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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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4.1.
1ο ΕΠΑΛ Υμηττού

«Σχέσεις Εκπαιδευτικών – μαθητών»

Σχέδιο Δράσης

«Δράση βελτίωσης των σχέσεων εκπαιδευτικών - μαθητών»
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Τασηόηηηα ηοσ ζτολείοσ

Στολική Μονάδα: 1o ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθσνζη: Παπαζηράηοσ 35, Υμηηηός
Τηλέθωνο: 2107629977 - 2107629281
e-mail: mail@1epal-ymitt.att.sch.gr
Ιζηοζελίδα: http://1epal-ymitt.att.sch.gr/
Αριθμός διδαζκόνηων καηά ηο 2011-2012: 45

Τίηλος Στεδίοσ Δράζης: «Δράζη βεληίωζης ηων ζτέζεων εκπαιδεσηικών - μαθηηών»
Διάρκεια σλοποίηζης ηοσ Στεδίοσ Δράζης: 17 εβδομάδες

Σκοπός ηοσ Στεδίοσ Δράζης
Σκοπόρ ηος Σσεδίος Γπάζηρ ήηαν «να εθοδιαζθούν οι εκπαιδεςηικοί ηος ζσολείος με
γνώζειρ και δεξιόηηηερ πος θα ηοςρ βοηθήζοςν να διασειπιζηούν και να βεληιώζοςν ηο κλίμα
ζε μια ηάξη πος ςπάπσοςν παιδιά σωπίρ ζηόσοςρ και θιλοδοξίερ, παιδιά με παπαβαηική
ζςμπεπιθοπά. Δπίζηρ να δημιοςπγηθούν θεζμοί πος θα δώζοςν ηην δςναηόηηηα καλύηεπηρ
επικοινωνίαρ ανάμεζα ζηον εκπαιδεςηικό, ηον μαθηηή αλλά και ηον γονέα».
Διδικοί ζηόσοι ήηαν:
να εθοδιαζθούν οι εκπαιδεςηικοί ηος ζσολείος με γνώζειρ και δεξιόηηηερ ζσεηικά με:
o ηην έγκαιπη διάγνωζη και ενηοπιζμό παιδιών με πποβλήμαηα πος οδηγούνηαι ζε
παπαβαηική ζςμπεπιθοπά
o ηεσνικέρ επικοινωνίαρ με ηέηοια παιδιά
o ηεσνικέρ διασείπιζηρ ηέηοιων παιδιών
o ηεσνικέρ διασείπιζηρ πποβλημαηικών καηαζηάζεων ζηην ηάξη έηζι ώζηε να επιηεςσθεί
ηο καηάλληλο κλίμα για ηην εκπαιδεςηική διαδικαζία πος θα βεληιώνει ηην απόδοζη
όλων ηων μαθηηών.
να αναπηςσθεί ο θεζμόρ ηος ζςμβούλος μαθηηή
να αναβαθμιζηεί ο πόλορ ηος Υπεύθςνος Τμήμαηορ.
να βεληιωθούν οι ζσέζειρ γονέων με ηο ζσολείο.
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Κύρια Αποηελέζμαηα

Σςνεπγαζία ηων εκπαιδεςηικών για παιδαγωγικά θέμαηα είηε μέζα ζηο ενδοζσολικό
ζεμινάπιο είηε και ζε καηά ομάδερ ζςνεπγαζίερ.
Αλλαγή ζηάζηρ μεπίδαρ ηων εκπαιδεςηικών για ηον παιδαγωγικό πόλο ηοςρ ζηο ζσολείο.
Βεληίωζη ηων ζσέζεων μαθηηών-εκπαιδεςηικών
Δπίλςζη ζοβαπών κοινωνικών πποβλημάηων μαθηηών/ηπιών μαρ
Αύξηζη ηος απιθμού ηων ειζακηέων ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη από ηο ζσολείο μαρ.
Ππώηη θοπά δημιοςπγία Ομάδαρ Β ζηο ζσολείο μαρ με ππωηοθανή επιηςσία ζηα
πανεπιζηήμια.
Αύξηζη ηος πλήθοςρ ηων εγγπαθών ζηο ζσολείο μαρ.

Παροσζιάζεηαι:
Α. Το Σσέδιο Γπάζηρ πος ςλοποιήθηκε από ηο ζσολείο καηά ηο ζσολικό έηορ 2011-12.
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χζδιο Δράςησ

Πεδίο: 3ο ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τομζασ: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δείκτθσ: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν

Τίτλοσ:

Δράςη βελτίωςησ των ςχζςεων Εκπαιδευτικών - Μαθητών
ςτο 1ο ΕΠΑΛ Τμηττοφ

Υμθττόσ 2011
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Α. Αναγκαιόηηηα ηηρ ςλοποίηζηρ ηος ζσεδίος δπάζηρ
1. Λόγοι πος επιβάλλοςν ηην ςλοποίηζη ηηρ δπάζηρ
Καταγράφονται οι λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ με βάςθ τισ ιδιαιτερότθτεσ και
τα δεδομζνα του ςχολείου: ςφνδεςθ με αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ (βελτίωςθ
αδυναμιϊν, ενίςχυςθ καλϊν πρακτικϊν) ι/και με εκνικζσ και περιφερειακζσ προτεραιότθτεσ.
Στθν Εκκεςθ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ καταλιξαμε ότι ςε ςθμαντικό ποςοςτό οι μακθτζσ του
ςχολείου μασ παρουςιάηουν αντικανονιςτικι και παραβατικι ςυμπεριφορά (38% τθσ Α τάξθσ με
ποινζσ, μεγάλοσ αρικμόσ πολυ-ιμερων αποβολϊν και περιςτατικά βίασ). Η ςυμπεριφορά αυτι
εξθγείται αν ςυνυπολογίςουμε τα προβλθματικά περιβάλλοντα μζςα ςτα οποία μεγαλϊνει μεγάλοσ
αρικμόσ μακθτϊν, τθν ζλλειψθ υψθλϊν ςτόχων για τθ ηωι τουσ και το μεγάλο ποςοςτό
μακθςιακϊν προβλθμάτων. Θεωροφμε ότι αυτό είναι το μεγαλφτερο πρόβλθμα του ςχολείου μασ.
Ο δείκτθσ “ςχζςεων εκπαιδευτικϊν - μακθτϊν” εξαρτάται από τα χαρακτθριςτικά των παιδιϊν και
από τισ ικανότθτεσ των εκπαιδευτικϊν. Ο δείκτθσ ςτθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ αξιολογείται κάτω
του μζτριου. Η εκτίμθςθ αυτι προκφπτει από ποςοτικά ςτοιχεία των κριτθρίων του δείκτθ (π.χ.
ποινζσ, απουςίεσ, επιδόςεισ) και από τα ερωτθματολόγια των εκπαιδευτικϊν. Σθμειϊνουμε όμωσ
ότι θ γνϊμθ των μακθτϊν όπωσ προκφπτει από τα ερωτθματολόγια που απάντθςαν είναι
περιςςότερο κετικι για τον δείκτθ (βακμολογοφν τον δείκτθ με βακμό πάνω του μετρίου). Αυτό
μπορεί να οφείλεται ςτθν αναγνϊριςθ τθσ προςπάκειασ των εκπαιδευτικϊν αλλά και ςτισ μικρζσ
απαιτιςεισ τουσ για το ςχολείο γενικότερα. Η κετικι τουσ αυτι γνϊμθ δεν αρκεί για να ανατρζψει
τθν γενικότερθ εικόνα του δείκτθ και κρίνουμε ότι ςε αυτό τον δείκτθ υπάρχει πρόβλθμα. Επειδι δε
θ βαρφτθτά του είναι μεγάλθ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ποιότθτασ του τομζα “κλίμα και ςχζςεισ ςτο
ςχολείο” πιςτεφουμε ότι οι δράςεισ βελτίωςθσ που κα προτακοφν πρζπει να επικεντρωκοφν ςε
αυτόν το δείκτθ.

Όπωσ ζχουμε ιδθ αναδείξει το 1ο ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ είναι ζνα ςχολείο με «δφςκολα» παιδιά. Το κλίμα
και οι ςχζςεισ ςε ζνα τζτοιο ςχολείο είναι πολφ εφκολο να χαλάςουν. Τα παιδιά με τα
ςυςςωρευμζνα 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.
Η εργαςία των εκπαιδευτικϊν γίνεται δφςκολθ. Απαιτοφνται ιδιαίτερεσ παιδαγωγικζσ γνϊςεισ,
αυξθμζνθ ευαιςκθςία και ανοχι. Η επικοινωνία με τζτοια παιδία είναι δφςκολθ και απαιτοφνται
ιδιαίτερεσ γνϊςεισ από τθ μεριά των εκπαιδευτικϊν για να τα πλθςιάςουν.
Δεν αρκεί θ ςφντομθ επαφι ςτθν τάξθ κατά το μάκθμα για να αναπτυχκοφν ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ
μεταξφ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν. Πρζπει να αναπτυχκοφν νζοι κεςμοί που
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αναπτφςςουν τισ ςχζςεισ των μακθτϊν με τουσ κακθγθτζσ ςτο ςχολείο και να αναβακμιςκοφν
υπάρχοντεσ κεςμοί που ςχετίηονται με αυτζσ τισ ςχζςεισ.
Βαςικότερθ δράςθ για τθν βελτίωςθ του κλίματοσ ςτθ τάξθ και των ςχζςεων εκπαιδευτικοφ μακθτι
είναι θ επιμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ. Η επιμόρφωςθ που κα του μάκει τεχνικζσ γριγορθσ
αναγνϊριςθσ και διαχείριςθσ των προβλθμάτων μιασ τάξθσ κακϊσ και τεχνικζσ βελτίωςθσ τθσ
ςχζςθσ του εκπαιδευτικοφ με τον κάκε μακθτι και ανάπτυξθσ του βακμοφ εμπιςτοςφνθσ των
μακθτϊν προσ τον κακθγθτι.
Επίςθσ δεν μπορεί να υλοποιθκεί παιδαγωγικι δράςθ χωρίσ τον παράγοντα γονζασ. Οι γονείσ
πρζπει να είναι ςφμμαχοι ςτθ «μάχθ» τθσ εκπαίδευςθσ. Η επικοινωνία με τουσ γονείσ όμωσ δεν
είναι μια απλι υπόκεςθ. Ο μακθτισ βρίςκεται ανάμεςα ςτουσ γονείσ και τον κακθγθτι και οι
δεςμοί που τουσ ςυνδζουν είναι πολφ διαφορετικοί. Η ηωι των παιδιϊν είναι διαφορετικι ςτο ςπίτι
και διαφορετικι ςτο ςχολείο. Στο ςπίτι ο ρόλοσ και θ φπαρξθ τουσ είναι αυτονόθτθ ενϊ ςτο ςχολείο
πρζπει να κατακτιςουν τθ κζςθ τουσ ςτθ κοινωνία του ςχολείου.
Η επικοινωνία και θ πλθροφόρθςθ του γονζα από τον κακθγθτι για τθν επίδοςθ αλλά και τθν
εικόνα του παιδιοφ του ςτο ςχολείο δεν είναι πάντα εφκολθ. Απαιτοφνται γνϊςεισ για τα
προβλιματα επικοινωνίασ που υπάρχουν και από τα δφο μζρθ. Για τον λόγο αυτόν θ παροφςα
δράςθ περιλαμβάνει και υποδράςθ ςχετικισ επιμόρφωςθσ ςτουσ κακθγθτζσ αλλά και ςεμιναρίου
ςτουσ γονείσ.
Υπάρχουν διάφοροι κεςμοί ςτο ςθμερινό ςχολείο που ςαν ρόλο ζχουν τθν παρακολοφκθςθ τθσ
πορείασ των μακθτϊν και τθν ενθμζρωςθ των γονζων. Ζνασ τζτοιοσ κεςμόσ είναι και ο υπεφκυνοσ
τμιματοσ. Ο ρόλοσ του όμωσ είναι περιοριςμζνοσ ςε απρόςωπεσ γραφειοκρατικζσ ενζργειεσ.
Καταγραφι απουςιϊν, ζλεγχοσ των πιςτοποιθτικϊν, δικαιολογθτικϊν για τισ απουςίεσ, αποςτολι
ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων για τισ απουςίεσ και ενθμζρωςθ τθσ καρτζλασ μακθτι. Πολλζσ φορζσ ο
υπεφκυνοσ τμιματοσ δεν ξζρει τουσ μακθτζσ του τμιματοσ του. Μπορεί να μθν είναι καν κακθγθτισ
τουσ διότι δεν απαιτείται από τθ ςχετικι νομοκεςία.
Ο κεςμόσ του υπεφκυνου τμιματοσ μπορεί να βοθκιςει ςθμαντικά ςτθ βελτίωςθ των ςχζςεων των
εκπαιδευτικϊν με τουσ μακθτζσ αν αναβακμιςτεί .
Ο κεςμόσ αυτόσ κα μποροφςε και κα ζπρεπε να ιταν ουςιαςτικόσ. Ο υπεφκυνοσ τμιματοσ πρζπει
να διδάςκει ςτουσ μακθτζσ του τμιματοσ που είναι υπεφκυνοσ και να ζχει προςωπικι επαφι μαηί
τουσ. Η εργαςία του να είναι ςυμβουλευτικι προσ τουσ μακθτζσ, τουσ γονείσ αλλά και τουσ
εκπαιδευτικοφσ που διδάςκουν ςτο τμιμα. Για κάκε μακθτι κα ζπρεπε να είχε πλιρθ φάκελο με
χριςιμα παιδαγωγικά ςτοιχεία.

Σφμφωνα με τα παραπάνω θ Δράςθ βελτίωςθσ των ςχζςεων Μακθτϊν Εκπαιδευτικϊν πρζπει να
περιλαμβάνει τισ πιο κάτω Υποδράςεισ:
1. Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςε κζματα διαχείριςθσ «δφςκολων» τάξεων αλλά και
τεχνικϊν βελτίωςθσ των ςχζςεων με τα «δφςκολα» παιδιά.
2. Δθμιουργία και υποςτιριξθ του κεςμοφ Συμβοφλου Μακθτϊν ςτο ςχολείο.
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3. Αναβάκμιςθ και υποςτιριξθ του κεςμοφ του υπεφκυνου τμιματοσ.
4. Σεμινάριο ςε γονείσ.
5. Υποδράςθ υποςτιριξθσ για δθμιουργία εκπαιδευτικοφ και πλθροφοριακοφ υλικοφ όλων των
προθγοφμενων δράςεων

2. Αλληλεπίδπαζη με άλλοςρ δείκηερ

Προςδιορίηονται οι δείκτεσ με τουσ οποίουσ αναπτφςςεται ςαφισ αλλθλεπίδραςθ και κα πρζπει να
λθφκοφν υπόψθ κατά τον κακοριςμό των ςτόχων, τθν επιλογι των κριτθρίων, το ςχεδιαςμό και τθν
εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ.

Η δράςθ κυρίωσ ςτοχεφει να βελτιϊςει τον δείκτθ Σχζςεων Εκπαιδευτικοφ - Μακθτι.
Η βελτίωςθ του δείκτθ ςχζςεων μακθτϊν και κακθγθτϊν επιδρά κετικά και βελτιϊνει το κλίμα ςτο
ςχολείο. Τα καλό κλίμα ςτο ςχολείο επιτρζπει ςτον εκπαιδευτικό να αναπτφςςει νζεσ εκπαιδευτικζσ
τακτικζσ βελτιϊνοντασ τον δείκτθ επίδοςθσ των μακθτϊν αλλά παράλλθλα μπορεί ευκολότερα να
παρεμβαίνει και να βελτιϊνει τισ ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν αλλά και να βοθκά τθ γενικότερθ
κοινωνικι ζνταξθ τουσ.
Συνεπϊσ θ δράςθ βελτιϊνει εκτόσ από το δείκτθ “Σχζςεισ μακθτϊν εκπαιδευτικϊν” και τουσ πιο
κάτω δείκτεσ:
“Διδακτικό προςωπικό του ςχολείου” του τομζα Ανκρϊπινο δυναμικό.
“Διαμόρφωςθ και εφαρμογι του Σχολικοφ Προγράμματοσ” του τομζα “Κλίμα και ςχζςεισ
ςτο ςχολείο”
Υποςτιριξθ τθσ επιςτθμονικισ -παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ και εξζλιξθσ των εκπαιδευτικϊν
του τομζα “Επιμόρφωςθ”
“Παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ και τθσ ςχολικισ διαρροισ” του τομζα “Φοίτθςθ και
διαρροι των μακθτϊν”
“Επίδοςθ και πρόοδοσ των μακθτϊν” του τομζα “Εκπαιδευτικά επιτεφγματα των μακθτϊν”
“Ενιςχυτικζσ, υποςτθρικτικζσ και αντιςτακμιςτικζσ παρεμβάςεισ” του τομζα Ατομικι και
κοινωνικι ανάπτυξθ των μακθτϊν

3. Αναθοπέρ ζε καλέρ ππακηικέρ ή ζςμπληπωμαηικέρ δπάζειρ ηος ζσολείος
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Αναφζρονται: α) αποτελζςματα καλϊν πρακτικϊν που τυχόν ζχουν αναπτυχκεί ςτο ςχολείο και
ζχουν ςχζςθ με τθν προτεινόμενθ δράςθ ι/και β) δράςεισ που ζχουν αναπτυχκεί ςτο ςχολείο και
μποροφν να ςυμπλθρϊνουν ι να υποςτθρίηουν και να ενιςχφουν τθ ςχεδιαηόμενθ δράςθ.

Σθμαντικόσ αρικμόσ εκπαιδευτικϊν με δικι τουσ πρωτοβουλία και βαςιςμζνοι ςτο δικό τουσ
ζνςτικτο και ευαιςκθςία, εφάρμοςαν (ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια) τακτικζσ βελτίωςθσ των
ςχζςεων τουσ με τουσ μακθτζσ . Οι τακτικζσ που χρθςιμοποιικθκαν ιταν:
προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ με μακθτζσ που παρουςίαηαν προβλιματα,
Τριμερείσ ςυναντιςεισ με γονείσ και μακθτζσ όταν προζκυψαν προβλιματα ςυμπεριφοράσ.
Ανάπτυξθ εμπιςτοςφνθσ με πιο ατομικζσ τεχνικζσ διδαςκαλίασ όπωσ ατομικζσ ι ομαδικζσ
εργαςίεσ κλπ.
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Β. Σκοπόρ – ζηόσοι ηος ζσεδίος δπάζηρ
1. Σκοπόρ ηος ζσεδίος δπάζηρ

Περιγράφεται ο βαςικόσ ςκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ.

Σκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ είναι να εφοδιαςκοφν οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου με γνϊςεισ και
δεξιότθτεσ που κα τουσ βοθκιςουν να διαχειριςτοφν και να βελτιϊςουν το κλίμα ςε μια τάξθ που
υπάρχουν παιδιά χωρίσ ςτόχουσ και φιλοδοξίεσ, παιδιά με αντικανονιςτικι αλλά και παραβατικι
ςυμπεριφορά.
Επίςθσ να δθμιουργθκοφν κεςμοί που κα δϊςουν τθν δυνατότθτα καλφτερθσ επικοινωνίασ
ανάμεςα ςτον εκπαιδευτικό, τον μακθτι αλλά και τον γονζα.

2. Διδικοί ζηόσοι ηος ζσεδίος δπάζηρ

Περιγράφονται οι ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ.

Ειδικοί ςτόχοι του προγράμματοσ του ςχεδίου δράςεισ είναι:
1. να εφοδιαςκοφν οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου με γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςχετικά με:
τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ και εντοπιςμό παιδιϊν με προβλιματα που οδθγοφνται ςε
αντικανονιςτικι και παραβατικι ςυμπεριφορά
τεχνικζσ επικοινωνίασ με τζτοια παιδιά
τεχνικζσ διαχείριςθσ τζτοιων παιδιϊν
Κακϊσ και τεχνικζσ διαχείριςθσ προβλθματικϊν καταςτάςεων ςτθ τάξθ ζτςι ϊςτε να
επιτευχκεί το κατάλλθλο κλίμα για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία που κα βελτιϊνει
τθν απόδοςθ όλων των μακθτϊν.
2. να αναπτυχκεί ο κεςμόσ του ςυμβοφλου μακθτι
3. να αναβακμιςτεί ο ρόλοσ του Υπεφκυνου Τμιματοσ.
4. να βελτιωκοφν οι ςχζςεισ γονζων με το ςχολείο.
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Γ. Κπιηήπια Δπιηςσίαρ ηηρ Γπάζηρ
Αναφζρονται τα ςυγκεκριμζνα κριτιρια επιτυχίασ του κάκε ςτόχου, με βάςθ τα οποία κα
αποτιμθκοφν τα τελικά αποτελζςματα. Η διατφπωςθ ςυγκεκριμζνων κριτθρίων επιτυχίασ αποτελεί
βαςικι παράμετρο ενόσ ςχεδίου δράςθσ, αφοφ με αυτά κα ςυγκρικοφν τα τελικά αποτελζςματα τθσ
δράςθσ για τον κακοριςμό του βακμοφ αποτελεςματικότθτάσ τθσ.

Κριτιρια επιτυχίασ του κάκε ςτόχου κα είναι:
Το πλικοσ των εκπαιδευτικϊν που κα παρακολουκιςουν τα προγράμματα επιμόρφωςθσ
Η γνϊμθ των επιμορφοφμενων.
Η εκτίμθςθ των επιμορφωτϊν για τουσ ςυμμετζχοντεσ
Ο αρικμόσ των εκπαιδευτικϊν που κα εργαςτοφν ςαν ςφμβουλοι μακθτϊν
Η γνϊμθ των εκπαιδευτικϊν από τθν εμπειρία τουσ ςαν ςφμβουλοι μακθτϊν.
Η γνϊμθ των μακθτϊν για τον κεςμό.
Ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων γονζων ςτο ςεμινάριο.
Η γνϊμθ των γονζων για το ςεμινάριο
Γενικά Κριτιρια επιτυχίασ τθσ δράςθσ κα είναι:
Μείωςθ των ποινϊν
Μείωςθ των απουςιϊν
Μείωςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ
Βελτίωςθ του μζςου όρου των βακμϊν των μακθτϊν
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Γ. Μεθοδολογία ςλοποίηζηρ ηος ζσεδίος δπάζηρ
1. Σηπαηηγικέρ εθαπμογήρ ηος ζσεδίος δπάζηρ

Καταγράφονται οι ςτρατθγικζσ εφαρμογισ τθσ δράςθσ, οι ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ τισ οποίεσ κα
αναπτφξει το ςχολείο για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ δράςθσ.

Η δράςθ χωρίηεται ςε 4 διακριτζσ υποδράςεισ που όλεσ μαηί ςυμβάλλουν ςτουσ ςτόχουσ τθσ
δράςθσ. Οι υποδράςεισ είναι:
Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςε κζματα διαχείριςθσ «δφςκολων» τάξεων αλλά και τεχνικϊν
βελτίωςθσ των ςχζςεων με τα «δφςκολα» παιδιά.
Δθμιουργία και υποςτιριξθ του κεςμοφ Συμβοφλου Μακθτϊν ςτο ςχολείο.
Αναβάκμιςθ και υποςτιριξθ του κεςμοφ του υπεφκυνου τμιματοσ.
1. Σεμινάριο ςε γονείσ.
2. Υποςτιριξθσ των άλλων δράςεων ςτθ δθμιουργία πλθροφοριακοφ και εκπαιδευτικοφ
υλικοφ.
Η πρϊτθ υποδράςθ είναι μια δράςθ επιμόρφωςθσ που ςχεδιάηουμε να εκτελεςι μζςα ςτον Ιοφνιοα
του 2011.
Η δζυτερθ υποδράςθ δθμιουργεί ζνα νζο κεςμό “Τον ςφμβουλο Μακθτϊν”. Ο Σφμβουλοσ Μακθτι
είναι ζνα εκ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου που αναλάμβάνει 2 με 3 από τουσ νεοειςερχόμενουσ
μακθτζσ ςτο ςχολείο. Ζχει ςαν ζργο τθν ςυμβουλευτικι ςτιριξθ των μακθτϊν ςτθν ζνταξι τουσ ςτο
ςχολείο και ςτο ζργο τουσ.Η εκτζλεςι τθσ διαρκεί όλο το ςχολικό ζτοσ 2011-2012.
Η τρίτθ υποδράςθ είναι επικορφωτικι. Εκτελείται τον οκτϊβριο του 2011 και ςτοχεφει ςτθ
επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν που είναι υπεφκυνοι τμιματοσ ςε τεχνικζσ επικοινωνίασ με τουσ
γονείσ, τουσ μακθτζσ και τθ δθμιουργία ουςιαςτικοφ παιδαγωγικοφ φακζλου για τουσ μακθτζσ.
Η τζταρτθ δράςθ είναι θ υλοποίθςθ ςεμιναρίου ςτουσ γονείσ. Η εκτζλεςθ του ςεμιναρίου
ςχεδιάηεται για τον Νοζμβριο-Δεκζμβριο του 2011.
Η τελευταία υποδράςθ ςχετίηεται με όλεσ τισ άλλεσ υποδράςεισ και αφορά ςτθ δθμιουργία
ςχετικϊν ιςτοςελίδων και ζντυπου υλικοφ για τθν υποςτιριξι τουσ.
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Γ.1 Μεθοδολογία Υλοποίηζηρ ηηρ ςποδπάζηρ Δπιμόπθωζη ηων
εκπαιδεςηικών ζε θέμαηα διασείπιζηρ «δύζκολων» ηάξεων αλλά και
ηεσνικών βεληίωζηρ ηων ζσέζεων με ηα «δύζκολα» παιδιά.

1. Σηπαηηγικέρ εθαπμογήρ ηηρ ςποδπάζηρ

Για τθ ςχεδίαςθ τθσ υποδράςθσ απαιτοφνται οι πιο κάτω ενζργειεσ από τθν ομάδα ζργου:
1. Εξειδίκευςθ των κεμάτων του επιμορφωτικοφ ςεμιναρίου.
2. Προςδιοριςμόσ των προδιαγραφϊν των επιμορφωτϊν.
3. Διερεφνθςθ και αναηιτθςθ επιμορφωτϊν.
4. Οργάνωςθ του ςεμιναρίου - Ενθμζρωςθ των επιμορφοφμενων.

2. Οπγανωηικέρ δομέρ

Περιγράφεται θ οργανωτικι δομι για τθν εκτζλεςθ του ςχεδίου δράςθσ (αρμοδιότθτεσ προςϊπων
και μθχανιςμοί ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ). Επίςθσ περιγράφεται θ αξιοποίθςθ των υπαρχουςϊν
οργανωτικϊν δομϊν του ςχολείου και θ ςυνεργαςία προςϊπων ι/ και κεςμικϊν φορζων τθσ
εκπαίδευςθσ ςχετικϊν με τθν επιλεγμζνθ δράςθ.

Για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ του ςεμιναρίου χρειάηεται να δθμιουργθκοφν από τθν ομάδα
ζργου οι πιο κάτω υποομάδεσ:

Ομάδα ςχεδιαςμοφ:
Που κα εξειδικεφςει τα κζματα του ςεμιναρίου και κα προδιαγράψει του επιμορφωτζσ.
Ομάδα επιλογισ επιμορφωτϊν.
Η ομάδα κα επικοινωνιςει με φορείσ που ζχουν εμπειρία με παραβατικά και αντικανονιςτικά
παιδιά ςε εφθβία. (Ενδεικτικά τζτοιοι φορείσ είναι κζντρα ψυχικισ υγιεινισ εφιβων, ΠΙ, Σφμβουλοι,
Πανεπιςτιμια, ο Συνιγοροσ του παιδιοφ κ.α.). Θα τουσ αναηθτιςει, κα τουσ ενθμερϊςει για τουσ
ςτόχουσ και τα κζματα του ςεμιναρίου και κα ςυμφωνιςει για το πρόγραμμα των ειςθγιςεων.
Ομάδα οργάνωςθσ ςεμιναρίου.
Η ομάδα κα αςχολθκεί με τθν οργάνωςθ του ςεμιναρίου. Θα ςυντάξει το πρόγραμμα και κα βρει
τουσ χϊρουσ όπου κα διεξαχκοφν οι ειςθγιςεισ.
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3. Παπεμβάζειρ ζε επίπεδο ζσολείος ή ζσολικήρ ηάξηρ

Προςδιορίηεται θ αναγκαιότθτα διαμορφωτικϊν παρεμβάςεων ςτθν οργάνωςθ και τον ςυντονιςμό
τθσ ςχολικισ ηωισ και ςε εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ, ϊςτε να διευκολυνκοφν οι διαδικαςίεσ
υλοποίθςθσ και αποτελεςματικισ εφαρμογισ των δράςεων και επίτευξθσ των επιδιωκόμενων
ςτόχων: αλλαγζσ ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα, ςτο ρόλο επιμζρουσ διδαςκόντων κλπ.

Τα ςεμινάρια κα γίνουν τον Ιοφνιο, εντόσ ωραρίου, ςε περίοδο όπου δεν υπάρχει φόρτοσ εργαςίασ.
Θα αφορά όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου και κα υλοποιθκεί ςε αίκουςα ι αίκουςεσ του
ςχολείου κατάλλθλα εξοπλιςμζνεσ. Θα αναρτθκεί ενθμερωτικό και επιμορφωτικό υλικό ςτθ
ιςτοςελίδα του ςχολείου (που κα προετοιμαςτεί από τθν υποδράςθ 5).

Γ.2

Μεθοδολογία

Υλοποίηζηρ

ηηρ

ςποδπάζηρ

«Γημιοςπγία

και

ςποζηήπιξη ηος θεζμού Σςμβούλος Μαθηηών ζηο ζσολείο».

1. Σηπαηηγικέρ εθαπμογήρ ηος ζσεδίος ςποδπάζηρ

Καταγράφονται οι ςτρατθγικζσ εφαρμογισ τθσ δράςθσ, οι ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ τισ οποίεσ κα
αναπτφξει το ςχολείο για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ δράςθσ.

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ το ςχολείο μασ κα ςυνεργαςτεί με το Κζντρο Ψυχικισ Υγείασ τθσ
Καιςαριανισ.
Η ενζργειεσ που κα πραγματοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ είναι:
1. Ειςαγωγι και προετοιμαςία των εκπαιδευτικϊν για τθ υποδράςθ κα γίνει ιδθ τον Ιοφνιο και
ςτο προθγοφμενο ςεμινάριο (υποδράςθ 1). Επιπλζον αντικείμενο του προθγοφμενου
ςεμιναρίου είναι θ προετοιμαςία των εκπαιδευτικϊν για το κεςμό του Συμβοφλου Μακθτι.
2. Τον Σεπτζμβριο του 2011, κα ενθμερωκοφν οι νζοι μακθτζσ τθσ Α τάξθσ που ιρκαν από τα
Γυμνάςια αλλά και οι νζοι μακθτζσ τθσ Β τάξθσ που ιρκαν από ΓΕΛ ι άλλα ΕΠΑΛ κακϊσ και
οι γονείσ τουσ για για τον Νζο Θεςμό.
3. Οι εκπαιδευτικοί που εκελοντικά κα αναλάβουν ςφμβουλοι κα παρακολουκιςουν μζςα ςτο
Σεπτζμβριο Επιμόρφωςθ από ειδικι ψυχοπαιδαγωγό που κα τουσ προετοιμάςει για το ζργο
τουσ.
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4. Παράλλθλα κα γίνει και θ κατανομι των μακθτϊν ςτουσ ςυμβοφλουσ.
5. Από το τζλοσ του Σεπτεμβρίου κα αρχίςουν θ ςυναντιςεισ των μακθτϊν με τουσ
ςυμβοφλουσ τουσ.
6. Κάκε μια εβδομάδα ςτθν αρχι και ςε πιο αραιά διαςτιματα ςτθ ςυνζχεια κα γίνονται
2ωρεσ επιμορφωτικζσ βιωματικζσ ςυναντιςεισ των ςυμβοφλων με τθ ψυχοπαιδαγωγό με
ςτόχο τθν ςτιριξθ του ζργου τουσ.
7. Αν ανακφψουν ςοβαρζσ προβλθματικζσ περιπτϊςεισ μακθτϊν που ξεφεφγει των
δυνατοτιτων των ςυμβοφλων αναλαμβάνει θ ψυχοπαιδαγωγόσ και το κζντρο ψυχικισ
υγείασ παίδων.
8. το ζργο κα ολοκλθρωκεί με το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ.
9. Στο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ με τθ βοικεια ερωτθματολογίων που κα ςυμπλθρϊςουν οι
μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί κα αξιολογθκεί θ υποδράςθ και θ αποτελεςματικότθτα του
κεςμοφ.

2. Οπγανωηικέρ δομέρ για ηην ςποδπάζη

Περιγράφεται θ οργανωτικι δομι για τθν εκτζλεςθ του ςχεδίου δράςθσ (αρμοδιότθτεσ προςϊπων
και μθχανιςμοί ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ). Επίςθσ περιγράφεται θ αξιοποίθςθ των υπαρχουςϊν
οργανωτικϊν δομϊν του ςχολείου και θ ςυνεργαςία προςϊπων ι/ και κεςμικϊν φορζων τθσ
εκπαίδευςθσ ςχετικϊν με τθν επιλεγμζνθ δράςθ.

Η όλθ υποδράςθ κα εποπτεφεται και κα ςυντονίηεται από τθν ψυχοπαιδαγωγό ι οποία κα
υποςτθρίηεται από ςυντονιςτι-ςφνδεςμο του ςχολείου.
Ο ςυντονιςτι-ςφνδεςμοσ καλό κα είναι να ανικει ςτθ διεφκυνςθ του ςχολείου ι/και να
παρουςιάηει αυξθμζνθ δραςτθριότθτα και ςυμμετοχι ςτο ζργο και γενικϊσ να είναι
αποδεκτόσ από όλθ τθν ομάδα ςυμβοφλων.
Κατά τθν διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ κα χρειαςτοφμε και τθν ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ από
εκπαιδευτικό του ΕΠΑΛ Καιςαριανισ που ςυντόνιςε και εκτζλεςε παρόμοια δράςθ ςτο
ςχολείο του.
Η υποδράςθ κα υποςτθρίηεται και από μικρι ομάδα κακθγθτϊν και κακθγθτι
πλθροφορικισ που κα προετοιμάηει γραφιςτικά το εκπαιδευτικό υλικό, κα ενθμερϊνει τθν
ιςτοςελίδα τθσ υποδράςθσ, κα ανεβάηει τα ερωτθματολόγια ςτθν ιςτοςελίδα και κα κάνει
τθ ςτατιςτικι επεξεργαςία.
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3. Παπεμβάζειρ ζε επίπεδο ζσολείος ή ζσολικήρ ηάξηρ για ηην ςποδπάζη

Προςδιορίηεται θ αναγκαιότθτα διαμορφωτικϊν παρεμβάςεων ςτθν οργάνωςθ και τον ςυντονιςμό
τθσ ςχολικισ ηωισ και ςε εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ, ϊςτε να διευκολυνκοφν οι διαδικαςίεσ
υλοποίθςθσ και αποτελεςματικισ εφαρμογισ των δράςεων και επίτευξθσ των επιδιωκόμενων
ςτόχων: αλλαγζσ ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα, ςτο ρόλο επιμζρουσ διδαςκόντων κλπ.

Η ολομζλεια των ςυμβοφλων με τθν υποςτιριξθ τθσ ψυχοπαιδαγωγοφ και του ςυντονιςτιςυνδζςμου κα κακορίςει το πλαίςιο των ςυναντιςεων με τουσ μακθτζσ. Το πλαίςιο κα
περιλαμβάνει το πότε, με ποια διαδικαςία, που και πωσ κα γίνονται οι ςυναντιςεισ των μακθτϊν με
τουσ ςυμβοφλουσ ϊςτε να μθ διαταράςςεται το εκπαιδευτικό ζργο.
Οι επιμορφωτικζσ-βιωματικζσ ςυναντιςεισ κα γίνονται εκτόσ ωρϊν διδαςκαλίασ.

Γ.3

Μεθοδολογία Υλοποίηζηρ ηηρ ςποδπάζηρ «Αναβάθμιζη και

ςποζηήπιξη ηος θεζμού ηος ςπεύθςνος ημήμαηορ».

1. Σηπαηηγικέρ εθαπμογήρ ηος ζσεδίος ςποδπάζηρ

Καταγράφονται οι ςτρατθγικζσ εφαρμογισ τθσ δράςθσ, οι ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ τισ οποίεσ κα
αναπτφξει το ςχολείο για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ δράςθσ.

Ο ρόλοσ του υπεφκυνου τμιματοσ περιοριςμζνοσ ςε απρόςωπεσ γραφειοκρατικζσ ενζργειεσ.
Υπεφκυνοσ τμιματοσ καταγράφει τισ απουςίεσ, ελζγχει τα ζγγραφα εγγραφισ, διατθρεί και
ενθμερϊνει τθ καρτζλα του μακθτι, ελζγχει και διεκπεραιϊνει τα δικαιολογθτικά των απουςιϊν
και ςτζλνει ενθμερωτικά ςθμειϊματα για τισ απουςίεσ των μακθτϊν ςτουσ κθδεμϊνεσ τουσ. Πολλζσ
φορζσ ο υπεφκυνοσ τμιματοσ δεν ξζρει τουσ μακθτζσ του τμιματοσ του. Μπορεί να μθν είναι καν
κακθγθτισ τουσ. Από το υπάρχον ςφςτθμα δεν απαιτείται και θ εργαςία του είναι κακαρά
γραφειοκρατικι.
Ο κεςμόσ αυτόσ κα μποροφςε και κα ζπρεπε να ιταν ουςιαςτικόσ. Ο υπεφκυνοσ τμιματοσ πρζπει
να διδάςκει ςτουσ μακθτζσ του τμιματοσ που είναι υπεφκυνοσ και να ζχει προςωπικι επαφι μαηί
τουσ. Η εργαςία του να είναι ςυμβουλευτικι προσ τουσ μακθτζσ, τουσ γονείσ αλλά και τουσ
εκπαιδευτικοφσ που διδάςκουν ςτο τμιμα. Για κάκε μακθτι ζπρεπε να είχα πλιρθ φάκελο με
χριςιμα παιδαγωγικά ςτοιχεία. Θα μποροφςε δθλαδι ο κεςμόσ του υπεφκυνου τμιματοσ να
βοθκιςει ςθμαντικά ςτθ βελτίωςθ των ςχζςεων των εκπαιδευτικϊν.

17

Για τθν αναβάκμιςθ του ρόλου του υπεφκυνου τμιματοσ κα ςχεδιάςουμε και κα υλοποιιςουμε ζνα
επιμορφωτικό ςεμινάριο που κα ςτοχεφει να ενιςχφςει τουσ εκπαιδευτικοφσ με:
γνϊςεισ για το ποιεσ πλθροφορίεσ είναι χριςιμεσ για τθ ψυχοπαιδαγωγικι εικόνα του μακθτι,
δεξιότθτεσ ςχετικζσ με τισ τεχνικζσ επικοινωνίασ με τουσ γονείσ ϊςτε θ επικοινωνία να ζχει
ουςιαςτικά και κετικά αποτελζςματα,
γνϊςεισ ςχετικζσ με τθ νομοκεςία προςωπικϊν δεδομζνων και τουσ τρόπουσ διαχείριςισ τουσ

2. Οπγανωηικέρ δομέρ ηηρ ςποδπάζηρ

Περιγράφεται θ οργανωτικι δομι για τθν εκτζλεςθ του ςχεδίου δράςθσ (αρμοδιότθτεσ προςϊπων
και μθχανιςμοί ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ). Επίςθσ περιγράφεται θ αξιοποίθςθ των υπαρχουςϊν
οργανωτικϊν δομϊν του ςχολείου και θ ςυνεργαςία προςϊπων ι/ και κεςμικϊν φορζων τθσ
εκπαίδευςθσ ςχετικϊν με τθν επιλεγμζνθ δράςθ.

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα δθμιουργθκεί οργανωτικι ομάδα. Ζργο τθσ ομάδασ είναι να:
Προςδιορίςει με μεγαλφτερθ λεπτομζρεια τθ κεματολογία και το χρονοδιάγραμμα του
ςεμιναρίου.
Να αναηθτιςει και να επιλζξει τουσ επιμορφωτζσ.
Να επιλφςθ όλα τα οργανωτικά κζματα που κα προκφψουν.

3. Παπεμβάζειρ ζε επίπεδο ζσολείος ή ζσολικήρ ηάξηρ για ηην ςποδπάζη

Προςδιορίηεται θ αναγκαιότθτα διαμορφωτικϊν παρεμβάςεων ςτθν οργάνωςθ και τον ςυντονιςμό
τθσ ςχολικισ ηωισ και ςε εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ, ϊςτε να διευκολυνκοφν οι διαδικαςίεσ
υλοποίθςθσ και αποτελεςματικισ εφαρμογισ των δράςεων και επίτευξθσ των επιδιωκόμενων
ςτόχων: αλλαγζσ ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα, ςτο ρόλο επιμζρουσ διδαςκόντων κλπ.

Το ςεμινάριο κα γίνει εκτόσ διδακτικϊν ωρϊν. Θα μποροφν να το παρακολουκιςουν όλοι οι
εκπαιδευτικοί που είναι υπεφκυνοι τμθμάτων αλλά και όςοι άλλοι το επικυμοφν.
Η λειτουργία του κεςμοφ με τον αναβακμιςμζνο ρόλο όπωσ αυτόσ κα προκφψει μετά το ςεμινάριο
είναι εκελοντικι. Όμωσ τα μζλθ τθσ ομάδασ εργαςίασ του ζργου που είναι και υπεφκυνοι τμιματοσ
ζχουν αυξθμζνθ ευκφνθ για τθν πιλοτικι υλοποίθςθ του αναβακμιςμζνου κεςμοφ.
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Γ.4 Μεθοδολογία Υλοποίηζηρ ηηρ ςποδπάζηρ «Σεμινάπιο ζε γονείρ»
1. Σηπαηηγικέρ εθαπμογήρ ηος ζσεδίος ςποδπάζηρ

Καταγράφονται οι ςτρατθγικζσ εφαρμογισ τθσ δράςθσ, οι ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ τισ οποίεσ κα
αναπτφξει το ςχολείο για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ.

Η υποδράςθ “Σεμινάριο ςε γονείσ” υλοποιείται με ςτόχο τθν βελτίωςθ των γνϊςεων των γονζων
ςχετικϊν με:
1. τθ διαχείριςθ των εφθβικϊν προβλθμάτων των παιδιϊν τουσ
2. το πρόβλθμα των ναρκωτικϊν
3. το πρόβλθμα διαχείριςθσ παιδιϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ
4. το πρόβλθμα εκιςμοφ από το ιντερνετ
Το ςεμινάριο κα διαρκζςει 1 εβδομάδα ςε μι εργάςιμο ωράριο.
Διαδικαςία προετοιμαςίασ:
Για τθν οργάνωςθ του ςεμιναρίου κα ςυγκροτθκεί 5μελισ ομάδα εργαςίασ. Η οποία κα:
κακορίςει τθ κεματολογία του ςεμιναρίου
αναηθτιςει και επιλζξει τουσ επιμορφωτζσ
διαμορφϊςει το πρόγραμμα του ςεμιναρίου.
ορίςει και διαμορφϊςει τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ κα υλοποιθκεί το ςεμινάριο
Πραγματοποίθςθ
Θα γίνει εγγραφι των γονζων που κα το παρακολουκιςουν
Θα πραγματοποιθκοφν οι διαλζξεισ ςτισ οποίεσ κα υπάρξει και παρουςιολόγιο
Θα ςυμπλθρωκοφν ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ
Αξιολόγθςθ
Η ομάδα εργαςίασ κα επεξεργαςτεί τα ερωτθματολόγια και τα παρουςιολόγια και κα ςυντάξει
ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του ςεμιναρίου.

2. Οπγανωηικέρ δομέρ για ηην ςποδπάζη
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Περιγράφεται θ οργανωτικι δομι για τθν εκτζλεςθ του ςχεδίου υποδράςθσ (αρμοδιότθτεσ
προςϊπων και μθχανιςμοί ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ). Επίςθσ περιγράφεται θ αξιοποίθςθ των
υπαρχουςϊν οργανωτικϊν δομϊν του ςχολείου και θ ςυνεργαςία προςϊπων ι/ και κεςμικϊν
φορζων τθσ εκπαίδευςθσ ςχετικϊν με τθν επιλεγμζνθ δράςθ.
Για τθν οργάνωςθ του ςεμιναρίου κα ςυγκροτθκεί 5μελισ ομάδα εργαςίασ. Η οποία κα:
κακορίςει τθ κεματολογία του ςεμιναρίου
αναηθτιςει και επιλζξει τουσ επιμορφωτζσ
διαμορφϊςει το πρόγραμμα του ςεμιναρίου.
ορίςει και διαμορφϊςει τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ κα υλοποιθκεί το ςεμινάριο
Η οργανωτικι ομάδα κα ςυνεργαςτεί με φορείσ όπωσ το Κζντρο Ψυχικισ υγείασ του Παιδιοφ, το
ΚΕΘΕΑ κλπ.

3. Παπεμβάζειρ ζε επίπεδο ζσολείος ή ζσολικήρ ηάξηρ

Προςδιορίηεται θ αναγκαιότθτα διαμορφωτικϊν παρεμβάςεων ςτθν οργάνωςθ και τον ςυντονιςμό
τθσ ςχολικισ ηωισ και ςε εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ, ϊςτε να διευκολυνκοφν οι διαδικαςίεσ
υλοποίθςθσ και αποτελεςματικισ εφαρμογισ των δράςεων και επίτευξθσ των επιδιωκόμενων
ςτόχων: αλλαγζσ ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα, ςτο ρόλο επιμζρουσ διδαςκόντων κλπ.
Το ςχολείο κα:
διακζςει τουσ απαραίτθτουσ χϊρουσ για τθν διεξαγωγι του ςεμιναρίου
ενθμερϊςει τουσ γονείσ για το ςεμινάριο
διακζςει τα απαραίτθτα μζςα για τθν υλοποίθςθ του.

Γ.5 Μεθοδολογία Τλοποίηςησ τησ υποδράςησ “Τποςτήριξησ των άλλων δράςεων ςτη
δημιουργία πληροφοριακοφ και εκπαιδευτικοφ υλικοφ”.
1. Σηπαηηγικέρ εθαπμογήρ ηος ζσεδίος ςποδπάζηρ

Καταγράφονται οι ςτρατθγικζσ εφαρμογισ τθσ δράςθσ, οι ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ τισ οποίεσ κα
αναπτφξει το ςχολείο για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ.

Η υποδράςθ ζχει ςτόχο να ςτθρίξει όλεσ τισ άλλεσ υποδράςεισ δθμιουργϊντασ:
1. το απαραίτθτο ζντυπο υποςτθρικτικό ενθμερωτικό υλικό
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2. το απαραίτθτο ζντυπο υποςτθρικτικό επιμορφωτικό υλικό
3. τθσ απαραίτθτθ ιςτοςελίδα για κάκε υποδράςθ
Οι ενζργειεσ τθσ υποδράςθσ διακρίνονται ςε τζςςερισ. Κάκε ενζργεια γίνεται παράλλθλα με τθν
υποδράςθ που υποςτθρίηει.

2 Οπγανωηικέρ δομέρ για ηην ςποδπάζη
Περιγράφεται θ οργανωτικι δομι για τθν εκτζλεςθ του ςχεδίου υποδράςθσ (αρμοδιότθτεσ
προςϊπων και μθχανιςμοί ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ). Επίςθσ περιγράφεται θ αξιοποίθςθ των
υπαρχουςϊν οργανωτικϊν δομϊν του ςχολείου και θ ςυνεργαςία προςϊπων ι/ και κεςμικϊν
φορζων τθσ εκπαίδευςθσ ςχετικϊν με τθν επιλεγμζνθ δράςθ.
Για τθν υλοποίθςθ απαιτείται θ δθμιουργία ομάδασ που κα αποτελείται από 2 εκπαιδευτικοφσ
πλθροφορικισ και μία φιλόλογο.

3. Παπεμβάζειρ ζε επίπεδο ζσολείος ή ζσολικήρ ηάξηρ
Προςδιορίηεται θ αναγκαιότθτα διαμορφωτικϊν παρεμβάςεων ςτθν οργάνωςθ και τον ςυντονιςμό
τθσ ςχολικισ ηωισ και ςε εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ, ϊςτε να διευκολυνκοφν οι διαδικαςίεσ
υλοποίθςθσ και αποτελεςματικισ εφαρμογισ των δράςεων και επίτευξθσ των επιδιωκόμενων
ςτόχων: αλλαγζσ ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα, ςτο ρόλο επιμζρουσ διδαςκόντων κλπ.
Το ςχολείο κα:
διακζςει τθν απαραίτθτθ πρόςβαςθ ςτον ιςτοχϊρο του ςχολείου
διακζςει υπολογιςτζσ, εκτυπωτζσ οπτικοφσ αναγνϊςτεσ, λογιςμικό αναλϊςιμα απαραίτθτα
για τθν εργαςία τουσ.
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Δ. Πόποι – Μέζα ηος ζσεδίος δπάζηρ
Περιγράφονται τα μζςα και οι πόροι που απαιτοφνται για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του ςχεδίου
δράςθσ, οι οποίοι διαφζρουν ανάλογα με τθ φφςθ τθσ δράςθσ και τθν ιδιαιτερότθτα τθσ ςχολικισ
μονάδασ.

Οι πόροι και τα μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν αναλφονται πιο κάτω ςε κάκε υποδράςθ

Δ1. Πόποι – Μέζα ηος ζσεδίος ςποδπάζηρ «Δπιμόπθωζη ηων
εκπαιδεςηικών ζε θέμαηα διασείπιζηρ «δύζκολων» ηάξεων αλλά και
ηεσνικών βεληίωζηρ ηων ζσέζεων με ηα «δύζκολα» παιδιά.

1. Ανθπώπινο δςναμικό

Προςδιορίηεται το ανκρϊπινο δυναμικό που κα εμπλακεί ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, όπωσ
εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ, ςχολικοί ςφμβουλοι, επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ κ.ά.

Επιμορφοφμενοι:
Το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου
Επιμορφωτζσ
Ειδικόσ ψυχοπαιδαγωγόσ εξειδικευμζνοσ ςε παιδιά με αντικανονιςτικι και παραβατικι
ςυμπεριφορά
Εκπαιδευτζσ με πείρα ςε δφςκολεσ τάξεισ (πχ εκπαιδευτικόσ ςε ςχολείο των φυλακϊν
Αυλϊνασ)
Εκπαιδευτικοί του ςχολείου μασ που κα κατακζςουν τθν εμπειρία τουσ για ειδικζσ
περιπτϊςεισ του ςχολείου μασ
Στζλεχοσ με πείρα από τον ςυνιγορο του παιδιοφ.

2. Φπόνορ
Προςδιορίηεται ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ εργαςίασ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικϊν για τθν
ανάπτυξθ τθσ κάκε ςτρατθγικισ εφαρμογισ (ςυναντιςεισ ομάδων εργαςίασ, ςυλλογι και
επεξεργαςία ςτοιχείων κ.ά.), κακϊσ και θ κατανομι του ςτο πλαίςιο του χρονοδιαγράμματοσ τθσ
δράςθσ.
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Χρονοδιάγραμμα δράςθσ

Θεωρθτικι κατάρτιςθ
Ειςιγθςθ από ειδικό ψυχοπαιδαγωγό ςχετικά με τισ γενεςιουργικζσ αιτίεσ των
προβλθματικϊν ςυμπεριφορϊν και τουσ διάφορουσ τφπουσ παιδιϊν με προβλιματα.
Ειςιγθςθ για το νομικό πλαίςιο τισ αντιμετϊπιςθσ παιδιϊν με προβλθματικι ςυμπεριφορά
κακϊσ και θ πικανι κοινωνικι πορεία αυτϊν των παιδιϊν.
Ειςιγθςθ για τεχνικζσ επικοινωνίασ με «προβλθματικά» παιδιά.
Ειςιγθςθ για τεχνικζσ διαχείριςθσ παιδιϊν με προβλθματικι ςυμπεριφορά.
Ειςιγθςθ για τεχνικζσ οργάνωςθσ και διαχείριςθσ «προβλθματικϊν» τάξεων
Οι ειςθγιςεισ για να είναι αποτελεςματικζσ πρζπει να χρθςιμοποιοφν βιωματικζσ τεχνικζσ
Εφαρμογι - ανάλυςθ περιπτϊςεων
Κατάκεςθ προτάςεων και περιγραφι περιπτϊςεων εργαςίασ από εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου μασ.
Ανάλυςθ περιπτϊςεων εργαςίασ και ςυηιτθςθ των τρόπων και τακτικϊν αντιμετϊπιςθσ τουσ.
Πιςτοποίθςθ
Συμπλιρωςθ από τουσ επιμορφοφμενουσ ερωτθματολογίου - τεςτ που κα ετοιμάςουν οι
επιμορφωτζσ.

3. Υλικοηεσνικόρ εξοπλιζμόρ ςποδπάζηρ

Περιγράφονται οι υποδομζσ και τα μζςα που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ του
ςχεδίου δράςθσ, όπωσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ, αίκουςεσ, εποπτικά μζςα, αναλϊςιμα υλικά κτλ.

Για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ απαιτείται ζντυπο επιμορφωτικό υλικό και θλεκτρονικι
ςελίδα τα οποία όμωσ κα δθμιουργθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ υποςτθρικτικισ υποδράςθσ 5.
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4. Οικονομικοί πόποι

Προςδιορίηονται οι οικονομικοί πόροι που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ του
ςχεδίου δράςθσ, όπωσ κόςτοσ επιμόρφωςθσ, υλικϊν, μετακινιςεων κτλ.

Κατθγορία δαπάνθσ

Είδοσ δαπάνθσ

ποςότθτα

Τιμι
μονάδασ

κόςτοσ

Αμοιβι ανκρϊπινου
δυναμικοφ

Αμοιβεσ
Επιμορφωτϊν (με
διδακτορικό)

6ϊρεσ

30 €

180 €

Αμοιβζσ
Επιμορφωτϊν με
μεταπτυχιακό)

8ϊρεσ

20 €

160 €

Αμοιβζσ
Επιμορφωτϊν (με
πτυχίο)

6ϊρεσ

15 €

90 €

Μετακινιςεισ

100 €

ΣΥΝΟΛΟ

530 €

5. Δπγαλεία παπακολούθηζηρ και αξιολόγηζηρ

Προςδιορίηονται τα μεκοδολογικά εργαλεία τα οποία απαιτοφνται για τθ ςυλλογι/καταγραφι
δεδομζνων ςτο πλαίςιο παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ, όπωσ θμερολόγια, ςχζδια
παρατιρθςθσ, φόρμεσ καταγραφισ, ερωτθματολόγια, ςχζδια ςυνζντευξθσ κλπ.)
Η παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του προγράμματοσ κα γίνει με ςυλλογι ποςοτικϊν κριτθρίων και
ερωτθματολόγια.
Τα ποςοτικά κριτιρια είναι:
Το πλικοσ των εκπαιδευτικϊν που κα παρακολουκιςουν το ςεμινάριο και οι ϊρεσ
παρακολοφκθςθσ.
Βακμόσ ικανοποίθςθσ από το πρόγραμμα που κα υπολογιςτεί από ερωτθματολόγια που κα
απαντθκοφν από τουσ επιμορφοφμενουσ.
Πιςτοποίςθ τθσ επιμόρφωςθσ με ερωτθματολόγιο-τεςτ που κα προετοιμάςουν οι
επιμορφωτζσ.
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6. Πηγέρ

Περιγράφονται οι πθγζσ που κα αξιοποιθκοφν για τθ ςυλλογι των δεδομζνων, όπωσ: Πρακτικά
Συλλόγου Διδαςκόντων, καταχωριςεισ του ςχολείου ςε βάςεισ δεδομζνων, θλεκτρονικζσ βάςεισ
δεδομζνων, εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ κλπ. Μπορεί να γίνει αναφορά ςε ςχετικι με το
αντικείμενο τθσ δράςθσ βιβλιογραφία (μελζτεσ, ζρευνεσ, καλζσ πρακτικζσ).
Οι εκπαιδευτικοί που κα παρακολουκιςουν τθν επιμόρφωςθ κα παραλάβουν εκπαιδευτικό
υλικό και βιβλιογραφία που κα τουσ δοκεί από τουσ επιμορφωτζσ.
Για τθν αποτελεςματικότερθ υλοποίθςθ τθσ επιμόρφωςθσ κα αναρτθκεί φόρμα ςτθν
ιςτοςελίδα του ςχολείου ςτθν οποία οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου κα κατακζςουν τθν
εμπειρία τουσ για περιπτϊςεισ δφςκολων καταςτάςεων ςε τμιματα. Οι περιπτϊςεισ αυτζσ κα
είναι αντικείμενο ςυηιτθςθσ ςτο ςεμινάριο.

Δ2. Πόποι – Μέζα ηος ζσεδίος ςποδπάζηρ «Γημιοςπγία και ςποζηήπιξη
ηος θεζμού Σςμβούλος Μαθηηών ζηο ζσολείο».

1. Ανθπώπινο δςναμικό

Προςδιορίηεται το ανκρϊπινο δυναμικό που κα εμπλακεί ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, όπωσ
εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ, ςχολικοί ςφμβουλοι, επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ κ.ά.

Για τθν υλοποίθςθσ τθσ υποδράςθσ χρειάηονται:
ψυχοπαιδαγωγόσ
με εξειδίκευςθ και μεγάλθ πείρα ςτθ διαχείριςθ εφιβων.
εμπειρία ςε βιωματικζσ επιμορφϊςεισ.
γνϊςθ του περιβάλλοντοσ και των προβλθμάτων των ΕΠΑΛ.
Συντονιςτισ-ςφνδεςμοσ
Μζλοσ τθσ διεφκυνςθσ του ςχολείου ι δραςτιριο μζλοσ τθσ ομάδασ αποδεκτό από το ςφνολο
των ςυμβοφλων.
Εκπαιδευτικό-Σφμβουλοσ
με εκπαιδευτικι πείρα και γνϊςθ ςε υλοποίθςθ παρόμοιασ δράςθσ
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2. Φπόνορ

Προςδιορίηεται ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ εργαςίασ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικϊν για τθν
ανάπτυξθ τθσ κάκε ςτρατθγικισ εφαρμογισ (ςυναντιςεισ ομάδων εργαςίασ, ςυλλογι και
επεξεργαςία ςτοιχείων κ.ά.), κακϊσ και θ κατανομι του ςτο πλαίςιο του χρονοδιαγράμματοσ τθσ
δράςθσ.

Μάιοσ-Αφγουςτοσ 2011

Σεπτζμβριοσ-Δεκζμβριοσ 2011

Ιανουάριοσ - Ιοφνιοσ 2012

3. Υλικοηεσνικόρ εξοπλιζμόρ
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Περιγράφονται οι υποδομζσ και τα μζςα που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ του
ςχεδίου δράςθσ, όπωσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ, αίκουςεσ, εποπτικά μζςα, αναλϊςιμα υλικά κτλ.

Για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ απαιτείται ζντυπο επιμορφωτικό υλικό και θλεκτρονικι
ςελίδα τα οποία όμωσ κα δθμιουργθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ υποςτθρικτικισ υποδράςθσ 5.

4. Οικονομικοί πόποι

Προςδιορίηονται οι οικονομικοί πόροι που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ του
ςχεδίου δράςθσ, όπωσ κόςτοσ επιμόρφωςθσ, υλικϊν, μετακινιςεων κτλ.

5. Επγαλεία παπακολούθησηρ και αξιολόγησηρ

Προςδιορίηονται τα μεκοδολογικά εργαλεία τα οποία απαιτοφνται για τθ ςυλλογι/καταγραφι
δεδομζνων ςτο πλαίςιο παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ, όπωσ θμερολόγια, ςχζδια
παρατιρθςθσ, φόρμεσ καταγραφισ, ερωτθματολόγια, ςχζδια ςυνζντευξθσ κλπ.)

Η παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του προγράμματοσ κα γίνει με ςυλλογι ποςοτικϊν κριτθρίων και
ερωτθματολόγια.
Τα ποςοτικά κριτιρια είναι:
Το πλικοσ των εκπαιδευτικϊν που κα παρακολουκιςουν το ςεμινάριο και οι ϊρεσ
παρακολοφκθςθσ.
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Βακμόσ ικανοποίθςθσ από το πρόγραμμα που κα υπολογιςτεί από ερωτθματολόγια που κα
απαντθκοφν από τουσ μακθτζσ.
Βακμόσ ικανοποίθςθσ από το πρόγραμμα που κα υπολογιςτεί από ερωτθματολόγια που κα
απαντθκοφν από τουσ ςυμβοφλουσ.

6. Πηγέρ

Περιγράφονται οι πθγζσ που κα αξιοποιθκοφν για τθ ςυλλογι των δεδομζνων, όπωσ: Πρακτικά
Συλλόγου Διδαςκόντων, καταχωριςεισ του ςχολείου ςε βάςεισ δεδομζνων, θλεκτρονικζσ βάςεισ
δεδομζνων, εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ κλπ. Μπορεί να γίνει αναφορά ςε ςχετικι με το
αντικείμενο τθσ δράςθσ βιβλιογραφία (μελζτεσ, ζρευνεσ, καλζσ πρακτικζσ).
Οι εκπαιδευτικοί που κα παρακολουκιςουν τθν επιμόρφωςθ κα παραλάβουν εκπαιδευτικό υλικό
και βιβλιογραφία που κα τουσ δοκεί από τουσ επιμορφωτζσ.

Δ3. Πόποι – Μέζα ηος ζσεδίος ςποδπάζηρ «Αναβάθμιζη και ςποζηήπιξη
ηος θεζμού ηος ςπεύθςνος ημήμαηορ».
1. Ανθπώπινο δςναμικό για ηην ςποδπάζη

Προςδιορίηεται το ανκρϊπινο δυναμικό που κα εμπλακεί ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, όπωσ
εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ, ςχολικοί ςφμβουλοι, επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ κ.ά.
Για τθν οργάνωςθσ τθσ υποδράςθσ κα χρειαςτοφν:
Οργανωτικι Επιτροπι του Σεμιναρίου με τουλάχιςτον τρία μζλθ ζνα εκ των οποίων καλό κα
ιταν να ανικει ςτθ διεφκυνςθ.
Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα χρειςτοφν:
Επιμορφωτισ εξειδικευμζνοσ ςε ψυχοπαιδαγωγικά κζματα που ςχετίηονται με τθν
ανάπτυξθ των εφιβων και προβλιματα ςχζςεων ςτισ οικογζνειεσ.
Επιμορφωτισ εξειδικευμζνοσ ςε μακθςιακά προβλιματα.
Επιμορφωτισ εξειδικευμζνοσ ςτθν νομοκεςία διαχείριςθσ προςωπικϊν δεδομζνων.
Όλοι οι επιμορφωτζσ να ζχουν πείρα ςτο αντικείμενό τουσ.

2. Φπόνορ

Προςδιορίηεται ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ εργαςίασ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικϊν για τθν
ανάπτυξθ τθσ κάκε ςτρατθγικισ εφαρμογισ (ςυναντιςεισ ομάδων εργαςίασ, ςυλλογι και
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επεξεργαςία ςτοιχείων κ.ά.), κακϊσ και θ κατανομι του ςτο πλαίςιο του χρονοδιαγράμματοσ τθσ
δράςθσ.

Το ςεμινάριο κα πραγματοποιθκεί τον Οκτϊβριο του ςχολικοφ ζτουσ 2011-12. Κατά τον μινα αυτόν
κα ζχουν ολοκλθρωκεί ςε γενικζσ γραμμζσ οι εγγραφζσ και κα ζχουν ςχθματιςκοφν τα τμιματα.
Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ υποδράςθσ ζχει ωσ εξισ:

3. Υλικοηεσνικόρ εξοπλιζμόρ

Περιγράφονται οι υποδομζσ και τα μζςα που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ του
ςχεδίου δράςθσ, όπωσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ, αίκουςεσ, εποπτικά μζςα, αναλϊςιμα υλικά κτλ.

Για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ απαιτείται ζντυπο επιμορφωτικό υλικό και θλεκτρονικι
ςελίδα τα οποία όμωσ κα δθμιουργθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ υποςτθρικτικισ υποδράςθσ 5.

4. Οικονομικοί πόποι για ηην ςποδπάζη

Προςδιορίηονται οι οικονομικοί πόροι που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ του
ςχεδίου δράςθσ, όπωσ κόςτοσ επιμόρφωςθσ, υλικϊν, μετακινιςεων κτλ.

5. Δπγαλεία παπακολούθηζηρ και αξιολόγηζηρ ηηρ ςποδπάζηρ
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Προςδιορίηονται τα μεκοδολογικά εργαλεία τα οποία απαιτοφνται για τθ ςυλλογι/καταγραφι
δεδομζνων ςτο πλαίςιο παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ, όπωσ θμερολόγια, ςχζδια
παρατιρθςθσ, φόρμεσ καταγραφισ, ερωτθματολόγια, ςχζδια ςυνζντευξθσ κλπ.)

Η παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ υποδράςθσ κα γίνε με αξιολόγθςθ :
του πλικοσ ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν
του πλικοσ Υπευκφνων τμθμάτων που αναβάκμιςαν τον ρόλο τουσ
τθσ γνϊμθ επιμορφοφμενων για τουσ επιμορφωτζσ
τθσ επίδοςθ των επιμορφοφμενων ςτο τεςτ πιςτοποίθςθσ του ςεμιναρίου

6. Πηγέρ για ηην ςποδπάζη

Περιγράφονται οι πθγζσ που κα αξιοποιθκοφν για τθ ςυλλογι των δεδομζνων, όπωσ: Πρακτικά
Συλλόγου Διδαςκόντων, καταχωριςεισ του ςχολείου ςε βάςεισ δεδομζνων, θλεκτρονικζσ βάςεισ
δεδομζνων, εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ κλπ. Μπορεί να γίνει αναφορά ςε ςχετικι με το
αντικείμενο τθσ δράςθσ βιβλιογραφία (μελζτεσ, ζρευνεσ, καλζσ πρακτικζσ).

Βιβλιογραφία και επιμορφωτικό υλικό που κα δοκεί από τουσ επιμορφωτζσ.

Δ4. Πόποι – Μέζα ηος ζσεδίος ςποδπάζηρ «Σεμινάπιο ζε γονείρ»
1. Ανθπώπινο δςναμικό

Προςδιορίηεται το ανκρϊπινο δυναμικό που κα εμπλακεί ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, όπωσ
εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ, ςχολικοί ςφμβουλοι, επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ κ.ά.

Για τθν διεξαγωγι του ςεμιναρίου κα απαιτθκοφν:
4 επιμορφωτζσ/τριεσ εξειδικευμζνουσ/εσ ςε:
1. Προβλιματα των εφιβων και αντιμετϊπιςι τουσ (Ψυχοπαιδαγωγόσ)
2. Προβλιματα ναρκωτικϊν (Ψυχολόγοσ με πείρα ςε προγράμματα απεξάρτθςθσ)

30

3. Μακθςιακά προβλιματα (Ψυχοπαιδαγωγόσ θ Εκπαιδευτικόσ με γνϊςεισ και πζιρα ςε
παιδιά με μακθςιακά προβλιματα)
4. Εκπαιδευτικόσ ι ψυχολόγοσ με πείρα ςτο πρόβλθμα εκιςμοφ ςτο ίντερνετ (πχ ςτζλεχοσ του
Safenet)

2. Φπόνορ

Προςδιορίηεται ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ εργαςίασ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικϊν για τθν
ανάπτυξθ τθσ κάκε ςτρατθγικισ εφαρμογισ (ςυναντιςεισ ομάδων εργαςίασ, ςυλλογι και
επεξεργαςία ςτοιχείων κ.ά.), κακϊσ και θ κατανομι του ςτο πλαίςιο του χρονοδιαγράμματοσ τθσ
δράςθσ.

Το ςεμινάριο κα διεξαχκεί τον Δεκζμβριο του 2011 γιατί ιδθ οι γονείσ κα ζχουν γνωρίςει το ςχολείο
και τα μζλθ τθσ ομάδασ εργαςίασ του ζργου κα ζχει τον χρόνο να το προετοιμάςει καλφτερα.

Το πλιρεσ χρονοδιάγραμμα τθσ υποδράςθσ είναι:

3. Υλικοηεσνικόρ εξοπλιζμόρ

Περιγράφονται οι υποδομζσ και τα μζςα που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ του
ςχεδίου δράςθσ, όπωσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ, αίκουςεσ, εποπτικά μζςα, αναλϊςιμα υλικά κτλ.

Για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ απαιτείται ζντυπο επιμορφωτικό υλικό και θλεκτρονικι
ςελίδα τα οποία όμωσ κα δθμιουργθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ υποςτθρικτικισ υποδράςθσ 5.

4. Οικονομικοί πόποι
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Προςδιορίηονται οι οικονομικοί πόροι που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ του
ςχεδίου δράςθσ, όπωσ κόςτοσ επιμόρφωςθσ, υλικϊν, μετακινιςεων κτλ.

5. Δπγαλεία παπακολούθηζηρ και αξιολόγηζηρ

Προςδιορίηονται τα μεκοδολογικά εργαλεία τα οποία απαιτοφνται για τθ ςυλλογι/καταγραφι
δεδομζνων ςτο πλαίςιο παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ, όπωσ θμερολόγια, ςχζδια
παρατιρθςθσ, φόρμεσ καταγραφισ, ερωτθματολόγια, ςχζδια ςυνζντευξθσ κλπ.)

Η παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ υποδράςθσ κα γίνε με αξιολόγθςθ :
του πλικοσ ςυμμετεχόντων γονζων
τθσ γνϊμθ γονζων για το ςεμινάριο

6. Πηγέρ

Περιγράφονται οι πθγζσ που κα αξιοποιθκοφν για τθ ςυλλογι των δεδομζνων, όπωσ: Πρακτικά
Συλλόγου Διδαςκόντων, καταχωριςεισ του ςχολείου ςε βάςεισ δεδομζνων, θλεκτρονικζσ βάςεισ
δεδομζνων, εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ κλπ. Μπορεί να γίνει αναφορά ςε ςχετικι με το
αντικείμενο τθσ δράςθσ βιβλιογραφία (μελζτεσ, ζρευνεσ, καλζσ πρακτικζσ).

Βιβλιογραφία και επιμορφωτικό υλικό που κα δοκεί από τουσ επιμορφωτζσ.

Δ5. Πόποι – Μέζα ηος ζσεδίος ςποδπάζηρ «Υποζηήπιξηρ ηων άλλων
δπάζεων ζηη δημιοςπγία πληποθοπιακού και εκπαιδεςηικού ςλικού».

1. Ανθπώπινο δςναμικό
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Προςδιορίηεται το ανκρϊπινο δυναμικό που κα εμπλακεί ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, όπωσ
εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ, ςχολικοί ςφμβουλοι, επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ κ.ά.

Για τθν υλοποίθςθ απαιτείται θ δθμιουργία ομάδασ που κα αποτελείται από 2 εκπαιδευτικοφσ
πλθροφορικισ και μία φιλόλογο.

2. Φπόνορ

Προςδιορίηεται ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ εργαςίασ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικϊν για τθν
ανάπτυξθ τθσ κάκε ςτρατθγικισ εφαρμογισ (ςυναντιςεισ ομάδων εργαςίασ, ςυλλογι και
επεξεργαςία ςτοιχείων κ.ά.), κακϊσ και θ κατανομι του ςτο πλαίςιο του χρονοδιαγράμματοσ τθσ
δράςθσ.

Οι ενζργειεσ τθσ υποδράςθσ διακρίνονται ςε τζςςερισ. Κάκε ενζργεια γίνεται παράλλθλα με τθν
υποδράςθ που υποςτθρίηει.
Το πλιρεσ χρονοδιάγραμμα τθσ υποδράςθσ είναι:

3. Υλικοηεσνικόρ εξοπλιζμόρ
Περιγράφονται οι υποδομζσ και τα μζςα που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ του
ςχεδίου δράςθσ, όπωσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ, αίκουςεσ, εποπτικά μζςα, αναλϊςιμα υλικά κτλ.

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ υποςτιριξθσ απαιτοφνται

1. Υπολογιςτισ με δυνατότθτεσ γριγορθσ επεξεργαςίασ πολυμζςων για τθν επεξεργαςία του
επιμορφωτικοφ υλικοφ.
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2. Πολυμθχάνθμα με οπτικόσ αναγνϊςτθσ και ζγχρωμο εκτυπωτι για τθν εκτφπωςθ του
εντυπου υλικοφ
3. Σφςτθμα διαδραςτικοφ πίνακα για τθν ποιοτικι υλοποίθςθ των επιμορφϊςεων.
4. Αναλϊςιμα (τονερ μελάνια και χαρτί)

4. Οικονομικοί πόποι

Προςδιορίηονται οι οικονομικοί πόροι που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ του
ςχεδίου δράςθσ, όπωσ κόςτοσ επιμόρφωςθσ, υλικϊν, μετακινιςεων κτλ.

5. Δπγαλεία παπακολούθηζηρ και αξιολόγηζηρ

Προςδιορίηονται τα μεκοδολογικά εργαλεία τα οποία απαιτοφνται για τθ ςυλλογι/καταγραφι
δεδομζνων ςτο πλαίςιο παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ, όπωσ θμερολόγια, ςχζδια
παρατιρθςθσ, φόρμεσ καταγραφισ, ερωτθματολόγια, ςχζδια ςυνζντευξθσ κλπ.)

Η παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ υποδράςθσ κα γίνε με αξιολόγθςθ :
θ γνϊμθ των επιμορφοφμενων και των γονζων για τθν ιςτοςελίδα του ςχολείου
Η γνϊμθ των επιμορφοφμενων και των γονζων για το ζντυπο υλικό

6. Πηγέρ
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Περιγράφονται οι πθγζσ που κα αξιοποιθκοφν για τθ ςυλλογι των δεδομζνων, όπωσ: Πρακτικά
Συλλόγου Διδαςκόντων, καταχωριςεισ του ςχολείου ςε βάςεισ δεδομζνων, θλεκτρονικζσ βάςεισ
δεδομζνων, εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ κλπ. Μπορεί να γίνει αναφορά ςε ςχετικι με το
αντικείμενο τθσ δράςθσ βιβλιογραφία (μελζτεσ, ζρευνεσ, καλζσ πρακτικζσ).
Βιβλιογραφία και επιμορφωτικό υλικό που κα δοκεί από τουσ επιμορφωτζσ.

Σςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ ηηρ δπάζηρ
Ακροίηοντασ τουσ προχπολογιςμοφσ των υποδράςεων καταλιγουμε ότι:
Τποδράςη

Κόςτοσ

Επιμόρφωςθ εκπαιδ. Διαχ.δφςκολθσ τάξθσ...
Σφμβουλοι μακθτϊν

530 €
1.060 €

Αναβάκμιςθ υπεφκυνου τμιματοσ

340 €

Σεμινάριο για γονείσ

600 €

Υποςτιριξθ υποδράςεων

2.050 €

ΤΝΟΛΟ

4.580 €

35

ΣΤ. Φπονοδιάγπαμμα ςλοποίηζηρ ηος ζσεδίος δπάζηρ
Αποτυπϊνεται ςυγκεκριμζνο και ρεαλιςτικό χρονοδιάγραμμα για κάκε ςτόχο ι ςτρατθγικι
εφαρμογισ, με βάςθ τθν ιδιαιτερότθτα και τισ δυνατότθτεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ.

Το χρονοδιάγραμμα ολόκλθρθσ τθσ δράςθσ
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Ε. Γιαδικαζίερ παπακολούθηζηρ και αξιολόγηζηρ ηος ζσεδίος
δπάζηρ
Προςδιορίηονται οι διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ που κα ακολουκιςει το ςχολείο για:
α) τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου τθσ δράςθσ (ενδιάμεςθ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ,
ανατροφοδότθςθ, καταγραφι των ενδιάμεςων αποτελεςμάτων και δυςκολιϊν εφαρμογισ) και
β) τθ ςυνολικι εκτίμθςθ τόςο των αποτελεςμάτων τθσ δράςθσ (τελικι αξιολόγθςθ), όςο και τθσ
διαδικαςίασ υλοποίθςισ τθσ, με βάςθ τουσ προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ και τα κριτιρια επιτυχίασ.
Γίνεται αναφορά
ςτισ ςυγκεκριμζνεσ μεκόδουσ και τα μζςα που κα αξιοποιθκοφν για τθ ςυλλογι και τθν
επεξεργαςία των δεδομζνων,
ςτουσ εμπλεκόμενουσ (εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ, γονείσ κ.ά.) και
ςτον χρόνο που προγραμματίηονται οι επί μζρουσ αξιολογικζσ δράςεισ κλπ.

Η ςυνολικι δράςθ κα παρακολουκθκεί από τθν αξιολόγθςθ κριτθρίων που ςχετίηονται με το δείκτθ
Σχζςεισ Εκπαιδευτικϊν -Μακθτϊν αλλά και τισ επιπτϊςεισ του ςτο κλίμα ςτο ςχολείο. Τζτοια
κριτιρια είναι:
Η μεταβολι του πλικουσ των ποινϊν
Η βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ
Η γνϊμθ των εκπαιδευτικϊν για τισ ςχζςεισ τουσ με τουσ μακθτζσ.
Η γνϊμθ των μακθτϊν για τισ ςχζςεισ με τουσ εκπαιδευτικοφσ.
Η γνϊμθ των γονζων για τθ ςχζςθ τουσ με το ςχολείο.

Τα ςτοιχεία κα ςυλλεχκοφν με τθν ίδια διαδικαςία που χρθςιμοποιικθκε κατά τθν υλοποίθςθ τθσ
ςυςτθματικισ ζκκεςθσ (2ου παραδοτζου του ζργου αυτοαξιολόγθςθσ), δθλαδι:
ποςοτικά ςτοιχεία κα ςυλλεχκοφν από τθ βάςθ επαφοσ
θ καταγραφι τθσ γνϊμθσ κα γίνει με ερωτθματολογια που κα αναρτθκοφν ςτθ ιςτοςελίδα
του ςχολείου.
Η ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ κα γίνει ςτο τζλοσ του 1ου τετραμινου και θ τελικι ςτο τζλοσ του
ςχολικοφ ζτουσ 2011-2012.
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