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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 στα Ερευνητικά Εργαλεία που διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί
κατά την εφαρμογή των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία. 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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14.1.

Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγάλεω Αττικής

«Φοίτηση και Διαρροή»

Σχέδιο Δράσης
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Τασηόηεηα ηοσ ζτοιείοσ
Στοιηθή Μολάδα: Εζπερηλό Γσκλάζηο Αηγάιεω, Γ’ Αζήλας
Δηεύζσλζε: Μοζτολεζίωλ 23, Αηγάιεω
Τειέθωλο: 210 5310955
email: mail@gym-esp-aigal.att.sch.gr
Αρηζκός δηδαζθόληωλ θαηά ηο 2011-12: 10
Τίηιος Στεδίοσ Δράζες : «Παραθοιούζεζε ηες θοίηεζες θαη ηες ζτοιηθής
δηαρροής»
Δηάρθεηα σιοποίεζες ηοσ Στεδίοσ Δράζες: 30 εβδοκάδες
Σθοπός ηοσ Στεδίοσ Δράζες
Σθνπόο ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ν πεξηνξηζκόο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο καζεηηθήο
δηαξξνήο ζην Σρνιείν θαη ε αύμεζε ησλ πνζνζηώλ θνίηεζεο ζπλνιηθά θαη εηδηθόηεξα
ζηελ Α΄ ηάμε, ζηελ νπνία εληνπίζηεθε ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα.
Δηδηθνί ζηόρνη ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ α) ε δηακόξθσζε γξαπηώλ θαλόλσλ θαη
ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, β) ε απνδνρή
ηνπο από ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα, γ) ε βειηίσζε ησλ πνζνζηώλ θνίηεζεο ησλ καζεηώλ θαη
εηδηθά εθείλσλ ηεο Α΄ ηάμεο, δ) ε ελίζρπζε νξηζκέλσλ ζεηηθώλ πξαθηηθώλ πνπ εθάξκνζε
θαηά ην παξειζόλ ην Σρνιείν».
Έλαπζκα γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο απνηέιεζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
ζπζηεκαηηθήο δηεξεύλεζεο πνπ πξνεγήζεθε, βάζεη ησλ νπνίσλ ζην ζρνιείν
«παξνπζηάδνληαη πςειά πνζνζηά ζρνιηθήο δηαξξνήο ζε όιεο ηηο ηάμεηο θαη ηδηαίηεξα ζηελ
Α΄ ηάμε, όπνπ ην πνζνζηό καζεηηθήο δηαξξνήο είλαη ηδηαίηεξα πςειό (40% γηα ηνπο
εκεδαπνύο θαη 50% γηα ηνπο αιινδαπνύο καζεηέο). Η πςειή απηή δηαξξνή απνδόζεθε
ζηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ζρνιείνπ καο, ζην νπνίν θνηηνύλ σο επί ην πιείζηνλ ελήιηθεο θαη
εξγαδόκελνη καζεηέο κε απμεκέλεο επαγγεικαηηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο. Η
ειιηπήο θνίηεζε θαη ε πςειή ζρνιηθή δηαξξνή έρνπλ επηπηώζεηο ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία
ηνπ ζρνιείνπ, αθνύ ζπλήζσο ζπλνδεύνληαη από ρακειέο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ (ιόγσ
ειιηπνύο παξαθνινύζεζεο ησλ καζεκάησλ) θαη από πξνβιήκαηα παξαβαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο».
Κύρηα Αποηειέζκαηα
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 Πξαγκαηνπνηήζεθε επηκόξθσζε /ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ από ηνλ Σρνιηθό
Σύκβνπιν, θαζώο θαη ησλ καζεηώλ από ηνλ Σρνιηθό Σύκβνπιν, ηνπο θαζεγεηέο ηνπ
ζρνιείνπ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δξάζε θαη εμσηεξηθνύο εηδηθνύο επηζηήκνλεο
(ςπρνιόγνπο θαη ζπκβνύινπο επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ).
 Η ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ππήξμε ηθαλνπνηεηηθή θαη ε δεκηνπξγηθή
επηθνηλσλία/ ζπλεξγαζία άςνγε.
 Ιθαλνπνηεηηθή ραξαθηεξίδεηαη θαη ε δηαρείξηζε ηεο δξάζεο. Βειηίσζε απαηηείηαη ζηελ
επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ, ελώ εθηηκάηαη όηη θαη ε
αμηνπνίεζε άιισλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θαη επξύηεξεο θνηλσλίαο έρεη πεξηζώξηα
βειηίσζεο.
 Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ πνζνζηνύ
καζεηηθήο δηαξξνήο ζην ζρνιείν καο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ζρνιηθό έηνο,
επνκέλσο εθηηκάηαη όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηόρνπο θαη
ηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ θαηά ην ζρεδηαζκό, θαζώο θαη ζηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερόλησλ.
 Ο αληίθηππνο ηεο δξάζεο ζην γεληθόηεξν θιίκα ηνπ ζρνιείνπ ππήξμε ζεηηθόο.
Πεξηνξίζηεθαλ ηα πςειά πνζνζηά καζεηηθήο δηαξξνήο θαη κεηώζεθαλ αληίζηνηρα ηα
θαηλόκελα παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ελώ ν πεξηνξηζκόο ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο
βειηίσζε ηε γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.


Σύζθημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ δηδαζθόλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ.



Αύμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ γηα κάζεζε.

Παροσζηάδεηαη
Τν Σρέδην Γξάζεο ηνπ ζρνιείνπ.
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ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
Σίτλοσ : ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΘ ΦΟΙΣΘΘ ΚΑΙ ΣΘ ΧΟΛΙΚΘ ΔΙΑΡΡΟΘ

Έθζεζε Ιεράρτεζες Προηεραηοηήηωλ, Επηιογής
θαη Δηακόρθωζες Στεδίωλ Δράζες

Α. ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΘΣΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΔΡΑΘ

1. Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηςη τησ Δράςησ
Κατά τθ φάςθ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ που προθγικθκε, διαπιςτϊκθκε ότι ςτο χολείο
μασ παρουςιάηονται υψθλά ποςοςτά ςχολικισ διαρροισ ςε όλεσ τισ τάξεισ και ιδιαίτερα ςτθν Αϋ
τάξθ, όπου το ποςοςτό μακθτικισ διαρροισ είναι ιδιαίτερα υψθλό (40% για τουσ θμεδαποφσ και
50% για τουσ αλλοδαποφσ μακθτζσ). Η υψθλι αυτι διαρροι αποδόκθκε ςτθν ιδιαιτερότθτα του
χολείου μασ, ςτο οποίο φοιτοφν ωσ επί το πλείςτον ενιλικεσ και εργαηόμενοι μακθτζσ με
αυξθμζνεσ επαγγελματικζσ και οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ. Η ελλιπισ φοίτθςθ και θ υψθλι
ςχολικι διαρροι ζχουν επιπτϊςεισ ςτθν ομαλι λειτουργία του χολείου, αφοφ ςυνικωσ
ςυνοδεφονται από χαμθλζσ επιδόςεισ των μακθτϊν (λόγω ελλιποφσ παρακολοφκθςθσ των
μακθμάτων) και από προβλιματα παραβατικισ ςυμπεριφοράσ. Η ςυγκεκριμζνθ Δράςθ
αποφαςίςτθκε για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ, δθλαδι τον περιοριςμό και, ει δυνατόν,
τθν εξάλειψθ τθσ ςχολικισ διαρροισ.
2. Αλληλεπίδραςη με άλλουσ δείκτεσ
Η βελτίωςθ των παραμζτρων του ςυγκεκριμζνου δείκτθ είναι προφανζσ ότι κα ςυμβάλει
αποφαςιςτικά ςτθ βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν μζςω τθσ τακτικισ φοίτθςθσ ςτο
χολείο και τθσ αδιάλειπτθσ εκ μζρουσ τουσ παρακολοφκθςθσ των μακθμάτων και κα περιορίςει
τα προβλιματα παραβατικισ ςυμπεριφοράσ. Αναμζνεται να ςυμβάλει επίςθσ ςτθ ςφςφιγξθ των
ςχζςεων μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και ςτθν ομαλοποίθςθ τθσ ςχολικισ ηωισ.
3. Αναφορζσ ςε προηγοφμενεσ θετικζσ πρακτικζσ και ςυμπληρωματικζσ δράςεισ
Για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ μακθτικισ διαρροισ το χολείο ζλαβε κατά τα
προθγοφμενα ζτθ μια ςειρά μζτρων που ςυνοψίηονται ωσ εξισ: ανοχι κατά τθν προςζλευςθ των
μακθτϊν (ιδίωσ των εργαηομζνων) κατά τθν πρϊτθ ϊρα του μακιματοσ, τακτικι ενθμζρωςθ
γονζων και κθδεμόνων για τθν πορεία τθσ φοίτθςθσ των ανθλίκων μακθτϊν, άςκθςθ πεικοφσ
ςτουσ ενιλικεσ μακθτζσ για να αποτραποφν από τθν εγκατάλειψθ του χολείου, λειτουργία
τμιματοσ υποδοχισ για τουσ Ρομά και τουσ αλλοδαποφσ μακθτζσ. Παρά τισ αδυναμίεσ που
διαπιςτϊκθκαν (δυςχερισ ι ανζφικτθ επικοινωνία ςε περιπτϊςεισ προβλθματικϊν-διαλυμζνων
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οικογενειϊν, μικρι προςζλευςθ ςτο πρόγραμμα υποδοχισ, δυςχζρεια ςτθν υλοποίθςθ
προαιρετικϊν προγραμμάτων και ψυχαγωγικϊν εκδθλϊςεων κα μποροφςαν να αποτελζςουν
πόλο ζλξθσ για τουσ μακθτζσ), τα μζτρα αυτά κρίνονται ςτο ςφνολό τουσ ωσ κετικά και
προτείνεται θ εντατικοποίθςθ και θ περαιτζρω αξιοποίθςι τουσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ
Δράςθσ.
Β. ΚΟΠΟ – ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΔΡΑΘ
1. κοπόσ του χεδίου Δράςησ
κοπόσ του χεδίου Δράςθσ είναι ο περιοριςμόσ του φαινομζνου τθσ μακθτικισ διαρροισ ςτο
χολείο μασ και θ αφξθςθ των ποςοςτϊν φοίτθςθσ ςυνολικά και ειδικότερα ςτθν Αϋ τάξθ, ςτθν
οποία εντοπίςτθκε το μεγαλφτερο πρόβλθμα.
2. Ειδικοί ςτόχοι του χεδίου Δράςησ
Ειδικοί ςτόχοι του χεδίου Δράςθσ είναι α) θ διαμόρφωςθ γραπτϊν κανόνων και ςυγκεκριμζνων
πρακτικϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ, β) θ αποδοχι τουσ από τθ ςχολικι
κοινότθτα, γ) θ βελτίωςθ των ποςοςτϊν φοίτθςθσ των μακθτϊν και ειδικά εκείνων τθσ Αϋ τάξθσ,
δ) θ ενίςχυςθ οριςμζνων κετικϊν πρακτικϊν που εφάρμοςε κατά το παρελκόν το χολείο.
Γ. ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΘ ΔΡΑΘ
Ωσ κριτιρια για τθν επιτυχία του χεδίου Δράςθσ κακορίηονται: α) θ εφαρμογι ενόσ νζου
πλαιςίου φοίτθςθσ των μακθτϊν, β) θ αποδοχι του ςυγκεκριμζνου πλαιςίου από όλα τα μζλθ
τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, γ) θ αφξθςθ του ποςοςτοφ φοίτθςθσ των μακθτϊν ςε ςφγκριςθ με το
αντίςτοιχο ποςοςτό του προθγοφμενου ςχολικοφ ζτουσ και δ) θ διατιρθςθ και θ ενίςχυςθ
οριςμζνων κετικϊν πρακτικϊν.
Δ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΔΡΑΘ

1. τρατηγικζσ εφαρμογήσ του χεδίου Δράςησ
α. Προετοιμαςία τθσ Δράςθσ
το πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ, το χολείο αποφάςιςε να ςυγκροτιςει ομάδα εργαςίασ,
αποτελοφμενθ από τον Δ/ντι του χολείου κ. Γιαννοφκο Νικόλαο και τουσ κακθγθτζσ κ.κ.
………….., …………………. και ………………….. Η ομάδα αυτι κα μελετιςει τα ςτατιςτικά ςτοιχεία,
όπωσ αυτά προκφπτουν από τισ καρτζλεσ των μακθτϊν, το Μθτρϊο Μακθτϊν, το Βιβλίο
Πρακτικϊν του υλλόγου Διδαςκόντων και τουσ ςχετικοφσ ςτατιςτικοφσ πίνακεσ, κα ενθμερωκεί
για ανάλογεσ κετικζσ πρακτικζσ που εφαρμόηονται ςε άλλα ςχολεία και κα ςυνεργαςτεί με τουσ
χολικοφσ υμβοφλουσ και ειδικοφσ επιςτιμονεσ ςε κζματα μακθτικισ διαρροισ.
β. Επιμορφωτικζσ – ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν
Σο χολείο αποφάςιςε να μετακαλζςει ειδικοφσ επιςτιμονεσ, οι οποίοι κα ςυναντθκοφν με τουσ
εκπαιδευτικοφσ και κα τουσ ενθμερϊςουν ςε κεωρθτικά και πρακτικά ηθτιματα ςχετικά με τθν
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αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ ςχολικισ διαρροισ. Τπεφκυνοι για τισ επαφζσ και τισ
μετακλιςεισ των ειδικϊν επιςτθμόνων ορίηονται οι κακθγθτζσ κ.κ. ……….
γ. Διαμόρφωςθ του πλαιςίου του ςχολείου ςχετικά με τθ φοίτθςθ των μακθτϊν
Ο Διευκυντισ του χολείου και ο φλλογοσ Διδαςκόντων, ςε ςυνεργαςία με το Δεκαπενταμελζσ
Μακθτικό υμβοφλιο και τουσ εκπροςϊπουσ των γονζων των μακθτϊν (αφοφ δεν υφίςταται
φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων ςτο χολείο μασ), κα διαμορφϊςουν κανονιςμό για τθ φοίτθςθ
των μακθτϊν ςτο χολείο. Ο κανονιςμόσ αυτόσ κα περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ για
τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ ςχολικισ διαρροισ όπωσ: ανοχι κατά τθν προςζλευςθ
των μακθτϊν ςτο χολείο κατά τθν πρϊτθ ϊρα του μακιματοσ, τακτικι παρακολοφκθςθ τθσ
φοίτθςθσ των μακθτϊν από τουσ υπεφκυνουσ κακθγθτζσ των τμθμάτων, ςυνεχι και αδιάλειπτθ
ενθμζρωςθ των μακθτϊν ςχετικά με τθν πορεία φοίτθςισ τουσ, ςυχνι ενθμζρωςθ μζςω
προςωπικισ ι τθλεφωνικισ επαφισ των γονζων των ανιλικων μακθτϊν για τθν πορεία
φοίτθςθσ των παιδιϊν τουσ, προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ με ενιλικεσ μακθτζσ που παρουςιάηουν
προβλιματα φοίτθςθσ, εξάντλθςθ των ορίων που προβλζπονται από τον νόμο ςε περιπτϊςεισ
μακθτϊν που απουςιάηουν ςυχνά λόγω επαγγελματικϊν ι οικογενειακϊν προβλθμάτων,
ςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του τμιματοσ υποδοχισ και διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ,
ενίςχυςθ του μακιματοσ του επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ.
δ. Ενθμζρωςθ των μακθτϊν και των γονζων
Για τθν από κοινοφ αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ ςχολικισ διαρροισ κα
πραγματοποιθκοφν ενθμερωτικζσ ςυηθτιςεισ του υλλόγου Διδαςκόντων με τουσ γονείσ και
τουσ εκπροςϊπουσ των μακθτϊν, όπου κα αναλυκοφν οι παράμετροι του προβλιματοσ και κα
ςυηθτθκοφν τα προτεινόμενα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςι του. Οι υπεφκυνοι κακθγθτζσ των
τμθμάτων των τάξεων κα οργανϊςουν ειδικζσ ςυναντιςεισ με τουσ μακθτζσ και κα τουσ
ενθμερϊςουν ςχετικά με το πρόβλθμα τθσ ςχολικισ διαρροισ, τθν αναγκαιότθτα τθσ τακτικισ
παρακολοφκθςθσ των μακθμάτων και τισ δυνατότθτεσ που τουσ παρζχει το χολείο για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ μζςω τθσ μόρφωςθσ, κακϊσ και για τθν επαγγελματικι
τουσ αποκατάςταςθ.
ε. Τλοποίθςθ τθσ Δράςθσ
Ορίηεται ομάδα ςυντονιςμοφ, θ οποία αποτελείται από τουσ κακθγθτζσ κ.κ. …………………….. Η
ομάδα αυτι ςυνεργάηεται με τον Διευκυντι του χολείου και τουσ υπεφκυνουσ κακθγθτζσ των
τμθμάτων των τάξεων για τθν παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν. Η φοίτθςθ των
μακθτϊν παρακολουκείται ςε κακθμερινι βάςθ από τουσ υπεφκυνουσ κακθγθτζσ των
τμθμάτων, οι οποίοι ενθμερϊνουν ςε εβδομαδιαία βάςθ τθν ομάδα ςυντονιςμοφ.
Κακιερϊνονται τακτικζσ ςυναντιςεισ τθσ ομάδασ ςυντονιςμοφ με τον Διευκυντι του χολείου
(ανά εβδομάδα και ανά μινα) ςτισ οποίεσ ςυηθτοφνται και αναλφονται τα προβλιματα φοίτθςθσ
των μακθτϊν. Καταβάλλεται επίςθσ προςπάκεια για άμεςθ ενθμζρωςθ των γονζων των
μακθτϊν και ςτακερι επικοινωνία μαηί τουσ. το τζλοσ κάκε τριμινου ςυγκεντρϊνονται,
εξετάηονται και αναλφονται τα ποςοςτά φοίτθςθσ των μακθτϊν. το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ
ςυγκεντρϊνονται τα ςυνολικά ποςοςτά φοίτθςθσ και ςυγκρίνονται με τα ανάλογα ποςοςτά τθσ
προθγοφμενθσ χρονιάσ για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων.
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2. Οργανωτικζσ δομζσ
Σθν εποπτεία τθσ Δράςθσ ζχει ο Διευκυντισ του χολείου κ. Γιαννοφκοσ Νικόλαοσ. Τπεφκυνοι
εφαρμογισ τθσ δράςθσ ορίηονται οι κακθγθτζσ κ.κ. ………………………… ………….. ωσ εκπρόςωποι
του υλλόγου Διδαςκόντων. Ομάδα ςυντονιςμοφ τθσ Δράςθσ ορίηονται οι κακθγθτζσ κ.κ.
…………………………………………………………………………...
3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολικήσ τάξησ
Δεν απαιτοφνται παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολικισ τάξθσ. Οι ςυναντιςεισ τθσ ομάδασ εργαςίασ
και τθσ ομάδασ ςυντονιςμοφ, κακϊσ και μεταξφ γονζων-εκπαιδευτικϊν και μακθτϊνεκπαιδευτικϊν πραγματοποιοφνται ςτθ διάρκεια του εξωδιδακτικοφ χρόνου των επκαιδευτικϊν.
Ε. ΠΟΡΟΙ – ΜΕΑ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΔΡΑΘ

1. Ανθρώπινο δυναμικό
τθ Δράςθ λαμβάνουν μζροσ ο Διευκυντισ και οι εκπαιδευτικοί του χολείου, οι μακθτζσ,
εκπρόςωποι των γονζων, ςχολικοί ςφμβουλοι και ειδικοί επιςτιμονεσ.
2. Χρόνοσ
Σο χζδιο Δράςθσ προγραμματίηεται για τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά 2011-2012. Οι διάφορεσ
ενζργειεσ τθσ Δράςθσ λαμβάνουν χϊρα ςτθ διάρκεια του εξωδιδακτικοφ χρόνου των
εκπαιδευτικϊν. Ο χρόνοσ αυτόσ είναι ανάλογοσ με τον αρικμό ςυναντιςεων των ομάδων
εργαςίασ, κακϊσ και των ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων με τουσ γονείσ και τουσ μακθτζσ.
3. Τλικοτεχνική Τποδομή
Για τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο υπάρχων υλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ του
χολείου (θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, εκτυπωτισ, φωτοτυπικό μθχάνθμα). Για τισ ςυναντιςεισ
των ομάδων εργαςίασ και τισ ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ των εκπαιδευτικϊν με γονείσ και
μακθτζσ διατίκενται το Γραφείο του Διευκυντι του χολείου και θ Αίκουςα Κακθγθτϊν.
4. Οικονομικοί πόροι
Για τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ κα απαιτθκεί θ κάλυψθ τθσ δαπάνθσ αναλϊςιμων υλικϊν για τθν
αναπαραγωγι κειμζνων (χαρτί, τόνερ, μελάνι εκτυπωτι).
5. Εργαλεία παρακολοφθηςησ και αξιολόγηςησ
α. Σα θμερολόγια που τθροφνται από τισ ομάδεσ ςυντονιςμοφ και εργαςίασ
β. Σα θμερολόγια που τθροφνται από όςουσ ςυμμετζχουν ςτθ Δράςθ
γ. Σα πρακτικά που ςυντάςςονται για τισ ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν
δ. Σα ερωτθματολόγια ςτα οποία απαντοφν εκπαιδευτικοί, γονείσ και μακθτζσ

9

6. Πηγζσ
α. Μθτρϊο Μακθτϊν / β. Βιβλία απουςιϊν / γ. Καρτζλεσ μακθτϊν / δ. τατιςτικοί πίνακεσ / ε.
Πρακτικά υλλόγου Διδαςκόντων / ςτ. Επιςτθμονικζσ ζρευνεσ και μελζτεσ για το κζμα τθσ
ςχολικισ διαρροισ / η. Θετικζσ πρακτικζσ που εφαρμόηονται ςε άλλα ςχολεία.

Σ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΔΡΑΘ

Διαδικαςίεσ υλοποίηςησ

1ο τρίμθνο

2ο τρίμθνο 3ο τρίμθνο

επτ.-Νοζμβρ.

Δεκ.Φεβρ.

Μάρτ.Μάι.

Προετοιμαςία τθσ Δράςθσ
Ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν
Διαμόρφωςθ πλαιςίου για τθ φοίτθςθ μακθτϊν
Ενθμζρωςθ μακθτϊν και γονζων
Τλοποίθςθ τθσ Δράςθσ
Παρακολοφκθςθ τθσ Δράςθσ
Αξιολόγθςθ τθσ Δράςθσ

Η. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΘ ΠΟΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΔΡΑΘ

Η1. Παρακολοφθηςη-Ανατροφοδότηςη Ενεργειών
α. Προετοιμαςία τθσ Δράςθσ και
β. Επιμορφωτικζσ-ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν
Κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ τθσ Δράςθσ (αϋ τρίμθνο) πραγματοποιοφνται οι
ςυναντιςεισ των εκπαιδευτικϊν με τουσ χολικοφσ υμβοφλουσ και τουσ ειδικοφσ επιςτιμονεσ.
Σα ςυμπεράςματα και οι αποφάςεισ, ςτισ οποίεσ καταλιγουν οι εμπλεκόμενοι φορείσ,
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καταγράφονται ςτο θμερολόγιο τθσ ομάδασ εργαςίασ και παρακολουκοφνται βάςει του
αντίςτοιχου χρονοδιαγράμματοσ.
γ. Διαμόρφωςθ ςχολικοφ πλαιςίου για τθ φοίτθςθ των μακθτϊν
τον προβλεπόμενο χρόνο (αϋ τρίμθνο) ομάδα εκπαιδευτικϊν, αποτελοφμενθ από τον
Διευκυντι του χολείου και τουσ εκπαιδευτικοφσ κ.κ. …………………., ςυντάςςει πλαίςιο κανόνων
και πρακτικϊν για τθν παρακολοφκθςθ και τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων φοίτθςθσ των
μακθτϊν. Σο κείμενο λαμβάνει τθν οριςτικι του μορφι ζπειτα από ςυναντιςεισ με τουσ
μακθτζσ και τουσ εκπροςϊπουσ των γονζων. Η διαδικαςία διαμόρφωςθσ του πλαιςίου
καταγράφεται ςτο θμερολόγιο τθσ ομάδασ εργαςίασ και ςτο θμερολόγιο του χολείου.
δ. Ενθμζρωςθ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ και των εκπροςϊπων των γονζων
Κατά τθ διάρκεια των ςυναντιςεων με μακθτζσ και γονείσ διεξάγονται ςυηθτιςεισ και
διανζμονται ερωτθματολόγια ςχετικά με το πρόβλθμα τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν και
διερευνάται θ εκ μζρουσ τουσ αποδοχι και πρόκεςθ υποςτιριξθσ τθσ Δράςθσ. Σα αποτελζςματα
καταγράφονται ςτα θμερολόγια ςυναντιςεων εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν και εκπαιδευτικϊνγονζων.
ε. Τλοποίθςθ τθσ Δράςθσ
Οι ςχετικζσ με τθ Δράςθ δραςτθριότθτεσ καταγράφονται ςτο θμερολόγιο τθσ ομάδασ εργαςίασ
και ςτο θμερολόγιο του χολείου. το τζλοσ κάκε τριμινου θ ομάδα εργαςίασ ςυγκεντρϊνει και
αναλφει τα ςτοιχεία, που προζκυψαν από τθν εφαρμογι του πλαιςίου φοίτθςθσ.
Η2. Αξιολόγηςη του χεδίου Δράςησ
τόχοσ 1: Η διαμόρφωςθ γραπτϊν κανόνων και ςυγκεκριμζνων πρακτικϊν για τθν αντιμετϊπιςθ
τθσ ςχολικισ διαρροισ.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Η επίτευξθ του ςτόχου διαπιςτϊνεται από το πλαίςιο φοίτθςθσ που ςυντάςςεται από τθν
ομάδα εργαςίασ και οριςτικοποιείται ζπειτα από ςυναντιςεισ με τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ.

τόχοσ 2: Η αποδοχι και εφαρμογι του πλαιςίου από τθ ςχολικι κοινότθτα.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Η επίτευξθ του ςτόχου διαπιςτϊνεται από τθ μελζτθ των ςτοιχείων φοίτθςθσ των μακθτϊν και
από ερωτθματολόγια, που απευκφνονται ςε εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ και γονείσ ςχετικά με τθ
χρθςιμότθτα αυτϊν των δραςτθριοτιτων.
τόχοσ 3: Η βελτίωςθ των ποςοςτϊν φοίτθςθσ των μακθτϊν του χολείου και ειδικά των
μακθτϊν τθσ Αϋ τάξθσ.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
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Ο ςτόχοσ ελζγχεται με τθ ςφγκριςθ των ποςοςτϊν φοίτθςθσ των μακθτϊν (και ειδικότερα
εκείνων τθσ Αϋ τάξθσ) κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, ςτο οποίο εφαρμόηεται θ Δράςθ, ςε
ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ςχολικι χρονιά.
τόχοσ 4: Η ενίςχυςθ οριςμζνων κετικϊν πρακτικϊν που εφάρμοςε κατά το παρελκόν το
χολείο.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Ο ςτόχοσ ελζγχεται από το ποςοςτό ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςτο τμιμα υποδοχισ ςε ςχζςθ με
τθν προθγοφμενθ ςχολικι χρονιά και τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ τθσ
ςχολικισ ηωισ (εκπαιδευτικά προγράμματα, ψυχαγωγικζσ εκδθλϊςεισ).

Θ. ΕΚΘΕΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΔΡΑΘ

το τζλοσ του γϋ τριμινου, και ζπειτα από τθν ολοκλιρωςθ του χεδίου Δράςθσ, κα ςυνταχκεί
απολογιςτικι ζκκεςθ, ςτθν οποία κα αποτιμάται θ επιτυχία του χεδίου και κα περιγράφονται
τυχόν προβλιματα που ανζκυψαν κατά τθν εφαρμογι του. Θα περιγράφονται επίςθσ οι
διαδικαςίεσ εφαρμογισ του, οι ανακεωριςεισ ι οι παρεκκλίςεισ από τον αρχικό ςχεδιαςμό, θ
επίδραςι του ςτουσ άλλουσ δείκτεσ και θ υποδοχι του από τθ ςχολικι κοινότθτα.
Αιγάλεω, 26 Μαΐου 2011
Ο Διευθυντής
του Εσπερινού Γυμνασίου Αιγάλεω
Νικόλαος Γιαννούκος (ΠΕ03)
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