνιν απαληήζεωλ

15

10
7
6

1

2

3

4

6) πκκεηέρσ ελεξγά ζην ύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ.
ΣΤ

ύλνιν απαληήζεωλ

18

11

5
1
1

2

3

4

7) Έρσ πνιύ θαιή γλώζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ
(Ειιείςεηο Καζεγεηώλ, παηδαγσγηθά πξνβιήκαηα, ειιείςεηο
ππνδνκώλ).
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Ε

13

ύλνιν απαληήζεωλ

12

7

5

1

2

3

4

8) Θα ήζεια λα ζπκκεηέρσ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ
ηνπ ζρνιείνπ.
Ζ

ύλνιν απαληήζεωλ

15

11
10

3

1

2

3

4

9) Σν ζρνιείν δεηά ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηα ζέκαηα πνπ ην
αθνξνύλ.
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Θ

ύλνιν απαληήζεωλ

29

6
1

1

2

3

1

4

10) Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ην ζρνιείν ηνπ παηδηνύ ζαο;
1. Κάζε εβδνκάδα 2. Κάζε κήλα
3. Κάζε ηεηξάκελν 4. πάληα
Η

ύλνιν απαληήζεωλ

15

8

4
2

1

2

3

4
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Σηαηηζηηθά αμηόινγεο απαληήζεηο ζηηο αλνηθηέο εξσηήζεηο
1. Πεξηγξάςηε καο ηη ζαο ελνριεί ηδηαίηεξα ζην ζρνιείν
 Γελ ελεκεξώλνκαη γηα ην πξόγξακκα ζπνπδώλ
 Γελ έρσ γλώζε γηα ηα πξνβιήκαηα (παηδαγσγηθά , ππνδνκώλ, νηθνλνκηθά)
 Σαθέζηεξε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πξόνδν ηνπ παηδηνύ κνπ ( όρη απιώο είλαη
θαιό παηδί αιιά ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε πξνζπάζεηα)
2. Πεξηγξάςηε καο ηη ζα κπνξνύζε θαηά ηε γλώκε ζαο λα βειηηώζεη ηελ
επηθνηλσλία θαη ηηο ζρέζεηο ζρνιείνπ – γνλέσλ
 1. Κνηλέο εθδειώζεηο γνλέσλ-θαζεγεηώλ
 2.Καιιηέξγηα ζεηηθνύ ζπλαηζζεκαηηθνύ θιίκαηνο
 Ταθηηθή πξνγξακκαηηζκέλε ελεκέξσζε
Δξωηεκαηνιόγην γνλέωλ
Πόζν ζπκθσλείηε κε θάζε κηα από ηηο παξαθάησ δειώζεηο:
(1 . θαζόινπ ……4. πιήξσο)

1

2

3

4

Υπάξρνπλ ηαθηηθέο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο ζηηο νπνίεο
επηθνηλσλώ κε ην ζρνιείν , νη νπνίεο είλαη πξνζεθηηθά
νξγαλσκέλεο.
Τν ζρνιείν κνπ δίδεη ηε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο όπνηε ππάξρεη
ιόγνο
Δλεκεξώλνκαη γηα ηνπο βαζηθνύο άμνλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Σπνπδώλ ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, θαζώο θαη γηα ηηο ζηξαηεγηθέο
πινπνίεζήο ηνπο. (ζπλάληεζε ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο)
Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηηο
ηππηθέο θαη άηππεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο απαληνύλ ζηα
εξσηήκαηα ησλ γνλέσλ.
Αηζζάλνκαη άλεηα θαη θηιηθά, όπνηε επηζθέπηνκαη ην ζρνιείν, γηα
λα ξσηήζσ γηα ηελ πξόνδν ηνπ παηδηνύ κνπ.
Σπκκεηέρσ ελεξγά ζην Σύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ
Έρσ πνιύ θαιή γλώζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ
(Διιείςεηο Καζεγεηώλ, παηδαγσγηθά πξνβιήκαηα, ειιείςεηο
ππνδνκώλ)
Θα ήζεια λα ζπκκεηέρσ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ
ζρνιείνπ
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Τν ζρνιείν δεηά ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηα ζέκαηα πνπ ην αθνξνύλ .

Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ην ζρνιείν ηνπ παηδηνύ ζαο;
α. Κάζε εβδνκάδα β. Κάζε κήλα γ. Κάζε ηξίκελν δ. Σπάληα
πεξηγξάςηε καο ηη ζαο ελνριεί ηδηαίηεξα ζην ζρνιείν .

πεξηγξάςηε καο ηη ζα κπνξνύζε θαηά ηε γλώκε ζαο λα βειηηώζεη ηελ επηθνηλσλία θαη
ηηο ζρέζεηο ζρνιείνπ – γνλέσλ
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Ερωηημαηολόγιο Καθηγηηών

Δλδεηθηηθά εξωηήκαηα δηεξεύλεζεο
ηωλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ δείθηε

1

2

3

4

Τν ζρνιείν αλαπηύζζεη κεραληζκνύο δηεξεύλεζεο ησλ απόςεσλ
θαη ζέζεσλ ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ.
Γηαζθαιίδεηαη ηαθηηθή θαη ακθίδξνκε ξνή πιεξνθνξηώλ αλάκεζα
ζηνπο γνλείο/θεδεκόλεο θαη ην ζρνιείν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
πξόνδν ησλ καζεηώλ.
Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κηα θαιή εηθόλα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ
νπνίν εξγάδνληαη νη καζεηέο ζην ζπίηη θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ.
Οη γνλείο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα λα ελεκεξώλνληαη ζρεηηθά κε ηελ
πξόνδν ησλ παηδηώλ ηνπο ζην ζρνιείν.
Οη γνλείο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο
πξσηνβνπιίεο ηνπ ζρνιείνπ.
Οη γνλείο είλαη αξσγνί ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
Οη γνλείο δείρλνπλ θαηαλόεζε γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ.
Σπλνιηθά πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ ζαο;

Πξνηείλεηε κε ιίγα ιόγηα ηξόπνπο ελίζρπζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ηνπ ζρνιείνπ ζαο θαη ησλ
γνλέσλ.
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Οκάδα εξγαζίαο

Βλατάκη Σοφία
Παγωμένοσ Ελένη
Παλαιολόγοσ Γιάννη;
Παπαδάκης Σταύρος
Ταμιωλάκη Μαρίνα
Τοστοσδάκη Μαρία
Κταποδάς Δημήτριος
Ψαράκης Κ.
Σπληνληζηήο Ψαξάθεο .Κ psarakis.k@gmail.com
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Γ9.
ΕΕΕΕΚ ΛΕΒΟΤ

«Σχέσεις μεταξύ σχολείου - φορέων»

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών»

Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει την Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων
Τομέων του Εκπαιδευτικού Έργου, η οποία συντάχθηκε κατά το σχολικό έτος 2010-11
από ΕΕΕΕΚ Λέσβου. Ειδικότερα, η έκθεση παρουσιάζει στοιχεία που αφορούν τη
διερεύνηση του δείκτη «Σχέσεις μεταξύ σχολείου-φορέων».
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Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΕΚΘΕΗ ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ
ΔΕΙΚΣΗ 3.4. : «Σχέσεις μεταξύ σχολείου-φορέων».

Μεθοδολογία έρεσνας
Ωο κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ην εξσηεκαηνιόγην κε εξσηήζεηο θιεηζηνύ
ηύπνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, δηόηη κέζσ απηνύ ζα θαηαθέξλακε λα ζπιιέμνπκε θαη λα
θαηαγξάςνπκε ηα δεδνκέλα ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. Τν εξσηεκαηνιόγην δόζεθε ζε καζεηέο
ηεο Ά ηάμεο ηνπ 3νπ Λπθείνπ Μπηηιήλεο.
Μέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο, ηηο αληηιήςεηο
θαη ηηο γλώζεηο ησλ καζεηώλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ αλαπεξία θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο.
Τν εξσηεκαηνιόγην είρε δηηηή ζεκαζία γηα ηνπο εξεπλεηέο. Ο πξώηνο γηα λα εμππεξεηήζεη
ηνπο ζθνπνύο ηεο έξεπλαο αιιά θαη ηα κειινληηθά ζρέδηα δξάζεο θαη ν δεύηεξνο είλαη λα
απνηειέζεη ην ίδην έλα κέζσ επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εξσηώκελσλ.
Πεξηιάκβαλε ηέζζεξηο βαζηθνύο άμνλεο:
1.

Φαξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηεζέλησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ

2.

Γλώζεηο ησλ καζεηώλ πάλσ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο

3.

Σηάζεηο θαη αληηιήςεηο

4.

Σηάζεηο ησλ καζεηώλ πάλσ ζε ζέκαηα αληαπόθξηζεο ησλ ΑΜΔΑ ζε νξηζκέλνπο

θνηλσληθνύο ξόινπο
Τν

έληππν

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ

ζπκπιεξώζεθε

μερσξηζηά

από

ηνλ/ηελ

θάζε

καζεηή/καζήηξηα κε ηελ παξνπζία ησλ εξεπλεηώλ.
Γελ θνηλνπνηήζεθε εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνπο εξσηώκελνπο γηαηί κηα ηέηνηα ελέξγεηα ζα
ζηεξνύζε από ηηο απαληήζεηο ηνπο ην ζηνηρείν ηνπ απζνξκεηηζκνύ θαη σο εθ ηνύηνπ ζα αθύξσλε ην
ζύλνιν ησλ ζηόρσλ ηεο έξεπλαο.
Υαρακηηριζηικά ηφν ερφηηθένηφν ηοσ ερφηημαηολογίοσ
Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 84 καζεηέο εθ ησλ νπνίσλ 46 ήηαλ αγόξηα (54,8 %) θαη 38
θνξίηζηα (45,2 %).
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Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ,
ην 43,8 % ήηαλ ειηθίαο 15 εηώλ
ην 55 % ήηαλ ειηθίαο 16 εηώλ
θαη κόλν 1,3 % ήηαλ 17 εηώλ

Γνώζη για θέμαηα αναπηρίας
Αξρηθά ζειήζακε λα κάζνπκε εάλ έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
(ΑΜΔΑ) θαη εάλ λαη από πνύ. Τν 75,9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε όηη έρεη ελεκεξσζεί γηα ηα
ΑΜΔΑ ζε ζρέζε κε ην 24,1% πνπ απάληεζε αξλεηηθά. Σπζρεηίδνληαο ηα δύν πνζνζηά ζπλάγεηαη
όηη απηνί πνπ δήισζαλ όηη έρνπλ ελεκεξσζεί είλαη πεξίπνπ 3 ζηνπο 4, ελώ 1 ζηνπο 4 δήισζε
άγλνηα.
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Από ηελ έξεπλα πξνέθπςαλ 4 θπξίαξρεο πεγέο ελεκέξσζεο όζνλ αθνξά ηα ΑΜΔΑ, νη νπνίεο
ηαμηλνκεκέλεο ηεξαξρηθά είλαη νη παξαθάησ: α) Σρνιείν 31,4%

β) Οηθνγέλεηα- Σπγγελείο 20,3%

γ) Μ.Μ.Δ 17,6% δ) Γηαδίθηπν 15%. Σπλππνινγίδνληαο θαη ηνπο θίινπο ή ζπκκαζεηέο (5,2%)
ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη ε «άκεζε» πιεξνθόξεζε (ζρνιείν-νηθνγέλεηα-θίινη) πνπ είλαη
αζξνηζηηθά πεξίπνπ 57%, είλαη ζρεδόλ δηπιάζηα από ηελ «έκκεζε» (Μ.Μ.Δ- Γηαδίθηπν) πνπ είλαη
32,6 %.
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Έλα
ζεκαληηθό εξώηεκα πνπ ζειήζακε λα ζέζνπκε ζηνπο καζεηέο ήηαλ εάλ ην ζρνιείν ηνπο έρεη
αλαπηύμεη θνηλέο δξάζεηο κε ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο. Οη απαληήζεηο ζ’ απηό ην εξώηεκα ήηαλ
αλακελόκελεο δεδνκέλνπ όηη,
ην 74,6% (δειαδή ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο) απάληεζε αξλεηηθά ζ’ απηό ην εξώηεκα θαη κόλν
ην 25,6% απάληεζε ζεηηθά.
Πηζαλνινγνύκε, όηη ην ρακειό πνζνζηό πνπ απάληεζε ζεηηθά ζεσξεί ηε ζπλύπαξμή ηνπ κε άηνκα
κε εδηθέο αλάγθεο ζηνλ ίδην αύιεην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ θαηά πεξίζηαζε ζπλεξγαζία
θαζεγεηώλ θπζηθήο αγσγήο ζην αληίζηνηρν κάζεκα, σο ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη ζπλεξγαζία
κε ΑΜΔΑ.
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Θέινληαο λα δηεξεπλήζνπκε ηηο γλώζεηο ησλ καζεηώλ, ηνπο ζέζακε ην εξώηεκα γηα ην ηη
ζεσξνύλ νη ίδηνη αλαπεξία. Ζ αλαπεξία απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θαηλόκελν. Σπλεπώο, όηαλ
επηρεηξνύκε λα ηελ νξίζνπκε δηαπηζηώλνπκε όηη δελ είλαη εύθνιε. Σηελ Δπξώπε δελ ππάξρεη
θνηλόο νξηζκόο ηεο έλλνηαο «αλαπεξία» νύηε θαη έλα θνηλό ζύζηεκα αμηνιόγεζεο θαη ηαμηλόκεζεο
ησλ αλαπεξηώλ. Τν γεγνλόο όηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ηαμηλόκεζεο θαη αμηνιόγεζεο
ηεο αλαπεξίαο ζηηο ρώξεο κέιε θαη άξα δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ην «πνηνο κπνξεί
λα ζεσξεζεί άηνκν κε αλαπεξία», θαζηζηνύλ ηε ραξηνγξάθεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ αηόκσλ κε
αλαπεξία θαη ηνλ πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό ηνπο εμαηξεηηθά δύζθνιν. Τελ ίδηα ζηηγκή, δηαθνξεηηθά
ζπζηήκαηα ηαμηλόκεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο αλαπεξίαο θαη δηαθνξεηηθνί νξηζκνί γηα ηελ
αλαπεξία δελ επηηξέπνπλ κηα εληαία αληηκεηώπηζε ζηνπο ηξόπνπο παξέκβαζεο.
Γηα παξάδεηγκα, ε πηνζέηεζε κηαο ηαηξνθεληξηθήο αληίιεςεο ηεο αλαπεξίαο, ε νπνία ηε
ζπλδέεη κε ζσκαηηθέο ή λνεηηθέο απώιεηεο, ππεξηνλίδεη ηελ αλάγθε ηνπ αηόκνπ κε αλαπεξία γηα
ηαηξηθή παξέκβαζε θαη γηα αηνκηθή - θαη κόλν- θξνληίδα, κεηαηνπίδνληαο ηελ επζύλε ζε επίπεδν
παξέκβαζεο ζε νκάδεο εηδηθώλ . Αληίζεηα, ε απνδνρή κηαο πεξηζζόηεξν θνηλσληθήο αληίιεςεο γηα
ηελ αλαπεξία- ε νπνία αθξηβώο ηνλίδεη ηε ζπκβνιή κηαο ζεηξάο πεξηβαιινληηθώλ κεηαβιεηώλ πνπ
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εληείλνπλ ηελ αλαπεξία - καο νδεγεί ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν δηαρείξηζεο. Τνύηνο εζηηάδεη ζε
πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο έληαμεο απαηηώληαο από όια ηα άηνκα κέιε ηεο θνηλσλίαο θνηλσληθή
δξάζε θαη ζπιινγηθή επζύλε, αθνύ δε ζεσξεί ηελ αλαπεξία σο ραξαθηεξηζηηθό ηνπ αηόκνπ αιιά
σο απνηέιεζκα ελόο πιέγκαηνο θνηλσληθώλ θαη άιισλ ζπλζεθώλ. Με βάζε ηελ παξαπάλσ
πξνζέγγηζε «έλα άηνκν κε θάπνην ζσκαηηθό κεηνλέθηεκα κπνξεί λα βηώλεη ηελ αλαπεξία ζε έλα
πεξηβάιινλ θαη όρη ζε θάπνην άιιν, αλάινγα κε ην αλ ην πεξηβάιινλ δηαζέηεη ή όρη εκπόδηα αιιά
θαη βνεζήκαηα.
Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, ζε εξώηεζε πνιιαπιήο απάληεζεο πνπ έγηλε ζηνπο
καζεηέο,
ην 35,4% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε όηη ε έλλνηα ηεο αλαπεξίαο ζπλδέεηαη, ελ πνιινίο κε
«ζσκαηηθέο δπζιεηηνπξγίεο».
Τελ ίδηα ζηηγκή ην πνζνζηό πνπ ζπγθεληξώλνπλ νη «λνεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο» είλαη
ειαθξώο κεγαιύηεξν από ην πξνεγνύκελν, αγγίδνληαο ην 39%.
Οη «λεπξνςπρηθέο δηαηαξαρέο» δελ επηιέρζεθαλ ζηνλ ίδην βαζκό όπσο επηιέρζεθαλ νη δύν
πξνεγνύκελεο, δεδνκέλνπ όηη ζπγθέληξσζαλ ην 16,4% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ απαληήζεσλ,
ελώ
κόιηο ην 9,2% αλαθέξεη-ζπλδέεη ηελ αλαπεξία κε «πξνβιήκαηα θνηλσληθήο έληαμεο», όπσο
εύξεζε εξγαζίαο, πξνζβαζηκόηεηα θαη έιιεηςε ππνζηεξηθηηθνύ πεξηβάιινληνο.
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Τα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ καο πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα δηαπηζηώζνπκε όηη ε
ηζρπξή πιεηνςεθία πξνζδηνξίδεη ηελ αλαπεξία ζύκθσλα κε ην «ηαηξνθεληξηθό κνληέιν». Σπλεπώο,
ε ζηάζε απηή θαλεξώλεη όηη πνιινί εξσηεζέληεο αγλννύλ βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο αλαπεξίαο. Ζ
αλαπεξία δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη σο έλα ραξαθηεξηζηηθό ηνπ αηόκνπ. Αληίζεηα, πξέπεη λα
αληηκεησπίδεηαη θαη σο απνηέιεζκα ελόο πιέγκαηνο ζπλζεθώλ, νη πεξηζζόηεξεο ησλ νπνίσλ
ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ. Τν πεξηβάιινλ απνηειεί νπζηαζηηθή κεηαβιεηή ζηνλ πξνζδηνξηζκό
ηεο αλαπεξίαο.
Σην εξώηεκα γηα ην πνηα άηνκα έρνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο,
ην 58,3% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε όηη είλαη κόλν ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε,
ην 3,6% όηη είλαη ηα ραξηζκαηηθά άηνκα θαη
ην 38,1% ζεσξεί όηη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ ηόζν ηα άηνκα κε λνεηηθή
πζηέξεζε όζν θαη ηα ραξηζκαηηθά.
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Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηξεηο ζηνπο πέληε πεξίπνπ ησλ εξσηεζέλησλ
καζεηώλ απνθιείεη από ηελ Δηδηθή Αγσγή ηα επθπή θαη ραξηζκαηηθά άηνκα. Ο λόκνο όκσο ηνπ
2008 ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο ( άξζξν 3, παξ.3) επηζεκαίλεη όηη:
«Μαζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη θαη νη καζεηέο πνπ έρνπλ κία ή
πεξηζζόηεξεο λνεηηθέο ηθαλόηεηεο θαη ηαιέληα αλεπηπγκέλα ζε βαζκό πνπ ππεξβαίλεη θαηά πνιύ
ηα πξνζδνθώκελα γηα ηελ ειηθηαθή ηνπο νκάδα. Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαηόπηλ εηζήγεζεο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ, αλαηίζεηαη ε αλάπηπμε
πξνηύπσλ αμηνιόγεζεο θαη εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο καζεηέο απηνύο ζε
Σρνιέο ή Τκήκαηα Α.Δ.Η. πνπ, θαηόπηλ πξόζθιεζεο πνπ ηνπο απεπζύλεη ην Υπνπξγείν Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, εθδειώλνπλ ελδηαθέξνλ».

ηάζεις και ανηιλήυεις
Αξρηθά ξσηήζακε ηνπο καζεηέο, αλ ζεσξνύλ όηη ε πνιηηεία έρεη πξνλνήζεη γηα ηελ
πξνζβαζηκόηεηα ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο. Όπσο θαίλεηαη όκσο
απ’ ην γξάθεκα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ, ην 79,8%, απάληεζε αξλεηηθά. Γειαδή 8
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ζηνπο 10 καζεηέο ζεσξνύλ πσο νη θνηλσληθνί θνξείο θαη νη πνιίηεο αδηαθνξνύλ γηα ηελ
πξνζβαζηκόηεηα ησλ αλαπήξσλ, θαζηζηώληαο ηελ δσή ησλ αηόκσλ απηώλ δπζθνιόηεξε.

Σηε ζπλέρεηα νη εξσηώκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηελ εξώηεζε εάλ ζεσξνύλ ζσζηό
κηα κνλάδα εηδηθήο αγσγήο λα ζπζηεγάδεηαη κε κηα αληίζηνηρε ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Πξνέθπςε
όηη ην 72,3% ησλ εξσηεζέλησλ είρε ζεηηθή άπνςε (ζπκθώλεζαλ ή ελ κέξεη ζπκθώλεζαλ) ζην λα
ζπζηεγαζζεί κηα κνλάδα εηδηθήο αγσγήο κε κηα κνλάδα γεληθήο εθπαίδεπζεο. Σε αληηδηαζηνιή, ην
αληίζηνηρν πνζνζηό απηώλ πνπ είραλ αξλεηηθή άπνςε (δηαθώλεζαλ ή ελ κέξεη δηαθώλεζαλ) ήηαλ
27,7%. Σπζρεηίδνληαο ηα δύν πνζνζηά ζπλάγεηαη όηη απηνί πνπ είραλ ζεηηθή ζηάζε ήηαλ ηξηπιάζηνη
ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ είραλ αξλεηηθή ζηάζε. Δπηπιένλ πξνθύπηεη, όηη ζρεδόλ νη κηζνί από ηνπο
εξσηεζέληεο (47%) ζπκθώλεζαλ ελ κέξεη ζηε ζπζηέγαζε ζρνιείνπ εηδηθήο θαη γεληθήο
εθπαίδεπζεο, ελώ έλα αμηόινγν πνζνζηό (18,1% ή ζτεδόν 2 ζηοσς 10) είρε ηζρπξά αξλεηηθή
ζηάζε.
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Γηεξεπλώληαο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηώλ, ηνπο ξσηήζακε πώο ληώζνπλ θάζε θνξά πνπ
ζπλαλαζηξέθνληαη ή βιέπνπλ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ έξεπλα έδεημε πσο ην θπξίαξρν
ζπλαίζζεκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνπο εξσηεζέληεο όηαλ βιέπνπλ ΑΜΔΑ είλαη ε ιύπε κε πνζνζηό
53,8% θαη αθνινπζεί κε ην ακέζσο κεγαιύηεξν πνζνζηό ε αιιειεγγύε. Από ην ζύλνιν ησλ
πνιιαπιώλ απαληήζεσλ απηήο ηεο εξώηεζεο 5 απάληεζαλ όηη ληώζνπλ αδηαθνξία θαη 6 όηη
ληώζνπλ θόβν. Τν 9,2% πνπ απάληεζε θάηη άιιν αθνξνύζε θπξίσο ζε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα όπσο
αγάπε, ελδηαθέξνλ θαη ζηήξημε.
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Έλα άιιν εξώηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο καζεηέο ήηαλ εάλ ζα έλησζαλ άλεηα λα έβγαηλαλ βόιηα
θαη λα έθαλαλ παξέα κ’ έλα άηνκν πνπ παξνπζηάδεη αλαπεξία.
Σην εξώηεκα απηό,
ην 59,5% ησλ εξσηεζέλησλ δειώλεη όηη ίζσο λα έθαλε παξέα κ’ έλα άηνκν κε αλαπεξία,
ην 20,2% δελ ζα έλησζε άλεηα λα θάλεη καδί ηνπ παξέα θαη κόλν
ην 20,% ζα έλησζε άλεηα λα βγεη καδί ηνπ έμσ.
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Εεηήζεθε από ηνπο καζεηέο πνπ απάληεζαλ ζην παξαπάλσ εξώηεκα κε «ίζσο» θαη «όρη» λα
καο εμεγήζνπλ ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ζα έλησζαλ άλεηα λα ζπλαλαζηξαθνύλ άηνκα κε
αλαπεξία.
Οη ιόγνη πνηθίινπλ,
ην 41,9% θνβάηαη ηηο αληηδξάζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, ηόζν σο πξνο ηα άηνκα
κε αλαπεξία, όζν θαη σο πξνο ηνλ ίδην,
ην 16,1% αηζζάλεηαη δπζθνξία,
ην 12,9% ζεσξεί όηη δελ είλαη ηθαλό λα ζηεξίμεη έλα άηνκν κε αλαπεξία,
6,5% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε όηη ζα δερόηαλ λα θάλεη παξέα κ’ έλα εηδηθό άηνκν
αλάινγα όκσο κε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ,
6,5% ζεσξεί όηη κεηαμύ ηνπο ζα ππήξρε έιιεηςε επηθνηλσλίαο,
6,5% ζεσξεί όηη δελ έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα,
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3,2% δελ ζα έθαλε καδί ηνπο παξέα ιόγσ έιιεηςεο ππνκνλήο,
3,2% δελ ληώζεη αιιειεγγύε γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηέινο
3,2% εμαηηίαο ηνπ δηθνύ ηνπ κε θνηλσληθνύ ραξαθηήξα.

Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλόο όηη 2 ζηνπο 5 καζεηέο ειηθίαο 15 έσο 17 ρξνλώλ δίλνληαο
κεγάιε βαξύηεηα ζηε γλώκε ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο θαη ληώζνληαο όηη απεηιείηαη ε εηθόλα ηνπο,
αξλνύληαη λα θάλνπλ παξέα κ’ έλα άηνκν πνπ παξνπζηάδεη θάπνηα αλαπεξία.
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Οινθιεξώλνληαο ηε δηεξεύλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ, ηέζεθε ζηνπο καζεηέο ην
εξώηεκα, αλ ππήξμαλ πνηέ κάξηπξεο άζρεκεο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζ’ έλα παηδί κε αλαπεξία
θαη αλ λαη πώο αληέδξαζαλ. Τν 83,1% ησλ εξσηεζέλησλ ππήξμε κάξηπξαο ξαηζηζηηθνύ επεηζνδίνπ
εηο βάξνο παηδηνύ κε αλαπεξία, ζε αληίζεζε κε έλα κηθξό ζπγθξηηηθά 16,9% πνπ απάληεζε
αξλεηηθά. Αλαιύνληαο πεξηζζόηεξν ηα δύν πνζνζηά, πξνθύπηεη όηη πεξηζζόηεξνη από 8 ζηνπο 10
εξσηεζέληεο ππήξμαλ κάξηπξεο πεξηζηαηηθνύ ιεθηηθήο ηνπιάρηζηνλ βίαο.
Από απηνύο έλα ζεκαληηθό

πνζνζηό (πεξίπνπ 32%) ηήξεζε παζεηηθή ζηάζε (αγγιηθά

απνθαινύληαη bystanders). Γε πξέπεη λα παξαγλσξίζνπκε ην γεγνλόο όηη κηινύζαλ γηα ηνπο
εαπηνύο ηνπο, νπόηε ε ππνθεηκεληθόηεηα ησλ απαληήζεσλ είλαη δεδνκέλε θαη ην πνζνζηό εκθαλώο
κηθξόηεξν από ην πξαγκαηηθό. Με βάζε ηα πξνεγνύκελα ζπλάγεηαη, όηη ηνπιάρηζηνλ 1 ζηνπο 3
εξσηεζέληεο πνπ ήηαλ κάξηπξαο ηέηνηνπ πεξηζηαηηθνύ βίαο, δελ ελεπιάθε ελεξγά, θξαηώληαο
νπδέηεξε ζηάζε.
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Τν βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, είλαη ε απνκόλσζή ηνπο από
ηνπο βαζηθνύο «θνηλσληθνύο κεραληζκνύο έληαμεο». Τα άηνκα απηά απνθιείνληαη από ζπκκεηνρή
ζε βαζηθνύο ζεζκνύο, ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηεο θνηλσλίαο, κέζα από ηνπο νπνίνπο ζα
κπνξνύζαλ λα αλαιακβάλνπλ ξόινπο θαη λα απνθηήζνπλ ππνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηα,
δηακνξθώλνληαο παξάιιεια ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο. Ο απνθιεηζκόο απηόο νθείιεηαη ζε
ζεκαληηθό βαζκό ζηηο ζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο ζηα ΑΜΔΑ, νη νπνίεο ζύκθσλα κε έξεπλεο είλαη «σο
επί ην πιείζηνλ» αξλεηηθέο ζε όιεο ηηο θνηλσληθέο εθθάλζεηο.
Βαζηθό καο κέιεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε
ηελ ηνπνζέηεζε ησλ καζεηώλ σο πξνο ηε δπλαηόηεηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία λα αλαιάβνπλ θαη
λα εθπιεξώζνπλ ξόινπο. Μεζνδνινγηθά, ζηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
παξαζέζακε -γηα θάζε θαηεγνξία αλαπεξίαο (θώθσζε, ηύθισζε, θηλεηηθή αλαπεξία, λνεηηθή
πζηέξεζε)- έλα ζύλνιν ξόισλ (ηνπ εξγαδόκελνπ, ηνπ ζπνπδαζηή, ηνπ ζπδύγνπ θαη ηνπ γνληνύ) θαη
έλα ζύλνιν δξαζηεξηνηήησλ (ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή δσή, ζε πνιηηηζηηθά δξώκελα θ.ιπ.).

Άηομα με Ειδικές Ανάγκες και η δσναηόηηηα ανηαπόκριζης ζε ζειρά κοινφνικών ρόλφν
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Ρόινη/
Γξαζηεξηόηεηεο

Μπνξνύλ λα
εξγαζηνύλ

Μπνξνύλ λα
ζπνπδάζνπλ

Μπνξνύλ λα
δεκηνπξγήζνπλ
νηθνγέλεηα

Μπνξνύλ λα
δήζνπλ
απηόλνκα

Μπνξνύλ λα
δηαζθεδάζνπλ

Μπνξνύλ λα
αζθήζνπλ ην
δηθαίωκα ηνπ
«εθιέγεηλ»
Μπνξνύλ λα
αζθήζνπλ ην
δηθαίωκα ηνπ
«εθιέγεζζαη»

Άηνκα κε
θηλεηηθή
αλαπεξία
λνεηηθή
πζηέξεζε
ηύθισζε
θώθσζε
θηλεηηθή
αλαπεξία
λνεηηθή
πζηέξεζε
ηύθισζε
θώθσζε
θηλεηηθή
αλαπεξία
λνεηηθή
πζηέξεζε
ηύθισζε
θώθσζε
θηλεηηθή
αλαπεξία
λνεηηθή
πζηέξεζε
Τύθισζε
Κώθσζε
θηλεηηθή
αλαπεξία
λνεηηθή
πζηέξεζε
Τύθισζε
Κώθσζε
θηλεηηθή
αλαπεξία
λνεηηθή
πζηέξεζε
ηύθισζε
θώθσζε
θηλεηηθή
αλαπεξία
λνεηηθή
πζηέξεζε
ηύθισζε
θώθσζε

πκθωλώ

Δλ κέξεη
ζπκθωλώ

Γε
γλωξίδω

Δλ κέξεη
δηαθωλώ

Γηαθωλώ

67,8 %

31%

-

1,2%

-

10,7%

26,2%

29,8%

10,7%

22,6%

36,9%
46,3%
88,1%

29,8%
29,3%
8,3%

17,8%
11%
3,6%

6%
7,3%
-

9,5%
6,1%
-

15,7%

20,5%

34,8%

14,5%

14,5%

64,3%
63,1%
76,8%

20,2%
21,4%
9,8%

7,1%
10,7%
7,3%

4,8%
2,4%
3,7%

3,6%
2,4%
2,4%

33,7%

12%

27,7%

13,3%

13,3%

67,5%
72%
45,9%

14,4%
12,2%
30,1%

13,3%
11%
6%

2,4%
2,4%
6%

2,4%
2,4%
12%

14,3%

22,6%

10,7%

16,7%

35,7%

26,2%
44%
85%

38,1%
29,8%
11,3%

7,1%
6%
3,8%

10,7%
10,7%
-

17,9%
9,5%
-

76,3%

11%

11,4%

1,3%

-

75%
81,3%
85,9%

16,3%
11,3%
6,4%

6,3%
6,2%
6,4%

1,2%
-

2,5%
1,3%

24,1%

19%

21,5%

13,9%

21,5%

69,6%
77,5%
78,8%

13,9%
11,2%
7,4%

11,4%
6,3%
10%

2,6%
-

2,5%
5%
3,8%

13,9%

11,4%

20,3%

10,1%

44,3%

36,2%
33,8%

21,2%
27,4%

16,3%
16,3%

15%
11,3%

11,3%
11,2%
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ηάζεις προς ηην Νοηηική Τζηέρηζη
Σύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ζηε ζηήιε «Σπκθσλώ» ε θαηεγνξία ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο
ζπγθεληξώλεη ην ρακειόηεξν πνζνζηό ηεο (10,7%) ζηελ εξώηεζε «Μπνξνύλ λα εξγαζζνύλ», ελώ
ην πςειόηεξν ζηελ εξώηεζε «Μπνξνύλ λα δηαζθεδάζνπλ». Σπγθξηηηθά κε ηηο ππόινηπεο
αλαπεξίεο, ηα άηνκα κε λνεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο ζεσξνύληαη κε ηθαλά λα εξγαζζνύλ, κε δηαθνξά
πνπ μεθηλά από ηηο 26,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (ηύθισζε) θαη θζάλεη ζηηο 57,8 (θηλεηηθή αλαπεξία).
Δίλαη αμηνζεκείσην όηη ζεκαληηθή κεξίδα ηνπ πιεζπζκνύ, θαηά κέζν όξν, έλαο ζηνπο πέληε,
δειώλεη άγλνηα γηα ηελ ηθαλόηεηα ησλ αηόκσλ λα αζθήζνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θνηλσληθνύο
ξόινπο. Πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηξεηο αλέθεξε όηη ε λνεηηθή πζηέξεζε απνηειεί ζεκαληηθό εκπόδην
γηα θάπνηνλ λα εληαρζεί σο ηζόηηκν κέινο ζηελ θνηλσλία. Οη αξλεηηθέο απαληήζεηο «Δλ κέξεη
δηαθσλώ» θαη «Γηαθσλώ» ζπγθέληξσζαλ πνζνζηό άλσ ηνπ 37%. Γεληθόηεξα, ζα κπνξνύζε λα
παξαηεξήζεη θάπνηνο όηη νη εξσηώκελνη θάλεθαλ λα είλαη δηραζκέλνη αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα
θνηλσληθήο έληαμεο ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο αλαπεξίεο θαη
θπξίσο κε ηελ θηλεηηθή αλαπεξία, όπνπ εθεί νη απόςεηο ηείλνπλ λα έρνπλ ζεηηθό ραξαθηήξα.
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ηάζεις προς ηην Κινηηική αναπηρία
Ζ θνηλσληθή έληαμε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο, ζύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ
θαίλεηαη λα είλαη αλεπηθύιαθηα ζαθήο. Οη ζεηηθέο απαληήζεηο «Δλ κέξεη ζπκθσλώ» θαη
«Σπκθσλώ» αζξνίδνπλ καδί πάλσ από ην 90%, κε ηηο αξλεηηθέο λα ζπγθεληξώλνπλ ειάρηζηα
ιηγόηεξν από ην 9%. Σηελ ζηήιε ζπκθσλώ, ηα άηνκα κε θηλεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο ζπγθέληξσζαλ
πςειόηεξν πνζνζηό (88,1%) ζηελ εξώηεζε «κπνξνύλ λα ζπνπδάζνπλ», ελώ ζηελ εξώηεζε
«κπνξνύλ λα δήζνπλ απηόλνκα» ζπγθέληξσζαλ ην ρακειόηεξν κε 45,9%. Τα άηνκα κε θηλεηηθή
αλαπεξία κπνξνύλ ή κάιινλ κπνξνύλ λα ζπνπδάζνπλ αλαθέξεη ην 98,8% ησλ εξσηεζέλησλ. Τν
εύξνο ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε εάλ κπνξνύλ λα δήζνπλ απηόλνκα δελ είλαη ην ίδην θαζνιηθό
κε ηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε, δηόηη ζεσξείηαη από ην 18% ηνπ πιεζπζκνύ όηη κάιινλ δελ έρεη ή
δελ έρεη θαζόινπ απηή ηελ ηθαλόηεηα.

ηάζεις προς ηην Σύθλφζη
Σηελ θαηεγνξία ησλ αηζζεηεξηαθώλ αλαπεξηώλ ε ηύθισζε παξνπζηάδεη κεξηθά
ελδηαθέξνληα δεδνκέλα. Σηελ ζηήιε «Σπκθσλώ» ε ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα αζθήζεη δεδνκέλνπο
θνηλσληθνύο ξόινπο ελόο ελεξγνύ πνιίηε δελ είλαη εκθαλήο. Τα άηνκα κε αηζζεηεξηαθνύ ηύπνπ
αλαπεξίεο, όπσο θαη εθείλα κε ηηο θηλεηηθέο θαη ηηο λνεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο δελ κπνξνύλ λα
δήζνπλ απηόλνκα, δηόηη πεξίπνπ κόλν έλαο ζηνπο ηέζζεξηο έρεη ζεηηθή άπνςε γη’ απηό. Ζ άζθεζε
ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ «εθιέγεζζαη» καδί κε ηελ ηθαλόηεηα θάπνηνπ λα εξγαζζεί αλαθέξνληαη
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επίζεο σο κεησκέλεο ηθαλόηεηεο ησλ αηόκσλ κε ηύθισζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο
απάληεζαλ κε βεβαηόηεηα, όηη ηα ηπθιά άηνκα κπνξνύλ λα εξγαζζνύλ ζε πνζνζηό 36,9% θαη
αληίζηνηρα κπνξνύλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ηνπ «εθιέγεζζαη» κε πνζνζηό 36,2%. Θεηηθέο
απόςεηο ζπγθέληξσζε ε εξώηεζε γηα ηελ ηθαλόηεηα ησλ ηπθιώλ αηόκσλ λα δηαζθεδάζνπλ (75%),
όπσο αθξηβώο έγηλε θαη κε άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη θηλεηηθέο αλαπεξίεο. Ηδηαίηεξα
αμηνζεκείσην είλαη ην πνζνζηό πνπ ζπγθεληξώλεη ε δπλαηόηεηα άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ
«εθιέγεηλ» (69,6%) ζε αληηδηαζηνιή κε ην πνζνζηό ηεο δπλαηόηεηαο ηνπ «εθιέγεζζαη» (36,2%). Σε
γεληθέο γξακκέο, νη αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο, ηύθισζε θαη θώθσζε, παξνπζηάδνπλ αξθεηά θoηλά
ραξαθηεξηζηηθά κε ζεκαληηθόηεξα, ηελ αληηζηνηρία ησλ πνζνζηώλ σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ησλ
αηόκσλ λα εθιέμνπλ θαη λα εθιεγνύλ.

ηάζεις προς ηην Κώθφζη
Σηα θσθά άηνκα ζύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηώκελσλ, ε δπλαηόηεηα θνηλσληθήο
έληαμεο είλαη πεξηζζόηεξν πηζαλή. Οη ζεηηθέο απαληήζεηο ζηνπο ηνκείο ησλ ζπνπδώλ, ηεο
δεκηνπξγίαο νηθνγέλεηαο, ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ «εθιέγεηλ» θαη ηεο δηαζθέδαζεο
ππεξβαίλνπλ έθαζηεο ην 60% ησλ απόςεσλ. Όπσο θαη ζηελ ηύθισζε, ηα θσθά άηνκα δελ είλαη ζε
ζέζε λα εθιερζνύλ κε πνζνζηό 33,8% θαζώο θαη δελ κπνξνύλ ην ίδην εύθνια λα απηνλνκεζνύλ,
δώληαο κόλνη ηνπο (44%). Τν 46,3% ηνπ πιεζπζκνύ ζεσξεί ηα θσθά άηνκα ηθαλά λα εξγαζζνύλ,
ζε αληίζεζε κε ηα ηπθιά άηνκα (36,9%) πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πεξηζζόηεξεο αληημνόηεηεο.
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Υπάξρεη ζαθήο δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ καζεηώλ αλαθνξηθά κε
ηελ εθπιήξσζε θαη αλάιεςε ξόισλ από ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε, ζε ζύγθξηζε κε
ηηο άιιεο θαηεγνξίεο αλαπεξηώλ. Σπγθεθξηκέλα, ε θαηεγνξία ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο
παξνπζηάδεηαη ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ σο ε ιηγόηεξν ιεηηνπξγηθή.
Οη αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο (θώθσζε, ηύθισζε) εκθαλίδνληαη γηα ην ζύλνιν ησλ
εξσηεζέλησλ σο νη πην ιεηηνπξγηθέο αλαπεξίεο, όζνλ αθνξά ηε δπλαηόηεηα αλάιεςεο
ξόισλ θαη δξαζηεξηόηεηαο, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεηαη από ηα ζπγθξηηηθά πςειόηεξα
πνζνζηά πνπ ζπγθεληξώλνπλ ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο κνξθέο αλαπεξίαο.
Οη αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο θαίλεηαη όηη επηηξέπνπλ ζηα άηνκα πνπ ηηο αληηκεησπίδνπλ λα
εκπιαθνύλ ζηελ πνιηηηθή δσή κνλνκεξώο, δεδνκέλνπ όηη κπνξνύλ λα εκπιαθνύλ κόλν σο
εθινγείο θαη όρη σο εθιεγόκελνη.
Αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα εξγαζίαο θαη απηνλνκίαο από ηα άηνκα κε αλαπεξία, ηα
πνζνζηά ηεο ζηήιεο «Σπκθσλώ» εκθαλίδνληαη ρακειά γηα ην ζύλνιν ησλ θαηεγνξηώλ ησλ
αηόκσλ κε αλαπεξία.
Ζ δηαζθέδαζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θξίλεηαη ζρεδόλ θαζνιηθά σο ε πην πηζαλή
δξαζηεξηόηεηα πνπ δύλαληαη λα αλαπηύμνπλ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
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Όπσο ζπκπεξαίλνπκε από ηα πνζνζηά ηνπ πίλαθα ζηε απάληεζε «Σπκθσλώ», ε θηλεηηθή
αλαπεξία ζπγθεληξώλεη ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά.
Ζ λνεηηθή πζηέξεζε, ελώ ζηνπο πεξηζζόηεξνπο ηνκείο ζπγθεληξώλεη ηα ρακειόηεξα
πνζνζηά, ζηελ άπνςε πνπ αθνξά ζην αλ κπνξνύλ λα δηαζθεδάζνπλ, ην πνζνζηό θπκαίλεηαη
πεξίπνπ ζην ίδην επίπεδν κε ηηο άιιεο αλαπεξίεο.
Ζ ηύθισζε κε ηελ θώθσζε δελ παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο ζηα πνζνζηά. Ζ
κεγαιύηεξή ηνπο δηαθνξά ζεκεηώζεθε ζηελ άπνςε πνπ αθνξά ηελ απηνλνκία ηεο θάζε
αλαπεξίαο, κε ηελ ππεξνρή ηεο θώθσζεο ζε πνζνζηό 44% έλαληη 26,2% ηεο ηύθισζεο.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ην πνζνζηό ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζαλ πσο δελ
γλσξίδνπλ. Δίλαη αξθεηά πςειό ζηελ λνεηηθή πζηέξεζε πξνθαλώο ιόγσ έιιεηςεο
πιεξνθόξεζεο – ελεκέξσζεο.

Προηεραιόηηηες για Δράζη
Από ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο:
Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ έρεη ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ην ηη είλαη αλαπεξία θαη θύξηα πεγή
ελεκέξσζεο είλαη ην ζρνιείν θαη ε νηθνγέλεηα. Σε ζπλδπαζκό όκσο κε ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηώλ
γηα ην ηη ζεσξνύλ αλαπεξία, δηαπηζηώλνπκε όηη επηθξαηνύλ ηα θιαζηθά ζηεξεόηππα. Πξνέθπςε
ινηπόλ, όηη νη ζσκαηηθέο θαη λνεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο απνηεινύλ ηα βαζηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο αλαπεξίαο. Δπνκέλσο ζα κπνξνύζακε λα θαηαιήμνπκε, όηη ην ζρνιείν θαη ε νηθνγέλεηα σο νη
ζεκαληηθόηεξεο πεγέο ελεκέξσζεο αλαπαξάγνπλ θαη παξάιιεια δελ επαηζζεηνπνηνύλ ζε
ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο.
Ζ πξνζβαζηκόηεηα είλαη έλα δαηδαιώδεο δήηεκα, αθελόο δηόηη ζρεηίδεηαη κε πνιιέο όςεηο
ηεο δεκόζηαο δσήο θαη αθεηέξνπ δηόηη είλαη ηθαλή λα εληάμεη ή λα απνθιείζεη άηνκα
δεκηνπξγώληαο έηζη αλαπήξνπο. Γηα παξάδεηγκα έλα άηνκν κε παξαπιεγία βηώλεη ζπλζήθεο
θηλεηηθήο αλαπεξίαο ζε κε πξνζβάζηκν πεξηβάιινλ εθόζνλ δελ δηαζέηεη αλαπεξηθό ακαμίδην
(βνήζεκα). Δάλ όκσο ην πεξηβάιινλ είλαη πξνζβάζηκν θαη έλα ακαμίδην είλαη πάληα δηαζέζηκν γηα
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ρξήζε, απηό ην άηνκν δελ ζα έρεη θηλεηηθνύο πεξηνξηζκνύο. Τν άηνκν, παξόια απηά, ζε όιεο ηηο
παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, είλαη ην ίδην θαη εμαθνινπζεί λα έρεη παξαπιεγία».1
Δπζύλε πνιηηείαο, έιιεηςε θνηλσληθνύ ζρεδηαζκνύ, ππνδνκήο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ
πνιηηώλ.
Όπσο παξαηεξήζακε, ζηελ εξώηεζε πνπ αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηνπο
εξσηεζέληεο γηα ηα ΑΜΔΑ, ην θπξίαξρν ζπλαίζζεκα είλαη ε ιύπε. Ζ ιύπε είλαη έλα ζπλαίζζεκα
πνπ πξνέξρεηαη θπξίσο από ηελ άγλνηα, θαηεγνξηνπνηώληαο ηνπο πνιίηεο θαη ζέηνληάο ηνπο σο κε
ηζόηηκνπο αιιά ππνδεέζηεξνπο.
Έμη ζηνπο δέθα ζεσξνύλ όηη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ κόλν ηα άηνκα κε λνεηηθή
πζηέξεζε. Απ’ απηό ζπκπεξαίλνπκε όηη ππάξρεη άγλνηα γηα ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ
ραξηζκαηηθώλ αηόκσλ.
Όζνλ αθνξά ηε ζπλεξγαζία ησλ ζρνιείσλ γεληθήο παηδείαο θαη ησλ ζρνιείσλ εηδηθήο
εθπαίδεπζεο, παξαηεξείηαη όηη είλαη ειιηπήο θαη πεξηνξίδεηαη κόλν ζε θάπνηεο θνηλέο αζιεηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο κε ηελ πξσηνβνπιία ησλ θαζεγεηώλ θπζηθήο αγσγήο.
Αμηνζεκείσην επηπιένλ είλαη όηη έλαο ζηνπο ηέζζεξηο καζεηέο ππνζηεξίδεη πσο ηα ζρνιεία
γεληθήο παηδείαο δελ πξέπεη λα ζπζηεγάδνληαη κε ηα ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο. Απηόκαηα
δεκηνπξγνύληαη πνιιά εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ζπκθσλνύλ.
Δίλαη θόβνο, ξαηζηζκόο ή έιιεηςε επαηζζεηνπνίεζεο; Τν πνζνζηό από κόλν ηνπ καο νδεγεί ζην
ζπκπέξαζκα πσο θαζεηί "δηαθνξεηηθό" ε θνηλσλία έρεη ηελ ηάζε λα ην απνθιείεη.
Οη καζεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θνβνύληαη γηα ηηο αληηδξάζεηο ησλ άιισλ πξνο ην άηνκν
κε εηδηθέο αλάγθεο ή πξνο ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηό. Μηα πηζαλή εμήγεζε απηήο ηεο ζηάζεο είλαη ην
γεγνλόο όηη ε εθεβεία είλαη κηα δύζθνιε πεξίνδνο, όπνπ ν θαζέλαο πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ
απηνεηθόλα ηνπ θαη γη' απηό ην ιόγν δελ ζέινπλ λα θάλνπλ θάηη πνπ λα απνθιίλεη από ηα
"θπζηνινγηθά" πξόηππα.
Έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ εξσηεζέλησλ πνπ έγηλε κάξηπξαο ζε πεξηζηαηηθό αλάξκνζηεο
ζπκπεξηθνξάο πξνο άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο αδηαθόξεζε ή ζπκκεηείρε ζην πεξηζηαηηθό.
Ωο πξνηεξαηόηεηα ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ν ζρεδηαζκόο ελόο πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ησλ
ζρέζεσλ κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θνξέσλ θαη ηνπ ζρνιείνπ καο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο
1

Εκνικι Συνομοςπονδία των Ατόμων με Αναπθρία (ΕΣΑμεΑ) (2005) κείμενο αναφοράσ με τίτλο «Ρροςβαςιμότθτα. Το
κλειδί για τθν εξάλειψθ των διακρίςεων», Ακινα
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ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο θαη εηδηθνύο επηζηήκνλεο. Τν πξόγξακκα ζα απεπζύλεηαη ζηνπο καζεηέο
ησλ ζρνιείσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπο, δηόηη
ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη καζεηέο θάλεθε λα έρνπλ άγλνηα ζε ζεκαληηθά
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ εηδηθή αγσγή (όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ), αιιά θαη λα εθδειώλνπλ
ζηάζεηο πνπ δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ ηζόηηκε θαη αμηνπξεπή αληηκεηώπηζε όισλ ησλ πνιηηώλ. Γηα
ηνλ ζθνπό απηό ζα αμηνπνηεζνύλ λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ πξνβνιή ηαηληώλ, ληνθηκαληέξ θαη
δηαιέμεσλ. Αθνύ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηώλ θαη δεκηνπξγεζεί
γόληκν έδαθνο ζα αθνινπζήζεη ε δεύηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα εκπιέθεη ζε θνηλέο
δξάζεηο όινπο ηνπο καζεηέο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Ζ αλάπηπμε θνηλώλ δξάζεσλ ζα εληζρύζεη
αθελόο ηελ πξώηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αθεηέξνπ ζα θαηαζηήζεη ηνπο καζεηέο ζην κέιινλ
«αγσγνύο» ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο.
Οη ζεκεξηλνί καζεηέο είλαη νη απξηαλνί πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο καο θαη ζ’ απηνύο ζηνρεύνπκε.
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Γ10.
ΕΠΑΛ ΤΜΗΣΣΟΤ

«Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο»

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών»

Στο αρχείο αυτό παρουσιάζεται η Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων
Τομέων του Εκπαιδευτικού Έργου, η οποία συντάχθηκε κατά το σχολικό έτος 2010-11
από το 1ο ΕΠΑΛ Υμηττού. Η Έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τη
διερεύνηση των τομέων: «Οργάνωση του Σχολείου» και «Κλίμα και Σχέσεις στο
Σχολείο».
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Γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο γηα ηνλ Τνκέα ------- θάικα! Δελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο.
Γ. Πξνηεξαηόηεηεο γηα Γξάζε ηνπ ηνκέα Α: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ----- Σθάικα! Γελ έρεη νξηζηεί
ζειηδνδείθηεο.
Δ. Κύξηα Απνηειέζκαηα Αμηνιόγεζεο ηνπ ηνκέα : ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΥΔΔΙ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟΣθάικα! Γελ έρεη
νξηζηεί ζειηδνδείθηεο.
Δηζαγσγή ----------------------------------------------------------------- θάικα! Δελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο.
Γείθηεο: Σρέζεηο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ---------------------- θάικα! Δελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο.
Γείθηεο: Σρέζεηο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ καζεηώλ ---------------- θάικα! Δελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο.
Γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο γηα ηνλ δείθηε --- θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο.
Γείθηεο : Σρέζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ ----------------------------- θάικα! Δελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο.
Γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο γηα ηνλ δείθηε --- θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο.
Γείθηεο Αμηνιόγεζεο: Σρέζεηο κεηαμύ Σρνιείνπ – Γνλέσλ ---- θάικα! Δελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο.
Γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο γηα ηνλ δείθηε --- θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο.
Γείθηεο Αμηνιόγεζεο: 3.4. Σρέζεηο κεηαμύ Σρνιείνπ – Φνξέσλθάικα! Δελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο.
Γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο γηα ηνλ δείθηε --- θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο.
Γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο γηα ηνλ ηνκέα -------- θάικα! Δελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο.
Σ. Πξνηεξαηόηεηεο γηα Γξάζε ηνπ ηνκέα Α: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΥΔΔΙ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ ---- Σθάικα! Γελ έρεη
νξηζηεί ζειηδνδείθηεο.
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Ζκκεςθ Συςτθματικισ Διερεφνθςθσ των Τομζων
“Οργάνωςθσ ςτο Σχολείο” και “Σχζςεισ και κλίμα ςτο Σχολείο” για το
1ο ΕΡΑΛ ΥΜΘΤΤΟΥ

Α. Γηαδηθαζίεο Αμηνιόγεζεο
Οξγάλσζε νκάδσλ εξγαζίαο
Θ ολομζλεια, ςτθ ςυνάντθςθ τθσ 23/12/2010, όριςε δφο ομάδεσ εργαςίασ. Μια για τθν ςυςτθματικι
διερεφνθςθ του τομζα ΟΓΆΝΩΣΘ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ και μια για να μελετιςει τον τομζα ΚΛΛΜΑ ΚΑΛ ΣΧΕΣΕΛΣ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΛΟ. Επίςθσ ανζλαβαν και δφο ςυντονιςτζσ, ζνασ για κάκε ομάδα.

Ομάδα: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ
α/α

Ονοματεπϊνυμο

Ιδιότθτα

1

Λωαννίδθσ Λωάννθσ

Συντονιςτισ

2

Βαβαγιάκθσ Χαράλαμποσ

Μζλοσ

3

Γιαννακουδάκθσ Ηαχαρίασ

Μζλοσ

4

Ευςτακίου Ανδρζασ

Μζλοσ

5

Λουκόπουλοσ Ακανάςιοσ

Μζλοσ

6

Ρολιτάκθ Ελευκερία

Μζλοσ

7

Χουντουλζςθσ Ραναγιϊτθσ

Μζλοσ
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Ομάδα ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΧΕΕΙ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ
α/α

Ονοματεπϊνυμο

Ιδιότθτα

1

Σάρλασ Γεϊργιοσ

Συντονιςτισ

2

Βαβαγιάκθσ Χαράλαμποσ

Μζλοσ

3

Βαςιλειάδθσ Γεϊργιοσ

Μζλοσ

4

Δθμθτρόπουλοσ Βαςίλειοσ

Μζλοσ

5

Λωαννίδθσ Λωάννθσ

Μζλοσ

6

Μαρκοποφλου Μαρίνα

Μζλοσ

7

Μερτηάνθ Μαρία

Μζλοσ

8

Μπζγου Ευδοξία

Μζλοσ

9

Νανίδθσ Γρθγόρθσ

Μζλοσ

10

Σκόνδρα Αγορίτςα

Μζλοσ

11

Χρόνθσ Στζφανοσ

Μζλοσ

Υξνλνδηάγξακκα εξγαζηώλ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κακυςτζρθςθ που προζκυψε για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζκκεςθσ Γενικισ Εκτίμθςθσ
του 1ου ΕΡΑΛ Υμθττοφ, τθσ μεκοδολογίασ ςυλλογισ των πλθροφοριϊν, τισ άλλεσ εργαςίεσ που υπάρχουν
ςτο ςχολείο και τθν θμερομθνία παράδοςθσ τθσ ζκκεςθσ, αποφαςίςτθκε το πιο κάτω χρονοδιάγραμμα
των εργαςιϊν :
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πλαληήζεηο
Και οι δφο ομάδεσ ςυναντικθκαν 8 φορζσ
α/α θμ/νία

Ομάδα

κζμα εργαςίασ

1

18/11/2010

ολομζλεια

Γενικι ςυηιτθςθ για τουσ ςτόχουσ και τα κριτιρια τθσ
αυτοαξιολόγθςθσ

2

23/12/2010

ολομζλεια

κακοριςμόσ ομάδων εργαςίασ, μεκοδολογία

3

11/1/2011

ολομζλεια

κατανομι εργαςιϊν και αποδοχι τθσ Εκκεςθσ Γενικισ
εκτίμθςθσ τθσ εικόνασ του 1ου ΕΡΑΛ Υμθττοφ

4

20/1/2011

και οι 2 ομάδεσ

ςυηιτθςθ - διαμόρφωςθσ των ερωτθματολογίων

5

31/1/2011

και οι 2 ομάδεσ

Συμπεράςματα
από
τα
ερωτθματολόγια
εκπαιδευτικϊν και για τουσ δφο τομείσ

6

7/2/2011

και οι 2 ομάδεσ

Συμπεράςματα από τα ερωτθματολόγια των μακθτϊν
και για τουσ δφο τομείσ

7

17/2/2011

και οι 2 ομάδεσ

Συμπεράςματα
από
ςυμπλιρωςαν οι γονείσ

8

24/2/2011

και οι 2 ομάδεσ

Συηιτθςθ για τισ προτεινόμενεσ δράςεισ για κάκε Τομζα.

τα

ερωτθματολόγια

των

που
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Β. ρέδην Αμηνιόγεζεο
Αληηθείκελν αμηνιόγεζεο
Στθ γενικι εκτίμθςθ τθσ εικόνασ του 1ου ΕΡΑΛ Υμθττοφ το πεδίο με τθν μικρότερθ βακμολογία είναι το 5ο
(Εκπαιδευτικά αποτελζςματα). Πμωσ θ ολομζλεια ζκρινε ότι πρζπει να γίνει ςυςτθματικότερθ διερεφνθςθ
ςτον τομζα «Οργάνωςθ του ςχολείου» του 2ου πεδίου (Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Σχολείου) και ςτον τομζα
«Κλίμα και Σχζςεισ ςτο ςχολείο» του 3ου πεδίου.
Το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ είναι, ότι οι πικανζσ δράςεισ αναβάκμιςθσ ςτουσ τομείσ αυτοφσ κα βελτιϊςουν
το γενικό κλίμα τθσ λειτουργίασ του ςχολείου, που είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για κάκε άλλθ
παιδαγωγικι παρζμβαςθ. Επίςθσ οι δράςεισ αυτζσ εξαρτϊνται άμεςα από τισ ςυνιςτϊςεσ του ςχολείου
(διοίκθςθ και εκπαιδευτικοί) και όχι από άλλουσ φορείσ (π.χ. Ραιδαγωγικό, Σφμβουλοι και τριτοβάκμια
ιδρφματα για δράςεισ επιμορφϊςεων) οπότε με το ςθμερινό κεςμικό πλαίςιο τισ κακιςτοφν πιο
ρεαλιςτικζσ.
Αντικείμενο λοιπόν τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ είναι ο τομζασ «Οργάνωςθ ςχολείου» του 2ου πεδίου
(Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Σχολείου) και ο τομζασ «Κλίμα και Σχζςεισ ςτο ςχολείο» του 3ου πεδίου.

Πεγέο
Ρθγζσ από τισ οποίεσ αντλικθκαν οι κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ είναι:
Τα ερωτθματολόγια που υπάρχουν ςτο βοθκθτικό κείμενο “Διαδικαςίεσ & εργαλεία” που μασ
δόκθκε από τθν ομάδα του ζργου. Τα ερωτθματολόγια ςυμπλθρϊκθκαν από εκπαιδευτικοφσ,
μακθτζσ και γονείσ.
Το βιβλίο πρακτικϊν του ςυλλόγου κακθγθτϊν
Το θμερολόγιο ςυμβάντων του Διευκυντι.
Τα απουςιολόγια και ποινολόγια.
Το λογιςμικό μθχανοργάνωςθσ του ςχολείου “Επαφοσ”

Μεζνδνινγία εξγαζίαο
Πλα τα μζλθ των ομάδων δθμιοφργθςαν λογαριαςμό ςτο Gmail και χρθςιμοποίθςαν τα ςυνεργατικά
εργαλεία τθσ πλατφόρμασ gmail.
Δθμιουργικθκε email-list με τα email των μελϊν των ομάδων εργαςίασ. Μζςα από τθ λίςτα οι ςυντονιςτζσ
ενθμζρωναν τα μζλθ και δεχόντουςαν τισ ερωτιςεισ και παρατθριςεισ τουσ.
Δθμιουργικθκε κοινόχρθςτο ζγγραφο για τθ καταγραφι των ποςοτικϊν ςτοιχείων που αξιολογοφν τουσ
δείκτεσ. Στο ζγγραφο αυτό τα μζλθ κατζγραφαν τα ποςοτικά ςτοιχεία που ανζλαβαν να ςυλλζξουν.
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Οι πθγζσ από τισ οποίεσ ςυνζλεξαν τα ποςοτικά ςτοιχεία ιταν τα απουςιολόγια, το ποινολόγιο, τα
πρακτικά των ςυνεδριάςεων του ςυλλόγου εκπαιδευτικϊν, το θμερολόγιο ςυμβάντων του διευκυντι και
τθ βάςθ δεδομζνων τθσ εφαρμογισ μθχανοργάνωςθσ του ςχολείου “Επαφοσ”.
Δθμιουργικθκαν τα απαραίτθτα ερωτθματολόγια από τθν πλατφόρμα gmail και αναρτικθκαν ςε ειδικζσ
ιςτοςελίδεσ τθσ ιςτοκζςθσ του ΕΡΑΛ ΥΜΘΤΤΟΥ (1epal-ymitt.att.sch.gr). Σε μια ιςτοςελίδα ιταν τα
ερωτθματολόγια των εκπαιδευτικϊν ςτα οποία απαντοφςαν επϊνυμα, ςε μια δεφτερθ τα ερωτθματολόγια
των μακθτϊν που απαντοφςαν ανϊνυμα αλλά ςθμείωναν το τμιμα ςτο οποίο ανικουν και ςε μια τρίτθ οι
γονείσ. Για να ζχει κάποιοσ πρόςβαςθ ςτα ερωτθματολόγια ζπρεπε να διζκετε κωδικό.
Οι εκπαιδευτικοί ςυμπλιρωςαν τα ερωτθματολόγια ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ. Οι μακθτζσ τα
ςυμπλιρωςαν ανϊνυμα ςτα εργαςτιρια πλθροφορικισ, υπό τθν εποπτεία των κακθγθτϊν Ρλθροφορικισ
αλλά και ςτα εργαςτιρια των τομζων, ςτα οποία υπάρχει ςφνδεςθ με internet, υπό τθν εποπτεία των
κακθγθτϊν τθσ ειδικοτιτασ . Οι γονείσ ςυμπλιρωςαν ζντυπα ερωτθματολόγια κατά τθν θμζρα παραλαβισ
των βακμϊν.
Για κάκε ερϊτθςθ των ερωτθματολογίων υπολογίςτθκε ο μζςθ βακμολογία που δόκθκε από όλουσ όςουσ
απάντθςαν. Κατόπιν για κάκε κριτιριο υπολογίςτθκε από τισ ερωτιςεισ που το αξιολογοφν θ μζςθ
βακμολογία.Τα αποτελζςματα παρουςιάςτθκαν ςε μορφι ιςτογραμμάτων.
Δθμιουργικθκαν από τουσ ςυντονιςτζσ ζγγραφα με τουσ ςκελετοφσ των παραδοτζων κειμζνων ςτθ
πλατφόρμα gmail και ζγιναν κοινόχρθςτα ςε όλα τα μζλθ. Ζτςι κάκε μζλοσ ςτο λογαριαςμό του αυτόματα
είχε πάντα τθν τελευταία ζκδοςθ των κειμζνων τθν οποία μποροφςε να τθ ςυμπλθρϊςει και να τθ
διορκϊςει. Οι ςυντονιςτζσ παρακολουκοφςαν και ςυντόνιηαν τισ διορκϊςεισ από το ειδικό εργαλείο τθσ
πλατφόρμασ.
Βαςιςμζνεσ ςτα αποτελζςματα των επεξεργαςμζνων ςτοιχείων και απαντιςεων των ερωτθματολογίων οι
ομάδεσ κατζλθξαν ςε τελικά ςυμπεράςματα για τθν αξιολόγθςθ κάκε κριτθρίου που εκφράςτθκε με ζνα
βακμό από το 1 ζωσ το 4. Κατόπιν βακμολόγθςαν τουσ δείκτεσ, υπολογίηοντασ το μζςο όρο των βακμϊν
των κριτθρίων του κάκε δείκτθ. Από τον μζςο όρο των δεικτϊν κάκε τομζα βακμολόγθςαν τουσ τομείσ.
Ραράλλθλα από τθν ανάλυςθ των βακμολογιϊν των δεικτϊν και των τομζων, κατζλθξαν ςε
ςυμπεράςματα για τθν αξιολόγθςθ κάκε τομζα.
Οι ςυηθτιςεισ για τθν εξαγωγι των ςυμπεραςμάτων ζγιναν καταρχάσ με θλεκτρονικό τρόπο αλλά τθν
τελικι απόφαςθ τθν ζπαιρνε θ ομάδα ςε μια ςυνάντθςθ.
Οι ςυναντιςεισ ορίηονταν μια ςτο τζλοσ τθσ υλοποίθςθσ κάκε παραδοτζου και ςτο τζλοσ κάκε επιμζρουσ
εργαςίασ. Δθλαδι με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυμπλιρωςθσ και τθσ επεξεργαςίασ κάκε ερωτθματολογίου και
με τθν ολοκλιρωςθ κάκε κειμζνου.
Μετά τθ ςυηιτθςθ για τα αποτελζςματα αξιολόγθςθσ όλων των δεικτϊν τα μζλθ των ομάδων πρότειναν
δράςεισ για τθ βελτίωςθ τουσ. Οι προτάςεισ κωδικοποιικθκαν και ταξινομικθκαν ανάλογα με το πλικοσ
των εκπαιδευτικϊν που τισ πρότειναν.
Θ ολομζλεια, ςτθν 8θ ςυνάντθςθ, αποφάςιςε να προτείνει τισ δράςεισ που προτάκθκαν από τουσ
περιςςότερουσ εκπαιδευτικοφσ.
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Γ. Κφρια Αποτελζςματα Αξιολόγθςθσ του τομζα Α: ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ

Εηζαγσγή
Ο τομζασ οργάνωςθσ του ςχολείου αξιολογείται από τον δείκτθ 2.1.Διαμόρφωςθ και εφαρμογι του
ςχολικοφ προγράμματοσ.
Κριτιρια που προςδιορίηουν ποιοτικά και ποςοτικά τον δείκτθ είναι:
- Διαμόρφωςθ και εφαρμογι ενόσ λειτουργικοφ ωρολογίου προγράμματοσ που επιτρζπει τθν
ανάπτυξθ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν
- Υποςτιριξθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςυνεργαςίασ των εκπαιδευτικϊν
- Υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν ςτθν υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν
- Ρρογραμματιςμόσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων για εμπλουτιςμό του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν
Θ βακμολογία των κριτθρίων εξάχκθκε από:
ςτοιχεία μετριςιμα που ςυγκεντρϊκθκαν ςτο ςυνθμμζνο κείμενο “Μετριςιμοι δείκτεσ τομζων”.
ςυμπεράςματα από ερωτθματολόγια εκπαιδευτικϊν
και ερωτθματολόγια μακθτϊν
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Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ από ηα εξσηεκαηνιόγηα

Για κάκε ερωτθματολόγιο υπολογίςτθκε θ μζςθ βακμολογία για κάκε κριτιριο
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Κξηηήξην 1: Γηακόξθωζε θαη εθαξκνγή ελόο ιεηηνπξγηθνύ ωξνινγίνπ
πξνγξάκκαηνο πνπ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ

Το πρόγραμμα ςπουδϊν ςχεδιάηεται ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ ςφμφωνα με το αναλυτικό
πρόγραμμα κάκε τάξθσ και ςφμφωνα με τθν υπάρχουςα δφναμθ εκπαιδευτικϊν ςτο ςχολείο και το
αντίςτοιχο μακθτικό δυναμικό. Συνικωσ το πρόγραμμα τροποποιείται ςυνεχϊσ μζχρι τον Νοζμβριο,
μζχρισ ότου δθλαδι ολοκλθρωκοφν οι τοποκετιςεισ εκπαιδευτικϊν και οι μεταγραφζσ μακθτϊν.
Ο προγραμματιςτισ είναι ζνασ εκπαιδευτικόσ που ςχεδιάηει το Ωρολόγιο πρόγραμμα ξεκινϊντασ από τισ
εργαςτθριακζσ ϊρεσ των τομζων και των ειδικοτιτων ϊςτε να εξαςφαλίςει τθν διακεςιμότθτα των
εργαςτθριακϊν αικουςϊν, προςπακϊντασ να υπάρχει ςυνζχεια ςτισ εργαςτθριακζσ ϊρεσ ενόσ
μακιματοσ. Επίςθσ καταβάλλεται προςπάκεια ϊςτε οι εργαςτθριακζσ ϊρεσ να τοποκετοφνται ςτισ
τελευταίεσ με ςτόχο να διατεκοφν οι πρϊτεσ ϊρεσ ςε κρίςιμα κεωρθτικά μακιματα όπου απαιτείται
μεγαλφτερθ πνευματικι διαφγεια και ςυγκζντρωςθ.
Τα βαςικά προβλιματα που είχε να αντιμετωπίςει ο προγραμματιςτισ ιταν οι περιοριςμοί που τίκενται
από τουσ εκπαιδευτικοφσ που δεν ζχουν πλιρθ διακεςιμότθτα ςτο ςχολείο μασ αλλά μοιράηονται και ςε
άλλα ςχολεία. Ζτςι το πρόγραμμα αποκλίνει από τισ παιδαγωγικζσ ανάγκεσ και προςαρμόηεται ςε
διοικθτικζσ.
Από τα ποςοτικά ςτοιχεία παρατθροφμε ότι το πρϊτο τετράμθνο φετινοφ ςχολικοφ ζτουσ το ωρολόγιο
πρόγραμμα εφαρμόςτθκε κατά 80%. Οι λόγοι για τουσ οποίουσ δεν ζγινε μάκθμα ιταν οι δθμοτικζσ και
περιφερειακζσ κακϊσ και ςυνδικαλιςτικζσ εκλογζσ, περίπατοι και εκκλθςιαςμόσ
Από το ερωτθματολόγιο οιι ερωτιςεισ που ςχετίηονται με το πρϊτο ςκζλοσ του κριτθρίου (δθλαδι τθ
διαμόρφωςθ του προγράμματοσ) είναι οι πρϊτεσ δφο ςτο ερωτθματολόγιο των εκπαιδευτικϊν και θ
πρϊτθ ςε αυτό των μακθτϊν.
Από τισ απαντιςεισ παρατθροφμε ότι βακμολογοφνται το ίδιο και από τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ
μακθτζσ με βακμό ανάμεςα του μετρίου και του καλοφ .

Σχετικά με το δεφτερο ςκζλοσ, δθλαδι τθν εφαρμογι του προγράμματοσ, αντιςτοιχοφν οι ερωτιςεισ 3, 6,
7, 9, 10 για τουσ εκπαιδευτικοφσ και 2 και 4 για τουσ μακθτζσ.
Από τισ απαντιςεισ παρατθροφμε ότι θ τιρθςθ του προγράμματοσ βακμολογείται (~2.5) από μζτρια ωσ
καλι και από τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ.
Οι ερωτιςεισ όμωσ που αναφζρονται ςτθ ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ για τθν εφαρμογι του
προγράμματοσ βακμολογείται από του εκπαιδευτικοφσ κάτω από μζτρια ενϊ οι μακθτζσ παρουςιάηονται
περιςςότερο ικανοποιθμζνοι (λίγο πάνω από μζτρια).
Επίςθσ πρζπει να ςθμειϊςουμε τον κακό βακμό ικανοποίθςθσ (1.00: προβλθματικι) των εκπαιδευτικϊν
για τθ ςυνεργαςία τουσ με τουσ γονείσ.
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Τζλοσ ο βακμόσ για τθν τροποποίθςθ του προγράμματοσ ςε περιπτϊςεισ απουςίασ εκπαιδευτικϊν, οι
εκπαιδευτικοί βακμολογοφν με 2.00 (μζτρια). Ρράγματι γίνονται τροποποιιςεισ του προγράμματοσ αλλά
όχι με ςτόχο τθν κάλυψθ τθσ απϊλειασ διδακτικϊν ωρϊν αλλά τθν ςυμπφκνωςθ του ωραρίου με ςτόχο τθ
θρεμία και τθ ςυνζχεια τθσ ςχολικισ ηωισ.

Κξηηήξηα 2,3: Τπνζηήξημε θαη ζπληνληζκόο ηεο ζπλεξγαζίαο ηωλ
εθπαηδεπηηθώλ
Τπνζηήξημε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πνπδώλ

Ο ςυντονιςμόσ τθσ ςυνεργαςίασ των εκπαιδευτικϊν είναι ρόλοσ τθσ διεφκυνςθσ αλλά θ υποςτιριξθ ςε
επιςτθμονικζσ και παιδαγωγικζσ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν είναι κυρίωσ ευκφνθ των Συμβοφλων. Επίςθσ
ρόλοσ τθσ διεφκυνςθσ είναι να καλφπτει υλικοτεχνικά τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο ζργο τουσ.
Αυτό εκφράηεται και ςτισ απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν που αντιςτοιχοφν ςτισ ερωτιςεισ 7,8. Σχετικά με
τθν υποςτιριξθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν βακμολογείται περιςςότερο του μζτρια (2.36)
και ςτθν επιςτθμονικι και παιδαγωγικι ςτιριξθ απαντοφν με βακμό 1,73 (κάτω του μζτρια).

Κξηηήξην 4: Πξνγξακκαηηζκόο εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ γηα
εκπινπηηζκό ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ

Για να είναι ουςιαςτικι θ εκπαιδευτικι διαδικαςία ςε ζνα ςχολείο απαιτοφνται και άλλεσ εκπαιδευτικζσ
πρακτικζσ πζρα από τθν εφαρμογι του προγράμματοσ ςπουδϊν, όπωσ εκπαιδευτικά προγράμματα και
εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ. Με τα εκπαιδευτικά προγράμματα οι μακθτζσ μζςα από τθ δικι τουσ
δθμιουργικι δράςθ προςεγγίηουν τθ γνϊςθ και τθν ικανότθτα ςυνεργαςίασ. Επίςθσ οι εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ είναι απαραίτθτεσ δράςεισ, ειδικότερα ςε ζνα Επαγγελματικό Λφκειο, γιατί μζςα από αυτζσ οι
μακθτζσ γνωρίηουν τουσ χϊρουσ εφαρμογι των γνϊςεων που τουσ διδάςκονται.
Συνεπϊσ δείκτθσ τθσ ποιότθτασ μιασ ςχολικισ μονάδασ είναι το πλικοσ και θ ποιότθτα των εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων που υλοποιοφνται και το πλικοσ των μακθτϊν που ςυμμετζχουν.
Στο 1ο ΕΡΑΛ ΥΜΘΤΤΟΥ υλοποιοφνται τα τελευταία χρόνια το προγράμματα etwining και πρόγραμμα
COMMENIUS. Στα προγράμματα αυτά ςυμμετζχουν 8-10 μακθτζσ.
Επίςθσ κάκε ςχολικό ζτοσ οργανϊνονται και υλοποιοφνται 6-8 εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ. Οι ειδικότθτεσ
που ςυνικωσ οργανϊνουν επιςκζψεισ είναι του τομζα Υγείασ, Ρλθροφορικισ και Οχθμάτων. Οι μακθτζσ
που ςυμμετζχουν ςυνολικά είναι 60 με 70. Οι δράςεισ αυτζσ δεν προγραμματίηονται από τθν αρχι τθσ
ςχολικισ χρονιάσ αλλά από τουσ εκπαιδευτικοφσ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ. Θ αιτιολογία είναι ότι δεν
είναι δυνατόν να γνωρίηουμε από τισ αρχζσ του ζτουσ τισ ςυνκικεσ που κα επικρατοφν (κάλυψθ φλθσ,
γνωριμία του αντικειμζνου κεωρθτικά τουλάχιςτον, καιρικζσ ςυνκικεσ κτλ) τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο τθσ
επίςκεψθσ.
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Επίςθσ κάκε χρόνο ςτο ςχολείο οργανϊνονται ακλθτικοί αγϊνεσ αλλά και ςυμμετζχει το ςχολείο ςε
διαςχολικζσ ακλθτικζσ διοργανϊςεισ.
Οι ερωτιςεισ που αξιολογοφν το κριτιριο είναι, θ 4θ, 5θ και 11θ από το ερωτθματολόγιο των
εκπαιδευτικϊν. Από τισ απαντιςεισ προκφπτει ότι τα προγράμματα είναι λίγα (βακμόσ 1,5) δεν
προγραμματίηονται ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ (βακμόσ 1,5) και ο βακμόσ πραγματοποίθςθσ τουσ είναι
μζτριοσ. (Υπάρχουν πολλοί γραφειοκρατικοί παράγοντεσ που μποροφν να αναβάλουν ι να ακυρϊςουν ζνα
πρόγραμμα ι μια επίςκεψθ).
Οι μακθτζσ από τθν δικι τουσ ςκοπιά φαίνονται πιο ικανοποιθμζνοι από τα προγράμματα και τισ
εκπαιδευτικζσ δράςεισ που τουσ προςφζρονται (οι βακμοί ςτισ αντίςτοιχεσ ερωτιςεισ είναι μεγαλφτεροι
του 2).

Γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο γηα ηνλ Σνκέα
Ο ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι του ωρολογίου προγράμματοσ ςτο 1ο ΕΡΑΛ Υμθττοφ κρίνεται μζτριοσ ωσ
καλόσ. Ο αρικμόσ των πραγματοποιοφμενων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων είναι μικρόσ και θ ςυμμετοχι
των μακθτϊν ςε αυτά είναι μικρι. Επίςθσ οι επιςκζψεισ δεν προγραμματίηονται εξ αρχισ και πρζπει να
επεκτακοφν ςε όλεσ τισ ειδικότθτεσ.
Επειδι όμωσ θ εφαρμογι του προγράμματοσ δεν κρίνεται μόνο από πόςεσ ϊρεσ χάκθκαν, αλλά και από
τθν διάρκεια τθσ κάκε ϊρασ και το κλίμα που επικρατοφςε ςτθ τάξθ, κεωροφμε ότι ο δείκτθσ εφαρμογισ
του ωρολογίου προγράμματοσ εξαρτάται άμεςα από τουσ δείκτεσ του τομζα διοίκθςθσ του ςχολείου και
κυρίωσ του τομζα κλίμα και ςχζςεισ ςτο ςχολείο.
Σε ζνα ςχολείο όπου δεν γίνονται οι εφθμερίεσ των εκπαιδευτικϊν, δεν ςυηθτοφνται παιδαγωγικά
προβλιματα, υπάρχουν πολλζσ ωριαίεσ αποβολζσ και είναι κακό το κλίμα ςτισ ςχζςεισ μεταξφ των
παραγόντων που ςυμμετζχουν ςτθ λειτουργία του ςχολείου (μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, γονείσ) τότε θ
εφαρμογι του προγράμματοσ ειναι προβλθματικι.
Συνεπϊσ ο τόμζασ “ΟΓΆΝΩΣΘ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ” εξαρτάται άμεςα από τουσ τομείσ “ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΕΛΟΥ” και “ΚΛΛΜΑ ΚΑΛ ΣΧΕΣΕΛΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΛΟ”. Θ ουςιαςτικι αξιολόγθςθ του προχποκζτει και τθν
αξιολόγθςθ των άλλων τομζων με ςυνζπεια οι προτεινόμενεσ δράςεισ βελτίωςθσ του τομζα κα εμπίπτουν
και ςε άλλουσ τομείσ.

Δ. Προτεραιότθτεσ για Δράςθ του τομζα Α: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ

Σχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ οργάνωςθσ του Σχολείου προτείνονται τα εξισ:
1. Δθμιουργία Γραμματείασ
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Ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν είναι παιδαγωγικόσ και όχι διοικθτικόσ. Αν δεν δθμιουργθκεί μια ανεξάρτθτθ
γραμματεία που κα αποδεςμεφςει τουσ εκπαιδευτικοφσ από διοικθτικζσ εργαςίεσ δεν είναι εφκολο για το
ςχολείου να αναβακμιςκεί.
Οι υπευκυνοι τάξεισ κα ςυνεχίςουν να αςχολοφνται με καταγραφι απουςιϊν, ενθμζρωςθ καρτζλων και
διοικθτικό ζλεγχο για τθ γνθςιότθτα των πιςτοποιθτικϊν γζννθςθσ και όχι με τα προβλιματα, τθν πρόοδο
και τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν του τμιματοσ.
Ο υποδιευκυντισ κα ςυνεχίςει να ςυντάςςει ζγγραφα και να ςτζλνει ςτατιςτικά ςτοιχεία και δεν κα
ελζγχει τθν υλοποίθςθ των εφθμεριϊν, τθ τιρθςθ των κανονιςμϊν και τθν εφαρμογι του προγράμματοσ.
Ο Διευκυντισ κα ςυνεχίηει να αςχολείται και να αγχϊνεται με τα οικονομικά και τα μιςκολογικά κζματα
του ςχολείου και όχι με τθν επίλυςθ των προβλθμάτων λειτουργίασ του ςχολείου, τθ βελτίωςθ των
ςχζςεων του ςχολείου με τουσ γονείσ τουσ τοπικοφσ και τουσ επιςτθμονικοφσ φορείσ κακϊσ και τθν
ανάπτυξθ νζων παιδαγωγικϊν προγραμμάτων.
2. Σαφισ και ζγκαιροσ προγραμματιςμόσ
Κάκε Σεπτζμβριο να ςυντάςςεται προγραμματιςμόσ για όλεσ τισ παιδαγωγικζσ εκδθλϊςεισ του ςχολείου.
Επίςθσ να ςυντάςςεται προγραμματιςμόσ ςτόχων με μετριςιμουσ δείκτεσ για τθ κάκε ςχολικι χρονιά. Στο
τζλοσ τθσ χρονιάσ να γίνεται απολογιςμόσ των ςτόχων.
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Δ. Κύξηα Απνηειέζκαηα Αμηνιόγεζεο ηνπ ηνκέα : ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΥΔΔΙ
ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ

Εηζαγσγή
Ο τομζασ Α. Κλίμα και ςχζςεισ ςτο ςχολείο αξιολογείται από τουσ δείκτεσ:
- Σχζςεισ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν
- Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν μακθτϊν
- Σχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν
- Σχζςεισ μεταξφ ςχολείου – γονζων
- Σχζςεισ μεταξφ ςχολείου – φορζων

Δείθηεο: ρέζεηο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ
Κριτιρια που προςδιορίηουν ποιοτικά και ποςοτικά τον δείκτθ είναι:
- Ροιότθτα επικοινωνίασ, δθμιουργικι ςυνεργαςία και ςυλλογικι δράςθ
- Τακτικζσ ςυναντιςεισ και ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν
- Συνεργαςία εκπαιδευτικϊν με ζμφαςθ ςε παιδαγωγικά/διδακτικά κζματα

Ροςοτικά ςτοιχεία για τθ διερεφνθςθ του δείκτθ
Σχετικά για τα πιο πάνω κριτιρια ςθμειϊνουμε ότι:
Από τα πρακτικά του ςυλλόγου προκφπτει ότι το 1ο τετράμθνο του ςχολικοφ ζτουσ 2010-2011 ο
ςφλλογοσ ςυνεδρίαςε 16 φορζσ από τισ οποίεσ οι 5 ιταν κεςμοκετθμζνεσ (πχ ζκδοςθ
αποτελεςμάτων Σεπτεμβρίου, ανάκεςθ εργαςιϊν κλπ), οι 4 αφοροφςαν εκπαιδευτικά
προγράμματα και επιςκζψεισ και 5 για κακαρά εκπαιδευτικά κζματα όπωσ καταπολζμθςθ του
καπνίςματοσ ςτουσ μακθτζσ, δυςλεκτικοί μακθτζσ, παιδαγωγικόσ ςφλλογοσ για τθν πρόοδο και τισ
απουςίεσ των μακθτϊν ςτο 1ο τετράμθνο και μια παιδαγωγικι ςυνεδρίαςθ για αντιμετϊπιςθ
παραβατικισ ςυμπεριφοράσ μακθτοφ.
Δεν γίνονται κεςμοκετθμζνεσ ςυναντιςεισ ομάδων εργαςίασ εκπαιδευτικϊν.
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Θ ςυμμετοχι και ςυνεργαςία ςτθν εκπόνθςθ και υλοποίθςθ προαιρετικϊν εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων (ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο) υπάρχει τα τελευταία χρόνια με το πρόγραμμα etwinning και το Commenius. Το πρϊτο πρόγραμμα υλοποιείται κυρίωσ από μια εκπαιδευτικό και
8-10 μακθτζσ ενϊ ςτο δεφτερο προβλζπεται ςυνεργαςία αρκετϊν εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν.
Συνεργαςία εκπαιδευτικϊν ςε επιςτθμονικι δραςτθριότθτα, ςτθν προϊκθςθ εκπαιδευτικϊν
καινοτομιϊν και ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ δεν υπάρχει ςε
οργανωμζνο επίπεδο παρά μόνο ςε διαπροςωπικό και κυρίωσ μζςα από τθν θλεκτρονικι
πλατφόρμα eclass.
Υποςτθρικτικζσ δράςεισ προσ νζουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθ Σχολικι Μονάδα δεν υπάρχουν.
Καινοτόμεσ πρωτοβουλίεσ που υλοποιικθκαν ι υλοποιοφνται ςτο ςχολείο είναι:
o

θ οργάνωςθ κινθματογραφικϊν προβολϊν ςτο αμφικζατρο του ςχολειου για τουσ
μακθτζσ, τουσ φίλουσ τουσ και τουσ γονείσ τουσ.

o

Επίςθσ οργανϊνεται κάκε χρόνο ενδοςχολικό πρωτάκλθμα

Δεν παρουςιάςτθκαν φαινόμενα άρνθςθσ τθσ διεφκυνςθσ του ςχολείου ςε νζεσ πρωτοβουλίεσ
τουναντίον μάλιςτα θ Διεφκυνςθ υποςτιριξε υλικοτεχνικά τισ πιο πάνω πρωτοβουλίεσ.
Το ςχολείο τα τελευταία χρόνια διζκετε τον χϊρο του για μακιματα Ελλθνικϊν ςε ενιλικεσ
μετανάςτεσ και πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ του Διμου.
Ρροςφορζσ αλλθλεγγφθσ μεταξφ εκπαιδευτικϊν (π.χ. αιμοδοςία, ζρανοι, κλπ.) δεν είχαμε αλλά και
δεν παρουςιάςτθκε ανάγκθ.
Σε ότι αφορά τισ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν κοινωνικζσ ςχζςεισ ςθμειϊνουμε ότι:
Στθν αρχι του ζτουσ κόβουμε πίτα και ο Σφλλογοσ των κακθγθτϊν μαηεφει χριματα και προςφζρει
ςτον τυχερό τθσ νζασ χρονιάσ ζνα δϊρο.
Στο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ και ςαν αποχαιρετιςμόσ για το καλοκαίρι που ζρχεται ζχουμε
βραδινι ςυνεςτίαςθ ςε ταβζρνα.
Ρολλζσ φορζσ μετά από ςυνεδριάςεισ του Συλλόγου, ομάδα κακθγθτϊν ςυνεχίηει τθν παρζα με
κουβζντα και μεηεδάκι.
Οι εκπαιδευτικοί που ςυνταξιοδοτοφνται οργανϊνουν κάκε χρόνο αποχαιρετιςτιρια ςυνεςτίαςθ.
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Ερωτθματολόγιο για τισ Σχζςεισ μεταξφ των Εκπαιδευτικϊν

Αξιολόγθςθ Δείκτθ
Εξετάηοντασ τα ποςοτικά ςτοιχεία και το αποτζλεςμα του ςχετικοφ ερωτθματολογίου που απάντθςαν οι
εκπαιδευτικοί κρίνουμε ότι:
Αν και οι ςυνεδριάςεισ του ςυλλόγου είναι αρκετζσ, με παιδαγωγικό περιεχόμενο και όπωσ
κρίνουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί με ικανοποιθτικζσ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ, το επίπεδο των
ςχζςεων μεταξφ των εκπαιδευτικϊν είναι μζτριο.
Οι εκπαιδευτικοί μεταξφ τουσ ζχουν ςχετικά αρμονικζσ κοινωνικζσ ςχζςεισ, αλλά ςτο επιςτθμονικό
και εκπαιδευτικό πεδίο το επίπεδο ςυνεργαςίασ είναι χαμθλό. Αν εξαιρζςουμε τθν ανταλλαγι
υλικοφ μζςα από τθ πλατφόρμα eclass το εκπαιδευτικό υλικό παραμζνει ςτα ςυρτάρια του κάκε
εκπαιδευτικοφ.
Σπάνια πραγματοποιοφνται ςτοχευμζνεσ ςυναντιςεισ εμπλεκόμενων εκπαιδευτικϊν για
αντιμετϊπιςθ παιδαγωγικϊν προβλθμάτων, όπωσ παραβατικι ςυμπεριφορά τμιματοσ κακϊσ
επίςθσ και ενδοςχολικϊν επιςτθμονικϊν ενθμερϊςεων.
Θα μποροφςαμε να ποςοτικοποιιςουμε τθν βακμολογία του δείκτθ με βακμό 2,25 (τον μζςο όρο που
προκφπτει από τουσ βακμοφσ του ερωτθματολογίου)
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Δείθηεο: ρέζεηο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ καζεηώλ
Ο δείκτθσ αυτόσ ζχει τθ μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτθν διαμόρφωςθ του κλίματοσ ςτο ςχολείο.
Ενδεικτικά κριτιρια ποιότθτασ:
1. Ραιδαγωγικι ςχζςθ δαςκάλου-μακθτι
2. Ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν για δθμιουργικι ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν - μακθτϊν (π.χ. οργάνωςθ
εκδθλϊςεων, διευκζτθςθ προβλθμάτων τθσ μακθτικισ κοινότθτασ)
3. Σφμφωνθ με τουσ ςχολικοφσ κανόνεσ ςυμπεριφορά των μακθτϊν
4. Συμμετοχι των μακθτϊν ςτθ διαμόρφωςθ των ρυκμιςτικϊν πρακτικϊν που διζπουν τθ ςχολικι
ηωι
5. Δθμιουργικι ςυνεργαςία και ςυλλογικι δράςθ των μακθτϊν (π.χ. φπαρξθ ομίλων και ομάδων
δραςτθριοτιτων μακθτϊν για κζματα τθσ ςχολικισ ηωισ)
Ενδεικτικά ποςοτικά ςτοιχεία για τθ διερεφνθςθ του δείκτθ
Σχετικά με τθν ςυμπεριφορά των μακθτϊν ωσ προσ τουσ ςχολικοφσ κανόνεσ καταγράφουμε τα εξισ:
Ροινζσ κατά το 1ο Τετράμθνο του ςχ.ζτουσ 2010-2011

Σάξθ

μακθτζσ με
ποινι

ποςοςτό

ποινζσ

αποβολζσ για μια θ
περιςςότερεσ θμζρεσ

Α

22

38%

38

6

Β

14

14%

19

8

Γ

16

22%

36

3

Σχετικά με τθ ςυνεργαςία κακθγθτϊν και μακθτϊν ςτθ διαμόρφωςθ των ρυκμιςτικϊν πρακτικϊν που
διζπουν τθ ςχολικι ηωι καταγράφουνε τα εξισ:
Συνεργαςία μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν για διαχείριςθ προβλθμάτων, γίνεται με τθ μορφι
ςυμμετοχισ των προεδρίων 15μελουσ ι 5μελουσ ςε ςυνεδριάςεισ του ςυλλόγου κακθγθτϊν για
κζματα ποινϊν. Τζτοιεσ ςυνεδριάςεισ πραγματοποιικθκαν 2 φορζσ μζςα ςτο 1ο τετράμθνο του
ςχ.ζτουσ 2010-11.
Συμμετοχι και ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςτθν εκπόνθςθ και υλοποίθςθ προαιρετικϊν
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων (ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο) ζχουμε ςτο πρόγραμμα etwinning και ςτο
Commenius κακϊσ επίςθσ και ςτα ακλθτικά προγράμματα. Στο e-twinning ςυμμετζχουν 8-10 μακθτζσ και
1 κακθγιτρια. Στο Commenius 5-6 εκπαιδευτικοί και 10-15 μακθτζσ.
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Σχετικά με τθν ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν για δθμιουργικι ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν - μακθτϊν είχαμε:
τθν οργάνωςθ κινθματογραφικισ προβολισ ζνα Σάββατο για τουσ μακθτζσ και τουσ φίλουσ τουσ.
Για τθν εκδιλωςθ ςυνεργάςτθκαν κυρίωσ 1 εκπαιδευτικόσ και 3-5 μακθτζσ.
Με πρωτοβουλία των μακθτϊν του Α1 οργανϊκθκε πάρτι Χριςτουγζννων ςτθ τάξθ τουσ ςτο οποίο
ςυμμετείχαν και κακθγθτζσ τουσ.
Αρκετοί μακθτζσ μασ ςυμμετείχαν ςε οργανωμζνθ αιμοδοςία του ΕΡΑΛ Καιςαριανισ.
Σχετικά με Δθμιουργικι ςυνεργαςία και ςυλλογικι δράςθ των μακθτϊν (π.χ. φπαρξθ ομίλων και ομάδων
δραςτθριοτιτων μακθτϊν για κζματα τθσ ςχολικισ ηωισ) ςθμειϊνουμε ότι:
μζςα ελεφκερθσ ζκφραςθσ των μακθτϊν ςτο πλαίςιο του ςχολείου (π.χ. πίνακεσ ανακοινϊςεων,
εφθμερίδα, ιςτολόγια κλπ) δεν υπάρχει κανζνα.
Στο μάκθμα τθσ πλθροφορικισ το τμιμα Βπλθροφορικισ δθμιουργεί ομάδα ςτο facebook
Επίςθσ ςε πολλά μακιματα οι μακθτζσ ετοιμάηουν εργαςίεσ που τισ παρουςιάηουν ςτο τμιμα
τουσ κακϊσ και οργανϊνονται ςυηθτιςεισ ςε διάφορα κζματα.
Σχετικά με Δράςεισ εξωδιδακτικισ υποςτιριξθσ των μακθτϊν από εκπαιδευτικοφσ ςθμειϊνουμε τθν
δθμιουργία και ανάρτθςθ αςκιςεων κακϊσ και εκπαιδευτικοφ υποςτθρικτικοφ υλικοφ ςτθ πλατφόρμα
eclass από 6 εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου. Επίςθσ αναφζρουμε ότι θ πρόςκετθ διδακτικι ςτιριξθ
λειτουργοφςε ςτο ςχολείο μασ αρκετά πετυχθμζνα τα τελευταία χρόνια. Εφζτοσ όμωσ δεν εγκρίκθκε.
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Ερωτθματολόγιο εκπαιδευτικϊν για Σχζςεισ Εκπαιδευτικϊν -Μακθτϊν

Ερωτθματολόγιο Μακθτϊν για Σχζςεισ Εκπαιδευτικϊν -Μακθτϊν
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Γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο γηα ηνλ δείθηε

Από τα ποςοτικά ςτοιχεία και τα ερωτθματολόγια παρατθροφμε ότι:
οι μακθτζσ του ςχολείου μασ παρουςιάηουν αντικανονιςτικι και παραβατικι ςυμπεριφορά (38% τθσ Α
τάξθσ με ποινζσ, μεγάλοσ αρικμόσ πολυ-ιμερων αποβολϊν και περιςτατικά βίασ). Οι ςυμπεριφορά αυτι
εξθγείται αν ςυνυπολογιςουμε τα προβλθματικά περιβάλλοντα μζςα ςτα οποία μεγαλϊνει μεγάλοσ
αρικμόσ μακθτϊν, τθν ζλλειψθ υψθλϊν ςτόχων για τθ ηωι τουσ και το μεγάλο ποςοςτό μακθςιακϊν
προβλθμάτων. Κεωροφμε ότι αυτό είναι το μεγαλφτερο πρόβλθμα του ςχολείου μασ.
Θ ανάπτυξθ και διαχείριςθ καλϊν ςχζςεων με αυτοφ του τφπου μακθτζσ είναι δφςκολθ. Ραρόλα αυτά τα
τελευταία χρόνια θ κατάςταςθ βελτιϊνεται. Αυτό φαίνεται και από τθ γνϊμθ που ζχουν οι μακθτζσ για
τουσ κακθγθτζσ ςτο αντίςτοιχο ερωτθματολόγιο Θ αξιολόγθςθ, ςε ότι αφορά το αν είναι δίκαιοι, αν
βοθκοφν, ςυμπαραςτζκονται, ςυνεργάηονται, προςπακοφν, είναι μεταξφ μετρίου και καλοφ.
Αντίςτοιχα οι εκπαιδευτικοί πιςτεφουν ότι διαχειρίηονται τουσ μακθτζσ με ευαιςκθςία, ςυνζπεια και
διακριτικότθτα (βακμόσ 2,9) και υποδεικνφουν τθν αντικανονιςτικι, προβλθματικι ςυμπεριφορά των
μακθτϊν (βακμόσ 1,6).
Επίςθσ προκφπτει θ μθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ διαμόρφωςθ των κανόνων και των ρυκμιςτικϊν
πρακτικϊν ςτθ λειτουργία του ςχολείου. Μια τζτοια ςυμμετοχι κα ανζβαηε τον δείκτθ υπευκυνότθτασ και
κα εξοικείωνε τουσ μακθτζσ με τουσ κανόνεσ

Δείθηεο : ρέζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ
Ενδεικτικά ποςοτικά ςτοιχεία για τθ διερεφνθςθ του δείκτθ
Σχετικά με περιςτατικά βίασ μεταξφ ςυμμακθτϊν που απαςχόλθςαν τον Σφλλογο Διδαςκόντων ι τθ
Διεφκυνςθ του ςχολείου (αρικμόσ, ςυχνότθτα) ςθμειϊνουμε ότι :
Το πλικοσ και θ ζνταςθ των περιςτατικϊν ζχει μειωκεί τα τελευταία χρόνια. Ρριν από 3-4 χρόνια
είχαμε περιςτατικά ομαδικϊν ςυγκροφςεων ςτο ςχολείο με ρατςιςτικά χαρακτθριςτικά. Τα
τελευταία 2 χρόνια είχαμε μεμονωμζνα περιςτατικά βίαιθσ ςυμπεριφοράσ για λόγουσ αυτοδικίασ
αλλά και απειλθτικι βία προσ μεμονωμζνα παιδιά.
Ρεριςτατικά αλλθλεγγφθσ μεταξφ ςυμμακθτϊν δεν είχαμε.
Συλλογικζσ προςπάκειεσ με πρωτοβουλία τθσ μακθτικισ κοινότθτασ είχαμε μόνο για διοργάνωςθ εορτϊν.

Ερωτθματολόγιο μακθτϊν για τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ
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Γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο γηα ηνλ δείθηε

Τα περιςτατικά βίασ ζχουν μειωκεί ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια. Οι μακθτζσ φζτοσ, όπωσ προκφπτει
από το ερωτθματολόγιο) γριγορα προςαρμόηονται (βακμόσ 2,8), αιςκάνονται αςφαλείσ και οι ρατςιςτικζσ
απόψεισ και ςυμπεριφορζσ είναι ςχεδόν ανφπαρκτεσ.
Θ ταυτότθτα των μακθτϊν ςαν ομάδασ με ομόνοια και αλλθλεγγφθ είναι μζτρια.
Ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ για τον δείκτθ “Σχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν” όπωσ υπολογίηεται από το
ερωτθματολόγιο είναι 2,43 (περιςςότερο από μζτρια).

Δείθηεο Αμηνιόγεζεο: ρέζεηο κεηαμύ ρνιείνπ – Γνλέσλ
Ενδεικτικά κριτιρια ποιότθτασ:
1. Αποτελεςματικοί μθχανιςμοί τακτικισ και αμφίδρομθσ επικοινωνίασ μεταξφ ςχολείου και γονζων.
2. Ροιότθτα πλθροφοριϊν που ανταλλάςςονται με τουσ γονείσ
3. Ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν για δθμιουργικι ςυνεργαςία με το Σφλλογο Γονζων

Ενδεικτικά ποςοτικά ςτοιχεία για τθ διερεφνθςθ του δείκτθ
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Σχετικά με το πρϊτο κριτιριο ςθμειϊνουμε ότι:
Το πρϊτο τετράμθνο του ςχολικοφ ζτουσ 2010-2011 ζχουμε οργανϊςει δφο ςυναντιςεισ
ενθμζρωςθσ γονζων.
Οι ςυναντιςεισ ζγιναν απογευματινζσ ϊρεσ (μετά τθσ 6:30 μμ) ϊςτε να μθν υπάρχει πρόβλθμα
ςτουσ εργαηόμενουσ γονείσ.
Για να εξαςφαλιςκεί θ ςυμμετοχι των γονζων, πριν από κάκε ςυνάντθςθ εκπαιδευτικοί του
ςχολείου ειδοποίθςαν τθλεφωνικά κάκε ζναν από τουσ γονείσ.
Για κζματα όπωσ αποβολζσ, μεγάλοσ αρικμόσ απουςιϊν ι και ψυχολογικά προβλιματα
μακθτϊν/τριϊν που υπζπεςαν ςτθν αντίλθψθ τθσ διεφκυνςθσ και των εκπαιδευτικϊν γίνονται
ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ. Οι ςυναντιςεισ αυτζσ οργανϊνονται από τθν Διεφκυνςθ του
ςχολείου. Στο πρϊτο φετινό τετράμθνο είχαμε περιςςότερεσ από 10 τζτοιεσ ςυναντιςεισ.
Σχετικά με το δεφτερο κριτιριο ςθμειϊνουμε ότι:
Στθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ μοιράηεται ο κανονιςμόσ του ςχολείου ςτουσ γονείσ κακϊσ και
ενθμερωτικό υλικό για το ςχολείο και τισ προοπτικζσ που δίνει ςτα παιδιά τουσ.
Φζτοσ ςτισ τακτικζσ ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ ζγιναν ομιλίεσ από τθ διεφκυνςθ πάνω ςε
παιδαγωγικά κζματα κακϊσ επίςθσ ομιλίεσ ενθμζρωςθσ για τον επαγγελματικό προςανατολιςμό
των παιδιϊν κακϊσ και ομιλία για το Μντερνετ και τον εκιςμό από τα θλεκτρονικά παιχνίδια.
Σχετικά με το τρίτο κριτιριο ςθμειϊνουμε ότι:
Σφλλογοσ γονζων δεν υπάρχει αλλά γίνονται μεμονωμζνεσ προςπάκειεσ από μερικοφσ
εκπαιδευτικοφσ, είτε με τθλεφωνικζσ επικοινωνίεσ, είτε με ςυναντιςεισ ςτο ςχολείο, να
ςυνεργαςκοφν με τουσ γονείσ για τθν διαχείριςθ προβλθμάτων των μακθτϊν.
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Ερωτθματολόγιο Εκπαιδευτικϊν για ςχζςεισ Σχολείου γονζων

Από τισ απαντιςεισ του ερωτθματολογίου ςυμπεραίνουμε ότι:
οι εκπαιδευτικοί κρίνουν ότι οι γονείσ δεν βοθκοφν ςτθν επίλυςθ των προβλθμάτων του ςχολειου
(βακμόσ 1,7), οφτε είναι αρωγοί ςτο ζργο των εκπαιδευτικϊν (βακμόσ 1,3).
Το ενδιαφζρον για τθν πρόοδο των παιδϊν τουσ είναι κάτω του μετρίου.
Θ ςυμμετοχι τουσ ςτισ εκδθλϊςεισ του ςχολειου είναι ελάχιςτθ (βακμόσ 1,1),
Επίςθσ οι εκπαιδευτικοί πιςτεφουν ότι δεν ζχουν καλι ενθμζρωςθ από τουσ γονείσ για το
περιβάλλον ςτο οποίο ηουν οι μακθτζσ. Με αποτζλεςμα να κάνουν λάκθ ςτο τρόπο που
αντιμετωπίηουν τουσ μακθτζσ.
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Ερωτθματολόγιο Γονζων για τθ ςχζςθ τουσ με το ςχολείο

Από τισ απαντιςεισ των γονζων βλζπουμε ότι κεωροφν ότι:
Ο βακμόσ οργάνωςθσ τθσ ενθμζρωςθσ των γονζων από τθ μεριά του ςχολείου είναι πολφ καλόσ.
Αιςκάνονται φιλικά με το ςχολείο
Ενθμερϊνονται για τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ ςε ουςιαςτικζσ ςυναντιςεισ με τουσ
εκπαιδευτικοφσ
Γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο γηα ηνλ δείθηε
Από τα ποςοτικά ςτοιχεία και τα ερωτθματολόγια βλζπουμε ότι υπάρχει μικρό ενδιαφζρον επικοινωνίασ
των γονζων με το ςχολείο (δεν υπάρχει ςφλλογοσ, οι κακθγθτζσ απαντοφν αρνθτικά για το ενδιαφζρον των
γονζων). Από τθ μεριά του ςχολείου γίνονται προςπάκειεσ να βελτιωκοφν οι ςχζςεισ ςχολείο - γονζων
(ςυναντιςεισ ςε μθ εργάςιμεσ ϊρεσ και οι γονείσ απαντοφν πολφ κετικά για το ςχολείο)
Ριςτεφουμε ότι αν και οι γονείσ βακμολογοφν με μζςο όρο 3,35 (από καλά ζωσ πολφ καλά) οι ςχζςεισ δεν
είναι τόςο καλζσ αν δοφμε τισ βακμολογίεσ των εκπαιδευτικϊν (μζςοσ βακμόσ 1,6 -κακζσ ζωσ μζτριεσ).

Γενικό ςυμπζραςμα είναι ότι οι ςχζςεισ γονζων - χολείου δεν είναι καλζσ παρά τισ προςπάκειεσ που
κάνει το ςχολείου και οι εκπαιδευτικοί του, κάτι που το αναγνωρίηουν και οι γονείσ.
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Δείθηεο Αμηνιόγεζεο: 3.4. ρέζεηο κεηαμύ ρνιείνπ – Φνξέσλ
Ενδεικτικά κριτιρια ποιότθτασ
Ζνα είναι το κριτιριο που αξιολοεί τον δείκτθ:
Θ εποικοδομθτικι επικοινωνία και ςυνεργαςία με εκπαιδευτικζσ αρχζσ και φορείσ, τθν τοπικι και
ευρφτερθ κοινωνία (ςυχνότθτα, περιεχόμενο και ποιότθτα τθσ επικοινωνίασ)
Ενδεικτικά ποςοτικά ςτοιχεία για τθ διερεφνθςθ του δείκτθ
Θ επικοινωνία τθσ διεφκυνςθσ με το γραφείο Ε.Ε. είναι, τθλεφωνικά, ςχεδόν κακθμερινι και
ουςιαςτικι. Επίςθσ ςθμειϊνουμε ότι ζγιναν 3 ςυναντιςεισ με τον προϊςτάμενο του γραφείου για
εκπαιδευτικά- διοικθτικά κζματα.
Οι ςυναντιςεισ τθσ Διεφκυνςθσ του ςχολείου με εκπροςϊπουσ του Διμου ι/και τθσ Σχολικισ
Επιτροπισ είναι περιςςότερεσ των 6 κάκε μινα και θ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων ςφντομθ.
Το 1ο τετράμθνο φζτοσ ζγιναν ςυναντιςεισ με τουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ των τομζων
πλθροφορικισ (2 ςυναντιςεισ) και υγείασ (1 ςυνάντθςθ) κακϊσ και 3 ςυναντιςεισ για κζματα του
προγράμματοσ Αυτοαξιολόγθςθσ..
Το ςχολείο μασ ςυνεργάηεται με το ΕΡΑΛ και τθν ΕΡΑΣ ΚΑΛΣΑΛΑΝΙΣ για τθν εφαρμογι που
προγράμματοσ χρθςιμοποιϊντασ από κοινοφ μερικά εργαςτιρια
Το ςχολείο μασ ςυνεργάηεται φζτοσ με τθν ΑΣΡΑΛΤΕ για εκπόνθςθ υποδειγματικϊν διδαςκαλιϊν
από τελειόφοιτουσ φοιτθτζσ.
Υπάρχει κλθροδότθμα για ετιςια αμοιβι χρθματικοφ ποςοφ ςτον καλφτερο μακθτι του ςχολείου
που είναι και δθμότθσ του Υμθττοφ ι τθσ Θλιοφπολθσ.
Το ςχολειο οργανϊνει 4-5 ενθμερωτικζσ ομιλίεσ, ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, ςτα γφρω
Γυμνάςια και Γενικά Λυκεια προσ τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ τουσ με ςτόχο να γνωρίςουν τισ
δυνατοτθτεσ και τισ προοπτικζσ του 1ου ΕΡΑΛ Υμθττοφ.
Επίςθσ διατθρεί Λςτοςελίδα που αναγράφονται όλεσ οι απαραίτθτεσ ενθμερωτικζσ πλθροφορίεσ
κακϊσ και όλεσ οι εκδθλϊςεισ.
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Ερωτθματολόγιο Εκπαιδευτικϊν για τθ ςχζςθ Σχολείου με Φορείσ

Από τισ απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν φαίνεται ότι:
Το ςχολείο ζχει καλι ςχζςθ και υποςτθρίηεται ςθμαντικά από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ ζωσ
ςιμερα.
Οι ςυνεργαςία του όμωσ με επιςτθμονικοφσ φορείσ είναι πολφ μικρι (βακμόσ ~1),
Οι δράςεισ ενθμζρωςθσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ κρίνονται μζτριεσ.
Θ ςυνεργαςία με τισ εκπαιδευτικζσ αρχζσ κακζσ.
Θ ςυνεργαςία με ςχολεία από τα οποία προζρχονται οι μακθτζσ (πχ.Γυμνάςια και Γενικά Λφκεια)
είναι ανφπαρκτθ.
Θ ςυμμετοχι του ςχολείου ςτθν τοπικι κοινότθτα κρίνεται ανάμεςα από κακι ζωσ μζτρια
Θ αξιοποίθςθ φορζων υποςτιριξθσ όπωσ ΚΡΕ, ΚΕΔΔΥ κλπ) από κακι ζωσ μζτρια.
Και θ ςτιριξθ από ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ από κακι ζωσ μζτρια.
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Γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο γηα ηνλ δείθηε

Το ςχολείο ζωσ ςιμερα είχε πολφ καλζσ ςχζςεισ με τον Διμο Υμθττοφ. Αποτελζςματα αυτισ τθσ ςχζςθσ
φαίνονται ςτθν κτιριακι και εξοπλιςτικι αναβάκμιςθ του ςχολείου τα τελευταία 4 χρόνια.
Οι ςχζςεισ με τισ εκπαιδευτικζσ αρχζσ, αν και θ επικοινωνία μαηί τουσ είναι ςυχνι, δεν είναι τόςο καλζσ.
Θ ενθμζρωςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ ςχετικά με το ςχολείο είναι μζτρια και θ ςχζςθ με τουσ ςυμβοφλουσ
αν εξαιρζςουμε μερικζσ ειδικότθτεσ δεν είναι καλι.
υνολικά θ μζςθ βακμολογία που προκφπτει από το ερωτθματολόγιο των εκπαιδευτικϊν είναι 1,9
δθλαδι λίγο κάτω από το μζτριο.

Γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο γηα ηνλ ηνκέα
Αξιολογϊντασ τθ βαρφτθτα των δεικτϊν του τομζα κρίνουμε ότι τθ μεγαλφτερθ βαρφτθτα ζχει ο δείκτθσ
«Σχζςεισ εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν».Το καλό κλίμα ςτθν τάξθ είναι θ βαςικότερθ παράμετροσ ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία.
Ακολουκεί ο δείκτθσ ςχζςεων γονζων με το ςχολείο. Ο εκπαιδευτικόσ ςτθν δουλειά του ζχει ζναν μόνο
ςφμμαχο τον γονιό. Ρολλά προβλιματα των μακθτϊν ξεκινοφν από τα περιβάλλοντά τουσ αλλά και θ
καλφτερθ πθγι για να μάκουμε τουσ μακθτζσ μασ είναι να ςυηθτιςουμε με τουσ γονείσ τουσ.
Ο δείκτθσ «Σχζςεων μεταξφ των εκπαιδευτικϊν» είναι το ίδιο ςθμαντικόσ με τον προθγοφμενο δείκτθ. Ζνα
ςχολείο με διαταραγμζνεσ ςχζςεισ ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ δεν μπορεί να λειτουργιςει. Θ εργαςία
τθσ εκπαίδευςθσ είναι ςυνεργατικι. Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να ανταλλάςουν απόψεισ, γνϊςεισ και
εμπειρίεσ. Οι παιδαγωγικζσ πολιτικζσ που εφαρμόηονται ςτουσ μακθτζσ ενόσ τμιματοσ από κάκε
παιδαγωγό, να ακολουκεί μια ενιαία ςυμπεφωνθμζνθ ςτρατθγικι από όλουσ τουσ διδάςκοντεσ ςτο
τμιμα.
Ο δείκτθσ «Σχζςεισ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ» είναι ςθμαντικόσ αλλά και εφκολα διαχειρίςιμοσ ςε ςχολεία
με καλό επίπεδο «Σχζςεων κακθγθτι - μακθτι». Συνικωσ οι πράξεισ παρενόχλθςθσ και βίασ ςε ζνα
ςχολείο εμφανίηονται όταν δεν υπάρχει εμπιςτοςφνθ των μακθτϊν προσ τουσ κακθγθτζσ και δεν
λειτουργεί το ςφςτθμα δικαιοςφνθσ του ςχολείου. Πταν οι εκπαιδευτικοί είναι κοντά ςτουσ μακθτζσ, όχι
μόνο ςτο μάκθμα αλλά και ςτθν αυλι τότε γριγορα αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίηουν τισ
προβλθματικζσ ςυμπεριφορζσ.
Ο δείκτθσ «Σχζςεισ με τουσ φορείσ» και κυρίωσ με τον διμο είναι επίςθσ ςθμαντικόσ. Θ καλι υποδομι και
οι καλζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ του ςχολείου βοθκοφν ςθμαντικά ςτθν βελτίωςθ του κλίματοσ ςτο ςχολείο.
Ζνα ςχολείο που δεν είναι βαμμζνο, είναι βρϊμικο και χωρίσ κζρμανςθ δεν μπορεί να λειτουργιςει
παιδαγωγικά.
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Ππωσ ζχουμε ιδθ αναδείξει το 1ο ΕΡΑΛ ΥΜΘΤΤΟΥ είναι ζνα ςχολείο με «δφςκολα» παιδιά. Το κλίμα και οι
ςχζςεισ ςε ζνα τζτοιο ςχολείο είναι πολφ εφκολο να χαλάςουν. Τα παιδιά με τα ςυςςωρεμζνα
προβλιματά τουσ και τθ δφςκολθ ηωι πολφ εφκολα χάνουν τθν αυτοκυριαρχία τουσ και γίνονται βίαια.
Επίςθσ τα περιςςότερα, και ειδικά τα παιδιά των μεταναςτϊν (29% του ςυνόλου των μακθτϊν μασ), ζχουν
μειωμζνθ εμπιςτοςφνθ ςτα ςυςτιματα δικαιοςφνθσ και φυςικά και ςτο ςφςτθμα δικαιοςφνθσ του
ςχολείου.
Το ςχολείο μασ για ςθμαντικό ποςοςτό παιδιϊν, κυρίωσ τθσ Α τάξθσ, λειτουργεί ωσ χϊροσ κοινωνικισ
ζνταξθσ.
Θ εργαςία των εκπαιδευτικϊν γίνεται δφςκολθ. Απαιτοφνται ιδιαίτερεσ παιδαγωγικζσ γνϊςεισ, αυξθμζνθ
ευαιςκθςία και ανοχι. Ζτςι αν και ο δείκτθσ «Σχζςεων Εκπαιδευτικϊν μακθτϊν» βακμολογείται από τουσ
μακθτζσ με βακμό ικανοποίθςθσ πάνω από το μζτριο, αναγνωρίηοντασ τθν προςπάκεια που ζγινε τα
τελευταία χρόνια, κρίνουμε ότι χρειάηεται να βελτιωκεί πολφ περιςςότερο. Από τα ποςοτικά ςτοιχεία των
κριτθρίων του δείκτθ (π.χ. ποινζσ, απουςίεσ) και από τα ερωτθματολόγια των εκπαιδευτικϊν αξιολογοφμε
τον δείκτθ κάτω του μετρίου. Και επειδι θ βαρφτθτά του είναι μεγάλθ πιςτεφουμε ότι οι δράςεισ
βελτίωςθσ που κα προτακοφν πρζπει να επικεντρωκοφν ςε αυτόν το δείκτθ.
Σχετικά με τον δείκτθ «Σχζςεισ Σχολείου – γονζων» βλζπουμε ότι ζχει βακμολογθκεί κάτω του μετρίου
ζωσ κακζσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ και πολφ υψθλά από τουσ γονείσ. Σε μια πρϊτθ εξιγθςθ αυτισ τθσ
αντίκεςθσ, πιςτεφουμε ότι οφείλεται από τθ μια, ςτισ προςπάκειεσ του ςχολείου για τθ βελτίωςθ των
ςχζςεων (ςυναντιςεισ το απόγευμα, τθλεφωνικζσ επικοινωνίεσ κλπ) και από τθν άλλθ ςτθ απογοιτευςθ
των εκπαιδευτικϊν για τθν μθ ανταπόκριςθ από πολλοφσ γονείσ (πχ. δεν ζχουμε ςφλλογο γονζων).
Ο δείκτθσ ζχει βαρφτθτα και πρζπει να βελτιωκεί άμεςα.
Σχετικά με τθ «ςχζςθ του ςχολείου με φορείσ» θ βακμολόγθςθ του δείκτθ με βακμό «μζτρια» δεν
ςχετίηεται με τθ ςχζςθ του ςχολείου με τον διμο που είναι πολφ καλι αλλά με τον ελάχιςτο βακμό
ςυνεργαςίασ με υποςτθρικτικοφσ φορείσ όπωσ ΚΔΔΥ, ΚΡΕ αλλά και με ςυμβοφλουσ. Επίςθσ ςτο κακό
βακμό ςυμβάλει και θ μθ ικανοποιθτικι ςχζςθ κακϊσ και τα παράπονα από τθ προϊςτάμενθ διοίκθςθ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τθσ αλλαγισ του πλαιςίου ςυνεργαςίασ με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ λόγω του
Καλλικράτθ (Συγχωνεφτθκε ο διμοσ Υμθττοφ με το Διμο Δάφνθσ) πρζπει να προχωριςουμε ςε δράςεισ
ενθμζρωςθσ και ανακζρμανςθσ με τθν νζα διοίκθςθ. Ιδθ άμεςα προζκυψε πρόβλθμα με τθ πικανότθτα
να ςταματιςει θ υποςτιριξθ του ςχολείου μασ με ψυχολόγο. Ζνασ κεςμόσ που λειτοφργθςε πολφ κετικά
για το ςχολείο τα τελευταία χρόνια.
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Σ. Πξνηεξαηόηεηεο γηα Γξάζε ηνπ ηνκέα Α: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ
ΥΔΔΙ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ βακμολογίεσ αξιολόγθςθσ για κάκε κριτιριο τα μζλθ των ομάδων πρότειναν
δράςεισ για τθ βελτίωςθ των δεικτϊν του κάκε τομζα.

α/α
1
2
6
3
4
5
7
8

Πρόταςθ δράςθσ
Δείκτθσ: χζςεισ εκπαιδευτικϊν μακθτϊν
Συνζντευξθ από μακθτζσ
Μζντορεσ- Σφμβουλοι κακθγθτζσ για παραβατικά παιδιά
Σεμινάριο για παραβατικά και αντικανονιςτικά παιδιά
Συμβοφλιο τμιματοσ κάκε 2 μινεσ
Αξιολόγθςθ του μακιματοσ και προτάςεισ βελτίωςθσ από μακθτζσ
Κοινζσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ μακθτϊν εκπαιδευτικϊν (π.χ. αγϊνεσ βόλεϊ κλπ)
Εργαςία ςχετικι με τθν ποινι
Ενιςχυτικι διδαςκαλία

Πλικοσ
κακθγθτϊν
που τθν
πρότειναν
4
3
2
2
2
2
1
1

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Δείκτθσ: χζςεισ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν
παιδαγωγικζσ ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν ίδιασ ειδικότθτασ ι τμθμάτων
κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ και εκδρομζσ
Θλεκτρονικά εργαλεία ςυνεργαςίασ
ομάδεσ εργαςίασ εκπαιδευτικϊν ςε παιδαγωγικά ι επιςτθμονικά κζματα
κοινωνικζσ δράςεισ( δενδροφυτεφςεισ κλπ)
γυμναςτικι ςτο προαφλιο και μεταξφ τουσ μακιματα
ευρωπαϊκά προγράμματα
ςυμετοχι ςε πάρτυ μακθτϊν
κακθγθτζσ μζντορεσ για νζουσ κακθγθτζσ
ςυναντιςεισ γνωριμίασ με άλλα ςχολεία
ενθμερωτικό υλικό ςε νζουσ εκπαιδευτικοφσ

4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8

Δείκτθσ: χζςεισ των γονζων με το ςχολείο
δθμιουργία ςυλλόγου γονζων
Βραδιζσ ενθμζρωςθσ γονζων ανά τμιμα (με καφζ και γλυκά)
Σχολι γονζων
Οργάνωςθ και χριςθ τθσ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ με γονείσ
Κοινζσ δράςεισ με τουσ γονείσ
Θλεκτρονικά εργαλεία επικοινωνίασ
Γραπτι ενθμερωτικι ζκκεςθ για τθ πρόοδο των μακθτϊν
ςυνεργαςία με κοινωνικό λειτουργό

5
4
3
3
3
2
1
1

α/α
1
2
3
4

Δείκτθσ: Δράςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ του ςχολείου
Δθμιουργία Γραμματείασ
Ρρογραμματιςμόσ και παρακολοφκθςθ ςτόχων
Ρρογραμματιςμόσ δραςτθριοτιτων ςτθ αρχι του ζτουσ
Συνεργαςία ςτθν οργάνωςθ με τουσ μακθτζσ

1
1
1
1
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5
6
7
8
9

Συνεργαςία με ςυμβοφλουσ ςτθν αρχι κάκε ζτουσ
Αφξθςθ του υποχρεωτικοφ ωραρίου για αναπλθρϊςεισ ι παιδαγωγικζσ ςυναντιςεισ
Θλεκτρονικά εργαλεία ενθμζρωςθσ
Ομάδα διαχείριςθσ κρίςθσ
Εφθμερίεσ με παρουςιολόγιο

1
1
1
1
1

Από τισ προτάςεισ επιλζχκθκαν αυτζσ που προτάκθκαν από τουσ περιςςότερουσ
Ζτςι για τθ βελτίωςθ του δείκτθ “Σχζςεισ εκπαιδευτικϊν - Μακθτϊν”, που πιςτεφουμε ότι είναι και ο
ςθμαντικότεροσ από τουσ δείκτεσ του τομζα “Κλίμα και ςχζςεισ ςτο ςχολειο”, προτείνονται τα εξισ:
1. Οργανωμζνο πρόγραμμα ςυνεντεφξεων μακθτϊν από τουσ εκπαιδευτικοφσ.
Τον Οκτϊβριο που κα ολοκλθρωκοφν οι εγγραφζσ, οι μεταγραφζσ των μακθτϊν και οι τοποκετιςεισ των
περιςςότερων κακθγθτϊν, οι υπεφκυνοι τμθμάτων να οργανϊςουν προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ με όλουσ
τουσ μακθτζσ του τμιματοσ.
Στόχοι τθσ ςυνζντευξθσ είναι να διερευνθκοφν οι ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ ςτο οποίο ηουν οι μακθτζσ,
να αναδειχκοφν τυχόν προβλιματα και να καταγραφοφν οι φιλοδοξίεσ και οι ςτόχοι του κάκε μακθτι.
Ραράλλθλοσ ςθμαντικόσ ςτόχοσ τθσ ςυνζντευξθσ είναι θ βελτίωςθ του βακμοφ εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα
από μακθτι και κακθγθτι.
Οι υπεφκυνοι τμιματοσ κα βοθκθκοφν ςτο ζργο των ςυνεντεφξεων από κεματολογία και κατάλογο
ενδεικτικϊν ερωτιςεων που κα τουσ δοκεί. Θ κεματολογία και οι ενδεικτικζσ ερωτιςεισ κα ςχεδιαςτοφν
από ομάδα ζργου ςε ςυνεργαςία με τθν ψυχολόγο.
Στο τζλοσ του τετραμινου κα επαναλθφκοφν οι ςυνεντεφξεισ. Στόχοσ κα είναι να καταγραφοφν τα
παράπονα των μακθτϊν, θ πρόοδοσ τουσ, να αναδειχκεί θ κετικι ι θ αρνθτικι ςυμπεριφορά τουσ αλλά
και να γίνει προςπάκεια επίλυςθσ προβλθμάτων ςτθν ςχζςθ τουσ με τουσ κακθγθτζσ .
2.φμβουλοι εμπιςτοςφνθσ για μακθτζσ με προβλθματικι ςυμπεριφορά.
Πταν ζνασ μακθτισ κρικεί από τον ςφλλογο των εκπαιδευτικϊν ι τθ διεφκυνςθ ότι παρουςιάηει
προβλθματικι ςυμπεριφορά (αντικανονιςτικι, παραβατικι ι μεγάλο αρικμό απουςιϊν) να ορίηεται ζνασ
κακθγθτισ Σφμβουλοσ Εμπιςτοςφνθσ. Θ επιλογι του κακθγθτι κα γίνει από τον ίδιο τον μακθτι μετά από
ςυηιτθςθ με τον Διευκυντι και τθν Ψυχολόγο του ςχολείου.
Ο κακθγθτισ ςφμβουλοσ κα ζχει άμεςθ επαφι με τον μακθτι και τουσ γονείσ του. Κα ακοφει τα
παράπονα του μακθτι, κα παρακολουκεί τθ πορεία του και κα τον ςυμβουλεφει. Θ όλθ του προςπάκεια
κα υποςτθρίηεται από τθν ψυχολόγο του ςχολείου.
3. υνεδριάςεισ τμιματοσ.
Οι εκπαιδευτικοί κάκε τμιματοσ υπό τθν προεδρία του υπεφκυνου τμιματοσ, κα ςυνεδριάηουν κάκε 1-2
μινεσ για τα προβλιματα του τμιματοσ. Κα ανταλλάςςουν γνϊμεσ για τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν, κα
ενθμερϊνουν για τυχόν προβλιματα ςτο περιβάλλον κάποιου μακθτι και κα προτείνουν παιδαγωγικζσ
ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων. Μζροσ τθσ ςυνεδρίαςθσ κα γίνεται με μακθτζσ (5μελζσ ι
και με όλο το τμιμα).
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4.Επιμόρφωςθ για διαχείριςθ τάξθσ με μεγάλο ποςοςτό παιδιϊν με προβλθματικι ςυμπεριφορά, χωρίσ
φιλοδοξίεσ και ςτόχουσ.
Θ προτεινόμενθ επιμόρφωςθ ζχει ςαν ςτόχο να γνωρίςουν οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου παιδαγωγικζσ
τακτικζσ διαχείριςθσ τζτοιων δφςκολων τάξεων. Για να είναι ουςιαςτικό ζνα τζτοιο ςεμινάριο πρζπει οι
επιμορφωτζσ να ζχουν εξειδικευμζνθ κατάρτιςθ ςε διαχείριςθ παραβατικϊν παιδιϊν αλλά και
παιδαγωγικι πείρα ςε παρόμοια ςχολεία. Το ςεμινάριο να είναι ενδοςχολικό και βιοματικό.

Σε ότι αφορά τον άλλο ςθμαντικό δείκτθ, τθ ςχζςθ Γονζων με το ςχολείο προτείνονται τα εξισ:
1.Δράςεισ ενκάρρυνςθσ και διευκόλυνςθσ των γονζων ϊςτε να ςυςτιςουν ςφλλογο γονζων.
2.Σχολείο γονζων και Συνζχιςθ τθσ κακιερωμζνθσ παράδοςθσ του ςχολείου για ςυναντιςεισ με τουσ
γονείσ το απόγευμα.
3.Οργανωμζνεσ διαδικαςίεσ τθλεφωνικισ και θλεκτρονικισ επικοινωνίασ με τουσ γονείσ.

Σχετικά με τισ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν ςχζςεισ πρζπει:
1.Να κακιερωκοφν ςυχνότερα οργανωμζνεσ ςυνεργαςίεσ μεταξφ εκπαιδευτικϊν ίδιασ ειδικότθτασ για
ανταλλαγι γνϊςεων και ενθμζρωςθσ ςε εξελίξεισ ςτο επιςτθμονικό τουσ τομζα.
2.Να ςυνεχιςτοφν με μεγαλφτερθ ςυχνότθτα οι κοινωνικζσ ςυναντιςεισ.
3.Τζλοσ πρζπει να αναβακμιςκεί θ ιςτοςελίδα του ςχολείου. Να γίνει πιο δυναμικι με δυνατότθτεσ για
δθμιουργία forums, ψθφοφορίεσ και Block.
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