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ΕΙΑΓΩΓΘ

Ο παρϊν τόμοσ IV με τίτλο «Σχζδια Δράςθσ: Πλαίςιο Ανάπτυξθσ και Παραδείγματα Εφαρμογισ» αναφζρεται ςτθν υλοποίθςθ των Σχεδίων Δράςθσ, ςτθν οποία κα προχωριςουν τα ςχολεία κατά το δεφτερο ζτοσ τθσ εφαρμογισ τθσ ΑΕΕ και τα επόμενα χρόνια.
Τα Σχζδια Δράςθσ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διαδικαςίασ τθσ «Αυτοαξιολόγθςθσ» και μία ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι παράμετρο του εκπαιδευτικοφ ζργου κακϊσ ςυνδζονται άμεςα με ςτοχευμζνεσ δράςεισ παρζμβαςθσ που αναπτφςςουν οι εκπαιδευτικοί
με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ. Κατϋ αυτόν τον
τρόπο ςυνιςτοφν ζναν από τουσ βαςικοφσ δείκτεσ τθσ ΑΕΕ και τα αποτελζςματά τουσ
ζνα από τα βαςικά κριτιρια αποτίμθςθσ των επιτευγμάτων του ςχολείου.
Ο τόμοσ αποτελεί ςυνζχεια των τριϊν προθγοφμενων τόμων αλλά ςυνδζεται κυρίωσ με
τισ διαδικαςίεσ του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ που περιγράφονται ςτον Τόμο ΙΙ, ςτισ
ενότθτεσ που αφοροφν ςτθ διαμόρφωςθ και τθν εφαρμογι των χεδίων Δράςθσ.
Το υλικό που περιζχεται ςτον παρόντα τόμο περιλαμβάνει:
Ζνα ενδεικτικό κεματικό πλαίςιο για τθν ανάπτυξθ των Σχεδίων Δράςθσ που κα
υλοποιιςει το ςχολείο
Ενδεικτικά παραδείγματα ανάπτυξθσ Σχεδίων Δράςθσ, τα οποία εςτιάηουν ςε
οριςμζνουσ δείκτεσ αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ και αφοροφν ςε βαςικζσ πτυχζσ του
εκπαιδευτικοφ ζργου.
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1. Ενδεικτικό Θεματικό Πλαίςιο Ανάπτυξθσ του χεδίου Δράςθσ

Στθ ςυνζχεια παρατίκεται ζνα ενδεικτικό κεματικό πλαίςιο ανάπτυξθσ του Σχεδίου
Δράςθσ ςτθ ςχολικι μονάδα. Το πλαίςιο ζχει ωσ ςτόχο να βοθκιςει τισ ομάδεσ εργαςίασ ςτον αποτελεςματικό ςχεδιαςμό και τθν επιτυχι εφαρμογι των διαφόρων δράςεων.
Κάκε ςχολικι μονάδα μπορεί να προςαρμόςει τα ςτοιχεία του πλαιςίου ςτο ειδικότερο
αντικείμενο τθσ δράςθσ που προτίκεται να υλοποιιςει, κακϊσ και ςτισ ιδιαιτερότθτεσ
του ςχολείου. Σθμειϊνεται ότι ο ςχεδιαςμόσ και θ αποτελεςματικι εφαρμογι των Σχεδίων Δράςθσ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθν «κουλτοφρα αξιολόγθςθσ» του ςχολείου και τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςε αυτό. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ πρζπει να δοκεί ςτθ
δθμιουργία των κατάλλθλων ςυνκθκϊν και προχποκζςεων πάνω ςτισ οποίεσ κα ςτθριχκεί θ ειςαγωγι και εδραίωςθ των αλλαγϊν ςτισ δομζσ, τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία του ςχολείου.
Τα Σχζδια Δράςθσ που περιλαμβάνονται ςτον παρόντα τόμο ζχουν ωσ κφριο ςτόχο να
υποςτθρίξουν και να ενιςχφςουν τθ δθμιουργία τθσ απαραίτθτθσ «υποδομισ» μζςα
από τθν ενεργό ςυμμετοχι όλων των παραγόντων τθσ ςχολικισ μονάδασ. Με δεδομζνο,
επίςθσ, ότι τα περιςςότερα ςχολεία εμπλζκονται για πρϊτθ φορά ςε διαδικαςίεσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ και εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ, ςτα παραδείγματα των Σχεδίων
Δράςθσ δόκθκε προτεραιότθτα και ζμφαςθ, μεταξφ άλλων, ςε κεματικζσ όπωσ: δθμιουργία ενεργοφ ιςτοςελίδασ, δικτφωςθ και επικοινωνία με τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα,
διαμόρφωςθ εςωτερικοφ κανονιςμοφ, ενίςχυςθ ςυνεργατικϊν πρακτικϊν μεταξφ των
εκπαιδευτικϊν, βελτίωςθ των ςχζςεων μεταξφ των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, προϊκθςθ αντιςτακμιςτικϊν και υποςτθρικτικϊν παρεμβάςεων, άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία.
Στο προτεινόμενο πλαίςιο περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:
1. Θ αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του Σχεδίου Δράςθσ
2. Ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι του Σχεδίου Δράςθσ
3. Τα κριτιρια επιτυχίασ τθσ δράςθσ
4. Θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ του Σχεδίου Δράςθσ
5. Οι πόροι και τα μζςα του Σχεδίου Δράςθσ
6. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του Σχεδίου Δράςθσ
7. Οι διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του Σχεδίου Δράςθσ
8. Θ ζκκεςθ των αποτελεςμάτων του Σχεδίου Δράςθσ
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Τόςο για το πλαίςιο ανάπτυξθσ του Σχεδίου Δράςθσ, όςο και για τα ςχετικά παραδείγματα που ακολουκοφν πρζπει να ςθμειωκοφν τα ακόλουκα:
Όλα τα Σχζδια Δράςθσ είναι ενδεικτικά και αποτελοφν αντιπροςωπευτικά
παραδείγματα από τουσ πζντε τομείσ (Ι-V) του εκπαιδευτικοφ ζργου, όπωσ ορίηονται
ςτον τόμο Ι «Βαςικό Πλαίςιο» για τθ διαδικαςία τθσ αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ
μονάδασ.
Κάποια από αυτά εςτιάηουν ςε ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ με ςυγκεκριμζνθ κεματικι
ενότθτα, ενϊ άλλα αναδεικνφουν το χαρακτιρα τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των
δεικτϊν, ακόμθ και ανάμεςα ςε δείκτεσ από διαφορετικoφσ τομείσ.
Κατά τον ςχεδιαςμό τουσ ελιφκθ υπόψθ ότι απευκφνονται τόςο ςε μικρζσ, όςο και
ςε μεγάλεσ ςχολικζσ μονάδεσ, με Σφλλογο Διδαςκόντων που κυμαίνεται από 3-4 ζωσ
και 80 – 90 μζλθ. Συνεπϊσ οι επιμζρουσ προτεινόμενοι ςτόχοι, τα κριτιρια επιτυχίασ
και οι ενζργειεσ ι δραςτθριότθτεσ για τθν υλοποίθςι τουσ μπορεί να φαίνονται
υπερβολικοί για τισ μικρζσ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Πρωτοβάκμιασ, κυρίωσ,
Εκπαίδευςθσ. Εννοείται ότι κάκε ςχολικι μονάδα διαμορφϊνει το δικό τθσ Σχζδιο
Δράςθσ ανάλογα με τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ και τισ δυνατότθτεσ των μελϊν τθσ να
το υλοποιιςουν.
Σε κάκε περίπτωςθ το Σχζδιο Δράςθσ κα πρζπει να είναι εςτιαςμζνο ςε
ςυγκεκριμζνθ περιοχι του εκπαιδευτικοφ ζργου και να κζτει εφικτοφσ ςτόχουσ,
ςτουσ οποίουσ θ ςχολικι μονάδα μπορεί να ανταποκρικεί.
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Θεματικό Πλαίςιο του χεδίου Δράςθσ
Σομζασ/Δείκτθσ:
Σίτλοσ:
Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. Λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ
Καταγράφονται οι λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ με βάςθ τισ ιδιαιτερότθτεσ και τα δεδομζνα του ςχολείου: ςφνδεςθ με τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ (βελτίωςθ αδυναμιϊν, ενίςχυςθ καλϊν πρακτικϊν) ι/και με εκνικζσ
και περιφερειακζσ προτεραιότθτεσ.
2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ
Προςδιορίηονται οι δείκτεσ με τουσ οποίουσ αναπτφςςεται ςαφισ αλλθλεπίδραςθ και
κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ κατά τον κακοριςμό των ςτόχων, τθν επιλογι των κριτθρίων, τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ.
3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου
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.
Β. κοπόσ – ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
1. κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ
Περιγράφεται ο βαςικόσ ςκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ.
2. Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
Περιγράφονται οι ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ.
Γ. Κριτιρια επιτυχίασ τθσ δράςθσ
Αναφζρονται τα ςυγκεκριμζνα κριτιρια επιτυχίασ του κάκε ςτόχου, με βάςθ τα οποία
κα αποτιμθκοφν τα τελικά αποτελζςματα. Θ 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 αποτελεςματικό-
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τθτάσ τθσ.
Δ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. τρατθγικζσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ
Καταγράφονται οι ςτρατθγικζσ εφαρμογισ τθσ δράςθσ, οι ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ τισ
οποίεσ κα αναπτφξει το ςχολείο για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ δράςθσ.
2. Οργανωτικζσ δομζσ
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.
3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ
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 κ.λπ.
Ε. Πόροι – μζςα του ςχεδίου δράςθσ
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.
1. Ανκρϊπινο δυναμικό
Προςδιορίηεται το ανκρϊπινο δυναμικό που κα εμπλακεί ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ,
όπωσ εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ, ςχολικοί ςφμβουλοι, επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ
κ.ά.
2. Χρόνοσ
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.
3. Τλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ
Περιγράφονται οι υποδομζσ και τα μζςα που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ, όπωσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ, αίκουςεσ, εποπτικά μζςα, αναλϊςιμα υλικά κ.λπ.
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4. Οικονομικοί πόροι
Προςδιορίηονται οι οικονομικοί πόροι που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ, όπωσ κόςτοσ επιμόρφωςθσ, υλικϊν, μετακινιςεων κ.λπ.
5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ
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 κ.λπ.).
6. Πθγζσ
Περιγράφονται οι πθγζσ που κα αξιοποιθκοφν για τθ ςυλλογι των δεδομζνων, όπωσ:
πρακτικά Συλλόγου Διδαςκόντων, καταχωριςεισ του ςχολείου ςε βάςεισ δεδομζνων,
εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ κ.λπ. Μπορεί να γίνει αναφορά ςε ςχετικι με το αντικείμενο τθσ δράςθσ βιβλιογραφία (μελζτεσ, ζρευνεσ, καλζσ πρακτικζσ).
Σ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
Αποτυπϊνεται ςυγκεκριμζνο και ρεαλιςτικό χρονοδιάγραμμα για κάκε ςτόχο ι ςτρατθγικι εφαρμογισ, με βάςθ τθν ιδιαιτερότθτα και τισ δυνατότθτεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ.
Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
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 κ.λπ.
Θ. Ζκκεςθ των αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςθσ
Παρατίκεται θ ζκκεςθ με τα αποτελζςματα του ςχεδίου δράςθσ ςτθν οποία περιλαμβάνονται κζματα, όπωσ: διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ των ομάδων εργαςίασ, διευκζτθςθ προβλθμάτων χρόνου, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, παρεκκλίςεισ του
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αρχικοφ ςχεδιαςμοφ και ανακεωριςεισ του ςχεδίου, επιδράςεισ ςε διάφορουσ δείκτεσ,
βακμόσ ικανοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ από τθν εφαρμογι του ςχεδίου
δράςθσ, γενικι εκτίμθςθ τθσ επιτυχίασ του ςχεδίου δράςθσ, προοπτικζσ.
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2. Ενδεικτικά Παραδείγματα χεδίων Δράςθσ

2.1.

Ανάπτυξθ Σχολικισ Ιςτοςελίδασ

2.2.

Αναβάκμιςθ των Χώρων του Σχολείου: Αλλάηοντασ τουσ Χώρουσ,
Αλλάηοντασ τθ Μάκθςθ

2.3.

Αναδιαμόρφωςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του Σχολείου

2.4.

Ενίςχυςθ τθσ Λειτουργίασ των Μακθτικών Κοινοτιτων και των Μακθτικών
Ομίλων

2.5.

Βελτίωςθ των Σχζςεων μεταξφ των Μακθτών

2.6.

Συμμετοχι των Γονζων ςτθ Σχολικι Ζωι

2.7.

Ανάπτυξθ Συνεργατικών Πρακτικών Διδαςκαλίασ

2.8.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα – Καινοτόμεσ δράςεισ

2.9.

Ενδοςχολικι Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικών με τθν Aξιοποίθςθ των ΤΠΕ

2.10.

Παρακολοφκθςθ τθσ Φοίτθςθσ και τθσ Σχολικισ Διαρροισ

2.11.

Ενίςχυςθ τθσ Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ

2.12.

Η Ομαλι Μετάβαςθ των Νθπίων ςτο Δθμοτικό ςχολείο
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χζδιο Δράςθσ 1

ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ
Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 1.1: χολικόσ χϊροσ, υλικοτεχνικι υποδομι και οικονομικοί πόροι
Σίτλοσ: Ανάπτυξθ ςχολικισ ιςτοςελίδασ
Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. Λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ
Τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ αναδεικνφουν μεν τθν καλι λειτουργία, επιςθμαίνουν όμωσ ζλλειμμα ςτθν ψθφιακι υποδομι του ςχολείου για τθν υποςτιριξθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και παρεμβάςεων ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνίασ
τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ. Οι εκπαιδευτικοί επιςθμαίνουν τθν αναγκαιότθτα να
αξιοποιθκοφν οι ΤΠΕ για τθν προβολι τθσ επιςτθμονικισ, κοινωνικισ και πολιτιςμικισ
διάςταςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτο ςχολείο, τθν ανάδειξθ των καλϊν πρακτικϊν
και το άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία με ςφγχρονα εργαλεία και μζςα επικοινωνίασ.
2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ
Θ υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ αναμζνεται να αναδείξει τισ καλζσ πρακτικζσ του
ςχολείου, να υποςτθρίξει τισ ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν, μεταξφ εκπαιδευτικϊνμακθτϊν, μεταξφ ςχολείου-γονζων, κακϊσ και να ςυμβάλλει κετικά ςτθν οργάνωςθ και
τον ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ.
3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου
Αξιοποιοφνται δεδομζνα του ςχολείου (τεχνογνωςία ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςχολικζσ
πρωτοβουλίεσ, εκπαιδευτικά προγράμματα, καινοτόμεσ δράςεισ) που μποροφν να υποςτθρίξουν τθ δράςθ.
Β. κοπόσ – ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
1. κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ
Θ ανάπτυξθ, θ βελτίωςθ και θ αποτελεςματικι αξιοποίθςθ τθσ ψθφιακισ υποδομισ
του ςχολείου με ςκοπό τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου.
2. Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
Ανάπτυξθ ι βελτίωςθ υπάρχοντοσ δικτυακοφ τόπου – ιςτοςελίδασ του ςχολείου
Ανάπτυξθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ, ομαδοςυνεργατικϊν πρακτικϊν και εξοικείω-
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ςθσ με τισ ΤΠΕ από εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ
Υποςτιριξθ εκπαιδευτικϊν και διδακτικϊν πρακτικϊν
Οργάνωςθ και υποςτιριξθ τθσ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ μεταξφ ςχολείου, μακθτϊν και γονζων μζςω τθσ ιςτοςελίδασ.
Προβολι του ζργου του ςχολείου ςτθν κοινωνία
Γ. Κριτιρια επιτυχίασ τθσ δράςθσ
Οι μακθτζσ ςυνεργάηονται αποτελεςματικά – με τθν κακοδιγθςθ των δαςκάλων
τουσ –για τον ςχεδιαςμό, τθ δθμιουργία και τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ του διαδικτυακοφ τόπου του ςχολείου, ϊςτε το περιεχόμενό του να είναι επίκαιρο.
Αναβακμιςμζνθ, λειτουργικι και ενθμερωμζνθ ιςτοςελίδα του ςχολείου. Στο τζλοσ
τθσ ςχολικισ χρονιάσ όλα τα μακιματα υποςτθρίηονται και θλεκτρονικά μζςω τθσ
ανάρτθςθσ ςχετικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτθ ςχολικι ιςτοςελίδα.
Μακθτζσ, εκπαιδευτικοί και γονείσ χρθςιμοποιοφν λειτουργίεσ που παρζχονται από
τθ ςχολικι ιςτοςελίδα για τθν μεταξφ τουσ – ςφγχρονθ και αςφγχρονθ - επικοινωνία
και ςυνεργαςία (forum, chat, e-mail κ.λπ.), αλλά και για τθν ενθμζρωςι τουσ για τισ
δραςτθριότθτεσ του ςχολείου.
Δθμοςιοποίθςθ των δράςεων και των καλϊν πρακτικϊν του ςχολείου τόςο για τθν
παροχι εκπαιδευτικοφ ζργου, όςο και για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ και του Συλλόγου Γονζων.
Δ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. τρατθγικζσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ
α. Προετοιμαςία τθσ δράςθσ
Κακοριςμόσ πλαιςίου λειτουργίασ τθσ ιςτοςελίδασ (ςτόχοι, εφροσ τθσ πρόςβαςθσ
και χριςθσ κ.λπ.) με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων. Οργάνωςθ ομάδων
(ςχεδιαςμοφ, ςυγκζντρωςθσ υλικοφ, ςυγγραφισ κειμζνων, προγραμματιςμοφ). Οριςμόσ διαχειριςτι ιςτοςελίδασ με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων. Ενθμζρωςθ από υπεφκυνο του ΚΕ.ΠΛΘ.ΝΕ.Τ. για το τεχνικό πλαίςιο λειτουργίασ και τισ
δυνατότθτεσ μιασ ιςτοςελίδασ, κακϊσ και για τουσ διακζςιμουσ πόρουσ και τα εργαλεία που μποροφν να αξιοποιθκοφν.
β. Επιμόρφωςθ-ενθμζρωςθ εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν
Επιμόρφωςθ-ενθμζρωςθ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν του ςχολείου ςε κζματα καταςκευισ και ανατροφοδότθςθσ τθσ ιςτοςελίδασ (χειριςμό του κατάλλθλου λογιςμικοφ). Εκπαίδευςθ του διαχειριςτι ςτθ δθμιουργία και ςυντιρθςθ ςχολικϊν ιςτοςελίδων από Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, Σχολικοφ Συμβοφλου Πλθροφορικισ,
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υπεφκυνο ΠΛΘΝΕΤ.
γ. Σχεδιαςμόσ ιςτοςελίδασ (δομι και περιεχόμενο)
Θ ομάδα ςχεδιαςμοφ (εκπαιδευτικοί και μακθτζσ) ςυνεδριάηει και καταγράφει ςτο
θμερολόγιο τισ προτάςεισ τθσ ςχετικά με τθ δομι και το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ και ενθμερϊνει τισ υπόλοιπεσ υποομάδεσ.
δ. Συγκζντρωςθ υλικοφ – ςυγγραφι κειμζνων
Θ ομάδα επιλογισ υλικοφ ζχει ςτθν ευκφνθ τθσ τθ ςυγκζντρωςθ ζτοιμου υλικοφ και
κειμζνων που κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα (εκπαιδευτικό υλικό, υλικό από
δραςτθριότθτεσ του ςχολείου, ενθμερωτικά κείμενα κ.λπ). Συνεδριάηει ςε τακτά
χρονικά διαςτιματα και καταγράφει ςτο θμερολόγιο το υλικό που ζχει ιδθ ςυγκεντρϊςει και αυτό που εκκρεμεί για το επόμενο διάςτθμα.
ε. Δθμιουργία (προγραμματιςμόσ) και δθμοςίευςθ ιςτοςελίδασ
Αποτελεί τθν κφρια ευκφνθ του διαχειριςτι.
ςτ. Διαχείριςθ και αναβάκμιςθ του περιεχομζνου τθσ ιςτοςελίδασ
Πραγματοποιείται από τον διαχειριςτι τθσ ιςτοςελίδασ με ευκφνθ όμωσ του υπεφκυνου τθσ ιςτοςελίδασ-Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ. Κάκε μζλοσ τθσ ςχολικισ
κοινότθτασ μπορεί να προτείνει ςτον υπεφκυνο νζεσ προςκικεσ/αλλαγζσ ςτο περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ. Ο υπεφκυνοσ τθσ ιςτοςελίδασ ενθμερϊνει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα άμεςα τον διαχειριςτι για τισ αλλαγζσ ςτο περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ.
2. Οργανωτικζσ δομζσ
Υπεφκυνοσ εφαρμογισ τθσ δράςθσ κεωρείται λόγω κζςθσ ο Διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ ο οποίοσ ζχει και τθν ευκφνθ για το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ. Συντονίηει τισ επιμζρουσ ομάδεσ, παρακολουκεί τθν πορεία των εργαςιϊν ςε ςχζςθ με
το χρονοδιάγραμμα και ςε περίπτωςθ απόκλιςθσ φροντίηει για τθν ανατροφοδότθςθ των ομάδων εργαςίασ. Αποτελεί μαηί με τον διαχειριςτι τον ςυνδετικό κρίκο μεταξφ των επιμζρουσ ομάδων.
Ο διαχειριςτισ τθσ ςχολικισ ιςτοςελίδασ ορίηεται από τον Σφλλογο Διδαςκόντων.
Διαχειριςτισ μπορεί να είναι ο υπεφκυνοσ εργαςτθρίου, άλλοσ εκπαιδευτικόσ Πλθροφορικισ τθσ ςχολικισ μονάδασ ι οποιοςδιποτε εκπαιδευτικόσ με καλι γνϊςθ και
εμπειρία ςτθ χριςθ ΤΠΕ για δθμιουργία και ςυντιρθςθ ιςτοςελίδασ. Καταχωρεί τισ
αλλαγζσ και φροντίηει για τθν τακτικι ενθμζρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ.
Τθν ανάπτυξθ και λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ υποςτθρίηουν και ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ Πλθροφορικισ με τον υπεφκυνο ΠΛΘΝΕΤ τθσ Διεφκυνςθσ που ανικει το ςχολείο:
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α. με τθν ενθμζρωςθ που παρζχουν για τουσ διακζςιμουσ πόρουσ, τα εργαλεία και
τισ υπθρεςίεσ που διακζτει ςτθ ςχολικι μονάδα το ΠΣΔ (Πανελλινιο Σχολικό Δίκτυο) και
β. με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν επιμόρφωςθ των μελϊν ςτθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςε
κζματα ςχεδιαςμοφ, λειτουργίασ και χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ.
Ο Σφλλογοσ Γονζων υποςτθρίηει τθ δράςθ διευκολφνοντασ τθν ενθμζρωςθ των μελϊν του για τισ δυνατότθτεσ που τουσ δίνει θ ιςτοςελίδα και για τουσ νζουσ τρόπουσ επικοινωνίασ με τουσ εκπαιδευτικοφσ και τθ διεφκυνςθ του ςχολείου.
3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ
Το ςχζδιο δράςθσ μπορεί να υλοποιθκεί και χωρίσ ιδιαίτερθ παρζμβαςθ ςτουσ χϊρουσ
και το τακτικό πρόγραμμα του ςχολείου. Πικανζσ ενζργειεσ αφοροφν ςε αξιοποίθςθ
μακθμάτων του ΑΠΣ, ςυνεργαςίεσ εκπαιδευτικϊν με τον εκπαιδευτικό Πλθροφορικισ
και ςυνδιδαςκαλία ςτο μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ. Θ ιςτοςελίδα μπορεί να ενθμερϊνεται – επικαιροποιείται από οποιοδιποτε υπολογιςτι του ςχολείου που διακζτει το
κατάλλθλο λογιςμικό και ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο (γραφείο διευκυντι, γραφείο κακθγθτϊν, ςχολικι βιβλιοκικθ, εργαςτιριο Πλθροφορικισ).
Για τισ ενθμερωτικζσ – επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ όμωσ, χρειάηεται να δεςμευτεί το
εργαςτιριο Πλθροφορικισ.
Ε. Πόροι – μζςα του ςχεδίου δράςθσ
1. Ανκρϊπινο δυναμικό
Εκπαιδευτικοί με καλι γνϊςθ και εμπειρία ςτθ χριςθ ΤΠΕ για δθμιουργία και ςυντιρθςθ ιςτοςελίδασ
Όλοι οι εκπαιδευτικοί για τον ςχεδιαςμό, τθ ςυγκζντρωςθ υλικοφ, τθ ςυγγραφι
κειμζνων και τθ ςυνεχι ανατροφοδότθςθ με υλικό
Μακθτζσ / μακιτριεσ για τον ςχεδιαςμό, ςυγκζντρωςθ υλικοφ, ςυγγραφι κειμζνων
και προγραμματιςμό
Γονείσ
Σχολικόσ Σφμβουλοσ Πλθροφορικισ
Υπεφκυνοσ ΠΛΘΝΕΤ
2. Χρόνοσ
Οριςμζνεσ ενζργειεσ για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ (παραγωγι κειμζνων –
υλικοφ, δθμοςίευςθ, ενθμζρωςθ, επικαιροποίθςθ) μποροφν να ολοκλθρωκοφν εντόσ
του ςχολικοφ χρόνου. Για τον ςχεδιαςμό και τθ δθμιουργία ιςτοςελίδασ απαιτείται αρκετόσ χρόνοσ ιδιαίτερα από τον διαχειριςτι ανάλογα πάντα με τθν εμπειρία και τθν ε-
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ξοικείωςι του ςε κζματα ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ ιςτοςελίδων. Επίςθσ, κα πρζπει
να προβλεφκοφν και οι τακτικζσ (π.χ. μια φορά τθν εβδομάδα) ςυναντιςεισ επιμζρουσ
ομάδων εργαςίασ που είναι απαραίτθτεσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου οι οποίεσ μποροφν να πραγματοποιοφνται μετά τθ λιξθ τθσ ςχολικισ θμζρασ. Επίςθσ, για τθν ενθμζρωςθ και τθν επιμόρφωςθ- εκπαίδευςθ εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν και ενδεχομζνωσ γονζων κα απαιτθκεί επιπλζον χρόνοσ που κα προγραμματιςτεί ανάλογα με τον αρικμό
των ςυναντιςεων και τισ ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων.
3. Τλικοτεχνικι υποδομι
Εργαςτιριο Πλθροφορικισ με ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο (ι τουλάχιςτον 1 υπολογιςτισ με ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο)
Μζςα αποκικευςθσ (memory sticks, cd, dvd, κ.τλ.) για μεταφορά αρχείων
Λογιςμικό καταςκευισ και λειτουργίασ ιςτοςελίδασ
4. Οικονομικοί πόροι
Κόςτοσ αγοράσ μζςων αποκικευςθσ (memory sticks, cd, dvd κ.τλ)
Πικανό κόςτοσ αγοράσ υπολογιςτι
5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ
Θμερολόγια ομάδων εργαςίασ, πρακτικά ςυνεδριάςεων, δελτία παρακολοφκθςθσ
επιμορφωτικϊν προγραμμάτων
Πρωτόκολλο παράδοςθσ και ανάρτθςθσ κειμζνων και υλικοφ ςτθν ιςτοςελίδα, θμερολόγιο κίνθςθσ τθσ ιςτοςελίδασ
6. Πθγζσ
Θ ομάδα δράςθσ ςυνιςτάται να αναηθτιςει το νομοκετικό και διοικθτικό πλαίςιο λειτουργίασ ςχολικϊν ιςτοςελίδων, ζρευνεσ ςχετικζσ με τθ δομι και το περιεχόμενο ςχολικϊν δικτυακϊν τόπων, κακϊσ και καλζσ πρακτικζσ από βραβευμζνουσ εκπαιδευτικοφσ διαδικτυακοφσ τόπουσ, όπωσ οι ακόλουκοι:
Αποτελζςματα 4ου Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ Εκπαιδευτικϊν Διαδικτυακϊν Σόπων
(2010)
Δημοτικά
1. 11ο Δθμοτικό Σχολείο Ευόςμου (http://11dim-evosm.thess.sch.gr/)
2. 1ο Δθμοτικό Σχολείο Σαρωνίδασ (http://1dimsar.eduportal.gr/)
3. 4ο Δθμοτικό Σχολείο Ιλίου (http://4dim-iliou.att.sch.gr/)
4. Δθμοτικό Σχολείο Μεγάλθσ Παναγιάσ Χαλκιδικισ (ζπαινοσ) – (http://dim-megpanag.chal.sch.gr/index.html)

16

5. Δθμοτικό Σχολείο Καράτουλα Μαγοφλασ Πφργου (ζπαινοσ) – (http://dimkarat.ilei.sch.gr/)
6. 60ο Δθμοτικό Σχολείο Πάτρασ (ζπαινοσ) – (http://60dim-patras.ach.sch.gr/)
Γυμνάσια
1. 14ο Γυμνάςιο Λάριςασ (http://14gym-laris.lar.sch.gr/drupal/)
2. Γυμνάςιο Νζου Σουλίου Σερρϊν (http://gym-n-souliou.ser.sch.gr/)
3. Γυμνάςιο Ερεςοφ Λζςβου (http://gym-eresou.les.sch.gr/)
4. 3ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολθσ (ζπαινοσ) – (http://3gym-alexandr.evr.sch.gr/)
5. 38ο Γυμνάςιο Ακινασ (ζπαινοσ) – (http://38gym-athin.att.sch.gr/)
6. 9ο Γυμνάςιο Πειραιά (ζπαινοσ) – (http://9gym-peiraia.att.sch.gr/)
Λφκεια
1. Γενικό Λφκειο Κονταριϊτιςςασ (http://www.lykeio-kontariotissas.gr/ )
2. 5ο ΣΕΚ ΓϋΑκινασ (Ιλίου) – (http://www.5sek.gr/)
3. 2ο Ενιαίο Λφκειο Γζρακα (http://2lyk-gerak.att.sch.gr/)
4. 22ο Ενιαίο Λφκειο Ακινασ (ζπαινοσ) – (http://22lyk-athin.att.sch.gr/)
5. Ενιαίο Λφκειο Ν. Σμφρνθσ Πειραμ. Ευαγγελικισ Σχολισ (ζπαινοσ) – (http://lykevsch-n-smyrn.att.sch.gr/)
6. 1ο ΕΠΑ.Λ Γλυφάδασ (ζπαινοσ) – (http://1epal-glyfad.att.sch.gr/)
Σθμειϊνεται ότι θ αναφορά ςτθν καλι πρακτικι δεν ςχετίηεται τόςο με τθν κατάταξθ
των ςχολείων ι τθ λειτουργικότθτα των ιςτοςελίδων, όςο με τθν διερεφνθςθ των διαδικαςιϊν που ακολουκικθκαν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςχολικζσ μονάδεσ για τθ δθμιουργία
τθσ ιςτοςελίδασ.
Σ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
ο

1 τρίμ.

Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ

ΣεπΝοεμ

ο

ο

2 τρίμ.
Δεκ-Φεβ

3 τρίμ.
ΜαρΜαι

Ενζργειεσ προετοιμαςίασ τθσ δράςθσ
Σχεδιαςμόσ ιςτοςελίδασ
Ενθμζρωςθ-επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν
του ςχολείου ςτο χειριςμό του κατάλλθλου λογιςμικοφ
Συγκζντρωςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ςυγγραφι κειμζνων
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Δθμιουργία και δθμοςίευςθ ιςτοςελίδασ
Διαχείριςθ,
ιςτοςελίδασ

αναβάκμιςθ

και

τακτικι

ενθμζρωςθ

Παρακολοφκθςθ-ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ
Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ
Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ
του ςχεδίου δράςθσ
Η1. Παρακολοφκθςθ – ανατροφοδότθςθ ενεργειϊν
Το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο δράςθσ ειςθγείται ο Διευκυντισ και εγκρίνεται από τον Σφλλογο Διδαςκόντων μαηί με τθ ςφνκεςθ των ομάδων και το χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν
τουσ. Θ πρόοδοσ τθσ δράςθσ και θ πορεία των ενεργειϊν των επιμζρουσ ομάδων εργαςίασ παρακολουκείται με οδθγό αυτό το ςχζδιο και το πλάνο εργαςιϊν από μια ςυντονιςτικι ομάδα με επικεφαλι τον Διευκυντι. Για τθν ενδιάμεςθ αποτίμθςθ τθσ πορείασ
των εργαςιϊν ορίηονται εκ των προτζρων τακτικζσ ςυνεδριάςεισ τθσ ςυντονιςτικισ ομάδασ.
α. Όλεσ οι ενζργειεσ από τθν ενθμζρωςθ για τθ διακζςιμθ υποδομι μζχρι και τθν ολοκλιρωςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ ιςτοςελίδασ ελζγχονται από το θμερολόγιο τθσ ομάδασ εργαςίασ, τα πρακτικά του Συλλόγου Διδαςκόντων και το χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν με τισ ςχετικζσ προκεςμίεσ.
β. Ο ρυκμόσ επεξεργαςίασ και το κεματολόγιο των κειμζνων και του υλικοφ που προορίηεται για ανάρτθςθ παρακολουκοφνται με κριτιριο το βαςικό ςχεδιαςμό τθσ ιςτοςελίδασ και τθ ςυχνότθτα ενθμζρωςισ τθσ.
γ. Θ αρμόδια ομάδα εργαςίασ παρακολουκεί και καταγράφει ςτο θμερολόγιό τθσ αν το
πρόγραμμα των επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων και ενθμερϊςεων εξελίςςεται ομαλά
βάςει χρονοδιαγράμματοσ. Καταγράφονται επίςθσ τυχόν δυςκολίεσ και τρόποι αντιμετϊπιςισ τουσ.
δ. Βαςικά ςθμεία ελζγχου τθσ προόδου τθσ δράςθσ είναι θ δθμοςίευςθ τθσ ιςτοςελίδασ
και ςτθ ςυνζχεια οι τακτικζσ ενθμερϊςεισ τθσ, όπωσ ζχουν ςχεδιαςτεί ςτο εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα. Θ ςυντονιςτικι ομάδα παρακολουκεί τθν τιρθςθ των προκεςμιϊν και ανατροφοδοτεί τισ ομάδεσ εργαςίασ με προτάςεισ για τθν υπζρβαςθ
τυχόν δυςκολιϊν.
Η2. Αξιολόγθςθ του ςχεδίου δράςθσ
Στόχοσ 1: Ανάπτυξθ ι βελτίωςθ υπάρχοντοσ δικτυακοφ τόπου – ιςτοςελίδασ του ςχολείου.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
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O ςτόχοσ ελζγχεται ωσ προσ τθν ανάπτυξθ ι αναβάκμιςθ τθσ υπάρχουςασ τεχνικισ υποδομισ και ωσ προσ τον ςχεδιαςμό και τθ λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ, κακϊσ και τθν
ανατροφοδότθςι τθσ με κείμενα και υλικό.
Στόχοσ 2: Ανάπτυξθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ, ομαδοςυνεργατικϊν πρακτικϊν και εξοικείωςθσ με τισ ΤΠΕ από εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Από τθ ςυςτθματικι παρατιρθςθ των εκπαιδευτικϊν, τισ ςχετικζσ καταγραφζσ ςτο θμερολόγιο και το αποτζλεςμα που ζχει παραχκεί μπορεί να διαφανεί αν οι μακθτζσ
ζχουν αναπτφξει δεξιότθτεσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, κακϊσ και αν ζχουν εξοικειωκεί με τισ νζεσ τεχνολογίεσ.
Στόχοσ 3: Υποςτιριξθ εκπαιδευτικϊν και διδακτικϊν πρακτικϊν.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Από τθν πρόςβαςθ ςτθ ςχολικι ιςτοςελίδα διαπιςτϊνεται αν όλα τα μακιματα υποςτθρίηονται και θλεκτρονικά μζςω τθσ ανάρτθςθσ ςχετικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Από
ερωτθματολόγια μακθτϊν διαφαίνεται αν χρθςιμοποιοφν το εκπαιδευτικό υλικό που
παρζχεται μζςα από τθ ςχολικι ιςτοςελίδα.
Στόχοσ 4: Οργάνωςθ και υποςτιριξθ τθσ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ μεταξφ ςχολείου, μακθτϊν και γονζων μζςω τθσ ιςτοςελίδασ.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ εκπλιρωςθ του ςτόχου διαπιςτϊνεται από τισ ϊρεσ ενθμζρωςθσ, τθν πρόςβαςθ ςτθν
ιςτοςελίδα για χριςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθ ςυχνότθτα επικοινωνίασ ανάμεςα
ςτουσ ενδιαφερόμενουσ. Στοιχείο για τθν αποτίμθςθ του ςτόχου αποτελεί επίςθσ το
πρωτόκολλο που τθρεί ο διαχειριςτισ για τισ ανακοινϊςεισ, τισ ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ (μεταξφ ςχολείου και γονζων) που προβλικθκαν ςτθν ιςτοςελίδα, κακϊσ και
παντόσ τφπου υλικό που δόκθκε για ανάρτθςθ από μακθτζσ και γονείσ.
Στόχοσ 5: Προβολι του ζργου του ςχολείου ςτθν κοινωνία.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ αποδοχι τθσ ιςτοςελίδασ από το κοινό διαπιςτϊνεται από τθν επιςκεψιμότθτά τθσ
και από τισ παρατθριςεισ για τθ λειτουργικότθτα (προςβαςιμότθτα, ταχφτθτα προςπζλαςθσ, φιλικι διεπαφι) και το περιεχόμενό τθσ.
Θ αποδοχι τθσ ιςτοςελίδασ και θ επιτυχία του ςτόχου αναδεικνφονται επίςθσ από:
τουσ ενςωματωμζνουσ «υπερδεςμοφσ» (Hyperlinks) που δθμιουργοφν γζφυρεσ επικοινωνίασ με τοπικοφσ κοινωνικοφσ φορείσ (Διμοσ, πολιτιςτικοί ςφλλογοι, περιβαλ-
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λοντικζσ οργανϊςεισ κ.ά.) και με κεςμικοφσ φορείσ τθσ εκπαίδευςθσ (Κζντρα Συμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ, Γραφεία Αγωγισ Υγείασ κ.ά.)
τισ επαφζσ που είχε θ ςχολικι μονάδα με τουσ προαναφερκζντεσ φορείσ
τισ δραςτθριότθτεσ που ανζπτυξε ςε ςυνεργαςία με αυτοφσ τουσ φορείσ, οι οποίεσ
ανακοινϊκθκαν και προβλικθκαν ςτθ ςυνζχεια ςτθν ιςτοςελίδα.
Θ. Ζκκεςθ αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςθσ
Παρατίκεται θ ζκκεςθ με τα αποτελζςματα του ςχεδίου δράςθσ ςτθν οποία περιλαμβάνονται κζματα, όπωσ: διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ των ομάδων εργαςίασ, διευκζτθςθ προβλθμάτων χρόνου, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, παρεκκλίςεισ του
αρχικοφ ςχεδιαςμοφ και ανακεωριςεισ του ςχεδίου, επιδράςεισ ςε διάφορουσ δείκτεσ,
βακμόσ ικανοποίθςθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ από τθν εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ,
γενικι εκτίμθςθ τθσ επιτυχίασ του ςχεδίου δράςθσ, προοπτικζσ.
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χζδιο Δράςθσ 2

ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ
Δείκτθσ 1.1: χολικόσ χϊροσ, υλικοτεχνικι υποδομι και οικονομικοί πόροι
Σίτλοσ: Αναβάκμιςθ των χϊρων του ςχολείου: Αλλάηοντασ τουσ χϊρουσ,
αλλάηοντασ τθ μάκθςθ
Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. Λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ
Θ ςυςτθματικι διερεφνθςθ κατζλθξε ότι, αν και οι χϊροι του ςχολείου είναι επαρκείσ,
ωςτόςο δεν υποςτθρίηουν κατάλλθλα τισ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ.
Θ ςχολικι μονάδα ςτεγάηεται ςε καινοφργιο ςχετικά κτίριο, παρουςιάηει ωςτόςο οριςμζνα χαρακτθριςτικά τα οποία κρίνονται αντιπαιδαγωγικά και αντιλειτουργικά: πολυϊροφο κτίριο, μεγάλεσ αίκουςεσ χωρίσ εξοπλιςμό με τυποποιθμζνθ διαμόρφωςθ
που δεν ενκαρρφνει τθν ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτϊν και δεν καλλιεργεί τθν πρωτοβουλία και τον διάλογο, προαφλιο χωρίσ ςκίαςθ και βλάςτθςθ, ζλλειψθ βιβλιοκικθσ
κ.λπ. Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα, αποφαςίςτθκε θ αναβάκμιςθ των χϊρων του
ςχολείου. Το ςχολικό περιβάλλον κα πρζπει να διαμορφωκεί κατά τρόπο που να ενκαρρφνει και αναπτφςςει τθν μάκθςθ, να αξιοποιεί τισ νζεσ τεχνολογίεσ, να καλλιεργεί
τισ ςχζςεισ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν και να είναι ευχάριςτο και φιλικό για όλα τα
μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.
2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ
Θ υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ ςυνδζεται με παράγοντεσ όπωσ θ οργάνωςθ και ο ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ, θ ανάπτυξθ και εφαρμογι εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και παρεμβάςεων, θ βελτίωςθ των διδακτικϊν πρακτικϊν, θ ενίςχυςθ των ςχζςεων ςχολείου – φορζων και θ αξιοποίθςθ των πόρων του ςχολείου.
3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου
Αξιοποιοφνται δραςτθριότθτεσ και πρακτικζσ του ςχολείου που ςυνδζονται με τθν ανάπτυξθ του ςχεδίου δράςθσ (π.χ. προγράμματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ που
ιδθ εφαρμόηονται ςτο ςχολείο).
Β. κοπόσ – ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
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1. κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ
Σκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ είναι θ βελτίωςθ, θ αναβάκμιςθ και ο εμπλουτιςμόσ των
χϊρων και υποδομϊν του ςχολείου, ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα περιβάλλον φιλικό και
υποςτθρικτικό των παιδαγωγικϊν διαδικαςιϊν και διαδικαςιϊν μάκθςθσ.
2. Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
Ευαιςκθτοποίθςθ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςτθ ςθμαςία του χϊρου για τισ παιδαγωγικζσ και εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ
Βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ αιςκθτικισ των ςχολικϊν αικουςϊν
Βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ αιςκθτικισ των βοθκθτικϊν χϊρων και του
προαυλίου
Ενίςχυςθ του εξοπλιςμοφ και τθσ οργάνωςθσ των ςχολικϊν χϊρων
Οργάνωςθ κεματικϊν αικουςϊν (βιβλιοκικθ, αίκουςα φιλολογικϊν μακθμάτων,
εργαςτιριο πλθροφορικισ, φυςικϊν επιςτθμϊν κ.ά.)
Γ. Κριτιρια επιτυχίασ τθσ δράςθσ
Διαμόρφωςθ προτάςεων-ςχεδίων για τθν αναβάκμιςθ και τθ βελτίωςθ των ςχολικϊν αικουςϊν και των βοθκθτικϊν χϊρων
Διαμόρφωςθ ειδικϊν αικουςϊν ανά γνωςτικι περιοχι ι ειδικϊν αικουςϊν
Αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ των αικουςϊν του ςχολείου
Αναμόρφωςθ του αφλειου χϊρου και των βοθκθτικϊν χϊρων του ςχολείου
Δθμιουργία, οργάνωςθ και λειτουργία βιβλιοκικθσ ςτο ςχολείο
Συμμετοχι ςθμαντικοφ αρικμοφ μακθτϊν ςτισ επιμζρουσ δράςεισ
Βακμόσ ικανοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν από τα αποτελζςματα τθσ δράςθσ
Δ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. τρατθγικζσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ
1.1 Ενθμζρωςθ- επιμόρφωςθ
Οργανϊνονται ενθμερωτικζσ - επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ, αρχικά των εκπαιδευτικϊν
και ςτθ ςυνζχεια των μακθτϊν, για τον ρόλο του χϊρου ςτισ εκπαιδευτικζσ- παιδαγωγικζσ διαδικαςίεσ. Προτείνεται θ ενθμζρωςθ και των λοιπϊν ςυντελεςτϊν τθσ ςχολικισ
μονάδασ (Σχολικοφ Συμβοφλου, γονζων, Σχολικισ Επιτροπισ).
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1.2 χεδιαςμόσ των παρεμβάςεων
Επιλζγεται το είδοσ των παρεμβάςεων που κα επιχειρθκοφν και οργανϊνονται αναλόγωσ ομάδεσ εργαςίασ των εκπαιδευτικϊν ι εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν για τθν
υλοποίθςι τουσ. Στον ςχεδιαςμό των παρεμβάςεων μπορεί να ςυμμετζχει και ο
κριτικόσ φίλοσ και ειδικοί επιςτιμονεσ.
Καταγράφεται ο απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ και τα μζςα που απαιτοφνται, αναλόγωσ
των παρεμβάςεων που ςχεδιάηεται να υλοποιθκοφν.
Προςδιορίηονται οι φορείσ που εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων
(Σχολικι Επιτροπι, ΟΣΚ, Διμοσ).
Δίδεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν εμπλοκι όςο το δυνατόν περιςςότερων εκπαιδευτικϊν
και μακθτϊν. Θ ςυμμετοχι των μακθτϊν κεωρείται μεγάλθσ παιδαγωγικισ ςθμαςίασ
και ενκαρρφνεται αποτελϊντασ κριτιριο επιτυχίασ τθσ δράςθσ.
1.3 Τλοποίθςθ των παρεμβάςεων
Ανάλογα με το είδοσ των παρεμβάςεων οι ομάδεσ εργαςίασ ςυνεργάηονται με φορείσ,
όπωσ ο Διμοσ, θ Σχολικι Επιτροπι κ.ά.
Οι παρεμβάςεισ μπορεί να αφοροφν:
απλι αναμόρφωςθ των ςχολικϊν αικουςϊν (μακθτϊν) και ενίςχυςι τουσ με πίνακεσ ανακοινϊςεων, κουρτίνεσ, ράφια, χάρτεσ, βιβλία, αφίςεσ, φυτά και αξιοποίθςθ
μζςων που ιδθ υπάρχουν ςτο ςχολείο και χρθςιμοποιοφνται πλθμμελϊσ
ριηικι αναμόρφωςθ και ενίςχυςθ των ςχολικϊν αικουςϊν (μακθτϊν) με ειδικό εξοπλιςμό (δίκτυο, υπολογιςτι, προβολζα, διαδραςτικό πίνακα, όργανα κ.λπ.)
διαμόρφωςθ ειδικϊν κεματικϊν αικουςϊν και εργαςτθρίων ανά γνωςτικι περιοχι
και ανάλογθ ενίςχυςθ τουσ με ειδικό εξοπλιςμό (δίκτυο, υπολογιςτι, προβολζα, διαδραςτικό πίνακα, όργανα, βιβλιοκικθ κ.λπ.)
διαμόρφωςθ, εξοπλιςμό και οργάνωςθ βιβλιοκικθσ του ςχολείου
εξοπλιςμό, λειτουργικι αναμόρφωςθ και οργάνωςθ τθσ αίκουςασ πολλαπλϊν χριςεων
βελτίωςθ του αφλειου χϊρου με δενδροφφτευςθ, κακίςματα κ.λπ.
αιςκθτικι και λειτουργικι αναβάκμιςθ των βοθκθτικϊν χϊρων του ςχολείου (όπωσ
των διαδρόμων με χριςθ πινάκων ανακοινϊςεων, φυτϊν κ.λπ.), βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ κ.ά.
2. Οργανωτικζσ δομζσ
Τθν εποπτεία τθσ παρακολοφκθςθσ των δράςεων ζχει ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων. Συνερ-
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γαςία κα αναπτυχκεί επίςθσ με τθ μακθτικι κοινότθτα, τον Σφλλογο Γονζων και τθ Σχολικι Επιτροπι. Τον ςυντονιςμό των επιμζρουσ διαδικαςιϊν ζχουν θ διεφκυνςθ και οι
ςυντονιςτζσ των ομάδων εργαςίασ. Για κάκε επιμζρουσ δράςθ ορίηονται ομάδεσ εργαςίασ ςτισ οποίεσ, ανάλογα με το περιεχόμενο τθσ δράςθσ, μετζχουν εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, εκπρόςωποι τθσ Σχολικισ Επιτροπισ και του Συλλόγου Γονζων. Αναλόγωσ τθσ
κλίμακασ των παρεμβάςεων κα αναπτυχκοφν ςυνεργαςίεσ φορείσ του ΥΠΔΒΜΘ και τθσ
Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ που κα ςυμβάλλουν ςτθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ των
δράςεων.
3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ
Οι απλζσ παρεμβάςεισ αφοροφν αποκλειςτικά τουσ χϊρουσ του ςχολείου. Αν επιχειρθκεί μεγαλφτερθσ κλίμακασ αναδιάταξθ ςχολικϊν αικουςϊν ανά γνωςτικι περιοχι, τότε
το ωρολόγιο πρόγραμμα κα διαμορφωκεί αναλόγωσ. Οι παρεμβάςεισ ςτουσ χϊρουσ κα
γίνονται ςε ϊρεσ που δεν λειτουργεί το ςχολείο, ϊςτε να προκλθκεί θ μικρότερθ δυνατι αναςτάτωςθ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.
Ε. Πόροι – μζςα του ςχεδίου δράςθσ
1. Ανκρϊπινο δυναμικό
Σφλλογοσ Διδαςκόντων
Μακθτζσ
Σφλλογοσ Γονζων
Σχολικι Επιτροπι
Εκπρόςωποι του Διμου ι του ΟΣΚ κατά περίπτωςθ
2. Χρόνοσ
Ο χρόνοσ που κα απαιτθκεί για τθν υλοποίθςθ των επιμζρουσ δράςεων (ενθμερωτικζσ
και επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ, ςυναντιςεισ ομάδων εργαςίασ, ανάπτυξθ παρεμβάςεων) εξαρτάται από το είδοσ των παρεμβάςεων που κα αποφαςίςει θ ςχολικι μονάδα.
3. Τλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ
Για τισ ανάγκεσ τθσ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ ο εξοπλιςμόσ του ςχολείου (υπολογιςτισ,
φωτοτυπικό, αναλϊςιμα υλικά) είναι αρκετόσ.
Για τισ απλζσ, αλλά και για τισ πιο μεγάλθσ κλίμακασ παρεμβάςεισ ο προβλεπόμενοσ
εξοπλιςμόσ κα είναι αντίςτοιχοσ με τον διαμορφοφμενο χϊρο (υπολογιςτζσ, βιντεοπροβολείσ, διαδραςτικοί πίνακεσ, ειδικόσ εξοπλιςμόσ ανά κεματικι αίκουςα, βιβλιοκι-
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κεσ, γραφεία, τραπζηια, κακίςματα κ.λπ.).
4. Οικονομικοί πόροι
Το κόςτοσ των απλϊν παρεμβάςεων που αφοροφν ςτθ λειτουργικι και αιςκθτικι αναβάκμιςθ ςχολικϊν αικουςϊν και βοθκθτικϊν χϊρων είναι περιοριςμζνο και μπορεί να
καλυφκεί από τθ ςχολικι επιτροπι.
Το κόςτοσ πιο εκτεταμζνων παρεμβάςεων που ςυνοδεφεται από ανανζωςθ ι προμικεια εξοπλιςμοφ μπορεί να καλυφκεί από ςχετικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείασ ι τθσ Τοπικισ και Περιφερειακισ Αυτοδιοίκθςθσ.
5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ
Θμερολόγιο εβδομαδιαίων δραςτθριοτιτων
Φόρμεσ καταγραφισ υλικϊν, εξοπλιςμοφ κ.λπ.
Προτάςεισ διαμόρφωςθσ χϊρων
Σχζδια των υπό διαμόρφωςθ χϊρων
Ερωτθματολόγια εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν για τον ζλεγχο των αποτελεςμάτων
6. Πθγζσ
Στα αρχεία του ςχολείου, κακϊσ και ςτα πρακτικά του Συλλόγου Διδαςκόντων αναηθτοφνται:
Αναφορζσ ςε προβλιματα υποδομϊν ι ελλείψεισ εξοπλιςμοφ
Καταςτάςεισ υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ
Κατόψεισ του κτιρίου και του προαφλιου.
Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ μπορεί να ςυνδεκεί και να αξιοποιιςει καλζσ πρακτικζσ που
ζχουν εφαρμοςκεί ςτο παρελκόν ςτο πλαίςιο προγραμμάτων του ΥΠΔΒΜΘ (Ζργο ΣΕΠΠΕ - Αναδιάταξθ ςχολικοφ χϊρου, προγράμματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ κ.λπ.).
Σθμαντικζσ πθγζσ αποτελοφν οι εργαςίεσ και θ δραςτθριότθτα που αναπτφςςεται γφρω
από το αντικείμενο ςε οριςμζνα Πανεπιςτθμιακά Παιδαγωγικά Τμιματα και Τμιματα
ΤΕΙ.
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Σ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
ο

Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ

ο

ο

1 τρίμ.

2 τρίμ.

3 τρίμ.

Σεπ-Νοεμ

Δεκ-Φεβ

Μαρ-Μαι

Ενθμζρωςθ εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν και λοιπϊν ςυντελεςτϊν ςχολικισ μονάδασ (Σχολικοφ Συμβοφλου,
γονζων, Σχολικισ Επιτροπισ)
Επικοινωνία, ςυνεργαςία με υποςτθρικτικοφσ φορείσ
Σχεδιαςμόσ των παρεμβάςεων
Προμικεια αναγκαίων υλικϊν – εξοπλιςμοφ
Παρεμβάςεισ ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου
Παρακολοφκθςθ – Ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ
Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ
Η.
Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ
του ςχεδίου δράςθσ
1. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ
Θ πρόοδοσ τθσ δράςθσ και θ πορεία των ενεργειϊν των επιμζρουσ ομάδων εργαςίασ
παρακολουκείται από μια ςυντονιςτικι ομάδα με επικεφαλι τον Διευκυντι. Για τθν
ενδιάμεςθ αποτίμθςθ τθσ πορείασ των εργαςιϊν ορίηονται εκ των προτζρων τακτικζσ
ςυνεδριάςεισ τθσ ςυντονιςτικισ ομάδασ. Τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των
δράςεων ςφμφωνα με τον αρχικό ςχεδιαςμό και το χρονοδιάγραμμα παρακολουκεί
ζνασ ςυντονιςτισ, ο οποίοσ επιςθμαίνει τισ παρεκκλίςεισ και τα προβλιματα που παρουςιάηονται κατά τθν πορεία τθσ υλοποίθςθσ ςτισ ομάδεσ εργαςίασ. Εάν χρειαςτεί,
γίνονται διορκωτικζσ κινιςεισ, εγκαταλείπονται οριςμζνεσ δράςεισ ι αντικζτωσ εμπλουτίηονται. Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ παρουςιάηει ιδιαιτερότθτεσ που κα απαιτιςουν
διορκϊςεισ/αναπροςαρμογζσ κατά τθν πορεία υλοποίθςθσ. Όλεσ οι ενζργειεσ ελζγχονται από το θμερολόγιο τθσ ομάδασ εργαςίασ, τα πρακτικά του Συλλόγου Διδαςκόντων
και το χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν με τισ ςχετικζσ προκεςμίεσ.
Α. Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν, ενθμζρωςθ μακθτϊν και λοιπϊν ςυντελεςτϊν ςχολικισ μονάδασ (ςχολικοφ ςυμβοφλου, γονζων, ςχολικισ επιτροπισ)
Θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ παρακολουκείται με τθν καταγραφι των ςυναντιςεων
ςτο θμερολόγιο του ςχολείου.
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Β. Επικοινωνία - Συνεργαςία με λοιποφσ υποςτθρικτικοφσ φορείσ
Καταγράφεται θ επικοινωνία με τουσ φορείσ και διαπιςτϊνεται ο βακμόσ ανταπόκριςθσ και ανάπτυξθσ ςυνεργαςίασ.
Γ.

Σχεδιαςμόσ των παρεμβάςεων
Καταγράφονται τυχόν δυςκολίεσ και τρόποι αντιμετϊπιςισ τουσ
Προμικεια αναγκαίων υλικϊν – εξοπλιςμοφ
Θ ςυντονιςτικι ομάδα παρακολουκεί τθν τιρθςθ των προκεςμιϊν και των χρονοδιαγραμμάτων.

Δ. Παρεμβάςεισ ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου
Θ ςυντονιςτικι ομάδα παρακολουκεί τθν τιρθςθ και των χρονοδιαγραμμάτων και
εξετάηει τισ περιπτϊςεισ που απαιτείται τροποποίθςθ του αρχικοφ ςχεδιαςμοφ.
2. Αξιολόγθςθ του ςχεδίου δράςθσ
Στόχοσ 1: Ευαιςκθτοποίθςθ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςτθν ςθμαςία του χϊρου για
τισ παιδαγωγικζσ και εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
O ςτόχοσ ελζγχεται μζςω τθσ ςυμμετοχισ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςτισ επιμζρουσ δράςεισ, κακϊσ και από το βακμό ικανοποίθςθσ από τα αποτελζςματα τθσ
δράςθσ. Επίςθσ ελζγχεται από τθν παρατιρθςθ τθσ αλλαγισ τθσ ςτάςθσ των εμπλεκομζνων ωσ προσ το ςχολικό χϊρο (μείωςθ φκορϊν, κακαριότθτα, διακόςμθςθ
κ.λπ.).
Στόχοσ 2: Βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ αιςκθτικισ των ςχολικϊν αικουςϊν
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ εκπλιρωςθ του ςτόχου διαπιςτϊνεται από τθ βελτίωςθ και τον εμπλουτιςμό των
αικουςϊν με εποπτικό υλικό, βιβλία, περιοδικά, πίνακεσ ανακοινϊςεων, διακόςμθςθ με ζργα μακθτϊν και φυτά.
Οργανϊκθκε και λειτοφργθςε βιβλιοκικθ, θ οποία π.χ. εξοπλίςκθκε με δφο νζουσ
υπολογιςτζσ.
Οργανϊκθκε μια αίκουςα φιλολογικϊν μακθμάτων και εξοπλίςτθκε αναλόγωσ.
Στόχοσ 3: Βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ αιςκθτικισ των βοθκθτικϊν χϊρων
και του αφλειου χϊρου.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ εκπλιρωςθ του ςτόχου διαπιςτϊνεται από τθ οργάνωςθ και τθ λειτουργία βιβλι-
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οκικθσ, τθν αναμόρφωςθ του αφλειου χϊρου με δθμιουργία του κιπου, δενδροφφτευςθ, ςκιαςμζνων περιοχϊν με κακίςματα κ.ά.
Στόχοσ 4: Ενίςχυςθ του εξοπλιςμοφ και τθσ οργάνωςθσ των ςχολικϊν χϊρων.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ εκπλιρωςθ του ςτόχου διαπιςτϊνεται από τθ διαμόρφωςθ προτάςεων και ςχεδίων για τθν αναμόρφωςθ των ςχολικϊν χϊρων και τθ βελτίωςθ του εξοπλιςμοφ
των αικουςϊν του ςχολείου.
Στόχοσ 5: Οργάνωςθ κεματικϊν αικουςϊν.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ εκπλιρωςθ του ςτόχου διαπιςτϊνεται από τθ δθμιουργία κεματικϊν αικουςϊν
ςε διάφορα γνωςτικά αντικείμενα (αίκουςα φιλολογικϊν μακθμάτων, αίκουςα κετικϊν επιςτθμϊν, αίκουςα κοινωνικϊν επιςτθμϊν, εργαςτιριο πλθροφορικισ, φυςικϊν επιςτθμϊν κ.ά.).
Θ. Ζκκεςθ αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςθσ
Παρατίκεται θ ζκκεςθ με τα αποτελζςματα του ςχεδίου δράςθσ, ςτθν οποία περιλαμβάνονται κζματα, όπωσ: διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ των ομάδων εργαςίασ, διευκζτθςθ προβλθμάτων χρόνου, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, παρεκκλίςεισ του
αρχικοφ ςχεδιαςμοφ και ανακεωριςεισ του ςχεδίου, επιδράςεισ ςε διάφορουσ δείκτεσ,
βακμόσ ικανοποίθςθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ από τθν εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ,
γενικι εκτίμθςθ τθσ επιτυχίασ του ςχεδίου δράςθσ, προοπτικζσ.
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χζδιο Δράςθσ 3

ΣΟΜΕΑ 2: ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ
Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ
Σίτλοσ: Αναδιαμόρφωςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ του ςχολείου
Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ

1. Λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ
Κατά τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ “ Οργάνωςθ κα ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ
ηωισ” αναδείχκθκαν ηθτιματα, όπωσ: Απουςίεσ από εκδθλϊςεισ του ςχολείου, ςυχνζσ
ωριαίεσ απομακρφνςεισ των ‘ανιςυχων’ μακθτϊν από το μάκθμα, δυςανάλογεσ τιμωρίεσ για διάφορα παραπτϊματα, κακϊσ και ελλιπισ ςυνεργαςία του Συλλόγου Γονζων με
τον Σφλλογο Διδαςκόντων. Παρατθρικθκαν επίςθσ από εκπαιδευτικοφσ και γονείσ παρεξθγιςεισ, ςφγχυςθ ρόλων, υπζρβαςθ δικαιοδοςίασ, ακζμιτεσ παρεμβάςεισ και από
τουσ μακθτζσ, φκορζσ και υλικζσ καταςτροφζσ.
Ο κατάλλθλοσ ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ κα μποροφςε να δϊςει λφςεισ ςε πολλά
από τα παραπάνω ηθτιματα. Για το ςκοπό αυτό υπάρχει ανάγκθ ςυμφωνίασ των μελϊν
τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςε ζνα πλαίςιο αρχϊν. Αυτό το πλαίςιο αρχϊν αντλεί τθν ιςχφ
και τθν αποτελεςματικότθτά του από τθν αποδοχι και τθν υποςτιριξθ τθσ πλειοψθφίασ
των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και αποτυπϊνεται τελικά ςε ζνα ςφνολο ρυκμιςτικϊν κανόνων με τθ μορφι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Σχολείου.
2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ
Θ υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ αναμζνεται να επθρεάςει παράγοντεσ,
όπωσ: ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν, ςχζςεισ μεταξφ ςχολείου – γονζων /
κθδεμόνων, εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτθρικτικζσ και αντιςτακμιςτικζσ παρεμβάςεισ.
3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου
Αξιοποιοφνται «καλζσ πρακτικζσ» που ζχουν εφαρμοςτεί ςτο ςχολείο. Εάν υπάρχουν
ιδθ κάποιεσ δράςεισ ςε εξζλιξθ ςτο ςχολείο που ςχετίηονται ςε μεγάλο βακμό με τθν
οργάνωςθ και τον ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ, μποροφν να ενταχκοφν ςε ζνα οργανωμζνο πρόγραμμα ςχολικϊν δράςεων, όπου κα υποςτθρίηονται άμεςα ι ζμμεςα από
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τον εςωτερικό κανονιςμό του ςχολείου, αλλά και κα τον ανατροφοδοτοφν.

Β. κοπόσ – ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
1. κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ
Σκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ είναι θ κακιζρωςθ πλαιςίου αρχϊν και κανόνων για τθν ενίςχυςθ τθσ ςυλλογικότθτασ και τθσ ςυνεργαςίασ όλων των παραγόντων τθσ ςχολικισ
μονάδασ.
2. Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
α. Αποδοχι από όλουσ ενόσ πλαιςίου αρχϊν που διζπουν τθν κακθμερινι λειτουργία
του ςχολείου
β. Εκπόνθςθ ι ανακεϊρθςθ – βελτίωςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του
Σχολείου
γ. Εμπλοκι των μακθτϊν ςτθν εκπόνθςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ και δζςμευςι
τουσ για τθν τιρθςι του.
Γ. Κριτιρια επιτυχίασ τθσ δράςθσ
Θ επιτυχία του ςχεδίου δράςθσ κρίνεται από το βακμό που επιτυγχάνονται οι προγραμματιςμζνοι ςτόχοι με τθ ςειρά προτεραιότθτασ και ςτα χρονικά όρια που αποφαςίηει
ςυντονιςτικι ομάδα. Με τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ του ςχεδίου δράςθσ ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ υπάρχει:
1. Γραπτό πλαίςιο αρχϊν αποδεκτό από τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ
2. Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Σχολείου που αποτελεί τθ βάςθ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ
3. Μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων για κζματα που τουσ
αφοροφν και δζςμευςι τουσ απζναντι ςτο ςχολικό πρόγραμμα και τουσ κανόνεσ τθσ
ςχολικισ ηωισ.
Δ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. τρατθγικζσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ
Για το προτεινόμενο ςχζδιο δράςθσ απαραίτθτεσ κεωροφνται και με τθ ςειρά που ανα-
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φζρονται οι ακόλουκεσ ενζργειεσ:
α) Σφγκλθςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων με κζμα τθν κακιζρωςθ πλαιςίου αρχϊν. Απόφαςθ για τθν ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ. Ορίηεται ομάδα εργαςίασ με ζργο τθν επεξεργαςία πρόταςθσ επί του ςυγκεκριμζνου πλαιςίου αρχϊν. Θ
πρόταςθ ςυηθτείται ςτθν ολομζλεια του ςυλλόγου, που τθν επικυρϊνει μετά από
ςυηιτθςθ και πικανζσ τροποποιιςεισ.
β)

Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων ορίηει «ςυντονιςτικι επιτροπι» με ζργο τθν επεξεργαςία
πρόταςθσ για κατάρτιςθ ι ανακεϊρθςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του ςχολείου.
Με πρωτοβουλία τθσ επιτροπισ:
ορίηονται επιμζρουσ κζματα και ςχθματίηονται ομάδεσ εργαςίασ, ςτισ οποίεσ
ςυμμετζχουν αντιπρόςωποι των μακθτικϊν κοινοτιτων, των γονζων και κατά
περίςταςθ ο Σφμβουλοσ Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ του ςχολείου
ορίηεται το χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν και θ τελικι θμερομθνία κατάκεςθσ
τθσ πρόταςθσ ςτο Σχολικό Συμβοφλιο.

γ)

Οι ομάδεσ εργαςίασ ςυμβουλεφονται τθν ιςχφουςα νομοκεςία, εγκυκλίουσ και παλαιότερουσ κανονιςμοφσ, ςυηθτοφν με τουσ εταίρουσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ τα
ηθτιματα που ζχουν αναλάβει και καταλιγουν ςε προτάςεισ. Ακολουκοφν ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα. Λαμβάνουν υπόψθ τουσ αιτιολογθμζνεσ απόψεισ με τισ
οποίεσ ενδεχομζνωσ διαφωνοφν.

δ)

Θ «ςυντονιςτικι επιτροπι» ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν όλθ διαδικαςία επιδιϊκοντασ τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ εμπλοκι τουσ, ϊςτε να επιτευχκεί θ μζγιςτθ δυνατι δζςμευςι τουσ για τθν τιρθςι του. Οι μακθτζσ εργάηονται ςε ομάδεσ με τθν υποςτιριξθ ενόσ εκπαιδευτικοφ.

ε)

Στθν τελικι φάςθ ςυγκαλείται το Σχολικό Συμβοφλιο και ςυηθτά ςε απαρτία τισ προτάςεισ των ομάδων. Όλα τα μζλθ προςζρχονται δεςμευμζνα να ψθφίςουν τον Εςωτερικοφ Κανονιςμό. Σε όλθ τθ διαδικαςία ςυμμετζχουν ενεργά οι μακθτζσ (ςε γυμνάςιο και λφκειο).

2. Οργανωτικζσ δομζσ
Θ δράςθ ςτο ςφνολό τθσ ςτθρίηεται ςτισ υπάρχουςεσ οργανωτικζσ δομζσ του ςχολείου,
όπωσ ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων, οι Μακθτικζσ Κοινότθτεσ, ο Σφλλογοσ Γονζων και τα κεςμικά όργανα που υποςτθρίηουν το εκπαιδευτικό ζργο (Σχολικόσ Σφμβουλοσ). Τθ γενικι
ευκφνθ προγραμματιςμοφ και εποπτείασ ζχει ο Διευκυντισ.
Για τθν προετοιμαςία τον ςχεδιαςμό και τον προγραμματιςμό τθσ δράςθσ ςχθματίηεται ςυντονιςτικι επιτροπι που αποτελείται από τον Διευκυντι, ζνα ι δυο μζλθ
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από τον Σφλλογο Διδαςκόντων και αντιπροςϊπουσ των μακθτϊν που εκτιμάται ότι
μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ «δράςθσ» και είτε
είναι μζλθ του 15ελοφσ, είτε ορίηονται με ςφμφωνθ γνϊμθ του.
Γίνεται επικοινωνία και με το Σχολικό Σφμβουλο Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ και προγραμματίηονται μαηί του κάποιεσ ςυναντιςεισ, αν κρικεί ςκόπιμο.
Προβλζπονται οι ομάδεσ εργαςίασ και επιμζρουσ «ενζργειεσ», ο τρόποσ επικοινωνίασ μεταξφ των ομάδων, κακϊσ και ο τρόποσ κοινοποίθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ
εργαςίασ τουσ. Στισ ομάδεσ εργαςίασ ςυμμετζχουν μζλθ του ςυλλόγου των διδαςκόντων, μακθτζσ, και, όπου το κζμα τοφσ αφορά, μζλθ του Συλλόγου Γονζων.
3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ
Θ εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ δεν απαιτεί αξιοςθμείωτεσ παρεμβάςεισ ςε επίπεδο
ςχολικισ μονάδασ ι ςχολικισ τάξθσ. Κάποιεσ τροποποιιςεισ του θμερθςίου προγράμματοσ κα απαιτθκοφν για τθ ςφγκλθςθ του Συλλόγου των Διδαςκόντων ι του Σχολικοφ
Συμβουλίου. Οι υπόλοιπεσ δραςτθριότθτεσ αναπτφςςονται και ςυμπλθρϊνουν το τακτικό θμεριςιο πρόγραμμα του ςχολείου.
Ε. Πόροι – Μζςα του ςχεδίου δράςθσ
1. Ανκρϊπινο δυναμικό
Σφλλογοσ Διδαςκόντων, εκπρόςωποι των μακθτϊν του ςχολείου, εκπρόςωποσ του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων, Σχολικόσ Σφμβουλοσ παιδαγωγικισ ευκφνθσ, εκπρόςωποσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ (του Διμου).
Το κζμα αφορά ςυνολικά ολόκλθρθ τθ ςχολικι κοινότθτα. Στισ διάφορεσ δράςεισ εμπλζκονται αντιπροςωπευτικά:
α) ο Διευκυντισ και αντιπρόςωποι (από 1-3) του Συλλόγου Διδαςκόντων
β) τριμελισ επιτροπι από το 15μελζσ ςυμβοφλιο των μακθτικϊν κοινοτιτων (ζνασ από
κάκε τάξθ)
γ) ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ, ο επιφορτιςμζνοσ με τθν «παιδαγωγικι ευκφνθ» του ςχολείου.
δ) αντιπρόςωποσ του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων
ε) ομάδεσ εργαςίασ που αναλαμβάνουν επιμζρουσ «ενζργειεσ».
2. Χρόνοσ
Το ςχζδιο δράςθσ αναπτφςςεται ςε δφο χρονικζσ φάςεισ:
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α) Συγκρότθςθ πρόταςθσ και αποδοχι του γενικοφ πλαιςίου αρχϊν: διάρκεια 3 μινεσ
β) Διαδικαςίεσ εκπόνθςθσ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ: 5 μινεσ.
Το ςχζδιο δράςθσ δεν ζχει ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ςχολικοφ ι εξωςχολικοφ χρόνου, αφοφ
αφορά τθν Οργάνωςθ και τον Συντονιςμό τθσ Σχολικισ Ηωισ, τθν καλφτερθ δθλαδι οργάνωςθ και προγραμματιςμό του εκπαιδευτικοφ ζργου, κακϊσ και λειτουργικοφσ τρόπουσ επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.
3. Τλικοτεχνικι υποδομι
Το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο δράςθσ δεν εξαρτάται από τθν διακεςιμότθτα ειδικισ υλικοτεχνικισ υποδομισ. Μπορεί να υλοποιθκεί τόςο με απλά και λιτά εργαλεία, όςο και με
ςφνκετθ θλεκτρονικι υποδομι και απαιτθτικά λογιςμικά για τθν οργάνωςθ τθσ γραμματείασ του ςχολείου.
Απαραίτθτοσ είναι ζνασ χϊροσ για τισ ςυνεδριάςεισ του Συλλόγου Διδαςκόντων και για
τα Σχολικά Συμβοφλια. Θ ελάχιςτθ απαραίτθτθ υποδομι υπάρχει ςε όλα τα ςχολεία.
4. Οικονομικοί πόροι
Ελάχιςτα ζξοδα είναι απαραίτθτα για γραφικι φλθ και φωτοτυπίεσ που καλφπτονται
από το κονδφλι που διαχειρίηεται θ Σχολικι Επιτροπι για τισ ανάγκεσ του ςχολείου.
5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ
α) Σχζδιο θμεριςιασ διάταξθσ, κακϊσ και ςχζδια οργάνωςθσ του διαλόγου και τρόπων
λιψθσ αποφάςεων
β) Ερωτθματολόγια για τθν επικοινωνία με τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ
Στισ περιπτϊςεισ που υπάρχει διακζςιμθ υποδομι και καταρτιςμζνο προςωπικό
μπορεί να αξιοποιθκοφν:
γ) Ιςτοχϊροσ για ανοιχτι επικοινωνία μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςε
ζνα είδοσ «κοινωνικισ δικτφωςθσ» με ςυηθτιςεισ, ανακοινϊςεισ, προαναγγελίεσ ςυνεδριάςεων κ.λπ. και
δ) Θ/Υ με κατάλλθλα λογιςμικά για επεξεργαςία και ταξινόμθςθ πρωτοκόλλων, θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ, θμερολογίων, ετιςιου προγραμματιςμοφ εργαςιϊν, οργανογράμματοσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, κατανομισ μακθμάτων κ.λπ.
6. Πθγζσ
Ωσ πθγζσ κα αξιοποιθκοφν:
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το Σφνταγμα τθσ Ελλάδασ, ιδιαίτερα τα άρκρα 5Α, 9Α και 16
θ ςχολικι νομοκεςία, ςχετικζσ διατάξεισ και εγκφκλιοι του Υπουργείου Παιδείασ
το Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδαςκόντων, απουςιολόγια, βιβλία φλθσ, φάκελοι
αλλθλογραφίασ, αρχεία του ςχολείου, ποινολόγιο
παλαιότεροι Κανονιςμοί (αν υπάρχουν) και
το καταςτατικό του Συλλόγου Γονζων.
Σ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
ο

Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ Δράςεισ / ενζργειεσ

ο

ο

1 τριμ

2 τριμ

3 τριμ

Σεπ-Νοεμ

Δεκ-Φεβ

Μαρ-Μαι

Συμφωνία επί του πλαιςίου αρχϊν για τον ςυντονιςμό τθσ
ςχολικισ ηωισ
Εκπόνθςθ ι ανακεϊρθςθ – βελτίωςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του ςχολείου
Εμπλοκι των μακθτϊν ςτθν εκπόνθςθ του Εςωτερικοφ
Κανονιςμοφ και δζςμευςι τουσ για τθν τιρθςι του
Παρακολοφκθςθ – ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ
Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ

Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ
του ςχεδίου δράςθσ

Η1. Παρακολοφκθςθ – ανατροφοδότθςθ ενεργειϊν
α. υμφωνία επί του πλαιςίου αρχϊν για τον ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ
Εντόσ των χρονικϊν ορίων που ζχουν προγραμματιςτεί αποφαςίηεται και κατατίκεται
γραπτϊσ ςτον Σχολικό Συμβοφλιο ζνα πλαίςιο αρχϊν και αξιϊν για τθν οργάνωςθ και
τον ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ.
β. Εκπόνθςθ ι ανακεϊρθςθ – βελτίωςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ
Για τθν εκπόνθςθ ι ανακεϊρθςθ – βελτίωςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ εργάηονται
παράλλθλα περιςςότερεσ ομάδεσ εργαςίασ. Θ ςυντονιςτικι επιτροπι ορίηει το επιμζ-
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ρουσ κζμα και τα μζλθ των ομάδων εργαςίασ – επιτροπϊν, όπωσ:

α. ομάδα – επιτροπι με κζμα τισ υποχρεϊςεισ και τα κακικοντα των διδαςκόντων
β. ομάδα – επιτροπι με κζμα τισ υποχρεϊςεισ και τα κακικοντα των μακθτϊν
γ. ομάδα – επιτροπι με κζμα τθ ςυμμετοχι των γονζων ςτθ ςχολικι ηωι, δικαιϊματα
και υποχρεϊςεισ
δ. ομάδα – επιτροπι που επεξεργάηεται τρόπουσ, λόγουσ και ςυχνότθτα επικοινωνίασ
του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ με τουσ γονείσ
ε. ομάδα – επιτροπι που επεξεργάηεται τον ςχεδιαςμό και κατακζτει πρόταςθ για τον
προγραμματιςμό των ςχολικϊν δράςεων.
Σε κάκε περίπτωςθ μαηί με το κζμα δίνεται και το χρονικό όριο των εργαςιϊν κάκε ομάδασ. Θ ςυντονιςτικι επιτροπι δεςμεφει τισ ομάδεσ να τθν ενθμερϊνουν κατά τθ
διάρκεια των εργαςιϊν τουσ, ςε χρονικά διαςτιματα που αποφαςίηουν από κοινοφ και
ςε κάκε ενθμζρωςθ ςυμπλθρϊνουν ζνα δελτίο προόδου, όπου διαπιςτϊνεται θ πορεία
των εργαςιϊν και παρζχεται ανατροφοδότθςθ.
γ. Εμπλοκι των μακθτϊν ςτθν εκπόνθςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ και δζςμευςι
τουσ για τθν τιρθςι του
Θ ςυντονιςτικι επιτροπι παρακολουκεί τθν πορεία των μακθτικϊν ομάδων εργαςίασ
με τον ίδιο τρόπο, όπωσ παρακολουκεί και ςυντονίηει και τισ άλλεσ ομάδεσ – επιτροπζσ
των εκπαιδευτικϊν:
Ομάδα Εργαςίασ – Θζμα – Χρονικά Όρια – Παραδοτζο. Δελτίο Προόδου τθρείται και για
τισ εργαςίεσ των μακθτικϊν ομάδων εργαςίασ.

Η2. Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ
Στόχοσ 1: Αποδοχι από όλουσ ενόσ πλαιςίου αρχϊν που διζπουν τθν κακθμερινι λειτουργία του ςχολείου.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Το πλαίςιο αρχϊν ςυηθτικθκε και εγκρίκθκε από τθν ολομζλεια του Συλλόγου Διδαςκόντων. Αυτό επιβεβαιϊνεται από το βιβλίο πράξεων του Συλλόγου με τισ υπογραφζσ όλων των μελϊν του.
Στόχοσ 2: Εκπόνθςθ ι ανακεϊρθςθ – βελτίωςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργί-
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ασ του Σχολείου.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Κάκε ομάδα εργαςίασ επεξεργάςτθκε προτάςεισ για τον τομζα που ανζλαβε και τισ
κατζκεςε ζγκαιρα ςτθν ολομζλεια του Συλλόγου Διδαςκόντων.
Ζγινε ςυηιτθςθ ςε πνεφμα ςυλλογικότθτασ, οι ομάδεσ δζχτθκαν τροποποιιςεισ και
ανζλαβαν να διαμορφϊςουν και να κατακζςουν τισ προτάςεισ τουσ ςτο Σχολικό
Συμβοφλιο για ςυηιτθςθ και τελικι ζγκριςθ.
Οι προτάςεισ κατατζκθκαν ςτο Σχολικό Συμβοφλιο, ζγινε ςυηιτθςθ, ψθφίςτθκαν
ομόφωνα ι κατά πλειοψθφία και τζκθκαν ςε ιςχφ ςτθν κακθμερινι ηωι του ςχολείου.
Στόχοσ 3: Εμπλοκι των μακθτϊν ςτθν εκπόνθςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ και δζςμευςι τουσ για τθν τιρθςι του.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Οι μακθτζσ εργαηόμενοι κατά ομάδεσ επεξεργάςτθκαν και κατζκεςαν γραπτϊσ προτάςεισ για τα κζματα που αφοροφν τουσ ίδιουσ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ ςχολικι ηωι.
Θ δζςμευςι τουσ απζναντι ςτο ςχολικό πρόγραμμα και ςτουσ κανόνεσ τθσ ςχολικισ
ηωισ διαπιςτϊνεται από τθν αυξθμζνθ, ενεργό και ςυνεπι ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ.
Θ. Ζκκεςθ αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςθσ
Παρατίκεται θ ζκκεςθ με τα αποτελζςματα του ςχεδίου δράςθσ, ςτθν οποία περιλαμβάνονται κζματα, όπωσ: διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ των ομάδων εργαςίασ, διευκζτθςθ προβλθμάτων χρόνου, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, παρεκκλίςεισ του
αρχικοφ ςχεδιαςμοφ και ανακεωριςεισ του ςχεδίου, επιδράςεισ ςε διάφορουσ δείκτεσ,
βακμόσ ικανοποίθςθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ από τθν εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ,
γενικι εκτίμθςθ τθσ επιτυχίασ του ςχεδίου δράςθσ, προοπτικζσ.
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χζδιο Δράςθσ 4

ΣΟΜΕΙ 5/6: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΘ / ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Δείκτεσ 5.1/6.3: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτθρικτικζσ και αντιςτακμιςτικζσ παρεμβάςεισ/ Ατομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των μακθτϊν
Σίτλοσ: Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των μακθτικϊν κοινοτιτων
και των μακθτικϊν ομίλων
Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. φνδεςθ με τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ
Από τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ προζκυψε ότι θ ςυμμετοχι των
μακθτϊν ςτισ μακθτικζσ κοινότθτεσ είναι περιοριςμζνθ και θ ςυνεργαςία των μακθτικϊν κοινοτιτων με τουσ γονείσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν αντιμετϊπιςθ κεμάτων
τθσ ςχολικισ ηωισ δεν είναι ικανοποιθτικι. Επίςθσ διαπιςτϊκθκε ότι θ ςυμμετοχι των
μακθτϊν ςε ομίλουσ πολιτιςτικοφ και ψυχαγωγικοφ χαρακτιρα είναι περιοριςμζνθ,
ενϊ θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία με τισ μακθτικζσ κοινότθτεσ άλλων ςχολείων είναι
ςχεδόν ανφπαρκτθ. Με βάςθ τα παραπάνω αποφαςίςτθκε θ υποςτιριξθ του κεςμοφ
των μακθτικϊν κοινοτιτων και θ ενίςχυςθ των κοινωνικϊν και ςυμμετοχικϊν ικανοτιτων των μακθτϊν, με ςκοπό τθ διάπλαςθ υπεφκυνων και δθμοκρατικϊν πολιτϊν.
2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ
Θ υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ αναμζνεται να επθρεάςει παράγοντεσ που αφοροφν τθ βελτίωςθ τθσ ατομικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ των μακθτϊν
κακϊσ και τισ ςχζςεισ που διαμορφϊνονται μεταξφ των μακθτϊν του ςχολείου, τισ ςχζςεισ των μακθτϊν με τουσ εκπαιδευτικοφσ, κακϊσ και τισ ςχζςεισ που αναπτφςςονται
μεταξφ του ςχολείου και των γονζων, αλλά και του ςχολείου και των φορζων τθσ τοπικισ κοινωνίασ ευρφτερα.
3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου
Αξιοποιείται προθγοφμενθ εμπειρία του ςχολείου από ςυναφείσ πρακτικζσ που ζχουν
εφαρμοςτεί ςτο παρελκόν, προκειμζνου αυτζσ να ενιςχυκοφν και να παίξουν επικουρικό ρόλο ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ. Για παράδειγμα, ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ μακθτϊν για τον κανονιςμό λειτουργίασ των μακθτικϊν κοινοτιτων, ενθμερωτικζσ ςυγκεντρϊςεισ του Συλλόγου Γονζων για το ςυγκεκριμζνο κζμα, πρωτοβουλίεσ κακθγθτϊν
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για δθμιουργία κεατρικισ ομάδασ κ.λπ.
Β. κοπόσ – ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
1. κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ
Βαςικόσ ςκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ είναι θ ανάπτυξθ των κοινωνικϊν-ςυμμετοχικϊν
ικανοτιτων, θ καλλιζργεια δθμοκρατικϊν ςτάςεων και αξιϊν (ιςότθτα, αλλθλεγγφθ,
ςεβαςμόσ τθσ διαφοράσ), κακϊσ και θ καλλιζργεια των ιδιαίτερων κλίςεων και των δεξιοτιτων των μακθτϊν, με ςκοπό τθν προετοιμαςία τουσ για τθν ενεργό ςυμμετοχι
τουσ ςτα κοινά ωσ υπεφκυνων και δθμοκρατικϊν πολιτϊν.
2. Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
Θ ενεργόσ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ λειτουργία των μακθτικϊν κοινοτιτων και
των μακθτικϊν ομίλων
Θ βελτίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ των μακθτικϊν κοινοτιτων με τουσ εκπαιδευτικοφσ
και τουσ γονείσ για τθν προϊκθςθ και επίλυςθ κεμάτων που αφοροφν τθ ςχολικι
μονάδα
Θ κινθτοποίθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςε εκδθλϊςεισ κοινωνικοφ και πολιτιςτικοφ περιεχομζνου, κακϊσ και ςε δράςεισ κοινωνικισ προςφοράσ
Θ ανάπτυξθ κοινισ δράςθσ μεταξφ των μακθτικϊν κοινοτιτων και των μακθτικϊν
ομίλων του ςχολείου με αντίςτοιχουσ άλλων ςχολείων
3. Κριτιρια επιτυχίασ τθσ δράςθσ
Θ δράςθ κεωρείται επιτυχθμζνθ, όταν επιτευχκοφν οι ςτόχοι που ζχουν τεκεί κατά τον
ςχεδιαςμό τθσ. Ωσ βαςικά κριτιρια επιτυχίασ κεωροφνται τα ακόλουκα:
θ αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςε δραςτθριότθτεσ που οργανϊνονται από
τουσ μακθτικοφσ ομίλουσ
θ βελτίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ των μακθτικϊν κοινοτιτων με τουσ εκπαιδευτικοφσ και
τουσ γονείσ για τθν προϊκθςθ και επίλυςθ κεμάτων που αφοροφν τθ ςχολικι μονάδα
θ αφξθςθ του αρικμοφ των εκδθλϊςεων πολιτιςτικοφ και κοινωνικοφ χαρακτιρα
ςτο ςχολείο
H εφαρμογι ςυνεργατικϊν πρακτικϊν μεταξφ μακθτικϊν κοινοτιτων διαφορετικϊν
ςχολείων.
Δ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ

38

1. τρατθγικζσ εφαρμογισ
α. Ενθμζρωςθ των μακθτϊν για τον κανονιςμό λειτουργίασ των μακθτικϊν κοινοτιτων
Ενθμζρωςθ των τμθμάτων κάκε τάξθσ του ςχολείου για το περιεχόμενο του Κανονιςμοφ και διάλογοσ με τουσ μακθτζσ για τον ςκοπό, τον τρόπο λειτουργίασ και τισ δραςτθριότθτεσ των μακθτικϊν κοινοτιτων. Θ ενθμζρωςθ πραγματοποιείται ςτθν αρχι τθσ
ςχολικισ χρονιάσ, από τον Διευκυντι και ομάδα κακθγθτϊν.
β. Ενθμζρωςθ του υλλόγου Γονζων για τον κανονιςμό λειτουργίασ των μακθτικϊν
κοινοτιτων
Ενθμζρωςθ των γονζων για τον κανονιςμό λειτουργίασ των μακθτικϊν κοινοτιτων. Καταγραφι προτάςεων για τθν ενδυνάμωςθ τθσ λειτουργίασ και τθν υποςτιριξθ των
δραςτθριοτιτων των μακθτικϊν κοινοτιτων ςτο ςχολείο. Οι ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ
πραγματοποιοφνται ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ, από τον Διευκυντι και ομάδα κακθγθτϊν.
γ. υγκρότθςθ και λειτουργία μακθτικϊν ομίλων ψυχαγωγικοφ και πολιτιςτικοφ
χαρακτιρα
Συγκρότθςθ και λειτουργία μακθτικϊν ομίλων, όπωσ κεατρικόσ-κινθματογραφικόσ,
ςκακιςτικόσ, όμιλοσ φίλων του περιβάλλοντοσ, λογοτεχνικόσ όμιλοσ, μουςικόσ, ακλθτικόσ κ.λπ., τουσ οποίουσ ςυντονίηει το μακθτικό ςυμβοφλιο του ςχολείου. Δθμιουργία
ομάδων δράςθσ ςτισ οποίεσ μπορεί να ςυμμετζχουν κακθγθτζσ, μζλθ του Συλλόγου
Γονζων και εκπρόςωποι μακθτϊν.
δ. Πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων
Οι εκδθλϊςεισ μπορεί να είναι διαλζξεισ, ςυηθτιςεισ, εκκζςεισ, μουςικζσ βραδιζσ, ζρανοι κ.λπ. ι να αφοροφν τθ ςυνδιοργάνωςθ δραςτθριοτιτων με μακθτικοφσ ομίλουσ άλλων ςχολείων π.χ. ςκακιςτικόσ αγϊνασ με τον αντίςτοιχο όμιλο όμορου ςχολείου. Σε
οριςμζνεσ εκδθλϊςεισ μπορεί να εμπλζκονται και φορείσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ (π.χ.
δενδροφφτευςθ με τθ ςυνεργαςία του διμου).
ε. Δθμιουργία και ζκδοςθ εντφπων (ςχολικό περιοδικό ι ςχολικι εφθμερίδα)
Θ δθμιουργία ςχολικισ εφθμερίδασ παρουςιάηει ιδιαίτερο παιδαγωγικό ενδιαφζρον,
προωκεί τθ ςφνδεςθ του ςχολείου με το κοινωνικό και πολιτιςτικό περιβάλλον και δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για μια αλλαγι ςτθ ςχζςθ ςχολείου και κοινωνίασ. Τθν ευ-
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κφνθ για τθ ςφνταξθ του περιοδικοφ ι τθσ εφθμερίδασ ζχει, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό, ςυντακτικι επιτροπι που αποτελείται από μζλθ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ, ενϊ
ορίηεται από τον Σφλλογο των Κακθγθτϊν ζνασ κακθγθτισ - ςφμβουλοσ για τθ ςυμπαράςταςθ και βοικεια ςτθν ζκδοςθ των εντφπων.
ςτ. Ενθμζρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ του ςχολείου
Οι δραςτθριότθτεσ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ και των μακθτικϊν ομίλων (δράςεισ, ςυνεργαςίεσ, εκδθλϊςεισ κ.λπ.) αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου.

2. Οργανωτικζσ δομζσ
Υπεφκυνοι του ςχεδίου δράςθσ ορίηονται ο Διευκυντισ του ςχολείου και εκπαιδευτικοί
ςυντονιςτζσ ανάλογα με τον αρικμό των δράςεων που κα υλοποιθκοφν. Ο κάκε ςυντονιςτισ αναλαμβάνει τθ γενικότερθ οργάνωςθ, διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των ενεργειϊν τθσ δράςθσ του.
Στισ ομάδεσ δράςθσ ςυμμετζχουν εκπαιδευτικοί του ςχολείου, μακθτζσ και γονείσ, ενϊ
ςυμμετζχουν ςυμβουλευτικά οι Σχολικοί Σφμβουλοι, κακϊσ και εκπρόςωποι κοινωνικϊν φορζων (π.χ. Συνιγοροσ του Πολίτθ – Συνιγοροσ του Παιδιοφ).

3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ
Δεν προβλζπονται ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ. Θ υλοποίθςθ των δράςεων κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό.
Ε. Πόροι – μζςα του ςχεδίου δράςθσ
1. Ανκρϊπινο δυναμικό
Θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ απαιτεί τθ ςυμμετοχι πολλϊν παραγόντων, οι οποίοι αναλαμβάνουν διακριτοφσ ρόλουσ και ζχουν ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ δράςθσ.
Αναλυτικότερα, ςτθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ εμπλζκονται:
τα όργανα των μακθτικϊν κοινοτιτων
οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου
εκπρόςωποι του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων
οι Σχολικοί Σφμβουλοι
εκπρόςωποι τοπικϊν φορζων
Συνιγοροσ του Πολίτθ – Συνιγοροσ του Παιδιοφ
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ειδικοί επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ.

2. Χρόνοσ
Το ςχζδιο δράςθσ αναμζνεται να διαρκζςει όλθ τθ ςχολικι χρονιά. Τθρείται ο «Κανονιςμόσ λειτουργίασ μακθτικϊν κοινοτιτων», όςον αφορά τισ διδακτικζσ ϊρεσ που κα απαςχολθκοφν οι μακθτζσ (π.χ. διεξαγωγι τακτικϊν γενικϊν ςυνελεφςεων). Σφμφωνα
επίςθσ με τον Κανονιςμό, οι ζκτακτεσ γενικζσ ςυνελεφςεισ, αλλά και οι ςυνεδριάςεισ
των ομίλων ψυχαγωγικοφ ι πολιτιςτικοφ χαρακτιρα πραγματοποιοφνται ςτο ςχολείο
εκτόσ διδακτικϊν ωρϊν. Οι ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ των γονζων κα πραγματοποιθκοφν απογευματινζσ ϊρεσ.

3. Τλικοτεχνικι υποδομι
Προτείνεται θ αξιοποίθςθ του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ ςτθ ςχολικι μονάδα.

4. Οικονομικοί πόροι
Οι οικονομικοί πόροι που κα απαιτθκοφν εξαρτϊνται από το είδοσ και το περιεχόμενο
των δραςτθριοτιτων που κα αναπτυχκοφν. Ενδεικτικά αναφζρονται οι δαπάνεσ για τθ
λειτουργία των μακθτικϊν ομίλων (π.χ. ςκάκι), δαπάνεσ για τα ζξοδα υλοποίθςθσ εκδθλϊςεων (π.χ. κεατρικι παράςταςθ), δαπάνεσ φωτοτυπιϊν και γραφικισ φλθσ.

5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ
Θμερολόγια (ςυναντιςεων, προγραμματιςμζνων δράςεων, ςχολείου κ.λπ.)
Φόρμεσ καταγραφισ διαδικαςιϊν
Ερωτθματολόγια προσ τουσ μακθτζσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ για τθν
αξιολόγθςθ των επιμζρουσ ενεργειϊν (εκδθλϊςεων, εντφπων) του ςχεδίου δράςθσ

6. Πθγζσ
Βαςικζσ πθγζσ ςτισ οποίεσ μποροφν να ανατρζξουν οι ομάδεσ δράςθσ είναι οι ακόλουκεσ:
Σχολικι νομοκεςία, ςχετικζσ διατάξεισ και εγκφκλιοι του Υπουργείου Παιδείασ, (βλ.
Υπουργικι Απόφαςθ 23/1986/Β-619 «Κανονιςμόσ λειτουργίασ μακθτικϊν κοινοτιτων»
Το Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδαςκόντων
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Καλζσ πρακτικζσ άλλων ςχολικϊν μονάδων για τθ λειτουργία των μακθτικϊν ομίλων
Ο Συνιγοροσ του Πολίτθ – Συνιγοροσ του Παιδιοφ
Σ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
ο

ο

Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ

ο

1 τρίμ.

2 τρίμ.

Σεπ-Νοεμ

Δεκ-Φεβ

3 τρίμ.
ΜαρΜαι

Ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ των μακθτϊν για τον κανονιςμό λειτουργίασ των μακθτικϊν κοινοτιτων
Ενθμζρωςθ του Συλλόγου Γονζων για τον κανονιςμό λειτουργίασ των μακθτικϊν κοινοτιτων
Συγκρότθςθ και οργάνωςθ μακθτικϊν ομίλων
Συνεργαςία των μακθτικϊν κοινοτιτων με τον Σφλλογο
Διδαςκόντων και τον Σφλλογο Γονζων για τθν από κοινοφ
αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων τθσ ςχολικισ ηωισ
Πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων
Ζκδοςθ εντφπων
Ενθμζρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ του ςχολείου
Παρακολοφκθςθ- ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ
Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ
Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ
του ςχεδίου δράςθσ
Η1. Παρακολοφκθςθ – ανατροφοδότθςθ ενεργειϊν
Θ πορεία κάκε ενζργειασ - εργαςίασ αξιολογείται από τα μζλθ τθσ υπεφκυνθσ ομάδασ.
Προτείνεται τακτικι ανατροφοδότθςθ και ενθμζρωςθ τθσ ολομζλειασ ςχετικά με τθν
πορεία ι τα προβλιματα των εργαςιϊν των ομάδων ανά μινα, ϊςτε να εκτιμθκεί θ
ανάγκθ τροποποίθςθσ επιμζρουσ ενεργειϊν, θ ανάλθψθ ςυμπλθρωματικϊν δράςεων
κ.λπ.
α. Ενθμζρωςθ μακθτϊν ςχετικά με τον κανονιςμό λειτουργίασ των μακθτικϊν κοινοτιτων
Θ ςυγκεκριμζνθ ενζργεια παρακολουκείται με τθν καταγραφι των ςυναντιςεων ςτο
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θμερολόγιο του ςχολείου. Μπορεί επίςθσ να διερευνθκεί-αποτυπωκεί ο βακμόσ κατανόθςθσ εκ μζρουσ των μακθτϊν μζςα από τθ ςυηιτθςθ που ακολουκεί τθσ ενθμζρωςθσ.
β. Ενθμζρωςθ του υλλόγου Γονζων ςχετικά με τον κανονιςμό λειτουργίασ των μακθτικϊν κοινοτιτων
Στο τζλοσ των ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων διανζμεται ςτουσ γονείσ ςχετικό ερωτθματολόγιο, ϊςτε να διερευνθκεί ο βακμόσ ικανοποίθςισ τουσ και θ πρόκεςθ ςυμμετοχισ
τουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ που κα ακολουκιςουν.
γ. υγκρότθςθ και λειτουργία μακθτικϊν ομίλων ψυχαγωγικοφ και πολιτιςτικοφ
χαρακτιρα
Θ εξζλιξθ τθσ ενζργειασ παρακολουκείται με τθν καταγραφι των ςχετικϊν δραςτθριοτιτων των μακθτϊν ςτο θμερολόγιο του ςχολείου. Oι ςυντονιςτζσ μπορεί να επζμβουν,
εάν χρειαςτεί, τροποποιϊντασ το χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο λειτουργίασ.

δ. Πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων
Θ εξζλιξθ τθσ ενζργειασ παρακολουκείται με ςχετικι καταγραφι ςτο θμερολόγιο του
ςχολείου. Για τθν εκτίμθςθ του βακμοφ ικανοποίθςθσ των ςυμμετεχόντων και τθσ ανάγκθσ υλοποίθςθσ ςυμπλθρωματικϊν δράςεων μπορεί να διανεμθκοφν δειγματολθπτικά ερωτθματολόγια προσ τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ.
ε. Δθμιουργία και ζκδοςθ εντφπων (ςχολικό περιοδικό ι ςχολικι εφθμερίδα).
Ο ςυντονιςτισ τθσ δράςθσ, ο οποίοσ μπορεί να είναι ο υπεφκυνοσ κακθγθτισ που ζχει
οριςτεί από τον Κανονιςμό, παρακολουκεί τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν μζςω παρατιρθςθσ, θ οποία καταγράφεται ςε ςχετικό θμερολόγιο και επεμβαίνει, εάν απαιτείται, για
τθ λιψθ μζτρων, αναδιαμόρφωςθ των ομάδων, αλλαγι του περιεχομζνου των άρκρων
κ.λπ.
ςτ. Ενθμζρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ του ςχολείου
Θ εξζλιξθ τθσ ενζργειασ παρακολουκείται με τθν καταγραφι των αναρτιςεων ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου.

Η2. Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ
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Θ αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των επιμζρουσ δράςεων πραγματοποιείται με βάςθ
τουσ ςτόχουσ και τα κριτιρια επιτυχίασ.
Στόχοσ 1: Θ ενεργόσ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ λειτουργία των μακθτικϊν κοινοτιτων και των μακθτικϊν ομίλων.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ επίτευξθ του ςτόχου διαπιςτϊνεται από τθν αφξθςθ του αρικμοφ των μακθτικϊν ομίλων και τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςε αυτοφσ ςε ςχζςθ
με προθγοφμενεσ χρονιζσ.
Στόχοσ 2: Θ βελτίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ των μακθτικϊν κοινοτιτων με τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ για τθν προϊκθςθ και επίλυςθ κεμάτων που αφοροφν τθ ςχολικι
μονάδα.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Ο ςτόχοσ ελζγχεται από τισ καταγραφζσ ςτο θμερολόγιο του ςχολείου των προβλθμάτων που ανζκυψαν μζςα ςτθ ςχολικι χρονιά, για τα οποία οι μακθτικζσ κοινότθτεσ ζκαναν διάλογο με τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ, κατζκεςαν προτάςεισ και ςυνεργάςτθκαν για τθν επίλυςι τουσ.
Στόχοσ 3: Θ κινθτοποίθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςε εκδθλϊςεισ
κοινωνικοφ και πολιτιςτικοφ περιεχομζνου, κακϊσ και ςε δράςεισ κοινωνικισ προςφοράσ.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Ο ςτόχοσ ελζγχεται από τθ ςφγκριςθ του αρικμοφ των εκδθλϊςεων και των δράςεων
που πραγματοποιικθκαν και του αρικμοφ των ςυμμετεχόντων μακθτϊν ςε ςχζςθ με
τθν προθγοφμενθ χρονιά, ςφμφωνα με τισ καταγραφζσ ςτο θμερολόγιο του ςχολείου.
Επίςθσ, από ερωτθματολόγια προσ τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ, κα διαπιςτωκοφν τα
αποτελζςματα των εκδθλϊςεων και των δράςεων κοινωνικισ προςφοράσ.
Στόχοσ 4: H εφαρμογι ςυνεργατικϊν πρακτικϊν μεταξφ μακθτικϊν κοινοτιτων διαφορετικϊν ςχολείων.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ επιτυχία του ςτόχου μπορεί να διαπιςτωκεί από τισ καταγραφζσ ςτο θμερολόγιο του
ςχολείου των εκδθλϊςεων ι δραςτθριοτιτων που διοργάνωςαν / υλοποίθςαν οι μακθτζσ με τθ ςυνεργαςία άλλων ςχολείων.

44

Θ. Ζκκεςθ αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςθσ
Παρατίκεται θ ζκκεςθ με τα αποτελζςματα του ςχεδίου δράςθσ ςτθν οποία περιλαμβάνονται κζματα, όπωσ: διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ των ομάδων εργαςίασ, διευκζτθςθ προβλθμάτων χρόνου, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, παρεκκλίςεισ του
αρχικοφ ςχεδιαςμοφ και ανακεωριςεισ του ςχεδίου, επιδράςεισ ςε διάφορουσ δείκτεσ,
βακμόσ ικανοποίθςθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ από τθν εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ,
γενικι εκτίμθςθ τθσ επιτυχίασ του ςχεδίου δράςθσ, προοπτικζσ.
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χζδιο Δράςθσ 5

ΣΟΜΕΑ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΧΕΕΙ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ
Δείκτθσ αξιολόγθςθσ 4.1: χζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν και μεταξφ των
μακθτϊν
Σίτλοσ: Βελτίωςθ των ςχζςεων μεταξφ των μακθτϊν
Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. Λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ
Από τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ διαπιςτϊκθκε ότι θ επικοινωνία
και θ ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτϊν είναι περιοριςμζνθ, αναπτφςςονται αποκλίνουςεσ ςυμπεριφορζσ και εκδθλϊνονται ςυγκροφςεισ μεταξφ των μακθτϊν, ενϊ παρουςιάηονται φαινόμενα κοινωνικοφ και πολιτιςμικοφ αποκλειςμοφ οριςμζνων μακθτϊν.
Για τθν αντιμετϊπιςθ των μορφϊν ςυμπεριφοράσ που εμποδίηουν τθν ανάπτυξθ κετικοφ ςχολικοφ κλίματοσ και τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, κεωρικθκε αναγκαία θ υιοκζτθςθ ςυγκεκριμζνων παιδαγωγικϊν ςτρατθγικϊν για τθ διαχείριςθ των προβλθμάτων
που εμφανίηονται ςτισ ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν.
2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ
Οι ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν επθρεάηουν κακοριςτικά τθν ποιότθτα τθσ ςχολικισ
ηωισ, αλλά και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ Θ βελτίωςθ των
ςχζςεων μεταξφ των μακθτϊν αναμζνεται ότι κα ςυμβάλλει κετικά ςτθν προαγωγι του
ςυντονιςμοφ τθσ ςχολικισ ηωισ, των ςχζςεων εκπαιδευτικϊν- μακθτϊν, των ςχζςεων
ςχολείου-γονζων και των ςχζςεων ςχολείου φορζων. Θ δράςθ μπορεί, επίςθσ, να ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ ενιςχυτικϊν, υποςτθρικτικϊν και αντιςτακμιςτικϊν παρεμβάςεων προσ ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ μακθτϊν.
3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου
Αξιολογοφνται δράςεισ του ςχολείου, που μποροφν να αξιοποιθκοφν και να ενιςχυκοφν, ϊςτε να ςυμβάλουν κετικά ςτθν υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ.
Β. κοπόσ – ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
1. κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ
Σκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ είναι θ βελτίωςθ των ςχζςεων μεταξφ των μακθτϊν, θ ενί-

46

ςχυςθ τθσ επικοινωνίασ, τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ εμπιςτοςφνθσ, ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα αςφαλζσ, ευχάριςτο και δθμιουργικό περιβάλλον μάκθςθσ.
2. Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
α. Επιμόρφωςθ-ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου για τθν καλλιζργεια ςχζςεων καλισ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν
β. Συνεργαςία ςχολείου-γονζων για κζματα ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν
γ. Συναινετικι διαμόρφωςθ πλαιςίου ενδοςχολικισ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν
δ. Συμμετοχι των μακθτϊν ςτισ εκδθλϊςεισ και τισ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου
ε. Καλλιζργεια δεξιοτιτων ςτουσ μακθτζσ για ειρθνικι διευκζτθςθ ςυγκρουςιακϊν
καταςτάςεων.
Γ. Κριτιρια Επιτυχίασ τθσ Δράςθσ
1. Οι εκπαιδευτικοί εφαρμόηουν κατάλλθλεσ πρακτικζσ για τθν πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςθ αρνθτικϊν ςυμπεριφορϊν μεταξφ των μακθτϊν.
2. Αναπτφςςονται τρόποι επικοινωνίασ μεταξφ ςχολείου και γονζων για κζματα που
αφοροφν τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν.
3. Βελτιϊνεται θ ςτάςθ των μακθτϊν προσ τουσ κανόνεσ τθσ ςχολικισ ηωισ.
4. Αυξάνεται θ ενεργόσ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτισ εκδθλϊςεισ και τισ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου.
5. Θ εκδιλωςθ αρνθτικϊν μορφϊν ςυμπεριφοράσ ςτο ςχολικό περιβάλλον παρουςιάηει φκίνουςα πορεία.
Δ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. τρατθγικζσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ
Ωσ βαςικζσ ενζργειεσ για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ ορίηονται οι ακόλουκεσ:
Α. Προςδιοριςμόσ του προβλιματοσ. Θ ομάδα δράςθσ αξιοποιεί δεδομζνα του ςχολείου (πρακτικά του ςχολείου, ποινολόγιο) για τθν ομαδοποίθςθ των προβλθμάτων και
τθν ιεράρχθςθ προτεραιοτιτων.
Β. Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν. Οργάνωςθ επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων ςτουσ εκπαι-
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δευτικοφσ τθσ ςχολικισ μονάδασ για τθν εφαρμογι ποικιλίασ εκπαιδευτικϊν μεκόδων
και πρακτικϊν διαχείριςθσ, όπωσ: ςυνεργατικι μάκθςθ, βιωματικι παιδαγωγικι, παιχνίδια ρόλων, αξιοποίθςθ τθσ δυναμικισ τθσ ομάδασ, ςτρατθγικζσ τροποποίθςθσ ςυμπεριφοράσ κ.λπ. Τα επιμορφωτικά ςεμινάρια πραγματοποιοφνται από ειδικοφσ επιςτιμονεσ (εκπαιδευτικοφσ ψυχολόγουσ, ςυμβουλευτικοφσ ψυχολόγουσ, ςχολικοφσ κοινωνικοφσ λειτουργοφσ κ.λπ.) και παιδαγωγοφσ (ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ, πανεπιςτθμιακοφσ κακθγθτζσ κ.λπ.).
Γ. Επιμόρφωςθ γονζων. Οργάνωςθ επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων για γονείσ πάνω ςε
κζματα που αφοροφν τθ διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν, τισ δυςκολίεσ και τα προβλιματα ςυμπεριφοράσ, τθν προςαρμογι ςτθ ςχολικι ηωι κ.λπ.
Δ. Ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ ςχολείου - γονζων. Αναπτφςςονται τρόποι ενδυνάμωςθσ
τθσ ςυνεργαςίασ με τουσ γονείσ μζςω ςυχνισ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ, τακτικϊν ςυναντιςεων με τον υπεφκυνο τμιματοσ, δθμιουργία τετραδίου επικοινωνίασ εκπαιδευτικϊν-γονζων (Π/κμια), ενθμερωτικοφ υλικοφ. Οι γονείσ ενθμερϊνονται επίςθσ πλιρωσ
για τουσ ςτόχουσ τθσ δράςθσ και τθν ανάγκθ ενεργοφσ ςυμμετοχισ τουσ ςε αυτι.
Ε. Εκπόνθςθ πλαιςίου κανόνων καλισ ςυμπεριφοράσ. Θ ςχολικι μονάδα εκπονεί με τθ
ςυνεργαςία μακθτϊν και γονζων πλαίςιο κανόνων καλισ ςυμπεριφοράσ ςτο ςχολικό
περιβάλλον το οποίο κοινοποιείται ςτθ ςχολικι κοινότθτα (π.χ. ανάρτθςθ ςτον πίνακα
ανακοινϊςεων και ςτθν ιςτοςελίδα κ.λπ.). Οι περιπτϊςεισ παραβίαςθσ των κανόνων
γίνονται αντικείμενο ευρφτερθσ ςυηιτθςθσ ςτθν τάξθ (ανάλυςθ του προβλιματοσ, ανακάλυψθ των κινιτρων, εντοπιςμόσ και εξεφρεςθ εναλλακτικϊν τρόπων κετικισ προςζγγιςθσ του ηθτιματοσ).
ΣΤ. Οργάνωςθ εκδθλϊςεων και ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων. Θ ςυμμετοχι των μακθτϊν
ςε δράςεισ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ (π.χ. εκδθλϊςεισ πολιτιςτικοφ και ψυχαγωγικοφ
περιεχομζνου, κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ, μακθτικοί όμιλοι, εκελοντικζσ δράςεισ
κ.λπ.) ενιςχφει τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ των μακθτϊν, δίνει ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ
δεξιοτιτων και κλίςεων, ευνοεί τθ ςυνεργαςία και τθν ευγενι άμιλλα, διευκολφνει τθν
ζκφραςθ και τθν εκτόνωςθ των εντάςεων με δθμιουργικό τρόπο, ςυντελεί ςτθ διαμόρφωςθ κετικοφ ςχολικοφ κλίματοσ).
Η. Οι μακθτζσ αςκοφνται ςτθ διαμόρφωςθ και ενδυνάμωςθ δεξιοτιτων για ειρθνικι
διευκζτθςθ ςυγκρουςιακϊν καταςτάςεων. Με τθ χριςθ βιωματικϊν παιδαγωγικϊν
προςεγγίςεων (πχ. δραματοποίθςθ, κεατρικό παιχνίδι, προςομοίωςθ ρόλων) επιχειρείται ο ζλεγχοσ των ςυναιςκθμάτων και τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν, όπωσ επίςθσ
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και θ καλλιζργεια δεξιοτιτων για τθν ειρθνικι επίλυςθ προβλθμάτων (π.χ. διαπραγμάτευςθ, διαμεςολάβθςθ, αντιπαραβολι επιχειρθμάτων και ευγενισ ςυηιτθςθ κζςεων).
2. Οργανωτικζσ δομζσ
Τθν κφρια ευκφνθ για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ ζχει ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων ςε ςυνεργαςία με τθ μακθτικι κοινότθτα και το Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων. Αξιοποιοφνται επίςθσ ειδικοί επιςτιμονεσ (πχ. εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, ςυμβουλευτικοί ψυχολόγοι, ςχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί, πανεπιςτθμιακοί κακθγθτζσ)
3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ
Θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ δεν απαιτεί παρεμβάςεισ-αλλαγζσ ςτθν οργάνωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ. Για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ είναι πικανόν να απαιτθκεί χρόνοσ για τθν
πραγματοποίθςθ των επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων κατά τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ.
Ε. Πόροι – μζςα του ςχεδίου δράςθσ
1. Ανκρϊπινο δυναμικό
Οι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ
Οι γονείσ των μακθτϊν
Ειδικοί επιςτιμονεσ (εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, ςυμβουλευτικοί ψυχολόγοι, ςχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί, πανεπιςτθμιακοί κακθγθτζσ)
Οι Σχολικοί Σφμβουλοι
2. Χρόνοσ
Θ δράςθ πραγματοποιείται κακόλθ τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. Το ςχζδιο δράςθσ
προγραμματίηεται κι εφαρμόηεται εντόσ του ςχολικοφ χρόνου. Θ κατανομι χρόνου ςτισ
διάφορεσ ενζργειεσ τθσ δράςθσ γίνεται ανάλογα με το αντικείμενο των διαφόρων ενεργειϊν.

3. Τλικοτεχνικι υποδομι
Θ ςυνικθσ υλικοτεχνικι υποδομι του ςχολείου (φωτοτυπικό μθχάνθμα, υπολογιςτισ,
εκτυπωτισ, αναλϊςιμα).
4. Οικονομικοί πόροι
Δεν απαιτοφνται πρόςκετοι πόροι για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ. Πικανόν να απαιτθκοφν αμοιβζσ για τουσ ειδικοφσ επιςτιμονεσ που κα αναλάβουν τθν επιμόρφωςθ των
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εκπαιδευτικϊν.
5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ
Ερωτθματολόγια εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν, γονζων
Σχζδια παρατιρθςθσ ςυμπεριφοράσ
Θμερολόγιο ςχολείου
Θμερολόγιο εκπαιδευτικϊν

6. Πθγζσ
Πρακτικά Συλλόγου Διδαςκόντων
Πρακτικά Συλλόγου Γονζων
Καλζσ πρακτικζσ και προγράμματα που εξελίχκθκαν ςε άλλα ςχολεία, από ιςτοςελίδεσ, ζρευνεσ, ανακοινϊςεισ κ.λπ.
Σ. Χρονοδιάγραμμα Τλοποίθςθσ
ο

Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ

ο

ο

1 τρίμ.

2 τρίμ.

3 τρίμ.

Σεπ-Νοεμ

Δεκ-Φεβ

Μαρ-Μαι

Προςδιοριςμόσ και ιεράρχθςθ προβλθμάτων
Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν. Οργάνωςθ επιμορφωτικϊν
ςεμιναρίων εκπαιδευτικϊν
Επιμόρφωςθ γονζων
Ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν ενδυνάμωςθσ τθσ ςυνεργαςίασ
ςχολείου- γονζων για κζματα ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν
Εκπόνθςθ κϊδικα καλισ ςυμπεριφοράσ ςτο ςχολικό περιβάλλον
Οργάνωςθ εκδθλϊςεων και ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων
Διαμόρφωςθ δεξιοτιτων για ειρθνικι διευκζτθςθ ςυγκρουςιακϊν καταςτάςεων
Παρακολοφκθςθ-ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ
Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ
Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ του ςχεδί-
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ου δράςθσ
Η1. Παρακολοφκθςθ – ανατροφοδότθςθ Ενεργειϊν
α. Προςδιοριςμόσ και ιεράρχθςθ προβλθμάτων
Με τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων διερευνά και διατυπϊνει τα προβλιματα, κζτει προτεραιότθτεσ αντιμετϊπιςθσ (ομάδεσ-ςτόχοσ μακθτϊν) τισ οποίεσ όμωσ επανεξετάηει τακτικά, κυρίωσ ςτο 1ο τρίμθνο, και επαναπροςδιορίηει, εάν κρικεί αναγκαίο.
Θ δράςθ παρακολουκείται με τθν καταγραφι των ςυναντιςεων και των ενεργειϊν
ςτο θμερολόγιο του ςχολείου.
β. Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν
Οργάνωςθ επιμορφωτικϊν-ενθμερωτικϊν ςεμιναρίων εκπαιδευτικϊν. Οι ςυναντιςεισ καταγράφονται ςτο θμερολόγιο του ςχολείου. Στο τζλοσ των επιμορφωτικϊν
ςεμιναρίων διανζμεται ςχετικό ερωτθματολόγιο ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. Θ ενζργεια
ενιςχφεται με τθν προςκικθ επιπλζον ωρϊν ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν ι τθ διανομι πρόςκετου επιμορφωτικοφ υλικοφ.
γ. Επιμόρφωςθ γονζων
Θ δράςθ παρακολουκείται με τθν καταγραφι των ςυναντιςεων ςτο θμερολόγιο του
ςχολείου. Στο τζλοσ των επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων διανζμεται ςχετικό ερωτθματολόγιο ςτουσ γονείσ.
δ. Ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ ςχολείου- γονζων για κζματα ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν
Θ ενζργεια παρακολουκείται με ςχετικζσ καταγραφζσ ςτο θμερολόγιο του ςχολείου.
ε. Εκπόνθςθ κϊδικα καλισ ςυμπεριφοράσ ςτο ςχολικό περιβάλλον
Θ ενζργεια παρακολουκείται με ςχετικζσ καταγραφζσ ςτο θμερολόγιο του ςχολείου.
Ο ςυντονιςτισ τθσ δράςθσ παρακολουκεί τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν και επεμβαίνει,
εάν απαιτείται, για τροποποίθςθ των κανόνων, απλοποιιςεισ, βελτιϊςεισ κ.λπ.
ςτ. Οργάνωςθ εκδθλϊςεων και ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων
Θ εξζλιξθ τθσ ενζργειασ παρακολουκείται με καταγραφι των εκδθλϊςεων και των
δράςεων ςτο θμερολόγιο του ςχολείου και του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ των μακθτϊν
ςε αυτζσ. Θ εκτίμθςθ του βακμοφ ικανοποίθςθσ των ςυμμετεχόντων και θ ανάγκθσ
υλοποίθςθσ ςυμπλθρωματικϊν δράςεων διαπιςτϊνεται με ερωτθματολόγια προσ
τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ.
η. Διαμόρφωςθ δεξιοτιτων για ειρθνικι διευκζτθςθ ςυγκρουςιακϊν καταςτάςεων
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Θ ενζργεια παρακολουκείται με ςχετικζσ καταγραφζσ ςτο θμερολόγιο των εκπαιδευτικϊν και με ςχζδια παρατιρθςθσ των μακθτϊν.
Η2. Αξιολόγθςθ του ςχεδίου δράςθσ
Στόχοσ 1: Επιμόρφωςθ-ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου για τθν καλλιζργεια ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ, καλισ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν.
Προςζγγιςθ ςτα Κριτιρια Επιτυχίασ
Από ςχετικά ερωτθματολόγια διαπιςτϊνεται θ εφαρμογι ςφγχρονων παιδαγωγικϊν
μεκόδων ςτθ διαχείριςθ (πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ) αρνθτικϊν ςυμπεριφορϊν και ο
βακμόσ αποτελεςματικότθτασ τουσ.
Στόχοσ 2: Επιμόρφωςθ γονζων και ςυνεργαςία ςχολείου-γονζων για κζματα διαχείριςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν.
Προςζγγιςθ ςτα Κριτιρια Επιτυχίασ
Θ επιτυχία του ςτόχου διαπιςτϊνεται από τισ καταγραφζσ ςτο θμερολόγιο του ςχολείου, τθ ςυμμετοχι των γονζων ςτισ επιμορφωτικζσ/ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ, τισ απαντιςεισ τουσ ςτα ερωτθματολόγια.
Στόχοσ 3: Διαμόρφωςθ κϊδικα κανόνων ενδοςχολικισ ςυμπεριφοράσ.
Προςζγγιςθ ςτα Κριτιρια Επιτυχίασ
Από ςχετικζσ καταγραφζσ ςτα πρακτικά του ςχολείου και του ςυλλόγου γονζων διαπιςτϊνεται θ εκπόνθςθ ενόσ κοινοφ ςυναινετικοφ κϊδικα καλισ ςυμπεριφοράσ ςτο ςχολείο.
Στόχοσ 4: Συμμετοχι των μακθτϊν ςτισ εκδθλϊςεισ και τισ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου.
Προςζγγιςθ ςτα Κριτιρια Επιτυχίασ
Θ επιτυχία του ςτόχου διαπιςτϊνεται από τθ ςφγκριςθ του ποςοςτοφ ενεργοφ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ
χρονιά.
Στόχοσ 5: Καλλιζργεια δεξιοτιτων ςτουσ μακθτζσ για ειρθνικι διευκζτθςθ ςυγκρουςιακϊν καταςτάςεων.
Προςζγγιςθ ςτα Κριτιρια Επιτυχίασ
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Διαπιςτϊνεται ο βακμόσ αποδοχισ και εφαρμογισ του κϊδικα και καταγράφεται θ πορεία εκδιλωςθσ (φκίνουςα ι μθ) των αρνθτικϊν ςυμπεριφορϊν των μακθτϊν ςτο ςχολικό περιβάλλον.
Θ. Ζκκεςθ αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςθσ
Παρατίκεται θ ζκκεςθ με τα αποτελζςματα του ςχεδίου δράςθσ ςτθν οποία περιλαμβάνονται κζματα, όπωσ: διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ των ομάδων εργαςίασ, διευκζτθςθ προβλθμάτων χρόνου, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, παρεκκλίςεισ του
αρχικοφ ςχεδιαςμοφ και ανακεωριςεισ του ςχεδίου, επιδράςεισ ςε διάφορουσ δείκτεσ,
βακμόσ ικανοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ από τθν εφαρμογι του ςχεδίου
δράςθσ, γενικι εκτίμθςθ τθσ επιτυχίασ του ςχεδίου δράςθσ, προοπτικζσ.
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χζδιο Δράςθσ 6

ΣΟΜΕΑ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΧΕΕΙ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ
Δείκτθσ αξιολόγθςθσ 4.1: χζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν και μεταξφ των
μακθτϊν
Σίτλοσ: υμμετοχι των γονζων ςτθ ςχολικι ηωι
Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. Λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ
Από τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ διαπιςτϊκθκε ότι θ επικοινωνία
και θ ςυνεργαςία μεταξφ του ςχολείου και των γονζων παρουςιάηει προβλιματα, όπωσ: θ ςυμμετοχι των γονζων ςτισ δράςεισ του ςχολείου είναι περιοριςμζνθ, θ αμφίδρομθ επικοινωνία μεταξφ εκπαιδευτικϊν και γονζων για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν
και τθν ενθμζρωςθ για τουσ μακθτζσ είναι ελλιπισ, θ εμπιςτοςφνθ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και γονζων αμφιςβθτείται. Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα, αποφαςίςτθκε θ διαμόρφωςθ ενόσ πλαιςίου ςυνεργαςίασ που κα κατευκφνει και κα διευκολφνει τθν εμπλοκι και τθν ενεργό ςυμμετοχι των γονζων ςτθ ςχολικι ηωι.
2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ
Θ υλοποίθςθ του ςχεδίου ςυνδζεται με παράγοντεσ που αφοροφν ςτθν οργάνωςθ και
ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ, τθ βελτίωςθ των ςχζςεων μεταξφ ςχολείου και γονζων
και τθν ανάπτυξθ υποςτθρικτικϊν και αντιςτακμιςτικϊν πρακτικϊν και παρεμβάςεων
προσ όφελοσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτο ςχολείο.
3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ
Αξιοποιοφνται προθγοφμενεσ δράςεισ του ςχολείου, προςπάκειεσ και δραςτθριότθτεσ
του Συλλόγου Γονζων, που μποροφν να ςυμβάλλουν κετικά ςτθν υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ.
Β. κοπόσ – ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ
Ο βαςικόσ ςκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ είναι θ βελτίωςθ και θ ενδυνάμωςθ των ςχζςεων μεταξφ ςχολείου και γονζων με ςτόχο τθν ενεργό ςυμμετοχι των γονζων ςτισ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου.
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Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
1. Διαμόρφωςθ ενόσ ςτακεροφ πλαιςίου άτυπων και τυπικϊν μορφϊν ςυνεργαςίασ
μεταξφ ςχολείου και γονζων.
2. Ενεργοποίθςθ του Συλλόγου Γονζων ςτισ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου.
3. Ενίςχυςθ των ςχζςεων ςυνεργαςίασ και εμπιςτοςφνθσ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και
γονζων.
Γ. Κριτιρια Επιτυχίασ τθσ Δράςθσ
1. Αποδοχι και εφαρμογι του πλαιςίου αμφίδρομθσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ
από εκπαιδευτικοφσ και γονείσ.
2. Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων ςε δράςεισ του ςχολείου.
3. Βελτίωςθ του βακμοφ εμπιςτοςφνθσ των γονζων προσ το ςχολείο.

Δ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. τρατθγικζσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ
1.1. Ενθμζρωςθ γονζων για κζματα τθσ ςχολικισ ηωισ και τθ ςυνεργαςία με το ςχολείο
Οργάνωςθ ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων των γονζων από ομάδα εκπαιδευτικϊν ςχετικά
με τθν οργάνωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ, τισ απαιτιςεισ του ςχολικοφ προγράμματοσ, τισ
υποχρεϊςεισ των μακθτϊν, τισ ςυνεργαςίεσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ κ.λπ.
1.2. χεδιαςμόσ και διαμόρφωςθ πλαιςίου επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ ςχολείου
και γονζων
Οργανϊνεται ζνα ενιαίο πλαίςιο ενθμζρωςθσ των γονζων με ενίςχυςθ τθσ αμφίδρομθσ
επικοινωνίασ μεταξφ ςχολείου και γονζων. Εμπλουτίηονται οι τρόποι ενθμζρωςθσ των
γονζων για τισ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου με τθν αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν (π.χ.
ανάρτθςθ ςτθ ιςτοςελίδα του ςχολείου των δραςτθριοτιτων τθσ ςχολικισ μονάδασ,
του προγράμματοσ των ςυναντιςεων με τουσ γονείσ, ενθμζρωςθ μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου) και για τθν πρόοδο των μακθτϊν, όπωσ προςωπικι, τθλεφωνικι, τετράδιο επικοινωνίασ (ςτο δθμοτικό), ϊςτε να διευκολφνεται και επιταχφνεται θ επικοινωνία με τουσ γονείσ.

55

1.3. Ενεργοποίθςθ του υλλόγου Γονζων ςε δράςεισ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ
Ενκαρρφνεται θ ςυνεργαςία του Συλλόγου Γονζων με τισ μακθτικζσ κοινότθτεσ για τθν
διοργάνωςθ εκδθλϊςεων και δράςεων και τθν αντιμετϊπιςθ κεμάτων που αφοροφν τθ
ςχολικι ηωι. Διανζμεται ςτουσ γονείσ ο κανονιςμόσ λειτουργίασ των μακθτικϊν κοινοτιτων, κακϊσ και θμερολόγιο με τισ κυριότερεσ δραςτθριότθτεσ τθσ τρζχουςασ χρονιάσ
για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςι τουσ και τθ μεγαλφτερθ δυνατι ςυμμετοχι τουσ.
2. Οργανωτικζσ δομζσ
Τθν κφρια ευκφνθ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ δράςθσ ζχει ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων.
Ουςιαςτικό ρόλο διαδραματίηει ο Σφλλογοσ Γονζων. Τον ςυντονιςμό των επιμζρουσ
διαδικαςιϊν ζχουν θ διεφκυνςθ και οι ςυντονιςτζσ των ομάδων εργαςίασ. Για κάκε επιμζρουσ δράςθ ορίηονται ομάδεσ εργαςίασ ςτισ οποίεσ, ανάλογα με το περιεχόμενο
τθσ δράςθσ, μετζχουν εκπαιδευτικοί, εκπρόςωποι του Συλλόγου Γονζων και εκπρόςωποι των μακθτϊν.
3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ
Δεν προβλζπονται ιδιαίτερεσ παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου. Οι κφριεσ δράςεισ εντάςςονται ςτο εργαςιακό ωράριο και τισ διακζςιμεσ ϊρεσ των εκπαιδευτικϊν. Θ ςυνεργαςία και θ υποςτιριξθ δράςεων τθσ μακθτικισ κοινότθτασ εξαρτάται από το είδοσ
και το αντικείμενο των δράςεων.
Ε. Πόροι – μζςα του ςχεδίου δράςθσ
1. Ανκρϊπινο δυναμικό
Οι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ
Ο Σφλλογοσ Γονζων
Θ μακθτικι κοινότθτα
2. Χρόνοσ
Σε ενδοςχολικό επίπεδο κα απαιτθκεί πρόςκετοσ χρόνοσ για τισ ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν και γονζων. Οι κφριεσ δράςεισ εντάςςονται ςτο εργαςιακό ωράριο και τισ διακζςιμεσ ϊρεσ των εκπαιδευτικϊν.
3. Τλικοτεχνικι υποδομι
Ιςτοςελίδα του ςχολείου, υπολογιςτισ, φωτοτυπικό μθχάνθμα, εκτυπωτισ
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Αναλϊςιμα υλικά
Αίκουςα ςυναντιςεων
4. Οικονομικοί πόροι
Δεν απαιτοφνται πρόςκετοι οικονομικοί πόροι.
5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ
Θμερολόγια καταγραφισ δραςτθριοτιτων
Δελτία ενθμζρωςθσ ζντυπα και θλεκτρονικά
Ερωτθματολόγια γονζων και εκπαιδευτικϊν
6. Πθγζσ
Πρακτικά ςχολείου
Πρακτικά Συλλόγου Γονζων
Δράςεισ μακθτικισ κοινότθτασ
Καλζσ πρακτικζσ και προγράμματα που αναπτφχκθκαν ςε άλλα ςχολεία, από ιςτοςελίδεσ, ζρευνεσ, ανακοινϊςεισ κ.λπ.
Σ. Χρονοδιάγραμμα Τλοποίθςθσ
ο

Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ Δράςεισ / ενζργειεσ

ο

ο

1 τρίμ.

2 τρίμ.

3 τρίμ.

Σεπ-Νοεμ

Δεκ-Φεβ

Μαρ-Μαι

Ενθμζρωςθ του Συλλόγου Γονζων για κζματα τθσ ςχολικισ ηωισ και τθ ςυνεργαςία με το ςχολείο.
Διαμόρφωςθ πλαιςίου επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ
Ανάπτυξθ δράςεων επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ του
ςχολείου με τουσ γονείσ
Συμμετοχι του Συλλόγου Γονζων ςε δράςεισ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ
Παρακολοφκθςθ- ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ
Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ
Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
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Η1. Παρακολοφκθςθ – ανατροφοδότθςθ ενεργειϊν
1. Ενθμζρωςθ του Συλλόγου Γονζων για κζματα τθσ ςχολικισ ηωισ και τθ ςυνεργαςία
με το ςχολείο.
Θ δράςθ παρακολουκείται με καταγραφζσ των ςυναντιςεων ςτο θμερολόγιο του
ςχολείου, ςτο θμερολόγιο των υπεφκυνων κακθγθτϊν και με ερωτθματολόγια ςτουσ
γονείσ.
2. Σχεδιαςμόσ και διαμόρφωςθ πλαιςίου ενθμζρωςθσ, αμφίδρομθσ επικοινωνίασ και
ςυνεργαςίασ μεταξφ ςχολείου και γονζων.
Θ δράςθ παρακολουκείται με καταγραφζσ των ςυναντιςεων των ομάδων εργαςίασ
ςτο θμερολόγιο του ςχολείου.
3. Ανάπτυξθ δράςεων επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ του ςχολείου με τουσ γονείσ.
Θ εξζλιξθ των δράςεων παρακολουκείται με ςχετικι καταγραφι ςτο θμερολόγιο του
ςχολείου, ςτο θμερολόγιο των υπεφκυνων κακθγθτϊν και με ερωτθματολόγια ςτουσ
γονείσ. Επιςθμαίνονται προβλιματα και ανακεωριςεισ που κεωροφνται αναγκαίεσ
(πχ. μικρι ςυμμετοχι γονζων ςτισ ςυναντιςεισ ).
4. Ενεργοποίθςθ του ςυλλόγου γονζων ςε δράςεισ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ.
Θ δράςθ παρακολουκείται με ςχετικι καταγραφι ςτο θμερολόγιο του ςχολείου, του
Συλλόγου Γονζων και των μακθτικϊν κοινοτιτων των εκδθλϊςεων και των δραςτθριοτιτων που πραγματοποιικθκαν. Για τθν εκτίμθςθ του βακμοφ ικανοποίθςθσ των
ςυμμετεχόντων και τθσ ανάγκθσ υλοποίθςθσ ςυμπλθρωματικϊν δράςεων μπορεί να
διανεμθκοφν δειγματολθπτικά ερωτθματολόγια προσ τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ.
Η2. Αξιολόγθςθ του ςχεδίου δράςθσ
Στόχοσ 1: Διαμόρφωςθ ενόσ ςτακεροφ πλαιςίου άτυπων και τυπικϊν μορφϊν ςυνεργαςίασ μεταξφ ςχολείου και γονζων.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ επιτυχία του ςυγκεκριμζνου ςτόχου προςεγγίηεται με τθν αποδοχι και τθν εφαρμογι
του πλαιςίου αμφίδρομθσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ από εκπαιδευτικοφσ και γονείσ. Αξιοποιοφνται ςτοιχεία από τα θμερολόγια που τθροφν οι εκπαιδευτικοί και αφοροφν ςτον αρικμό των ςυναντιςεων που πραγματοποιικθκαν, τθν ανάρτθςθ ςτθ ιςτοςελίδα του ςχολείου των δραςτθριοτιτων τθσ ςχολικισ μονάδασ, τθν ενθμζρωςθ του
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ςχολείου από τουσ γονείσ κ.λπ.
Στόχοσ 2: Ενεργοποίθςθ του Συλλόγου Γονζων ςτισ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ επιτυχία του ςτόχου διαπιςτϊνεται από τθν αφξθςθ τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ του
Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων ςε δράςεισ του ςχολείου. Αξιοποιοφνται ςτοιχεία από
τα θμερολόγια του ςχολείου και του Συλλόγου Γονζων.

Στόχοσ 3: Βελτίωςθ του βακμοφ εμπιςτοςφνθσ των γονζων προσ το ςχολείο.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ επιτυχία του ςτόχου διαπιςτϊνεται από ερωτθματολόγια εκπαιδευτικϊν και γονζων
ςχετικά με το βακμό ικανοποίθςθσ από τθν ποιότθτα τθσ επικοινωνίασ και των ςυνεργαςιϊν που αναπτφχκθκαν.
Θ. Ζκκεςθ αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςθσ
Παρατίκεται θ ζκκεςθ με τα αποτελζςματα του ςχεδίου δράςθσ ςτθν οποία περιλαμβάνονται κζματα, όπωσ: διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ των ομάδων εργαςίασ, διευκζτθςθ προβλθμάτων χρόνου, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, παρεκκλίςεισ του
αρχικοφ ςχεδιαςμοφ και ανακεωριςεισ του ςχεδίου, επιδράςεισ ςε διάφορουσ δείκτεσ,
βακμόσ ικανοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ από τθν εφαρμογι του ςχεδίου
δράςθσ, γενικι εκτίμθςθ τθσ επιτυχίασ του ςχεδίου δράςθσ, προοπτικζσ.
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χζδιο Δράςθσ 7

ΣΟΜΕΑ 3: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΘΘ
Δείκτθσ αξιολόγθςθσ 3.1: Ανάπτυξθ και εφαρμογι διδακτικϊν πρακτικϊν
Σίτλοσ: Ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν πρακτικϊν διδαςκαλίασ
Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. Λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ
Κατά τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ διαπιςτϊκθκε ζλλειμμα εμπιςτοςφνθσ και
αλλθλοχποςτιριξθσ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και απουςία ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και εμπειριϊν ςχετικά με τθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ των διαφόρων
γνωςτικϊν αντικειμζνων. Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα, αποφαςίςτθκε ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ δράςεων με αντικείμενο τθν ανάπτυξθ διδακτικϊν πρακτικϊν
που κα ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν και του
εκπαιδευτικοφ ζργου ςτο ςχολείο.
2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ
Θ υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ αναμζνεται να επθρεάςει παράγοντεσ, όπωσ τισ ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν, τθν αξιοποίθςθ, υποςτιριξθ
και ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθν εφαρμογι εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και καινοτομιϊν, υποςτθρικτικϊν και αντιςτακμιςτικϊν παρεμβάςεων, τα επιτεφγματα και τθν πρόοδο των μακθτϊν.
3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου
Αξιοποιοφνται ςυνεργατικζσ πρακτικζσ μεταξφ εκπαιδευτικϊν τθσ ίδιασ ειδικότθτασ,
που ζχουν αναπτυχκεί ςτο παρελκόν. Οριςμζνοι εκπαιδευτικοί ζχουν εμπειρία από τθν
εφαρμογι διακεματικϊν προςεγγίςεων ςτο πλαίςιο τθσ ‘Ευζλικτθσ Ηϊνθσ’, κακϊσ και
προγραμμάτων περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ και αγωγισ υγείασ.
Β. κοπόσ – ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
1. κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ
Θ ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν πρακτικϊν διδαςκαλίασ από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο ίδιο
γνωςτικό αντικείμενο του Προγράμματοσ Σπουδϊν.
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2. Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
α. Ανάπτυξθ και εφαρμογι διδακτικϊν πρακτικϊν από τθ ςυνεργαςία και τισ κοινζσ διδακτικζσ εμπειρίεσ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου.
β. Σχεδιαςμόσ, επεξεργαςία και αξιοποίθςθ διδακτικοφ υλικοφ (ςχζδια μακιματοσ,
φφλλα εργαςίασ, λογιςμικό κ.λπ.) για τισ διδακτικζσ ανάγκεσ ςε διάφορα μακιματα.
γ. Ανάπτυξθ τράπεηασ ψθφιακοφ υλικοφ για τθν υποςτιριξθ και τον εμπλουτιςμό των
διδακτικϊν πρακτικϊν.
3. Κριτιρια επιτυχίασ τθσ δράςθσ
α. Πραγματοποίθςθ αμοιβαίων επιςκζψεων μεταξφ των εκπαιδευτικϊν και τεκμθρίωςθ
βάςει ςχεδίων παρατιρθςθσ διδακτικϊν εμπειριϊν και πρακτικϊν.
β. Παραγωγι και χριςθ διδακτικοφ υλικοφ ςτα διάφορα μακιματα.
γ. Καταχϊριςθ του υλικοφ ςε θλεκτρονικι τράπεηα και αξιοποίθςι τουσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου.
Δ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. τρατθγικζσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ
α. Ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ των εκπαιδευτικϊν με το Σχολικό Σφμβουλο ειδικότθτασ
για το αντικείμενο τθσ δράςθσ. Ανταλλαγι απόψεων και εμπειριϊν για τον ςχεδιαςμό και τισ κατευκφνςεισ τθσ δράςθσ. Ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ με
ςχολεία τθσ περιφζρειασ για ενθμζρωςθ πάνω ςε καλζσ πρακτικζσ.
β. Ενδοςχολικι επιμόρφωςθ με τθν υποςτιριξθ του Σχολικοφ Συμβοφλου ςε κζματα
ςχετικά με τθν ανάπτυξθ και τθν εφαρμογι ςυνεργατικϊν πρακτικϊν ςτο ςχολείο.
γ. Σχεδιαςμόσ των ενεργειϊν τθσ δράςθσ. Ανταλλαγι προτάςεων και υλικοφ, παραγωγι
εργαλείων για τθν παρακολοφκθςθ τθσ δράςθσ. Προγραμματιςμόσ αμοιβαίων επιςκζψεων, τακτικϊν ςυναντιςεων και διαδικαςιϊν ανατροφοδότθςθσ.
δ. Παραγωγι και χριςθ διδακτικοφ υλικοφ ςτα διάφορα μακιματα (ςχζδια μακιματοσ,
φφλλα εργαςίασ, αξιοποίθςθ λογιςμικοφ, φφλλα αξιολόγθςθσ κ.λπ.).
ε. Καταχϊριςθ του υλικοφ ςε «θλεκτρονικι τράπεηα» του ςχολείου (ςε ζναν υπολογιςτι με τθν κατάλλθλθ υποδομι) και ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου για τθ
διάκεςι του και ςε άλλουσ εκπαιδευτικοφσ.
2. Οργανωτικζσ δομζσ
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Εκπαιδευτικοί που διδάςκουν το ίδιο γνωςτικό αντικείμενο
Σφμβουλοι του γνωςτικοφ αντικειμζνου
3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ
Δεν απαιτοφνται ιδιαίτερεσ παρεμβάςεισ ςτο επίπεδο του ςχολείου. Προτείνεται, κατά
περίπτωςθ, θ διαμόρφωςθ του ωρολογίου προγράμματοσ για μακιματα (π.χ. Φυςικζσ
Επιςτιμεσ) που απαιτοφν περιςςότερο τθσ μίασ διδακτικισ ϊρασ για τθν ολοκλιρωςθ
μιασ διδακτικισ ενότθτασ, ϊςτε να προκφπτει ςυνεχόμενο δίωρο.

Ε. Πόροι – μζςα του ςχεδίου δράςθσ
1. Ανκρϊπινο δυναμικό
Οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου
Ο ςφμβουλοσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου
Χρόνοσ
Το ςχζδιο δράςθσ προγραμματίηεται κι εφαρμόηεται εντόσ του ςχολικοφ χρόνου. Θ κατανομι χρόνου ςτισ διάφορεσ ενζργειεσ τθσ δράςθσ γίνεται ανάλογα με τον αρικμό των
ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν και τον αρικμό των ςυναντιςεων που κα πραγματοποιθκοφν (αμοιβαίεσ επιςκζψεισ, παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ, καταχϊριςθ υλικοφ
ςτθν θλεκτρονικι τράπεηα κ.ά.).
3. Τλικοτεχνικι υποδομι
Θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ υποδομι υπάρχει ςτθν πλειοψθφία των ςχολείων.
4. Οικονομικοί πόροι
Πικανό κόςτοσ επιμορφϊςεων, ςυμμετοχϊν ςε ςχετικά καινοτόμα προγράμματα, ςυνζδρια κ.λπ., αγορά ςχετικοφ λογιςμικοφ.
5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθ
Σχζδια μακιματοσ
Φφλλα εργαςίασ
Σχζδιο παρατιρθςθσ μακθτϊν
Ερωτθματολόγια εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν
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6. Πθγζσ
Οι ομάδεσ εργαςίασ αναηθτοφν πθγζσ που ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ δράςθσ,
όπωσ ιςτοςελίδεσ ςχολείων και επιςτθμονικϊν ενϊςεων, προγράμματα που εφαρμόςτθκαν ςε άλλα ςχολεία, ςυνεργαςίεσ με επιςτθμονικοφσ φορείσ κ.λπ.
Σ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
ο

Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ

ο

ο

1 τρίμ.

2 τρίμ.

3 τρίμ.

Σεπ-Νοεμ

Δεκ-Φεβ

Μαρ-Μαι

Προετοιμαςία και ςχεδιαςμόσ - προγραμματιςμόσ των ενεργειϊν τθσ δράςθσ
Ενδοςχολικι επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν
Ανταλλαγι επιςκζψεων μεταξφ εκπαιδευτικϊν
Παραγωγι και χριςθ διδακτικοφ – υποςτθρικτικοφ υλικοφ
Καταχϊριςθ του υλικοφ ςε θλεκτρονικι τράπεηα
και ανάρτθςθ του ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου
Παρακολοφκθςθ-ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ
Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ
Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ
του ςχεδίου δράςθσ
Η1. Παρακολοφκθςθ – ανατροφοδότθςθ ενεργειϊν
Μετά από ειςιγθςθ εκπαιδευτικϊν του ςχολείου ο Διευκυντισ ειςθγείται και θ ολομζλεια του Συλλόγου Διδαςκόντων αποφαςίηει τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ. Ταυτόχρονα
ορίηεται ςυντονιςτικι επιτροπι και οι βαςικζσ προκεςμίεσ για τον προγραμματιςμό
των ςυμμετοχϊν και των ενεργειϊν που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ.
α. Προγραμματιςμόσ και ςυντονιςμόσ τθσ δράςθσ
Στο θμερολόγιο τθσ ςυντονιςτικισ ομάδασ καταγράφονται οι ςυναντιςεισ με τον / τουσ
Σχολικό /-οφσ Σφμβουλο /-ουσ και οι προτάςεισ ςτισ οποίεσ καταλιγει για τον προγραμματιςμό και τισ κατευκφνςεισ τθσ δράςθσ. Καταγράφεται επίςθσ και θ επικοινωνία με
άλλα ςχολεία και οι καλζσ διδακτικζσ πρακτικζσ που εντοπίςτθκαν. Με τθ λιξθ τθσ
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προκεςμίασ υπάρχει πρόγραμμα:
αμοιβαίων επιςκζψεων ςε τάξεισ
καταγραφισ και αξιολόγθςθσ των διδακτικϊν εμπειριϊν, κακϊσ και
ςυνεργατικισ παραγωγισ διδακτικοφ υλικοφ μαηί με τισ προκεςμίεσ για τθν καταχϊριςι του ςτθν θλεκτρονικι τράπεηα του ςχολείου.
Επίςθσ υπάρχει πρόγραμμα ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ με τθν υποςτιριξθ του Σχολικοφ Συμβοφλου και κατάλογοσ του ελάχιςτου παραδοτζου υποςτθρικτικοφ υλικοφ.
β. Ενδοςχολικι επιμόρφωςθ ςε κζματα ςυνεργατικϊν πρακτικϊν.
Θ ενζργεια παρακολουκείται με οδθγό το πρόγραμμα τθσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ
που ζχει εκπονθκεί από τθ ςυντονιςτικι επιτροπι για το ςυγκεκριμζνο κζμα. Στο θμερολόγιο τθσ ςυντονιςτικισ ομάδασ καταγράφονται και οι ςυνεδριάςεισ με τθν παρουςία του Συμβοφλου, κακϊσ και τυχόν αποκλίςεισ.
γ. Ανταλλαγι επιςκζψεων ςε τάξεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και παρακολοφκθςθ
διδακτικϊν πρακτικϊν
Ο αρικμόσ των αμοιβαίων επιςκζψεων ζχει προςδιοριςτεί ςτο ςχετικό πρόγραμμα και
θ πραγματοποίθςι τουσ ελζγχεται βάςει του αντίςτοιχου χρονοδιαγράμματοσ. Τισ επιςκζψεισ τεκμθριϊνουν ςχζδια παρατιρθςθσ, κακϊσ και καταγραφι των βαςικϊν ςθμείων τθσ ςυηιτθςθσ και τθσ ανατροφοδότθςθσ που ακολοφκθςε.
δ. Παραγωγι και χριςθ διδακτικοφ – υποςτθρικτικοφ υλικοφ
Κάκε επίςκεψθ ςε τάξθ και ανταλλαγι διδακτικϊν πρακτικϊν ςυνοδεφεται από παραγωγι και χριςθ διδακτικοφ υποςτθρικτικοφ υλικοφ που ςυγκεντρϊνεται και καταχωρείται ςε ςχετικό κατάλογο ανά διδακτικό αντικείμενο και κεματικι ενότθτα. Θ παραγωγι του υλικοφ διαπιςτϊνεται ςτθ ςυνζχεια και από τθν καταχϊριςι του ςτθν «θλεκτρονικι τράπεηα» του ςχολείου.
ε. Καταχϊριςθ του υλικοφ ςε θλεκτρονικι τράπεηα και ανάρτθςθ του ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου
Σφμφωνα με το πρόγραμμα των αμοιβαίων επιςκζψεων γίνεται και θ παραγωγι του
υλικοφ, το οποίο καταχωρείται ςτθν προετοιμαςμζνθ γι’ αυτό το ςκοπό τράπεηα ψθφιακοφ διδακτικοφ υλικοφ του ςχολείου. Οι καταχωρίςεισ είναι ανάλογεσ των επιςκζψεων ςε τάξεισ και ακολουκοφν ςε τακτζσ προκεςμίεσ μετά από εφλογο χρονικό διάςτθμα. Τθν ενζργεια παρακολουκεί θ ςυντονιςτικι επιτροπι και παρεμβαίνει προςφζροντασ βοικεια ςτθν καταχϊριςθ του υλικοφ με ςυμμετοχι περιςςοτζρων ατόμων.

64

Η2. Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ
Στόχοσ 1: Ανάπτυξθ και εφαρμογι διδακτικϊν πρακτικϊν με τθ ςυνεργαςία και τθν αξιοποίθςθ των διδακτικϊν εμπειριϊν των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ επιτυχισ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ διαπιςτϊνεται από τον αρικμό των επιςκζψεων των
εκπαιδευτικϊν ςε τάξεισ ςυναδζλφων τουσ και από τον εμπλουτιςμό και τθν ανατροφοδότθςθ των διδακτικϊν τουσ πρακτικϊν. Εκτιμάται επίςθσ και από τα πρακτικά των
ςυηθτιςεων που ακολουκοφν τισ επιςκζψεισ και από το βακμό ικανοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν που ςυμμετζχουν.
Στόχοσ 2: Σχεδιαςμόσ, επεξεργαςία και αξιοποίθςθ διδακτικοφ υλικοφ (ςχζδια μακιματοσ, φφλλα εργαςίασ, λογιςμικό κ.λπ.) για τισ διδακτικζσ ανάγκεσ ςε διάφορα μακιματα.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ επιτυχία τθσ ενζργειασ εκτιμάται από τθν ποικιλία και τθν ποιότθτα του υποςτθρικτικοφ υλικοφ που παράγεται, από τθ χρθςτικότθτά και τθ δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςισ του. Θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ του υλικοφ και ςε άλλεσ διδακτικζσ εφαρμογζσ
είναι ζνα ακόμθ ςτοιχείο που αναδεικνφει τθν αξία του και τα κετικά αποτελζςματα τθσ
δράςθσ.
Στόχοσ 3: Καταχϊριςθ του υλικοφ ςε θλεκτρονικι τράπεηα και αξιοποίθςι του από τουσ
εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ ανάπτυξθ τθσ «θλεκτρονικισ τράπεηασ» και ο εμπλουτιςμόσ τθσ με υποςτθρικτικό
διδακτικό υλικό είναι ζνα πρϊτο τεκμιριο για τθν αποτίμθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενζργειασ. Ζνα δεφτερο ςτοιχείο που αναδεικνφει τθν ποιότθτά του είναι θ αξιοποίθςι του
και από άλλουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου, οι οποίοι ηιτθςαν να ενθμερωκοφν για
τα αποτελζςματα των επιςκζψεων ςε τάξεισ και για τθ διαμόρφωςθ τυχόν νζων διδακτικϊν πρακτικϊν.
Θ «ολοκλιρωςθ» του ςχεδίου δράςθσ με το τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ δθλϊνει απλϊσ
τθν προςπάκεια καλλιζργειασ μια νζασ κουλτοφρασ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ και
ςυνεργαςίασ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν. Ωςτόςο, θ πραγματικι επιτυχία τθσ όλθσ δράςθσ κα αναδειχκεί από τθ ςυνζχιςθ και τθ δυναμικι τθσ ανάπτυξθ ςτισ επόμενεσ ςχολικζσ χρονιζσ.

65

Θ. Ζκκεςθ αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςθσ
Παρατίκεται θ ζκκεςθ με τα αποτελζςματα του ςχεδίου δράςθσ ςτθν οποία περιλαμβάνονται κζματα, όπωσ: διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ των ομάδων εργαςίασ, διευκζτθςθ προβλθμάτων χρόνου, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, παρεκκλίςεισ του
αρχικοφ ςχεδιαςμοφ και ανακεωριςεισ του ςχεδίου, επιδράςεισ ςε διάφορουσ δείκτεσ,
βακμόσ ικανοποίθςθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ από τθν εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ,
γενικι εκτίμθςθ τθσ επιτυχίασ του ςχεδίου δράςθσ, προοπτικζσ.
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χζδιο Δράςθσ 8

ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΘ
Δείκτθσ αξιολόγθςθσ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτθρικτικζσ και αντιςτακμιςτικζσ παρεμβάςεισ
Σίτλοσ: Εκπαιδευτικά προγράμματα- καινοτόμεσ δράςεισ
Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. Λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ
Από τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ διαπιςτϊκθκε ότι θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν από τουσ
εκπαιδευτικοφσ για τθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και τθν εφαρμογι
καινοτομιϊν ςτο ςχολείο είναι περιοριςμζνθ. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι
καινοτόμεσ δράςεισ ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ επιςτθμονικισ, κοινωνικισ και πολιτιςμικισ διάςταςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου, ςτθ βελτίωςθ του κλίματοσ και των ςχζςεων ςτο ςχολείο, κακϊσ και ςτο άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία. Με βάςθ τα παραπάνω αποφαςίςτθκε θ υλοποίθςθ δράςθσ με ςκοπό τθν ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν
δραςτθριοτιτων και καινοτόμων δράςεων ςτο ςχολείο.
2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ
Θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ αναμζνεται να επθρεάςει τθν οργάνωςθ και τον ςυντονιςμό
τθσ ςχολικισ ηωισ, τισ ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν, κακϊσ και τθ δυναμικι του ςχολείου ςτθν ανάπτυξθ υποςτθρικτικϊν και αντιςτακμιςτικϊν παρεμβάςεων
και τθν εφαρμογι καινοτομιϊν.
3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου
Αξιοποιοφνται αποτελζςματα δραςτθριοτιτων και καλϊν πρακτικϊν που ζχουν αναπτυχκεί ςτο ςχολείο και ζχουν χαρακτιρα ςυμπλθρωματικό με τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ.

Β. κοπόσ – ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
1. κοπόσ του χεδίου Δράςθσ
Σκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ είναι θ ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και καινοτόμων δράςεων που ςυμπλθρϊνουν το Πρόγραμμα Σπουδϊν, ενκαρρφνουν τθ μακθτικι πρωτοβουλία, καλλιεργοφν τον δθμοκρατικό διάλογο, ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία
κετικοφ κλίματοσ, βελτιϊνουν τισ ςχζςεισ μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ και
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ςυντελοφν ςτο άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία.
2. Ειδικοί ςτόχοι
α. Θ κινθτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν για ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ
και καινοτόμεσ δράςεισ.
β. Ενεργόσ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και διαμόρφωςθ
εκ μζρουσ τουσ κετικισ ςτάςθσ απζναντι ςτισ καινοτόμεσ δράςεισ.
γ. Θ διάχυςθ των αποτελεςμάτων των δράςεων ςτθ ςχολικι κοινότθτα.
Γ. Κριτιρια επιτυχίασ τθσ δράςθσ
α. Αφξθςθ των προγραμμάτων των ςχολικϊν δραςτθριοτιτων και των καινοτόμων
δράςεων που υλοποιοφνται ςτο ςχολείο.
β. Αφξθςθ του αρικμοφ των εκπαιδευτικϊν που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ για τθν
υλοποίθςθ ςχολικϊν δραςτθριοτιτων και καινοτόμων δράςεων.
γ. Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςε εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτόμεσ
δράςεισ.
δ. Βακμόσ ικανοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν από τα αποτελζςματα των προγραμμάτων και των δράςεων.

Δ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. τρατθγικζσ εφαρμογισ
α. Ενθμζρωςθ εκπαιδευτικϊν για προγράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων
Ο Διευκυντισ και ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων ενθμερϊνονται από τουσ υπεφκυνουσ ςχολικϊν δραςτθριοτιτων για τισ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ και τθ μεκοδολογία εφαρμογισ
προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων και ανάπτυξθ καινοτομιϊν, όπωσ:
Αγωγι Σταδιοδρομίασ (ΣΕΠ), Αγωγι Υγείασ (ΑΥ), Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθσ (ΠΕ),
Προγράμματα Πολιτιςτικϊν και Καλλιτεχνικϊν δραςτθριοτιτων.
τα ευρωπαϊκά προγράμματα: Comenius - Leonardo da Vinci και eTwinning, ςτα ςχολεία Α/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ
άλλεσ καινοτόμεσ δράςεισ.
β. χεδιαςμόσ και οργάνωςθ ςχολικϊν δραςτθριοτιτων
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Δθμιουργοφνται ομάδεσ εργαςίασ εκπαιδευτικϊν για τθν υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων.
Οι ομάδεσ επιλζγουν τα προγράμματα και τα κζματα των ςχολικϊν δραςτθριοτιτων
που κα υλοποιιςουν. Ο ςχεδιαςμόσ, θ διαδικαςία ζγκριςθσ των ςχεδίων και θ ςχετικι
επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ακολουκοφν τα οριηόμενα από το κεςμικό πλαίςιο.
γ. Ενθμζρωςθ γονζων
Οργάνωςθ ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων με τουσ γονείσ για το περιεχόμενο των δραςτθριοτιτων που πρόκειται να υλοποιθκοφν από τθ ςχολικι μονάδα και τισ δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ τουσ. Οι ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ πραγματοποιοφνται ςτθν αρχι τθσ
ςχολικισ χρονιάσ, από τον Διευκυντι και ομάδεσ εκπαιδευτικϊν, αλλά και κακ’ όλθ τθ
διάρκεια τθσ δράςθσ, αν χρειάηεται.
δ. Τλοποίθςθ προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων και εφαρμογι καινοτόμων
δράςεων
Θ διαδικαςία και οι ενζργειεσ υλοποίθςθσ εξαρτϊνται από το είδοσ του προγράμματοσ
ι τθσ καινοτόμου δράςθσ που ζχει επιλεγεί. Αξιοποιείται θ προθγοφμενθ εμπειρία εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι
δραςτθριότθτεσ που κα επιλεγοφν αφοροφν, μεταξφ άλλων: προγράμματα οικολογικοφ
περιεχομζνου, διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, καταπολζμθςθ και πρόλθψθ τθσ βίασ
ςτουσ ακλθτικοφσ χϊρουσ, προγράμματα εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων και ανταλλαγϊν,
δικτφωςθ και επικοινωνία με άλλα ςχολεία, κακϊσ και οργανωμζνεσ δράςεισ κοινωνικισ προςφοράσ προσ τθν τοπικι κοινωνία.
ε. Παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων κάκε ςχολικισ δραςτθριότθτασ
Θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ δράςθσ ςτο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ περιλαμβάνει:
α) ανάρτθςθ δραςτθριοτιτων και αποτελεςμάτων ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου
β) οργάνωςθ εκδθλϊςεων παρουςίαςθσ με τθ μορφι ανοιχτισ εκδιλωςθσ ςτουσ γονείσ
και τθν τοπικι κοινωνία, με ζκδοςθ ςχετικϊν εντφπων, καταχωριςεισ ςε τοπικζσ εφθμερίδεσ, πρόςκλθςθ φορζων κ.λπ.).
2. Οργανωτικζσ δομζσ
Υπεφκυνοσ ςυντονιςμοφ των δράςεων ορίηεται ο Διευκυντισ. Για κάκε επιμζρουσ δράςθ ορίηονται ομάδεσ εργαςίασ ςτισ οποίεσ, ανάλογα με το περιεχόμενο τθσ δράςθσ, μετζχουν εκπαιδευτικοί, μακθτζσ και γονείσ, ενϊ ςυμμετζχουν ςυμβουλευτικά οι Σχολικοί
Σφμβουλοι.
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3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ
Δεν προβλζπονται ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ ςτο πρόγραμμα τθσ ςχολικισ μονάδασ. Οι
ςυνεδριάςεισ των ομάδων εργαςίασ πραγματοποιοφνται ςτο ςχολείο εκτόσ διδακτικϊν
ωρϊν. Οι ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ των γονζων κα πραγματοποιθκοφν απογευματινζσ
ϊρεσ. Το ωράριο των εκπαιδευτικϊν που υλοποιοφν τισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ ακολουκεί τα οριηόμενα από το κεςμικό πλαίςιο.

Ε. Πόροι – Μζςα του ςχεδίου δράςθσ
1. Ανκρϊπινο δυναμικό
Διευκυντισ και Σφλλογοσ Διδαςκόντων
Μακθτζσ
Υπεφκυνοι ςχολικϊν δραςτθριοτιτων
Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων
Σχολικοί Σφμβουλοι
2. Χρόνοσ
Το ςχζδιο δράςθσ αναμζνεται να διαρκζςει όλθ τθ ςχολικι χρονιά. Ακολουκείται το
κεςμικό πλαίςιο όςον αφορά τθ διάρκεια, το ωράριο υλοποίθςθσ των προγραμμάτων,
τισ ϊρεσ απαςχόλθςθσ των εκπαιδευτικϊν.
3. Τλικοτεχνικι υποδομι
Αξιοποιείται ο εξοπλιςμόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Θ αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του
ςχολείου είναι χριςιμθ για τισ παρουςιάςεισ, και τισ ενθμερϊςεισ κ.ά.
4. Οικονομικοί πόροι
Κόςτοσ αναλωςίμων υλικϊν. Οι επιμζρουσ δαπάνεσ εξαρτϊνται από το είδοσ του προγράμματοσ ι τθσ καινοτόμου δράςθσ που ζχει επιλεγεί και καλφπτονται με τρόπουσ
που ορίηονται ςτο κεςμικό πλαίςιο.
5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ
Θμερολόγιο παρακολοφκθςθσ εργαςιϊν ομάδασ δράςθσ
Θμερολόγιο ςχολείου
Φόρμεσ καταγραφισ υλικϊν, εξοπλιςμοφ κ.λπ.
Ερωτθματολόγια προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ
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6. Πθγζσ
Βαςικι πθγι άντλθςθσ πλθροφοριϊν για τθ διοργάνωςθ και υλοποίθςθ προγραμμάτων
ςχολικϊν δραςτθριοτιτων και καινοτόμων δράςεων είναι το κεςμικό πλαίςιο. Αξιοποιοφνται, επίςθσ, καλζσ πρακτικζσ και εμπειρίεσ ςχολικϊν μονάδων που ζχουν υλοποιιςει ςχετικά προγράμματα ςτο παρελκόν.
Σ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
ο

Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ

ο

ο

1 τρίμ.

2 τρίμ.

3 τρίμ.

Σεπ-Νοεμ

Δεκ-Φεβ

Μαρ-Μαι

Ενθμζρωςθ εκπαιδευτικϊν για τα προγράμματα
ςχολικϊν δραςτθριοτιτων
Σχεδιαςμόσ και οργάνωςθ προγραμμάτων ςχολικϊν
δραςτθριοτιτων
Ενθμζρωςθ γονζων
Υλοποίθςθ προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων και εφαρμογι καινοτόμων δράςεων
Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων
Παρακολοφκθςθ-ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ
Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ
Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ
του ςχεδίου δράςθσ
Η1. Παρακολοφκθςθ – ανατροφοδότθςθ ενεργειϊν
Θ δράςθ παρακολουκείται από τουσ υπεφκυνουσ εφαρμογισ τθσ δράςθσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ και αξιολογείται κακ’ όλθ τθ διάρκειά τθσ, ϊςτε να βελτιϊνονται άμεςα
οι διαδικαςίεσ και να τροποποιοφνται εφόςον απαιτείται.
α. Ενθμζρωςθ εκπαιδευτικϊν για τα προγράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων.
Θ δράςθ παρακολουκείται με τισ καταγραφζσ ςτο θμερολόγιο ςχολείου και με ερωτθματολόγια ςτουσ εκπαιδευτικοφσ.
β. Σχεδιαςμόσ και οργάνωςθ προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων
Θ δράςθ παρακολουκείται με τισ καταγραφζσ ςτο θμερολόγιο ςχολείου και ςτο θμερολόγιο εβδομαδιαίων δραςτθριοτιτων.
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γ. Ενθμζρωςθ γονζων
Θ δράςθ παρακολουκείται με το θμερολόγιο παρακολοφκθςθσ ςυναντιςεων, το
ποςοςτό ςυμμετοχισ γονζων, τα ερωτθματολόγια προσ τουσ γονείσ που διερευνοφν
τθν αποδοχι, τθν ικανοποίθςθ και τθν πρόκεςθ ςυμμετοχισ και υποςτιριξθσ.
δ. Υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και εφαρμογι καινοτόμων δράςεων
Θ εξζλιξθ των δράςεων παρακολουκείται με τθν καταγραφι των ςχετικϊν δραςτθριοτιτων ςτα θμερολόγια των ομάδων εργαςίασ και ςτο θμερολόγιο του ςχολείου.
Oι ςυντονιςτζσ των ομάδων εργαςίασ μπορεί να επζμβουν, εάν χρειαςτεί, τροποποιϊντασ το χρονοδιάγραμμα και τισ διαδικαςίεσ εφαρμογισ.
ε. Παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων κάκε ςχολικισ δραςτθριότθτασ
Θ δράςθ καταγράφεται ςτα θμερολόγια των ομάδων εργαςίασ και ςτο θμερολόγιο
του ςχολείου.

Η2. Αξιολόγθςθ του ςχεδίου δράςθσ
Στόχοσ 1: Θ κινθτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν για ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και καινοτόμεσ δράςεισ.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Εξετάηεται εάν υπάρχει αφξθςθ των προγραμμάτων των ςχολικϊν δραςτθριοτιτων και
των καινοτόμων δράςεων που υλοποιοφνται ςτο ςχολείο και αν ςυμμετζχουν περιςςότεροι εκπαιδευτικοί ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά.
Στόχοσ 2: Ενεργόσ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και διαμόρφωςθ εκ μζρουσ τουσ κετικισ ςτάςθσ απζναντι ςτισ καινοτόμεσ δράςεισ.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Ο ςτόχοσ ελζγχεται με τθ ςφγκριςθ του αρικμοφ των ςυμμετεχόντων μακθτϊν ςε ςχζςθ
με τθν προθγοφμενθ χρονιά, ςφμφωνα με τισ καταγραφζσ ςτο θμερολόγιο του ςχολείου. Θ κετικι ςτάςθ διαπιςτϊνεται με ερωτθματολόγια προσ εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ ςχετικά με τθ χρθςιμότθτα των δραςτθριοτιτων και τα αποτελζςματά τουσ.
Στόχοσ 3: Θ διάχυςθ των αποτελεςμάτων των δράςεων ςτθ ςχολικι κοινότθτα.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ επιτυχία του ςτόχου διαπιςτϊνεται από τθ δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων και τθν
επιςκεψιμότθτα ςτθν ςχολικι ιςτοςελίδα, τθ ςυμμετοχι ςτισ εκδθλϊςεισ και με ερωτθματολόγια που διανζμονται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, ςτουσ μακθτζσ και ςτουσ γονείσ.

72

Θ. Ζκκεςθ αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςθσ
Παρατίκεται θ ζκκεςθ με τα αποτελζςματα του ςχεδίου δράςθσ ςτθν οποία περιλαμβάνονται κζματα, όπωσ: διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ των ομάδων εργαςίασ, διευκζτθςθ προβλθμάτων χρόνου, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, παρεκκλίςεισ του
αρχικοφ ςχεδιαςμοφ και ανακεωριςεισ του ςχεδίου, επιδράςεισ ςε διάφορουσ δείκτεσ,
βακμόσ ικανοποίθςθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ από τθν εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ,
γενικι εκτίμθςθ τθσ επιτυχίασ του ςχεδίου δράςθσ, προοπτικζσ.
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χζδιο Δράςθσ 9

ΣΟΜΕΑ 2: ΘΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ
Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.3: Αξιοποίθςθ, υποςτιριξθ και ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ
Σίτλοσ: Ενδοςχολικι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν με τθν αξιοποίθςθ των ΣΠΕ
Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. Λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ
Από τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ διαπιςτϊκθκε ζλλειμμα ςε διαδικαςίεσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ και αυτομόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν, κακϊσ
και ςτθ χριςθ των ΤΠΕ για τθν υποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ ςτα διάφορα γνωςτικά αντικείμενα. Οι εκπαιδευτικοί επεςιμαναν τθν ανάγκθ τθσ αυτομόρφωςισ τουσ ςτθ χριςθ και αξιοποίθςθ των ΤΠΕ ςτο ςχολείο και αποφαςίςτθκε ο ςχεδιαςμόσ ενόσ μοντζλου ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ, που υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ
ςυνεργατικϊν πρακτικϊν μεταξφ των εκπαιδευτικϊν, ενιςχφει τθ δυνατότθτα αυτομόρφωςθσ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ και εξζλιξισ τουσ.
2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ
Θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ ςυνδζεται με τθ βελτίωςθ των διδακτικϊν /παιδαγωγικϊν
πρακτικϊν και τθν ενίςχυςθ των εκπαιδευτικϊν αποτελεςμάτων του ςχολείου (όπωσ τα
επιτεφγματα και θ πρόοδοσ των μακθτϊν). Παράλλθλα, επιδρά κετικά ςτο κλίμα και τισ
ςχζςεισ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν ςτο ςχολείο και ενιςχφει τθν επιςτθμονικι εξζλιξθ
των εκπαιδευτικϊν.
3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου
Αξιοποιείται θ προθγοφμενθ εμπειρία των εκπαιδευτικϊν ςε δράςεισ ανάπτυξθσ ςυνεργατικϊν πρακτικϊν ςτο ςχολείο και αξιοποίθςθσ των ΤΠΕ ςε παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ πρακτικζσ.
Β. κοπόσ – ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
1. κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ
Θ βελτίωςθ τθσ επιςτθμονικισ και παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ των εκπαιδευτικϊν μζςα
από τθν αξιοποίθςθ των ΤΠΕ ςε διαδικαςίεσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ και αυτομόρ-
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φωςθσ.
2. Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
Ενίςχυςθ του ψθφιακοφ εγγραμματιςμοφ των εκπαιδευτικϊν
Θ ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν πρακτικϊν ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ και αυτομόρφωςθσ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν
Θ δθμιουργία τράπεηασ επιμορφωτικοφ υλικοφ για τθν υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν
ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ και αυτομόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν
Γ. Κριτιρια επιτυχίασ τθσ δράςθσ
Συναντιςεισ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ ςτθν αξιοποίθςθ των ΤΠΕ ςτο ςχολείο μεταξφ των εκπαιδευτικϊν
Αφξθςθ του αρικμοφ των εκπαιδευτικϊν που ςυμμετζχουν ςε ςυνεργατικζσ πρακτικζσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ
Καταχϊριςθ του επιμορφωτικοφ υλικοφ ςε θλεκτρονικι τράπεηα και αξιοποίθςι
του από τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου
Δ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. τρατθγικζσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ
Α. Διερεφνθςθ επιμορφωτικϊν αναγκϊν
Οι εκπαιδευτικοί διερευνοφν τισ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ τουσ ςτο πλαίςιο των ιδιαιτεροτιτων τθσ ςχολικισ μονάδασ. Πραγματοποιοφν ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ με Σχολικοφσ Συμβοφλουσ ειδικότθτασ για ενθμζρωςθ πάνω ςε καλζσ πρακτικζσ ςχετικά με τθ
διαμόρφωςθ ενόσ μοντζλου διαρκοφσ, ευζλικτθσ και ςυςτθματικισ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ. Επιςθμαίνεται θ ανάγκθ για τθν αξιοποίθςθ των ΤΠΕ (π.χ. ενθμζρωςθ για
τισ λειτουργίεσ και εξοικείωςθ με τθν πλατφόρμα Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ τθσ εκπαιδευτικισ πφλθσ e-learning.sch.gr).
Β. Προγραμματιςμόσ τθσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ
Οι εκπαιδευτικοί ςυνεργάηονται με ςκοπό τθν αξιοποίθςθ του «επιςτθμονικοφ δυναμικοφ» τθσ ςχολικισ μονάδασ (π.χ. αλλθλοεπιμόρφωςθ ςτθ χριςθ ΤΠΕ, ςτθ διαχείριςθ
του Προγράμματοσ Σπουδϊν, ςτθν οργάνωςθ και ςυντονιςμό δραςτθριοτιτων κ.λπ.).
Για να είναι ευζλικτο το πρόγραμμα, προτείνεται θ επιμόρφωςθ να ςχεδιαςτεί με τθ
μζκοδο τθσ μεικτισ μάκθςθσ (blended learning) θ οποία κα ςυνδυάηει τακτικζσ ςυνε-
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δρίεσ των εκπαιδευομζνων με αςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ. Κακορίηονται οι διαδικαςίεσ
υλοποίθςθσ των επιμορφϊςεων, όπωσ θμερομθνίεσ ςυναντιςεων, υποχρεϊςεισ παρακολοφκθςθσ, ολοκλιρωςθσ, χρονοδιάγραμμα κ.λπ.
Γ. Υλοποίθςθ προγραμμάτων ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ
1. Οι εκπαιδευτικοί επιμορφϊνονται ςτισ διαδικαςίεσ τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ και
εξοικειϊνονται με τθν πλατφόρμα Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ τθσ εκπαιδευτικισ
πφλθσ e-learning.sch.gr (Ενότθτα Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ).
2. Οι εκπαιδευτικοί αναπτφςςουν ςυνεργατικζσ πρακτικζσ επιμόρφωςθσ ςε διάφορεσ
κεματικζσ, όπωσ: διδακτικι γνωςτικϊν αντικειμζνων, παιδαγωγικζσ πρακτικζσ, εκπαιδευτικζσ καινοτομίεσ κ.λπ.
Δ. Δθμιουργία τράπεηασ επιμορφωτικοφ υλικοφ
Δθμιουργείται ενδοςχολικά θλεκτρονικι «τράπεηα» επιμορφωτικοφ υλικοφ ςε ζντυπθ
ι/και ψθφιακι μορφι. Αξιοποιείται θ παραγωγι και θ χριςθ διδακτικοφ υλικοφ ςτα
διάφορα μακιματα (ςχζδια μακιματοσ, φφλλα εργαςίασ, αξιοποίθςθ λογιςμικοφ, φφλλα αξιολόγθςθσ κ.λπ.) Ο εμπλουτιςμόσ τθσ ιςτοςελίδασ του ςχολείου υποςτθρίηει τθν
ενδοςχολικι δικτφωςθ και ενιςχφει τθν αυτοεπιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν (π.χ. ανάρτθςθ επιμορφωτικοφ υλικοφ και διδακτικοφ υλικοφ, αναηιτθςθ και αξιοποίθςθ πθγϊν από πανεπιςτιμια, επιςτθμονικζσ ενϊςεισ, ερευνθτικά κζντρα κ.λπ.).
Ε. Αξιοποίθςθ δικτφου επικοινωνίασ και ανταλλαγϊν
Αξιοποιείται δίκτυο πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ, εφόςον ζχει αναπτυχκεί ςε περιφερειακό επίπεδο με τθν υποςτιριξθ των Σχολικϊν Συμβοφλων (διάχυςθ καλϊν πρακτικϊν, πρωτοβουλίεσ ομάδων εκπαιδευτικϊν, ανταλλαγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ κ.λπ.).
2. Οργανωτικζσ δομζσ
Υπεφκυνοσ τθσ δράςθσ ορίηεται ο Διευκυντισ του ςχολείου. Δθμιουργοφνται ομάδεσ
εργαςίασ αποτελοφμενεσ από εκπαιδευτικοφσ που κα μποροφν υποςτθρίηουν τθν εξ
αποςτάςεωσ διαδικαςία (εκπαιδευτζσ, τεχνικι υποςτιριξθ) και από εκπαιδευτικοφσ
που κα ςτθρίξουν τθν υλοποίθςθ του ζργου (οργάνωςθ, επικοινωνία). Συμβουλευτικό
ρόλο ζχουν οι Σχολικοί Σφμβουλοι.
3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ
Οι απαιτοφμενεσ παρεμβάςεισ εξαρτϊνται από το είδοσ, το περιεχόμενο, και τθ ςυχνότθτα των επιμορφϊςεων, κακϊσ και τθν ιδιότθτα και τον αρικμό των εμπλεκομζνων και
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αντιμετωπίηονται κατά περίπτωςθ.
Ε. Πόροι – μζςα του ςχεδίου δράςθσ
1. Ανκρϊπινο δυναμικό
Οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου
Οι Σχολικοί Σφμβουλοι
Επιμορφωτζσ Αϋ και Βϋ Επιπζδου (εκπαιδευτικοί, ειδικοί επιςτιμονεσ)
2. Χρόνοσ
Οι ενδοςχολικζσ επιμορφϊςεισ διοργανϊνονται εκτόσ διδακτικοφ ωραρίου των εκπαιδευτικϊν. Θ χρονικι διάρκεια εξαρτάται από το είδοσ, το περιεχόμενο και τθ ςυχνότθτα
των επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων.
3. Τλικοτεχνικι Τποδομι
Το εργαςτιριο Πλθροφορικισ του ςχολείου, διακζςιμοι υπολογιςτζσ ςτο γραφείο διδαςκόντων και ςτθ βιβλιοκικθ του ςχολείου. Ιςτοςελίδα του ςχολείου. Θ τεχνικι υποδομι τθσ τθλεκπαίδευςθσ παρζχεται από το Πανελλινιο Σχολικό Δίκτυο και είναι προςβάςιμθ χωρίσ κόςτοσ ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ και τισ ςχολικζσ μονάδεσ.
4. Οικονομικοί πόροι
Αγορά ςχετικοφ επιμορφωτικοφ λογιςμικοφ
Πικανό κόςτοσ επιμορφωτϊν
5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ
Θμερολόγια παρακολοφκθςθσ δραςτθριοτιτων
Ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ
Σχζδια παρατιρθςθσ / ςυνζντευξθσ
6. Πθγζσ
Πρακτικά ςχολείου
Καλζσ πρακτικζσ και προγράμματα επιμόρφωςθσ άλλων ςχολείων

Σ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
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ο

Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ

ο

ο

1 τρίμ.

2 τρίμ.

3 τρίμ.

Σεπ-Νοεμ

Δεκ-Φεβ

Μαρ-Μαι

Διερεφνθςθ επιμορφωτικϊν αναγκϊν
Προγραμματιςμόσ τθσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ
Υλοποίθςθ προγραμμάτων ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ
Δθμιουργία τράπεηασ επιμορφωτικοφ υλικοφ
Αξιοποίθςθ δικτφου επικοινωνίασ και ανταλλαγϊν
Παρακολοφκθςθ– ανατροφοδότθςθ ενεργειϊν
Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ
Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ
του ςχεδίου δράςθσ
Η1. Παρακολοφκθςθ – ανατροφοδότθςθ ενεργειϊν
α. Διερεφνθςθ επιμορφωτικϊν αναγκϊν
Στο θμερολόγιο τθσ ομάδασ εργαςίασ καταγράφονται οι ςυναντιςεισ μεταξφ των
εκπαιδευτικϊν και με τουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ και οι αποφάςεισ ςτισ οποίεσ κατζλθξαν.
β. Προγραμματιςμόσ τθσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ
Θ ενζργεια παρακολουκείται ςτο θμερολόγιο τθσ ομάδασ εργαςίασ, όπου καταγράφονται οι ςυνεδριάςεισ με τθν παρουςία του Συμβοφλου, θ επικοινωνία με εξωτερικοφσ επιμορφωτζσ και τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.
γ. Υλοποίθςθ προγραμμάτων ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ
Θ πραγματοποίθςθ των επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων (περιεχόμενο, μορφι, χϊροσ,
διάρκεια, επιμορφωτζσ, ςυμμετζχοντεσ) ελζγχεται βάςει του αντιςτοίχου χρονοδιαγράμματοσ. Επιςθμαίνονται τροποποιιςεισ που κρίνονται αναγκαίεσ από τθν πλευρά των εκπαιδευτικϊν.
δ. Δθμιουργία τράπεηασ επιμορφωτικοφ υλικοφ
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Οι επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ ςυνοδεφονται από παραγωγι και χριςθ εκπαιδευτικοφ υποςτθρικτικοφ υλικοφ που ςυγκεντρϊνεται και καταχωρείται ςε ςχετικό κατάλογο ανά διδακτικό αντικείμενο και κεματικι ενότθτα. Το επιμορφωτικό υλικό
καταχωρείται ςτθν προετοιμαςμζνθ γι’ αυτό το ςκοπό «θλεκτρονικι τράπεηα» επιμορφωτικοφ υλικοφ του ςχολείου. Οι καταχωρίςεισ πραγματοποιοφνται ςε τακτζσ
προκεςμίεσ μετά από εφλογο χρονικό διάςτθμα. Θ ενζργεια παρακολουκείται από
τθ ςυντονιςτικι επιτροπι και καταγράφεται ςτο θμερολόγιο του ςχολείου.
ε. Αξιοποίθςθ δικτφου επικοινωνίασ και ανταλλαγϊν
Θ διαδικαςία παρακολουκείται με καταγραφι ςτο θμερολόγιο τθσ ομάδασ εργαςίασ των ενεργειϊν δικτφωςθσ και τθν αξιοποίθςθ των ςυνεργαςιϊν που αναπτφχκθκαν με άλλα ςχολεία, επιςτθμονικοφσ και εκπαιδευτικοφσ φορείσ.

Η2. Αξιολόγθςθ του ςχεδίου δράςθσ
Στόχοσ 1: Ενίςχυςθ του ψθφιακοφ εγγραμματιςμοφ των εκπαιδευτικϊν.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ πραγματοποίθςθ ενδοςχολικϊν επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων, κακϊσ και θ αφξθςθ
του αρικμοφ των ςυναντιςεων μεταξφ των εκπαιδευτικϊν ςτθ χριςθ και τθν αξιοποίθςθ των ΤΠΕ ςτισ ςχολικζσ πρακτικζσ.

Στόχοσ 2: Θ ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν πρακτικϊν ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ και αυτομόρφωςθσ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ αφξθςθ του αρικμοφ των εκπαιδευτικϊν που ςυμμετζχουν ςε ςυνεργατικζσ πρακτικζσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ και αυτομόρφωςθσ ςε διδακτικζσ πρακτικζσ και ςε κζματα διδαςκαλίασ, παιδαγωγικισ, αλλά και διαχείριςθσ τθσ ςχολικισ ηωισ.

Στόχοσ 3: Θ δθμιουργία τράπεηασ επιμορφωτικοφ υλικοφ για τθν υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ και αυτομόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ καταχϊριςθ του επιμορφωτικοφ υλικοφ ςε «θλεκτρονικι τράπεηα» του ςχολείου και
ο βακμόσ αξιοποίθςισ του από τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου.
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Θ. Ζκκεςθ αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςθσ
Παρατίκεται θ ζκκεςθ με τα αποτελζςματα του ςχεδίου δράςθσ ςτθν οποία περιλαμβάνονται κζματα, όπωσ: διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ των ομάδων εργαςίασ, διευκζτθςθ προβλθμάτων χρόνου, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, παρεκκλίςεισ του
αρχικοφ ςχεδιαςμοφ και ανακεωριςεισ του ςχεδίου, επιδράςεισ ςε διάφορουσ δείκτεσ,
βακμόσ ικανοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ από τθν εφαρμογι του ςχεδίου
δράςθσ, γενικι εκτίμθςθ τθσ επιτυχίασ του ςχεδίου δράςθσ, προοπτικζσ.
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χζδιο Δράςθσ 10

ΣΟΜΕΑ 6: ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Δείκτθσ αξιολόγθςθσ 6.1: Φοίτθςθ και διαρροι των μακθτϊν
Σίτλοσ: Παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ και τθσ ςχολικισ διαρροισ
Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ

1. φνδεςθ με τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ
Θ ςυςτθματικι διερεφνθςθ ανζδειξε προβλιματα όςον αφορά τθ φοίτθςθ των μακθτϊν. Διαπιςτϊκθκε ότι: αρκετοί μακθτζσ – ειδικότερα των μεγαλφτερων τάξεων του
ςχολείου - απουςιάηουν ςυςτθματικά από ςυγκεκριμζνα μακιματα, ςε ςυγκεκριμζνεσ
περιόδουσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ και ςε ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ τθσ θμζρασ (δεν προςζρχονται ζγκαιρα ςτο μάκθμα ι δεν παραμζνουν ςτο ςχολείο για τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ τθσ θμζρασ). Παρατθροφνται επίςθσ προβλιματα ςυμπεριφοράσ και χαμθλϊν επιδόςεων που ςυνδζονται με τθν αποςπαςματικι ι ελλιπι παρακολοφκθςθ των
μακθμάτων. Αποφαςίςτθκε θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ.

2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ
Θ ςτακερι φοίτθςθ και θ ςυνζπεια των μακθτϊν ςτο πρόγραμμα του ςχολείου επθρεάηουν το κλίμα τθσ ςχολικισ ηωισ, αλλά και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ. Θ βελτίωςθ των παραμζτρων του δείκτθ αναμζνεται να ζχει κετικι
ςυμβολι ςτον ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ, ςτθν επίδοςθ και πρόοδο των μακθτϊν,
ςτισ ςχζςεισ εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν και ςτισ ςχζςεισ ςχολείου-γονζων.

3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου
Αξιοποιοφνται μζτρα και ενζργειεσ που ζχουν λθφκεί ςτο ςχολείο τα προθγοφμενα ζτθ
για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων φοίτθςθσ των μακθτϊν.
Β. κοπόσ – ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ

1. κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ
Θ βελτίωςθ τθσ ςυνζπειασ των μακθτϊν ςτο πρόγραμμα του ςχολείου και θ αφξθςθ
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των ποςοςτϊν φοίτθςθσ ςτο ςχολείο ςυνολικά και ειδικότερα ςτισ τελευταίεσ τάξεισ
του ςχολείου.

2. Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
Θ διαμόρφωςθ γραπτϊν κανόνων και θ κακιζρωςθ ςυγκεκριμζνων πρακτικϊν (διαδικαςίεσ, μζτρα, παρεμβάςεισ) ςτο ςχολείο για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων
φοίτθςθσ και διαρροισ.
Θ αποδοχι και εφαρμογι του ςχολικοφ πλαιςίου για τθ φοίτθςθ των μακθτϊν από
εκπαιδευτικοφσ, γονείσ και μακθτζσ.
Θ βελτίωςθ των ποςοςτϊν φοίτθςθσ των μακθτϊν, ειδικά των μεγαλφτερων τάξεων, κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ.
Γ. Κριτιρια επιτυχίασ τθσ δράςθσ

Κακιζρωςθ ςχολικοφ πλαιςίου για τθ φοίτθςθ των μακθτϊν
Βακμόσ αποδοχισ και εφαρμογισ του νζου πλαιςίου του ςχολείου για τθ φοίτθςθ
από τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ
Θ αφξθςθ του ποςοςτοφ φοίτθςθσ των μακθτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ ςε
ςφγκριςθ με το αντίςτοιχο τθσ προθγοφμενθσ ςχολικισ χρονιάσ
Δ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ

1. τρατθγικζσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ
α. Προετοιμαςία τθσ δράςθσ
Δθμιουργείται ομάδα εργαςίασ που μελετά τα ςτοιχεία του ςχολείου ςχετικά με τα
προβλιματα φοίτθςθσ των μακθτϊν. Οι εκπαιδευτικοί ενθμερϊνονται ςχετικά με καλζσ
πρακτικζσ άλλων ςχολείων ςτο ςυγκεκριμζνο ηιτθμα. Συνεργάηονται με τουσ Σχολικοφσ
Συμβοφλουσ και με ειδικοφσ επιςτιμονεσ ςε κζματα φοίτθςθσ των μακθτϊν.

β. Επιμορφωτικζσ- ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν
Πραγματοποιοφνται επιμορφωτικζσ- ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ των εκπαιδευτικϊν με
ειδικοφσ επιςτιμονεσ ςε ηθτιματα φοίτθςθσ των μακθτϊν και αντιμετϊπιςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαρροισ.
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γ. Διαμόρφωςθ του πλαιςίου του ςχολείου για τθ φοίτθςθ των μακθτϊν
Οι εκπαιδευτικοί διαμορφϊνουν τον κανονιςμό για τθ φοίτθςθ των μακθτϊν ςτο ςχολείο που περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ (διαδικαςίεσ, μζτρα, παρεμβάςεισ) για
τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων φοίτθςθσ και διαρροισ. Το τελικό κείμενο οριςτικοποιείται μετά από τισ ςυναντιςεισ με τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ.

δ. Ενθμζρωςθ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ και του Συλλόγου Γονζων
Ο ςφλλογοσ διδαςκόντων ενθμερϊνει και ςυηθτά με τουσ γονείσ για τουσ ςτόχουσ και
το περιεχόμενο τθσ προτεινόμενθσ πολιτικισ. Ενθμερϊνονται επίςθσ οι μακθτζσ από
τουσ υπεφκυνουσ Οι υπεφκυνοι του τμιματοσ/τάξθσ ενθμερϊνουν και ςυηθτοφν με
τουσ μακθτζσ ςε ειδικζσ ςυναντιςεισ.

ε. Υλοποίθςθ τθσ δράςθσ
Διαμορφϊνονται εργαλεία παρακολοφκθςθσ τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν ανά τμιμα/τάξθ. Θ ομάδα ςυντονιςμοφ τθσ δράςθσ ςυνεργάηεται με τουσ εκπαιδευτικοφσ και
με τθ διεφκυνςθ του ςχολείου. Κακιερϊνονται ςυναντιςεισ ενθμζρωςθσ και ανατροφοδότθςθσ ςε εβδομαδιαία και μθναία βάςθ για τα προβλιματα που παρατθροφνται
και τθν εξζλιξθ τθσ φοίτθςθσ ςε οριςμζνουσ μακθτζσ. Πραγματοποιοφνται τακτικζσ ςυναντιςεισ υποςτιριξθσ των μακθτϊν από τουσ εκπαιδευτικοφσ. Αναπτφςςεται ςτακερι
επικοινωνία και ςυνεργαςία του ςχολείου με τουσ γονείσ των μακθτϊν. Εξετάηεται θ
διαμόρφωςθ των ποςοςτϊν φοίτθςθσ ςτο τζλοσ κάκε τριμινου. Συγκεντρϊνονται και
αναλφονται τα ποςοςτά φοίτθςθσ των μακθτϊν ςτο τζλοσ του 3ου τριμινου και ςυγκρίνονται με τα ανάλογα ποςοςτά τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ.
2. Οργανωτικζσ δομζσ
Τθν εποπτεία τθσ δράςθσ ζχει ο Διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Υπεφκυνοι εφαρμογισ τθσ δράςθσ ορίηονται ο υποδιευκυντισ και εκπρόςωποσ του Συλλόγου Διδαςκόντων. Ορίηεται ομάδα ςυντονιςμοφ τθσ δράςθσ θ οποία ςυνεργάηεται με τουσ εκπαιδευτικοφσ των τάξεων.
3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ
Δεν απαιτοφνται ιδιαίτερεσ παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου. Οι ςυναντιςεισ τθσ ομάδασ εργαςίασ και μεταξφ εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο
του εξωδιδακτικοφ χρόνου των εκπαιδευτικϊν.
Ε. Πόροι – μζςα του ςχεδίου δράςθσ
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1. Ανκρϊπινο δυναμικό
Στθ δράςθ εμπλζκονται οι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ του ςχολείου, εκπρόςωποι των
γονζων, ςχολικοί ςφμβουλοι, ειδικοί επιςτιμονεσ ςε κζματα φοίτθςθσ.
2. Χρόνοσ
Το ςχζδιο δράςθσ προγραμματίηεται κι εφαρμόηεται εντόσ του ςχολικοφ χρόνου. Θ κατανομι χρόνου ςτισ διάφορεσ ενζργειεσ τθσ δράςθσ γίνεται ςτο πλαίςιο του εξωδιδακτικοφ χρόνου των εκπαιδευτικϊν και είναι ανάλογθ με τον αρικμό των ςυναντιςεων
των ομάδων εργαςίασ και των ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων που κα πραγματοποιθκοφν
με μακθτζσ και γονείσ.
3. Τλικοτεχνικι Τποδομι
Για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ επαρκεί ο διακζςιμοσ εξοπλιςμόσ του ςχολείου (υπολογιςτισ, εκτυπωτισ, φωτοτυπικό μθχάνθμα) και θ διάκεςθ του χϊρου των ςυναντιςεων
κακθγθτϊν – μακθτϊν.
4. Οικονομικοί πόροι
Κόςτοσ αναλωςίμων υλικϊν για τθν αναπαραγωγι κειμζνων. Πικανόν να απαιτθκοφν
αμοιβζσ για τουσ ειδικοφσ επιςτιμονεσ που κα αναλάβουν τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν.
5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ
Θμερολόγιο των ομάδων εργαςίασ
Θμερολόγια εκπαιδευτικϊν
Πρακτικά ςυναντιςεων εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν
Ερωτθματολόγια εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν, γονζων
6. Πθγζσ
Μακθτολόγια/βιβλία απουςιϊν/καρτζλεσ μακθτϊν
Πρακτικά Συλλόγου Διδαςκόντων
Καλζσ πρακτικζσ άλλων ςχολείων
Σ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
Διαδικαςίεσ Τλοποίθςθσ

ο

1 τρίμ.

ο

2 τρίμ.

ο

3 τρίμ.
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Σεπ-Νοεμ

Δεκ-Φεβ

ΜαρΜαι

Προετοιμαςία τθσ δράςθσ
Επιμορφωτικζσ- ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν
Διαμόρφωςθ του ςχολικοφ πλαιςίου για τθ φοίτθςθ των
μακθτϊν
Ενθμζρωςθ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ και του ςυλλόγου
γονζων
Υλοποίθςθ τθσ δράςθσ
Παρακολοφκθςθ-ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ
Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ
Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ
του ςχεδίου δράςθσ

Η1. Παρακολοφκθςθ – ανατροφοδότθςθ ενεργειϊν
α. Προετοιμαςία τθσ δράςθσ
Στο θμερολόγιο τθσ ομάδασ εργαςίασ καταγράφονται οι ςυναντιςεισ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν, με τουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ και τουσ ειδικοφσ επιςτιμονεσ και οι αποφάςεισ ςτισ οποίεσ κατζλθξαν.
β. Επιμορφωτικζσ- ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν
Θ πραγματοποίθςθ των επιμορφωτικϊν-ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων (περιεχόμενο,
μορφι, χϊροσ, διάρκεια, επιμορφωτζσ, ςυμμετζχοντεσ) παρακολουκείται βάςει του
αντιςτοίχου χρονοδιαγράμματοσ.
γ. Διαμόρφωςθ ςχολικοφ πλαιςίου για τθ φοίτθςθ των μακθτϊν
Εντόσ των προβλεπόμενων χρονικϊν ορίων κατατίκεται γραπτϊσ ςτο Σχολικό Συμβοφλιο ζνα πλαίςιο κανόνων και πρακτικϊν ςχετικά με τθν παρακολοφκθςθ και τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων φοίτθςθσ των μακθτϊν. Θ ςφνταξθ του κειμζνου ανατίκεται ςε
ομάδα εκπαιδευτικϊν. Το τελικό κείμενο οριςτικοποιείται μετά από τισ ςυναντιςεισ με
τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ. Θ διαδικαςία καταγράφεται ςτο θμερολόγιο τθσ ομάδασ
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εργαςίασ και ςτο θμερολόγιο του ςχολείου.
δ. Ενθμζρωςθ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ και του ςυλλόγου γονζων
Θ δράςθ παρακολουκείται με τα θμερολόγια ςυναντιςεων εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν
και εκπαιδευτικϊν-γονζων, κακϊσ και με θμι-δομθμζνεσ ςυηθτιςεισ/ςυνεντεφξεισ προσ
τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ που διερευνοφν τθν αποδοχι και τθν πρόκεςθ υποςτιριξθσ τθσ δράςθσ.
ε. Υλοποίθςθ τθσ δράςθσ
Θ εξζλιξθ των δράςεων παρακολουκείται με τθν καταγραφι των ςχετικϊν δραςτθριοτιτων ςτα θμερολόγια των ομάδων εργαςίασ και ςτο θμερολόγιο του ςχολείου. Στο
τζλοσ κάκε τριμινου οι ομάδεσ εργαςίασ κα ςυγκεντρϊςουν δεδομζνα ςχετικά με τθν
εφαρμογι του πλαιςίου τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν (θμι-δομθμζνεσ ςυηθτιςεισ/ςυνεντεφξεισ ςε επιλεγμζνεσ ομάδεσ μακθτϊν και γονζων).

Η2. Αξιολόγθςθ του χεδίου Δράςθσ
Στόχοσ 1: Θ διαμόρφωςθ γραπτϊν κανόνων και θ κακιζρωςθ ςυγκεκριμζνων πρακτικϊν
(διαδικαςίεσ, μζτρα, παρεμβάςεισ) ςτο ςχολείο για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων
φοίτθςθσ και διαρροισ.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ επίτευξθ του ςτόχου διαπιςτϊνεται από τθ ςφνταξθ ενόσ πλαιςίου κανόνων και πρακτικϊν για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων φοίτθςθσ και διαρροισ ςτο ςχολείο
μετά από διαβοφλευςθ των εκπαιδευτικϊν με τθ μακθτικι κοινότθτα και το ςφλλογο
γονζων.
Στόχοσ 2: Θ αποδοχι και εφαρμογι του ςχολικοφ πλαιςίου για τθ φοίτθςθ των μακθτϊν από εκπαιδευτικοφσ, γονείσ και μακθτζσ.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ επίτευξθ του ςτόχου διαπιςτϊνεται με τθν παρατιρθςθ τθσ εξζλιξθσ των ςτοιχείων
τθσ κακθμερινισ φοίτθςθσ των μακθτϊν και παράλλθλα ελζγχεται με θμι-δομθμζνεσ
ςυηθτιςεισ/ςυνεντεφξεισ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και ςε επιλεγμζνεσ ομάδεσ μακθτϊν
και γονζων ςχετικά τθ χρθςιμότθτα των δραςτθριοτιτων και τα αποτελζςματα ςτουσ
μακθτζσ.
Στόχοσ 3: Θ βελτίωςθ των ποςοςτϊν φοίτθςθσ των μακθτϊν, ειδικά των μεγαλφτερων
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τάξεων, κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Ο ςτόχοσ ελζγχεται με τθ ςφγκριςθ των ποςοςτϊν φοίτθςθσ των μακθτϊν, ειδικά των
μεγαλφτερων τάξεων, ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά, ςφμφωνα με τισ καταγραφζσ ςτα αρχεία του ςχολείου.

Θ. Ζκκεςθ αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςθσ
Παρατίκεται θ ζκκεςθ με τα αποτελζςματα του ςχεδίου δράςθσ ςτθν οποία περιλαμβάνονται κζματα, όπωσ: διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ των ομάδων εργαςίασ, διευκζτθςθ προβλθμάτων χρόνου, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, παρεκκλίςεισ του
αρχικοφ ςχεδιαςμοφ και ανακεωριςεισ του ςχεδίου, επιδράςεισ ςε διάφορουσ δείκτεσ,
βακμόσ ικανοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ από τθν εφαρμογι του ςχεδίου
δράςθσ, γενικι εκτίμθςθ τθσ επιτυχίασ του ςχεδίου δράςθσ, προοπτικζσ.
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χζδιο Δράςθσ 11

ΣΟΜΕΑ 6: ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Δείκτθσ αξιολόγθςθσ 6.3: Ατομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των μακθτϊν
Σίτλοσ: Ενίςχυςθ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ
Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ

1. Λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ
Σφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ, ςτο ςχολείο φοιτά ςθμαντικό ποςοςτό αλλοδαπϊν μακθτϊν και διαπιςτϊνονται περιςτατικά κοινωνικοφ και
πολιτιςμικοφ αποκλειςμοφ. Με το δεδομζνο αυτό, αποφαςίςτθκε θ ενίςχυςθ των αρχϊν τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ με ςκοπό τθν εξάλειψθ των διακρίςεων και του
αποκλειςμοφ κακϊσ επίςθσ τθν αποδοχι και τθν ομαλι ζνταξθ-ενςωμάτωςθ των αλλοδαπϊν μακθτϊν ςτο ςχολικό ςφςτθμα.
2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ
Θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ αναμζνεται να επθρεάςει τισ ςχζςεισ που διαμορφϊνονται
μεταξφ των μακθτϊν του ςχολείου, τισ ςχζςεισ των μακθτϊν με τουσ εκπαιδευτικοφσ,
κακϊσ και τισ ςχζςεισ που αναπτφςςονται μεταξφ του ςχολείου και των γονζων. Αναμζνεται επίςθσ να ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και καινοτομιϊν, υποςτθρικτικϊν και αντιςτακμιςτικϊν παρεμβάςεων, κακϊσ και ςτθν ενίςχυςθ
τθσ επιςτθμονικισ-παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ των εκπαιδευτικϊν.
3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου
Αξιοποιείται προθγοφμενθ εμπειρία από ςχετικζσ πρακτικζσ και δράςεισ που ζχουν εφαρμοςτεί ςτθ ςχολικι μονάδα ςτο πλαίςιο εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων (π.χ. ςυμμετοχι ςε προγράμματα του ΙΠΟΔΕ).
Β. κοπόσ – ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ

1. κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ
Θ ενίςχυςθ των αρχϊν τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ (ιςότθτα, αλλθλεγγφθ, αποδοχι και ςεβαςμόσ τθσ διαφοράσ) με ςκοπό τθ δθμιουργικι ςυνφπαρξθ των μακθτϊν ςτο
ςχολείο.
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2. Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
α. Θ ευαιςκθτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν και των γονζων ςε κζματα διαπολιτιςμικισ
εκπαίδευςθσ και κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ των αλλοδαπϊν μακθτϊν.
β. Θ ανάπτυξθ προγραμμάτων ενίςχυςθσ τθσ διαπολιτιςμικισ διάςταςθσ ςτο ςχολείο.
γ. Θ ευαιςκθτοποίθςθ και θ ενεργόσ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν εφαρμογι διαπολιτιςμικϊν ςυνεργατικϊν πρακτικϊν ςτο ςχολείο.

Γ. Κριτιρια Επιτυχίασ τθσ Δράςθσ

1. Ο βακμόσ αποδοχισ των αρχϊν τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ από εκπαιδευτικοφσ και γονείσ και θ ενεργόσ ςυμμετοχι τουσ ςε αντίςτοιχεσ δράςεισ ςτο ςχολείο.
2. H αφξθςθ προγραμμάτων και δράςεων ενίςχυςθσ τθσ διαπολιτιςμικισ αγωγισ ςτο
ςχολείο.
3. Θ απόκτθςθ κετικισ ςτάςθσ των μακθτϊν απζναντι ςτουσ αλλοδαποφσ ςυμμακθτζσ
και θ αφξθςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ τουσ ςε κοινζσ δράςεισ.
Δ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ

1. τρατθγικζσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ
Οι βαςικζσ ενζργειεσ για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ είναι οι εξισ:
α. Ενδοςχολικι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν
Οργάνωςθ επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ ςχολικισ μονάδασ ςε
κζματα ςχετικά με τισ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ διαςτάςεισ τθσ διαπολιτιςμικισ προςζγγιςθσ ςτο εκπαιδευτικό ζργο (εφαρμογι εκπαιδευτικϊν μεκόδων που ευνοοφν τθν
ενςωμάτωςθ, βιωματικζσ μορφζσ μάκθςθσ και ςυνεργατικζσ μορφζσ διδαςκαλίασ
κ.λπ). Θ επιμόρφωςθ μπορεί να γίνει ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ από ειδικοφσ επιςτιμονεσ ι φορείσ του Υπουργείου (ΙΠΟΔΕ).
β. Ενθμζρωςθ γονζων του ςχολείου
Οργάνωςθ ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων των γονζων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πολιτιςμικισ ιδιαιτερότθτασ των μακθτϊν μζςα ςτο ςχολείο. Ενκάρρυνςθ γονζων, αλλοδαπϊν μακθτϊν, για ςυμμετοχι ςε ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ και ςυλλογικά όργανα του
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ςχολείου. Οι ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ πραγματοποιοφνται ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ
χρονιάσ, από τον Διευκυντι και ομάδα κακθγθτϊν, αλλά και κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
δράςθσ, αν χρειάηεται.
γ. Ενθμζρωςθ των μακθτικϊν κοινοτιτων του ςχολείου
Οργάνωςθ ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων με τουσ μακθτζσ ςχετικά με κζματα που αφοροφν τθ διαπολιτιςμικι αγωγι.
δ. Οργάνωςθ και υλοποίθςθ επιμζρουσ δραςτθριοτιτων
Οργάνωςθ διαπολιτιςμικϊν δραςτθριοτιτων ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ των μακθτικϊν κοινοτιτων (π.χ. πολιτιςτικοφ και ψυχαγωγικοφ περιεχομζνου, κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ), αξιοποίθςθ τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ κ.λπ., για τθ διαμόρφωςθ κετικοφ ςχολικοφ
κλίματοσ και πρακτικϊν αποδοχισ και ςυνεργαςίασ ςτθ βάςθ των αρχϊν τθσ διαπολιτιςμικισ αγωγισ.
ε. Διοργάνωςθ πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ
Οργάνωςθ και υλοποίθςθ εκδιλωςθσ ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ με τθ ςυνεργαςία
ςχολείου-γονζων-τοπικισ κοινωνίασ, όπου κα εκπροςωποφνται οι πολιτιςμοί των μακθτϊν του ςχολείου (τοπικά ζκιμα, μουςικι, χοροί, κουηίνα κ.λπ.), για το άνοιγμα του
ςχολείου ςτθν ευρφτερθ κοινωνία.

2. Οργανωτικζσ δομζσ
Υπεφκυνοσ ςυντονιςμοφ των δράςεων ορίηεται ο Διευκυντισ του ςχολείου. Για κάκε
επιμζρουσ δράςθ ορίηονται ομάδεσ εργαςίασ ςτισ οποίεσ, ανάλογα με το περιεχόμενο
τθσ δράςθσ, ςυμμετζχουν εκπαιδευτικοί του ςχολείου, μακθτζσ και γονείσ. Συμβουλευτικά ςυμμετζχουν οι Σχολικοί Σφμβουλοι, ειδικοί επιςτιμονεσ, κακϊσ και εκπρόςωποι
εκπαιδευτικϊν φορζων.
3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ
Δεν απαιτοφνται ιδιαίτερεσ παρεμβάςεισ ςτο ςχολικό πρόγραμμα. Οι επιμορφωτικζσ
ςυναντιςεισ των εκπαιδευτικϊν και οι ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ των γονζων κα
πραγματοποιθκοφν απογευματινζσ ϊρεσ.
Ε. Πόροι – Μζςα του ςχεδίου δράςθσ
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1. Ανκρϊπινο δυναμικό
Οι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ
Οι μακθτζσ του ςχολείου
Ο Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων
Οι Σχολικοί Σφμβουλοι
Ειδικοί επιςτιμονεσ
2. Χρόνοσ
Το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο δράςθσ κα υλοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ.
Ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν υλοποίθςθ των επιμζρουσ ενεργειϊν εξαρτάται από το
είδοσ των δράςεων που κα αποφαςιςτοφν.
3. Τλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ
Θ ςυνικθσ υλικοτεχνικι υποδομι του ςχολείου (ιςτοςελίδα, φωτοτυπικό μθχάνθμα,
υπολογιςτισ, εκτυπωτισ, αναλϊςιμα) είναι επαρκισ.
4. Οικονομικοί πόροι
Εκτιμάται το κόςτοσ των αναλωςίμων και των αναγκαίων μζςων για τθν υλοποίθςθ των
δράςεων, των επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων και τθσ τελικισ εκδιλωςθσ.
5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ
Θμερολόγια καταγραφισ και παρακολοφκθςθσ των προγραμματιςμζνων ενεργειϊν
Ερωτθματολόγια και ςχζδια ςυνζντευξθσ εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν και γονζων
6. Πθγζσ
Βαςικζσ πθγζσ ςτισ οποίεσ μποροφν να ανατρζξουν οι ομάδεσ εργαςίασ για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ είναι το κεςμικό πλαίςιο για τθν διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ,
ςφνδεςμοι και ιςτοςελίδεσ ςχετικζσ με τθν διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και τον εκελοντιςμό, κακϊσ και καλζσ πρακτικζσ άλλων ςχολείων.

Σ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
ο

Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ

ο

ο

1 τρίμ.

2 τρίμ.

3 τρίμ.

Σεπ-Νοεμ

Δεκ-Φεβ

Μαρ-Μαι
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Ενδοςχολικι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν
Ενθμζρωςθ των γονζων του ςχολείου
Ενθμζρωςθ των μακθτικϊν κοινοτιτων του ςχολείου
Οργάνωςθ και υλοποίθςθ επιμζρουσ δραςτθριοτιτων
Διοργάνωςθ πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ
Παρακολοφκθςθ-ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ
Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ
Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
Η1. Παρακολοφκθςθ – ανατροφοδότθςθ ενεργειϊν
Παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ εφαρμογισ τθσ δράςθσ
Θ πορεία των δράςεων αξιολογείται από τα μζλθ τθσ υπεφκυνθσ ομάδασ. Προτείνεται
τακτικι ανατροφοδότθςθ και ενθμζρωςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων ςχετικά με τθν
πορεία ι τα προβλιματα των εργαςιϊν ςε τακτικά διαςτιματα, ϊςτε να εκτιμθκεί θ
ανάγκθ ςυμπλθρωματικϊν δράςεων, τροποποίθςθσ/ανακεϊρθςθσ του ςχεδίου ι επιμζρουσ ενεργειϊν. Συγκεκριμζνα:
1. Ενδοςχολικι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν
Θ δράςθ παρακολουκείται με τισ καταγραφζσ ςτο θμερολόγιο του ςχολείου και με
ερωτθματολόγια ςτουσ εκπαιδευτικοφσ.
2. Ενθμζρωςθ γονζων
Θ δράςθ παρακολουκείται με τισ καταγραφζσ ςτο θμερολόγιο παρακολοφκθςθσ των
ςυναντιςεων, το ποςοςτό ςυμμετοχισ των γονζων ςτισ ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ,
τα ερωτθματολόγια τα οποία διερευνοφν τθν πρόκεςθ ςυμμετοχισ και υποςτιριξθσ
των δράςεων από τουσ γονείσ.
3. Ενθμζρωςθ μακθτϊν
Θ ςυγκεκριμζνθ ενζργεια παρακολουκείται με τθν καταγραφι των ενθμερωτικϊν
ςυναντιςεων ςτο θμερολόγιο του ςχολείου. Μπορεί επίςθσ να αποτυπωκεί ο βακμόσ κατανόθςθσ και αποδοχισ των αρχϊν τθσ διαπολιτιςμικισ αγωγισ εκ μζρουσ
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των μακθτϊν μζςα από ςυηιτθςθ που ακολουκεί τθσ ενθμζρωςθσ.
4. Υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων
Θ παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ των δραςτθριοτιτων γίνεται με τθν
καταγραφι των ςχετικϊν δραςτθριοτιτων ςτα θμερολόγια των ομάδων εργαςίασ
και ςτο θμερολόγιο του ςχολείου. Oι ςυντονιςτζσ των ομάδων εργαςίασ μποροφν να
τροποποιιςουν το χρονοδιάγραμμα και τισ διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ, αν κρικεί αναγκαίο.

5. Διοργάνωςθ πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ
Οι διαδικαςίεσ οργάνωςισ τθσ καταγράφονται ςτο θμερολόγιο των ομάδων εργαςίασ και ςτο θμερολόγιο του ςχολείου. Θ αποδοχι και τα αποτελζςματα διερευνϊνται
με ερωτθματολόγια προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ.

Η2. Αξιολόγθςθ του ςχεδίου δράςθσ
Στόχοσ 1: Θ ευαιςκθτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν και των γονζων ςε κζματα διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ και κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ των αλλοδαπϊν μακθτϊν.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Εκτιμάται εάν οι δραςτθριότθτεσ που οργανϊκθκαν ςτο πλαίςιο του ςχεδίου δράςθσ
του ςχολείου ανζδειξαν τισ αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ και τθσ ιςότθτασ. Θ
επιτυχία του ςτόχου διαφαίνεται από το ποςοςτό ςυμμετοχισ των εκπαιδευτικϊν και
των γονζων ςτα προγράμματα και τισ δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ διαπολιτιςμικισ αγωγισ
ςτο ςχολείο, κακϊσ και από τισ απαντιςεισ τουσ ςε ερωτθματολόγια.
Στόχοσ 2: Θ ανάπτυξθ προγραμμάτων ενίςχυςθσ τθσ διαπολιτιςμικισ διάςταςθσ ςτο
ςχολείο.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Εξετάηεται εάν υπάρχει αφξθςθ των προγραμμάτων ενίςχυςθσ τθσ διαπολιτιςμικισ
διάςταςθσ ςτο ςχολείο και αν ςυμμετζχουν περιςςότεροι εκπαιδευτικοί ςε ςχζςθ με
τθν προθγοφμενθ χρονιά. Θ αποτελεςματικότθτά τουσ διερευνάται μζςω ερωτθματολογίων προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ.
Στόχοσ 3: Θ ευαιςκθτοποίθςι και θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν εφαρμογι διαπολι-
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τιςμικϊν ςυνεργατικϊν πρακτικϊν ςτο ςχολείο.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ επιτυχία του ςτόχου διαπιςτϊνεται από τθ ςφγκριςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ των
μακθτϊν ςτισ κοινζσ δράςεισ του ςχολείου ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά, από
τισ απαντιςεισ των μακθτϊν ςε ερωτθματολόγια για τθ χρθςιμότθτα των δράςεων, κακϊσ και από το βακμό τθσ ςυμμετοχισ ςτισ διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ δράςεων τθσ φετινισ χρονιάσ και τθσ τελικισ εκδιλωςθσ.
Θ. Ζκκεςθ των αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςθσ
Παρατίκεται θ ζκκεςθ με τα αποτελζςματα του ςχεδίου δράςθσ ςτθν οποία περιλαμβάνονται κζματα, όπωσ: διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ των ομάδων εργαςίασ, διευκζτθςθ προβλθμάτων χρόνου, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, παρεκκλίςεισ του
αρχικοφ ςχεδιαςμοφ και ανακεωριςεισ του ςχεδίου, επιδράςεισ ςε διάφορουσ δείκτεσ,
βακμόσ ικανοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ από τθν εφαρμογι του ςχεδίου
δράςθσ, γενικι εκτίμθςθ τθσ επιτυχίασ του ςχεδίου δράςθσ, προοπτικζσ.
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χζδιο Δράςθσ 12

ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΘ
Δείκτθσ αξιολόγθςθσ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτθρικτικζσ και αντιςτακμιςτικζσ παρεμβάςεισ
Σίτλοσ: Θ ομαλι μετάβαςθ των νθπίων ςτο δθμοτικό ςχολείο
Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. Λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ
Το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο δράςθσ αποτελεί μια ανεξάρτθτθ επιλογι από τθ ςυςτθματικι
διερεφνθςθ δεικτϊν.
H μετάβαςθ των νθπίων από το νθπιαγωγείο ςτο δθμοτικό ςχολείο κεωρείται μια εξαιρετικά κρίςιμθ εμπειρία, ςυνδζεται με αλλαγζσ ρόλων και περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν
και κζτει τισ βάςεισ για τθν πνευματικι ολοκλιρωςθ και επιτυχία των παιδιϊν. Ωςτόςο,
θ διαδικαςία τθσ μετάβαςθσ δυςχεραίνεται από μια ςειρά παράγοντεσ, οι οποίοι ςυχνά
επιδροφν δυςμενϊσ ςτθ ςχολικι εξζλιξθ, ςτθν κοινωνικοποίθςι και γενικότερα ςτθ ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των νθπίων, όπωσ:
1. Οι μεγάλεσ διαφορζσ που παρουςιάηουν οι δφο ςχολικζσ βακμίδεσ λόγω:
α. τθσ ζλλειψθσ ςυνζχειασ και ςτακερότθτασ μεταξφ των Προγραμμάτων Σπουδϊν
β. των διαφορετικϊν ςκοπϊν που επιδιϊκουν
γ. του διαφορετικοφ τρόπου διεξαγωγισ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ
δ. του διαφορετικοφ τρόπου οργανϊςεωσ τουσ.
2. Οι ατομικζσ διαφορζσ των παιδιϊν και θ ανομοιογζνεια που τα χαρακτθρίηει ωσ προσ
τθ ςχολικι τουσ ετοιμότθτα.
3. Θ ελλιπισ ενθμζρωςθ και επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν.
4. Οι προςδοκίεσ που ζχουν οι γονείσ για τον ρόλο του αρχάριου μακθτι, κακϊσ και το
ςυναίςκθμα αναςφάλειασ που πικανόν τουσ κατζχει για τθ νζα βακμίδα εκπαίδευςθσ.
Επειδι το νθπιαγωγείο παίηει τον διαμεςολαβθτικό ρόλο ςτθν ζνταξθ και προςαρμογι
των παιδιϊν ςτο περιβάλλον του δθμοτικοφ ςχολείου και ζχει ωσ βαςικό του ςκοπό να
εναρμονίςει και να διαςφαλίςει τθν ομαλι μετάβαςθ των παιδιϊν ςε αυτό, ο ςχεδια-
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ςμόσ και θ υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ κεωρικθκε άμεςθσ προτεραιότθτασ,
προκειμζνου να αμβλυνκοφν οι ανωτζρω δυςκολίεσ.
2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ
Θ υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ αναμζνεται να επθρεάςει παράγοντεσ που αφοροφν τισ ςχζςεισ που διαμορφϊνονται μεταξφ του ςχολείου και των γονζων, τισ ςχζςεισ των γονζων με τουσ κοινωνικοφσ φορείσ, τισ ςχζςεισ των μακθτϊν με
τουσ εκπαιδευτικοφσ, τισ ςχζςεισ των εκπαιδευτικϊν μεταξφ τουσ, ενϊ παράλλθλα,
ςυνδζεται με τθν εφαρμογι του Προγράμματοσ Σπουδϊν του νθπιαγωγείου.

3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου
Αξιοποιοφνται πρακτικζσ τθσ ςχολικισ μονάδασ που ςχετίηονται με το ςχζδιο δράςθσ
και ζχουν γίνει ςτο παρελκόν. Για παράδειγμα, εμπειρίεσ που ζχουν αποκομίςει οι εκπαιδευτικοί από ενθμερωτικζσ ςυγκεντρϊςεισ γονζων, από επιςκζψεισ νθπίων ςτο δθμοτικό ςχολείο ι από μια κοινι εκδιλωςθ νθπίων και μακθτϊν τθσ Αϋ Δθμοτικοφ.
Β. κοπόσ – ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
1. κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ
Bαςικόσ ςκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ είναι θ υποςτιριξθ τθσ ειςόδου και τθσ προςαρμογισ των νθπίων ςτο δθμοτικό ςχολείο μζςα από τθ ςυςτθματικι, ςυνολικι και ολοκλθρωμζνθ προετοιμαςία τουσ, τθν ενεργό εμπλοκι των γονζων, τθν εξαςφάλιςθ τθσ
ςυνζχειασ ςτθ μάκθςθ και τθ ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν των δφο βακμίδων.
2. Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
α. Να εξοικειωκοφν τα νιπια με το περιβάλλον του δθμοτικοφ ςχολείου (χϊροσ, μακθτζσ, δάςκαλοι-διευκυντισ-εκπαιδευτικι διαδικαςία).
β. Να ενθμερωκοφν οι γονείσ για τθν επίδραςθ του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ ςτθ
διαδικαςία τθσ μετάβαςθσ, να υποςτθρίξουν τα νιπια ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ
και να ςυνεργαςκοφν με εκπαιδευτικοφσ και υπθρεςίεσ.
γ. Να αναπτυχκεί ςυνεχισ ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν των δφο βακμίδων
που ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ, κακϊσ και ςυνεργαςία του νθπιαγωγείου με τθν τοπικι
κοινωνία.
δ. Να επιμορφωκοφν οι νθπιαγωγοί και οι δάςκαλοι που εμπλζκονται, για το ζργο και
τθν ιδιαιτερότθτα κάκε βακμίδασ τθσ εκπαίδευςθσ (νθπιαγωγείο-δθμοτικό).
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Γ. Κριτιρια Επιτυχίασ τθσ Δράςθσ
Βαςικά κριτιρια επιτυχίασ για το ςχζδιο δράςθσ κεωροφνται:
α. θ ανάπτυξθ από τα νιπια κετικισ ςτάςθσ και κετικϊν προςδοκιϊν για το δθμοτικό
ςχολείο
β. θ εμπλοκι και ενεργόσ ςυμμετοχι των γονζων ςτο πρόγραμμα τθσ μετάβαςθσ
γ. θ ανάπτυξθ τρόπων επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν των
δφο βακμίδων
δ. θ δθμιουργία δραςτθριοτιτων για παιδιά νθπιαγωγείου και δθμοτικοφ ςχολείου,
που εξαςφαλίηουν τθ ςυνζχεια ςτθ μάκθςθ.

Δ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. τρατθγικζσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ
α. Ενθμζρωςθ εκπαιδευτικϊν και ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ
Στο ςυγκεκριμζνο ςχζδιο δράςθσ μπορεί να εμπλακοφν και να ςυνεργαςτοφν περιςςότερα τουσ ενόσ νθπιαγωγεία ι δθμοτικά ςχολεία. Aναγκαία θ υλοποίθςθ ενθμερωτικϊν
ςυναντιςεων μεταξφ των εμπλεκομζνων εκπαιδευτικϊν όλων των ςχολικϊν μονάδων
και των δφο βακμίδων, κακϊσ και των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ, ςχετικά με το περιεχόμενο και τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ μετάβαςθσ.
β. Επιςκζψεισ των νθπίων ςτο δθμοτικό
Οργανϊνονται επιςκζψεισ των νθπίων ςτο δθμοτικό, οι οποίεσ πραγματοποιοφνται ςε
ςυνεργαςία με τουσ δαςκάλουσ τθσ Αϋ τάξθσ και τουσ Διευκυντζσ των δθμοτικϊν ςχολείων. Τα παιδιά ξεναγοφνται ςτουσ χϊρουσ του δθμοτικοφ, γνωρίηουν τον Διευκυντι
και τουσ δαςκάλουσ, ζρχονται ςε επαφι με τον τρόπο εργαςίασ, τισ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ και τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Α’ τάξθσ, ςυνεργάηονται με τουσ μικροφσ μακθτζσ ςε
δραςτθριότθτα που ζχει δθμιουργθκεί από κοινοφ από τουσ εκπαιδευτικοφσ των δφο
βακμίδων.
γ. Επιςκζψεισ μακθτϊν και δαςκάλων τθσ Αϋ δθμοτικοφ ςτο Νθπιαγωγείο
Οργανϊνονται επιςκζψεισ των μακθτϊν και δαςκάλων τθσ Αϋ τάξθσ δθμοτικοφ ςτο νθπιαγωγείο.
Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν μαηί με τα νιπια ςε μια οργανωμζνθ δραςτθριότθτα. Οι δά-
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ςκαλοι ζρχονται ςε επαφι με τισ δραςτθριότθτεσ του νθπιαγωγείου, ενϊ επιτυγχάνεται
και ςφςφιξθ ςχζςεων ανάμεςα ςτα νιπια και τα παιδιά του δθμοτικοφ.
δ. Κοινζσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ και εκδθλϊςεισ με το δθμοτικό
Θ ομάδα δράςθσ του νθπιαγωγείου ςχεδιάηει, διοργανϊνει και υλοποιεί ςε ςυνεργαςία
με τθν δαςκάλα τθσ Αϋ τάξθσ δθμοτικοφ και εκελοντζσ γονείσ, δράςεισ και εκδθλϊςεισ,
όπωσ εκδρομζσ, επιςκζψεισ ςε μουςεία, ςχολικζσ εορτζσ, κεατρικά δρϊμενα, τθν ανάπτυξθ ενόσ κεματικοφ ςχεδίου δράςθσ- project π.χ. για τθν ανακφκλωςθ κ.λπ.
ε. Τποςτθρικτικζσ δράςεισ τθσ νθπιαγωγοφ προσ τθν δαςκάλα
α. Προετοιμαςία ατομικοφ φακζλου για κάκε νιπιο, που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ
μζςο άντλθςθσ χριςιμων πλθροφοριϊν από τθν δαςκάλα.
β. Επιςκζψεισ τθσ νθπιαγωγοφ ςτθν Α τάξθ Δθμοτικοφ και υποςτιριξθ του ζργου τθσ
δαςκάλασ, για οριςμζνα παιδιά, αν χρειαςτεί.
ςτ. Ενθμζρωςθ και επιμόρφωςθ των γονζων των νθπίων, ςε ειδικά κζματα που αφοροφν τθ μετάβαςθ
Οργάνωςθ ενθμερωτικϊν και επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων για τουσ γονείσ των νθπίων
ςε κζματα που αφοροφν τθ μετάβαςθ, όπωσ: το πρόγραμμα και οι ςτόχοι του, θ επίδραςθ του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ ςτθ διαδικαςία τθσ μετάβαςθσ, o ρόλοσ τθσ
οικογζνειασ ςτθ μάκθςθ, τα χαρακτθριςτικά ενόσ αναπτυξιακά κατάλλθλου προγράμματοσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ, οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Αϋ τάξθσ δθμοτικοφ και οι επιδιωκόμενοι ςτόχοι κ.λπ. Οι ενθμερϊςεισ μπορεί να πραγματοποιθκοφν
από τουσ εκπαιδευτικοφσ και τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ. Προτείνεται και θ ςυμμετοχι ειδικϊν επιςτθμόνων, όπωσ, ςχολικόσ ψυχολόγοσ, εξειδικευμζνοσ παιδαγωγόσ, μζλθ
των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν.
η. Κοινι επιμόρφωςθ νθπιαγωγϊν και δαςκάλων
Οργάνωςθ επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων για τισ νθπιαγωγοφσ και τισ δαςκάλεσ που
εμπλζκονται ςτθ δράςθ. Οι νθπιαγωγοί ενθμερϊνονται και επιμορφϊνονται για το
Πρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Αϋ τάξθσ δθμοτικοφ, τουσ ςτόχουσ, τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ βακμίδασ και οι δάςκαλοι για τα αντίςτοιχα του νθπιαγωγείου. Επιδιϊκεται θ πρόκλθςθ διαλόγου και θ ανταλλαγι απόψεων. Οι επιμορφϊςεισ
μπορεί να γίνουν από ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ.
2. Οργανωτικζσ δομζσ
Οι οργανωτικζσ δομζσ κακορίηονται ανάλογα με τον αρικμοφ των νθπιαγωγείων που
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ςυμμετζχουν ςτθν υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ. Ορίηεται ποια από τισ προϊςτάμενεσ
νθπιαγωγοφσ κα ζχει τθν ευκφνθ του γενικοφ ςυντονιςμοφ, ποιεσ ομάδεσ δράςεισ κα
δθμιουργθκοφν και ποια άτομα κα τισ ςυντονίηουν. Ο κάκε ςυντονιςτισ αναλαμβάνει
τθ γενικότερθ οργάνωςθ, διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των ενεργειϊν τθσ δράςθσ του. Στισ ομάδεσ δράςθσ μπορεί να ςυμμετζχουν και γονείσ, ενϊ
ςυμμετζχουν ςυμβουλευτικά οι Σχολικοί Σφμβουλοι.
3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ
Για τθν υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου κα γίνει προςπάκεια οι δράςεισ να ενταχκοφν αρχικά ςτο ιςχφον πρόγραμμα και τισ διακζςιμεσ ϊρεσ των εκπαιδευτικϊν.
Μικρζσ προςαρμογζσ και αλλαγζσ ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα είναι απαραίτθτεσ προκειμζνου να υλοποιθκοφν οι δράςεισ των επιςκζψεων και θ υλοποίθςθ των από κοινοφ
δραςτθριοτιτων. Οι επιμορφϊςεισ και οι ενθμερϊςεισ γονζων και εκπαιδευτικϊν προτείνεται να γίνονται απογευματινζσ ϊρεσ.

Ε. Πόροι – Μζςα του ςχεδίου δράςθσ
1. Ανκρϊπινο δυναμικό
Θ μετάβαςθ είναι μια διαδικαςία ςτθν οποία αλλθλεπιδροφν τα νιπια, θ οικογζνειά
τουσ, το νθπιαγωγείο, το δθμοτικό ςχολείο, και το ευρφτερο περιβάλλον. Θ ςυνεργαςία
μεταξφ των εμπλεκομζνων μερϊν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ και επιτυχθμζνθσ μετάβαςθσ των νθπίων ςτο δθμοτικό ςχολείο. Στο ανωτζρω
πλαίςιο, θ επιτυχισ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ απαιτεί τθ ςυμμετοχι ενδοςχολικϊν και
εξωςχολικϊν παραγόντων, οι οποίοι αναλαμβάνουν διακριτοφσ ρόλουσ και ζχουν ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ δράςθσ Αναλυτικότερα, ςτθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ εμπλζκονται:
Τα νιπια
Οι γονείσ
Οι εκπαιδευτικοί (νθπιαγωγοί-δάςκαλοι)
Τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ, (Διευκυντζσ ςχολείων, Σχολικοί Σφμβουλοι)
Ειδικοί επιςτιμονεσ (π.χ. ςχολικόσ ψυχολόγοσ, εξειδικευμζνοσ παιδαγωγόσ, μζλθ
από διάφορεσ υπθρεςίεσ ςτιριξθσ)
2. Χρόνοσ
Ειδικά για το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο δράςθσ ο χρόνοσ υλοποίθςθσ μπορεί να αρχίηει ςτα
μζςα περίπου τθσ μιασ ςχολικισ χρονιάσ (νιπια) και να ςυνεχίηεται μζχρι και τουσ πρϊ-
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τουσ μινεσ τθσ επόμενθσ (μακθτζσ Αϋ τάξθσ δθμοτικοφ).
3. Τλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ
Προτείνεται θ αξιοποίθςθ του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ ςτθ ςχολικι μονάδα.
Οι εκδθλϊςεισ και οι γιορτζσ γίνονται ςτισ αίκουςεσ και τουσ χϊρουσ εκδθλϊςεων που
διακζτουν οι ςχολικζσ μονάδεσ και οι επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ γονζων και εκπαιδευτικϊν μπορεί να πραγματοποιθκοφν ςε ςχολικζσ αίκουςεσ.

4. Οικονομικοί πόροι
Οι οικονομικοί πόροι που κα απαιτθκοφν εξαρτϊνται από το είδοσ και το περιεχόμενο
των δραςτθριοτιτων που κα αναπτυχκοφν. Θ υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ μπορεί
να περιλαμβάνει:
δαπάνεσ μετακίνθςθσ (αςφαλισ μεταφορά παιδιϊν), αν και ςε όςα ςχολεία χρειάηεται
δαπάνεσ για τα ζντυπα, τθ γραφικι φλθ και τα υλικά που απαιτοφνται για τθν εκπόνθςθ των ςχεδίων εργαςίασ
δαπάνεσ διοργάνωςθσ εκδθλϊςεων, εκκζςεων με ζργα των παιδιϊν, εορτϊν, κεατρικϊν δρϊμενων κ.λπ.
5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ
Θμερολόγια (ςυναντιςεων, προγραμματιςμζνων δράςεων, ςχολείου κ.λπ.)
Φόρμεσ παρατιρθςθσ
Μθ δομθμζνθ ςυνζντευξθ για τα παιδιά
Ερωτθματολόγια για τουσ γονείσ των νθπίων
Ερωτθματολόγια προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ για τθν αξιολόγθςθ των
επιμζρουσ ενεργειϊν του ςχεδίου δράςθσ
6. Πθγζσ
Με τθν ομαλι μετάβαςθ ςυνδζκθκε το κζμα τθσ θλικίασ ζναρξθσ τθσ ςχολικισ φοίτθςθσ (Ν. 2327/1995), θ κζςπιςθ τθσ υποχρεωτικισ προςχολικισ εκπαίδευςθσ
(Ν.3518/2006), το ηιτθμα τθσ ςχολικισ ετοιμότθτασ και ο κεςμόσ του ολοιμερου νθπιαγωγείου (Ν. 2525/ 1997), ςκοπόσ του οποίου είναι θ αναβάκμιςθ τθσ προςχολικισ
αγωγισ και θ ολοκλθρωμζνθ προετοιμαςία των νθπίων για το δθμοτικό ςχολείο. Επίςθσ ζχουν αναπτυχκεί καλζσ πρακτικζσ από νθπιαγωγεία ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ.
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Σ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ

Ιαν. -

Μαρτ.-

Ιουλ.-

Φεβρ.

Ιουν

Αυγ.

Σεπ. –
Οκτ.

Νοεμ.Δεκ.

Σχεδιαςμόσ του προγράμματοσ και ενθμζρωςθ εμπλεκομζνων
Eπιμόρφωςθ νθπιαγωγϊν και δαςκάλων
Ενθμζρωςθ και επιμόρφωςθ των γονζων
των νθπίων
Επιςκζψεισ νθπίων ςτο δθμοτικό
Επιςκζψεισ μακθτϊν και δαςκάλων τθσ Αϋ
τάξθσ δθμοτικοφ ςτο νθπιαγωγείο
Εκπαιδευτικζσ δράςεισ και εκδθλϊςεισ
κοινζσ με το δθμοτικό
Υποςτιριξθ του ζργου τθσ δαςκάλασ από
τθν /τισ νθπιαγωγοφσ
Υποςτιριξθ των παιδιϊν από τισ οικογζνειεσ τουσ εν όψει τθσ μετακίνθςθσ τουσ
ςτθν νζα ςχολικι μονάδα το φκινόπωρο
Παρακολοφκθςθ-ανατροφοδότθςθ
δράςθσ

τθσ

Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ
Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του ςχεδίου δράςθσ

Η1. Παρακολοφκθςθ – ανατροφοδότθςθ ενεργειϊν
Θ παρακολοφκθςθ του ςχεδίου δράςθσ γίνεται κατά τθ διάρκεια όλων των ςταδίων τθσ
υλοποίθςισ του. Θ πορεία κάκε ενζργειασ-εργαςίασ αξιολογείται από τα μζλθ τθσ υπεφκυνθσ ομάδασ και παρουςιάηεται ςτθν ολομζλεια. Προτείνεται θ τακτικι ανατροφοδότθςθ, ϊςτε να εκτιμθκεί θ ανάγκθ ςυμπλθρωματικϊν δράςεων, τροποποίθςθσ/ανακεϊρθςθσ του ςχεδίου ι επιμζρουσ ενεργειϊν κ.λπ. Συγκεκριμζνα:
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1. Ενθμζρωςθ εκπαιδευτικϊν και ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ
Θ εξζλιξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενζργειασ παρακολουκείται με τθν καταγραφι των ςυναντιςεων ςτο θμερολόγιο.
2.α. Επιςκζψεισ των νθπίων ςτο δθμοτικό
2.β. Επιςκζψεισ μακθτϊν και δαςκάλων τθσ Αϋ τάξθσ δθμοτικοφ ςτο νθπιαγωγείο.
Θ πραγματοποίθςθ των επιςκζψεων παρακολουκείται με τθν καταγραφι των ςυναντιςεων ςτο θμερολόγιο. Προκειμζνου να υπάρξει διαμορφωτικι αξιολόγθςθ των διαδικαςιϊν και ανατροφοδότθςθ, χριςιμεσ είναι οι μθ δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ και θ παρατιρθςθ κυρίωσ των νθπίων, αλλά και των παιδιϊν τθσ Αϋ τάξθσ δθμοτικοφ, κακϊσ και
ερωτθματολόγια ςτουσ δαςκάλουσ.
3. Κοινζσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ και εκδθλϊςεισ με το δθμοτικό
Θ εξζλιξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενζργειασ μπορεί να παρακολουκείται με μια ςειρά εργαλείων προκειμζνου να βελτιωκεί και να τροποποιθκεί, αν χρειάηεται. Ενδεικτικά αναφζρονται: θ καταγραφι των δράςεων και των εκδθλϊςεων ςτο θμερολόγιο, θ παρατιρθςθ τθσ ςυμμετοχισ νθπίων και των μακθτϊν, θ χριςθ μθ δομθμζνων ςυνεντεφξεων
ςτα παιδιά, ερωτθματολόγια προσ τουσ γονείσ προκειμζνου να διατυπωκεί ο βακμό
ικανοποίθςθσ τουσ, ερωτθματολόγια προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ ι τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ που ςυμμετείχαν.
4. Κοινι επιμόρφωςθ νθπιαγωγϊν και δαςκάλων
Θ ςυγκεκριμζνθ ενζργεια μπορεί να παρακολουκείται με θμερολόγιο καταγραφισ των
ςυναντιςεων και με ερωτθματολόγια προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ για τον βακμό ικανοποίθςθσ τουσ.
5. Ενθμζρωςθ και επιμόρφωςθ των γονζων των νθπίων
Θ ςυγκεκριμζνθ ενζργεια επίςθσ μπορεί να παρακολουκείται με θμερολόγιο καταγραφισ των ςυναντιςεων και με ερωτθματολόγια προσ τουσ γονείσ για τον βακμό ικανοποίθςθσ τουσ ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ.
6. Υποςτιριξθ του ζργου τθσ δαςκάλασ από τθ νθπιαγωγό
Θ δθμιουργία ατομικϊν φακζλων των νθπίων παρακολουκείται με καταγραφι ςτο θμερολόγιο τθσ ομάδασ εργαςίασ. Θ υποςτιριξθ του ζργου τθσ Δαςκάλασ παρακολουκείται με τθν καταγραφι ςτο θμερολόγιο των περιπτϊςεων που ηθτικθκε θ βοικεια
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τθσ νθπιαγωγοφ, κακϊσ και των παρεμβάςεων που χρειάςτθκαν.
Η2. Αξιολόγθςθ του ςχεδίου δράςθσ
Σθμειϊνεται ότι ο ςχεδιαςμόσ και θ επιτυχία ενόσ προγράμματοσ ομαλισ μετάβαςθσ
των νθπίων ςτο δθμοτικό εξαρτάται και από παράγοντεσ, όπωσ θ γειτνίαςθ των ςχολείων (νθπιαγωγείων και δθμοτικϊν), οι ςυνκικεσ των ςχολικϊν χϊρων, θ λειτουργία ι
όχι ολοιμερου νθπιαγωγείου κ.λπ.
Στόχοσ 1: Να εξοικειωκοφν τα νιπια με το περιβάλλον του δθμοτικοφ ςχολείου (χϊροσ,
μακθτζσ, δάςκαλοι-διευκυντισ-εκπαιδευτικι διαδικαςία).
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ επιτυχία του ςτόχου μπορεί να διαφανεί από τθν ανάπτυξθ εκ μζρουσ των νθπίων
μια κετικισ ςτάςθσ για το δθμοτικό ςχολείο με ταυτόχρονθ μείωςθ του αιςκιματοσ
αναςφάλειασ για το νζο και άγνωςτο περιβάλλον. Αυτι μπορεί να προκφψει τόςο από
τισ μθ δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ των νθπίων προσ τθ νθπιαγωγό, όςο και από ερωτθματολόγια προσ τουσ γονείσ.
Στόχοσ 2: Να ενθμερωκοφν οι γονείσ για τθν επίδραςθ του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ ςτθ διαδικαςία τθσ μετάβαςθσ, να υποςτθρίξουν τα νιπια ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και να ςυνεργαςκοφν με εκπαιδευτικοφσ και υπθρεςίεσ.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ επιτυχία του ςτόχου μπορεί να διαφανεί από τθν τροποποίθςθ των αντιλιψεων των
γονζων για τθ διαδικαςία τθσ μετάβαςθσ μζςα από ερωτθματολόγια, κακϊσ και από το
ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτισ εκδθλϊςεισ και τισ κοινζσ δράςεισ. Θ επιτυχισ υποςτιριξθ των νθπίων ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ εξαρτάται και από τθν ανταπόκριςθ γονζων ςτθ ςχετικι επιμόρφωςθ.
Στόχοσ 3: Να αναπτυχκεί ςυνεχισ ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν των δφο βακμίδων που ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ, κακϊσ και ςυνεργαςία του νθπιαγωγείου με τθν
τοπικι κοινωνία.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ επιτυχία του ςτόχου μπορεί να διαφανεί από τισ καταγραφζσ ςτα θμερολόγια τόςο
των ςυναντιςεων, όςο και του αρικμοφ των δραςτθριοτιτων και των εκδθλϊςεων για
τισ οποίεσ ςυνεργάςκθκαν οι εκπαιδευτικοί των δφο βακμίδων και φορείσ τθσ τοπικισ
κοινωνίασ. Μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν και ερωτθματολόγια προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ προκειμζνου να διατυπωκεί ο βακμόσ ικανοποίθςθσ.
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Στόχοσ 4: Να επιμορφωκοφν οι νθπιαγωγοί και οι δάςκαλοι για το ζργο και τθν ιδιαιτερότθτα κάκε βακμίδασ τθσ εκπαίδευςθσ (νθπιαγωγείο-δθμοτικό)
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ επιτυχία του ςτόχου και θ όποια αλλαγι τθ ςτάςθσ τουσ ςχετικά με το ζργο και τθν
ιδιαιτερότθτα κάκε βακμίδασ τθσ εκπαίδευςθσ (νθπιαγωγείο-δθμοτικό) μπορεί να διαφανεί μζςα από ερωτθματολόγια προσ τουσ επιμορφωκζντεσ.
Θ. Ζκκεςθ των αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςθσ
Παρατίκεται θ ζκκεςθ με τα αποτελζςματα του ςχεδίου δράςθσ ςτθν οποία περιλαμβάνονται κζματα, όπωσ: διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ των ομάδων εργαςίασ, διευκζτθςθ προβλθμάτων χρόνου, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, παρεκκλίςεισ του
αρχικοφ ςχεδιαςμοφ και ανακεωριςεισ του ςχεδίου, επιδράςεισ ςε διάφορουσ δείκτεσ,
βακμόσ ικανοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ από τθν εφαρμογι του ςχεδίου
δράςθσ, γενικι εκτίμθςθ τθσ επιτυχίασ του ςχεδίου δράςθσ, προοπτικζσ.
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