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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου (ΑΕΕ), οι εκπαιδευτι-

κοί καλοφνται να εφαρμόςουν διαδικαςίεσ που εκ πρϊτθσ όψεωσ φαίνονται πρωτό-

γνωρεσ. Η αλικεια όμωσ είναι ότι πρόκειται για διαδικαςίεσ οι οποίεσ εφαρμόηονται 

κατά καιροφσ με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο ςτα ςχολεία, ανάλογα με τισ ιδιαίτερεσ ςυν-

κικεσ λειτουργίασ τουσ. Με αυτιν τθν ζννοια, ο «εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ» και οι δι-

αδικαςίεσ εφαρμογισ τθσ ΑΕΕ ςτα ςχολεία δεν προαναγγζλλουν νζεσ, πρόςκετεσ εργα-

ςίεσ, αλλά ςυςτθματοποιοφν το ζργο τθσ αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ ςχολικι μονάδα, ανα-

δεικνφοντασ τθ ςθμαςία τθσ ςυμμετοχισ του εκπαιδευτικοφ ςε αυτι και τα διακριτά 

ποιοτικά χαρακτθριςτικά του εκπαιδευτικοφ ζργου.  

Τα κείμενα του παρόντοσ τόμου αποςκοποφν να βοθκιςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθ 

ςυςτθματικι οργάνωςθ και ανάπτυξθ των διαδικαςιϊν τθσ ΑΕΕ κατά τθ διάρκεια του 

ςχολικοφ ζτουσ. Δίδεται ζμφαςθ ςε ηθτιματα όπωσ θ κατανόθςθ τθσ αλλθλεξάρτθςθσ 

και τθσ αλλθλεπίδραςθσ των επιμζρουσ διαδικαςιϊν μεταξφ τουσ, ο κακοριςμόσ εφι-

κτϊν ςτόχων, θ τιρθςθ ςτακερϊν βθμάτων κατά τθν εφαρμογι τουσ, και θ δθμιουργία 

των προχποκζςεων για τθν εδραίωςθ των αλλαγϊν ςτισ δομζσ, τθ λειτουργία και τθν 

κουλτοφρα του ςχολείου.  



 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ 

 

1. Ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ  

Ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ ςυνιςτά βαςικό εργαλείο για τθν οργάνωςθ και διαχείριςθ 

του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτο ςχολείο. Περιλαμβάνει ζνα ςφνολο ςυςτθματικϊν, ςυλ-

λογικϊν και ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν, που αναπτφςςονται από τουσ παράγοντεσ τθσ 

ςχολικισ μονάδασ με ςκοπό τθν ενδυνάμωςι τθσ και τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματι-

κότθτασ του ζργου τθσ. Αποτελεί μια εξελικτικι διαδικαςία μάκθςθσ, ςυνεργαςίασ, 

ςυμμετοχικισ ευκφνθσ και αυτοβελτίωςθσ όλων των παραγόντων του ςχολείου που 

επιχειρεί να απαντιςει ςτα ερωτιματα: 

 Ποια είναι θ ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτο ςχολείο μασ ςιμερα; 

 Ποφ κζλουμε να φτάςουμε; και 

 Τι πρζπει να κάνουμε και πϊσ πρζπει να το κάνουμε για να φτάςουμε εκεί που 

κζλουμε; 

 

Κεντρικι κζςθ ςτον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό κατζχουν οι εξισ διαδικαςίεσ: 

 H αποτίμθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου με ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ αυτοαξιο-

λόγθςθσ που οδθγοφν ςτθ διαπίςτωςθ των ςθμείων υπεροχισ και αδυναμιϊν του 

ςχολείου. 

 Ο ςχεδιαςμόσ και ο προγραμματιςμόσ του εκπαιδευτικοφ ζργου που περιλαμβά-

νει όλεσ εκείνεσ τισ  ενζργειεσ που κακορίηουν τουσ ςτόχουσ του ςχολείου, κακϊσ 

και τα κατάλλθλα μζςα για τθν επίτευξι τουσ και ςυνδζονται, μεταξφ άλλων, με τα 

ηθτιματα του οράματοσ του ςχολείου, τθσ θγεςίασ και τθσ λειτουργίασ του Συλλό-

γου Διδαςκόντων.  

 Η επιλογι και διαμόρφωςθ ςχεδίων δράςθσ για τθν πραγμάτωςθ των επιλεγμζ-

νων ςτόχων και τθν ενίςχυςθ ι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ςυγκεκριμζνων πτυχϊν τθσ 

ςχολικισ πραγματικότθτασ. 

 

2. Παράγοντεσ που επθρεάηουν τον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό  

Ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ αποτελεί μια ςφνκετθ διαδικαςία, θ οποία επθρεάηεται 

από διάφορουσ παράγοντεσ, όπωσ: 

 



2.1. Ο ςυντονιςμόσ τθσ διαδικαςίασ και θ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν  

Ο ςχεδιαςμόσ αποτελεί μια ηωντανι και δυναμικι διαδικαςία, θ οποία ενςωματϊνεται 

ςτθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία του ςχολείου. Τθ γενικι ευκφνθ του ςυντονιςμοφ τθσ 

διαδικαςίασ ζχει ο Διευκυντισ του ςχολείου. Δεν κεωρείται αποτελεςματικό, αλλά οφτε 

και εφικτό να εμπλζκονται όλοι οι εκπαιδευτικοί ςτισ διαδικαςίεσ του ςχεδιαςμοφ. Γι’ 

αυτό και ο αρικμόσ των εκπαιδευτικϊν που ςυμμετζχουν ςτον ςχεδιαςμό και οι ειδικό-

τεροι ρόλοι που αναλαμβάνουν ςτο πλαίςιο των ομάδων εργαςίασ μπορεί να διαφζ-

ρουν από ςχολείο ςε ςχολείο. Σε κάκε περίπτωςθ, ωςτόςο, θ ενεργόσ ςυμμετοχι των 

εκπαιδευτικϊν ςε κάκε ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ, θ ςυλλογικι λιψθ αποφάςεων και θ 

ανάπτυξθ ςχζςεων ιςοτιμίασ και ςυνεργαςίασ ενιςχφουν τθν αποδοχι, τθν εγκυρότθτα 

και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διαδικαςίασ. 

 

2.2. Η ιεράρχθςθ των προτεραιοτιτων του ςχολείου και θ επιλογι ενόσ ρεαλιςτι-

κοφ και εφικτοφ αρικμοφ δράςεων 

Ιδιαίτερθ παράμετρο του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ αποτελεί θ ιεράρχθςθ των προτε-

ραιοτιτων του ςχολείου, οι οποίεσ προκφπτουν από τθν αποτίμθςθ του εκπαιδευτικοφ 

ζργου.  

 Η ιεράρχθςθ των προτεραιοτιτων για δράςθ αποτελεί ουςιϊδθ διαδικαςία, θ οποία 

ςυνδζει οργανικά τον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό με τισ πραγματικζσ αδυναμίεσ και τισ 

δυνατότθτεσ του ςχολείου.    

Με τθ διαδικαςία αυτι προςδιορίηονται  οι ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι που το ςχολείο κεω-

ρεί ρεαλιςτικοφσ και απαραίτθτουσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ 

ζργου. 

Το ςχολείο πρζπει να ςχεδιάηει και να  υλοποιεί ζνα ρεαλιςτικό και εφικτό αρικμό δρά-

ςεων (καλφτερα αποτελζςματα προκφπτουν από μικρζσ και εςτιαςμζνεσ προςπάκειεσ). 

Επίςθσ, είναι αναγκαίο να προωκεί τθν εμπλοκι όςο το δυνατόν περιςςότερων ςχολι-

κϊν παραγόντων ςτθν υλοποίθςι τουσ. Κατά τον κακοριςμό των προτεραιοτιτων για 

δράςθ κρίνεται ςκόπιμο να λθφκοφν υπόψθ οι ακόλουκεσ ιςορροπίεσ:  

α) μεταξφ βραχυπρόκεςμων (μικρότερων του ενόσ ζτουσ) και μακροπρόκεςμων προτε-

ραιοτιτων,  

β) μεταξφ του προγραμματιςμοφ νζων προτεραιοτιτων για δράςθ και τθσ «εδραίωςθσ» 

των αποτελεςμάτων από ιδθ εφαρμοςμζνεσ δράςεισ,  

γ) μεταξφ κεμελιωδϊν (που ςυνδζονται με δράςεισ «υποδομισ») και δευτερευουςϊν 

προτεραιοτιτων, κακϊσ οι πρϊτεσ είναι εκείνεσ που προςφζρουν τθ βάςθ για τθν ανά-

πτυξθ των δεφτερων.  

 



2.3. Η προςαρμογι ςτισ ιδιαιτερότθτεσ του ςχολείου  

Ο ςχεδιαςμόσ αποτελεί αποδοτικό εργαλείο διαχείριςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ 

και ςυνδζεται με διάφορεσ πτυχζσ του εκπαιδευτικοφ ζργου (διδαςκαλία και μάκθςθ, 

οργάνωςθ και διοίκθςθ, κλίμα και ςχζςεισ, κουλτοφρα του ςχολείου κ.ά.). Οφείλει, ω-

ςτόςο, κάκε φορά να αντιμετωπίηει το ςχολείο ωσ «όλον» λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ι-

διαίτερεσ ςυνκικεσ και τισ ανάγκεσ του. Κάκε ςχολείο προςεγγίηει και υλοποιεί με δια-

φορετικό τρόπο τθ βελτίωςι του, ανάλογα με τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ και τθν κουλτοφ-

ρα του. Γι’ αυτό και ο ςχεδιαςμόσ πρζπει να είναι ευζλικτοσ ϊςτε να προςαρμόηεται ςε 

τροποποιιςεισ και αλλαγζσ, ανάλογα με τισ μεταβολζσ ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα, θ 

οποία επθρεάηεται από διάφορουσ ενδοςχολικοφσ και εξωςχολικοφσ παράγοντεσ.  

2.4. Η παρακολοφκθςθ και θ αξιολόγθςθ των δράςεων 

Η ςυνεχισ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ των δράςεων για βελτίωςθ 

είναι απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ότι θ όλθ πορεία είναι 

ικανοποιθτικι και ότι επιτυγχάνονται τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα. 

Είναι ςθμαντικό, επίςθσ, οι διαδικαςίεσ να χαρακτθρίηονται από εγκυρότθτα και αξιο-

πιςτία, να βαςίηονται δθλαδι ςτθ ςυςτθματικι ςυλλογι δεδομζνων και τθν αξιοποίθςθ 

των εκπαιδευτικϊν τεκμθρίων και όχι ςε επιφανειακζσ εκτιμιςεισ ι απλζσ εντυπϊςεισ.  



 

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΕΕ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΔΤΟ ΚΤΚΛΩΝ  

ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΗ ΔΙΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ 

 

Στο ςχιμα απεικονίηεται ςυνοπτικά θ ανάπτυξθ των διαδικαςιϊν τθσ ΑΕΕ ςτο πλαίςιο 

των δφο κφκλων αξιολόγθςθσ: α) του ετιςιου κφκλου λειτουργίασ του ςχολείου και β) 

του κφκλου των ςχεδίων δράςθσ. 

 

 

 

 

 



 

Ι. ΒΑΙΚΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΕΕ ΚΑΣΑ ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΕΣΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ     

 

Ειςαγωγι  

Οι διαδικαςίεσ που αναπτφςςει θ ςχολικι μονάδα κατά το πρϊτο ζτοσ τθσ εφαρμογισ 

του κεςμοφ τθσ ΑΕΕ αποςκοποφν ςτθν ςταδιακι ειςαγωγι τθσ «κουλτοφρασ αξιολόγθ-

ςθσ» ςτο ςχολείο, και περιλαμβάνουν όλεσ τισ βαςικζσ διαδικαςίεσ τθσ ΑΕΕ (προγραμ-

ματιςμοφ, αποτίμθςθσ, διερεφνθςθσ, ιεράρχθςθσ προτεραιοτιτων, επιλογισ ςχεδίων 

δράςθσ, αξιολόγθςθσ).  

Διακρίνονται, για τεχνικοφσ λόγουσ, ςε διαδικαςίεσ πρϊτου και δευτζρου τετραμινου 

του ςχολικοφ ζτουσ.  

Στο αϋ τετράμθνο οι διαδικαςίεσ περιλαμβάνουν : 

 α) τον Ετιςιο Προγραμματιςμό,  

β) τθ Γενικι Εκτίμθςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου και  

γ) τθ υςτθματικι Διερεφνθςθ επιλεγμζνων δεικτϊν.   

 

Οι διαδικαςίεσ του βϋ τετραμινου αφοροφν :  

α) τθν Ιεράρχθςθ Προτεραιοτιτων και τθ διαμόρφωςθ Σχεδίων Δράςθσ και  

β) τθν υποβολι τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ 

Κάκε μια από τισ διαδικαςίεσ ζχει το δικό τθσ ειδικό βάροσ ςτθν αξιολόγθςθ του εκπαι-

δευτικοφ ζργου, αλλά και ιδιαίτερο ςκοπό, περιεχόμενο και μεκόδουσ εργαςίασ.  

Οι διαδικαςίεσ που περιγράφονται ςτον παρόντα τόμο ςυνοδεφονται από εκπαιδευτικό 

υλικό που περιλαμβάνεται αντίςτοιχα ςτουσ Τόμουσ ΙΙΙ: Μεθοδολογία και Εργαλεία Δι-

ερεφνηςησ, IV: Σχζδια Δράςησ: Πλαίςιο Ανάπτυξησ και Παραδείγματα και V: Σχζδια Εκ-

θζςεων Αξιολόγηςησ, και καλφπτουν το ςφνολο των πεδίων και των δεικτϊν ποιότθτασ 

του εκπαιδευτικοφ ζργου. Το υλικό μπορεί να αξιοποιθκεί κατά περίπτωςθ ςε όλεσ τισ 

διαδικαςίεσ τθσ ΑΕΕ.    



 

1. Ο Eτιςιοσ Προγραμματιςμόσ και θ υλοποίθςθ του ςχολικοφ προγράμμα-

τοσ 

1.1. Ο Προγραμματιςμόσ του ςχολικοφ ζτουσ 

Ο ετιςιοσ προγραμματιςμόσ αποτελεί βαςικι λειτουργία τθσ οργάνωςθσ και τθσ διοί-

κθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Πραγματοποιείται ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ με βά-

ςθ τα αποτελζςματα τθσ αποτίμθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου, λαμβάνοντασ ταυτό-

χρονα υπόψθ τισ νζεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ ι τισ ενδεχόμενεσ αλλαγζσ που ζχουν ε-

πζλκει, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςυνοχι και θ ςυνζχεια ςτθ λειτουργία του ςχολείου. 

Αφορά τισ κακθμερινζσ και άμεςεσ λειτουργίεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτο πλαίςιο τθσ 

υλοποίθςθσ του ςχολικοφ προγράμματοσ τόςο ςτο επίπεδο τθσ ςχολικισ μονάδασ όςο 

και ςτο επίπεδο τάξεων και τμθμάτων, και περιλαμβάνει τον κακοριςμό των ςτόχων τθσ 

κακϊσ και τα κατάλλθλα μζςα για τθν επίτευξι τουσ. Η Διεφκυνςθ και ο Σφλλογοσ Δι-

δαςκόντων προγραμματίηουν τισ επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ και κακορίηουν διαδικαςί-

εσ παρακολοφκθςθσ και ανατροφοδότθςθσ. Παράλλθλα, εςτιάηουν ςτθν επίλυςθ των 

προβλθμάτων και των αδυναμιϊν για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονά-

δασ και ιεραρχοφν τισ προτεραιότθτεσ με ςκοπό τθν ανάπτυξθ ςχεδίων δράςθσ για τθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου.  

Ο ετιςιοσ προγραμματιςμόσ του ςχολείου ςυνδζεται με διάφορεσ πτυχζσ του ςχολικοφ 

προγράμματοσ, όπωσ : 

 Εποπτεία και διαχείριςθ υποδομϊν και διακζςιμων υλικϊν πόρων 

 ∆ιαχείριςθ των οικονοµικϊν του ςχολείου  

 Οργάνωςθ και διοίκθςθ του ςχολείου  

 Οργάνωςθ, ςυντονιςμόσ και ανάπτυξθ του Προγράμματοσ Σπουδϊν 

 Κατανομι και αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ (Ωρολόγιο πρόγραμμα, ανά-

κεςθ διδακτικοφ – εξωδιδακτικοφ ζργου) 

 Προγραμματιςμόσ εκδθλϊςεων, εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων κ.λπ. 

 Ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν ςυνεργαςιϊν ςε ενδοςχολικό επίπεδο (ενδοςχολικι επι-

μόρφωςθ, διδακτικζσ πρακτικζσ, κ.ά.) 

 Ανάπτυξθ ςχεδίων δράςθσ και παρεμβάςεων αντιςτάκμιςθσ και υποςτιριξθσ 

 Επικοινωνία και ανάπτυξθ ςχζςεων με τθν μακθτικι κοινότθτα  

 Συνεργαςίεσ με φορείσ (Σχολικι Επιτροπι, Σφλλογο Γονζων, Φορείσ τθσ τοπικισ κοι-

νωνίασ). 

 



1.2. Η υλοποίθςθ του ςχολικοφ προγράμματοσ 

Η υλοποίθςθ του ςχολικοφ προγράμματοσ βαςίηεται ςτο ςχιμα Π-Ε-Α-Ε-Α, αφορά ςε 

κάκε επιμζρουσ δραςτθριότθτα ι ςφνολο δράςεων που υλοποιείται ςτθ ςχολικι μονά-

δα και αναδεικνφει το ςυνεχζσ του εκπαιδευτικοφ ζργου κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ 

χρονιάσ. 

Ιδιαίτερθ ςθμαςία κατά τθν υλοποίθςθ του ςχολικοφ προγράμματοσ ζχει θ διαδικαςία 

τθσ παρακολοφκθςθσ, τθσ ενδιάμεςθσ αξιολόγθςθσ και ανατροφοδότθςθσ. Τα αποτελζ-

ςματα τθσ ενδιάμεςθσ αξιολόγθςθσ/ ανατροφοδότθςθσ ςυμβάλλουν ϊςτε θ ςχολικι 

μονάδα να προβαίνει ςτθ λιψθ μζτρων ι ςτθν τροποποίθςθ του αρχικοφ προγραμμα-

τιςμοφ, όπου απαιτείται, με ςκοπό τθν προςαρμογι ςε νζα δεδομζνα ι τθ βελτίωςθ 

των διαδικαςιϊν. 



 

2. Η Γενικι Εκτίμθςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου 

Η διαδικαςία αναπτφςςεται ςτθν αρχι του αϋ τετραμινου του ςχολικοφ ζτουσ και αφο-

ρά τθ διατφπωςθ μιασ πρϊτθσ εκτίμθςθσ για τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία του ςχο-

λείου ςτο ςφνολο των τομζων και των δεικτϊν που ςυνκζτουν τθν ποιότθτα του εκ-

παιδευτικοφ ζργου. Με τθ διαδικαςία αυτι οι ςχολικζσ μονάδεσ επιςθμαίνουν τισ αδυ-

ναμίεσ και  τα αξιόλογα επιτεφγματα του ςχολείου, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτα μζλθ 

τθσ ςχολικισ κοινότθτασ να αποκτιςουν μια ςυνολικι εικόνα τθσ κατάςταςθσ του ςχο-

λείου και να αναδείξουν τισ περιοχζσ που κατά προτεραιότθτα πρζπει να διερευνι-

ςουν ςυςτθματικότερα. 

Η Γενικι αυτι Εκτίμθςθ επαναλαμβάνεται μόνον όταν ο φλλογοσ Διδαςκόντων κρίνει 

ότι ζχει λόγουσ να επανεκτιμιςει τθν κατάςταςθ (π.χ. ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθ ςφνκε-

ςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, αλλαγι Δ/ντι του ςχολείου κ.λπ.). 

2.1. Ποιοι ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία και πϊσ αυτι εκτυλίςςεται 

Ανάλογα με τον αρικμό των μελϊν του Συλλόγου Διδαςκόντων, θ διαδικαςία τθσ Γενι-

κισ Εκτίμθςθσ αναπτφςςεται με τθν εργαςία των ςυμμετεχόντων ςτθν ολομζλεια ι και 

ςε επιμζρουσ ομάδεσ εργαςίασ. 

Στθ διαδικαςία ςυμμετζχουν οι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ και εκπρόςωποι 

των μακθτϊν και των γονζων, οι οποίοι επιλζγονται από τα αντίςτοιχα ςυλλογικά τουσ 

όργανα με κριτιριο το ενδιαφζρον, τθν ικανότθτα και τθ δζςμευςι τουσ για ουςιαςτικι 

ςυμμετοχι ςε επιμζρουσ διαδικαςίεσ του ςχολείου. Ωςτόςο, θ τελικι απόφαςθ για τθ 

ςυμμετοχι των μακθτϊν και των γονζων εξαρτάται από τον Σφλλογο Διδαςκόντων. Συ-

νιςτάται όμωσ θ εμπλοκι τουσ ςτθ διαδικαςία, προκειμζνου θ εκτίμθςθ για τθν εικόνα 

του ςχολείου που κα προκφψει να είναι ςυνκετότερθ και εγκυρότερθ. Σε πολυπλθκείσ 

Συλλόγουσ Διδαςκόντων μπορεί να αυξάνεται και ο αρικμόσ των εκπροςϊπων των γο-

νζων και των μακθτϊν ςφμφωνα με τθν κρίςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων. Προτείνεται 

ο αρικμόσ των εκπροςϊπων των γονζων και των μακθτϊν, ακροιςτικά, να μθν υπερ-

βαίνει τον αρικμό των μελϊν του Συλλόγου Διδαςκόντων, εκτόσ εάν ο Σφλλογοσ Διδα-

ςκόντων αποφαςίςει διαφορετικά. 

Σε κάκε ομάδα εργαςίασ μπορεί να ςυμμετζχει και εκπρόςωποσ των γονζων και των 

μακθτϊν. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ςυμμετζχει εκπρόςωποσ, είτε των γονζων, είτε 

των μακθτϊν.   

Στισ εργαςίεσ τθσ ολομζλειασ και κάκε ομάδασ χωριςτά ζνα μζλοσ επιλζγεται και ανα-

λαμβάνει το ρόλο του ςυντονιςτι και κάποιο άλλο μζλοσ αναλαμβάνει το ζργο τθσ τι-

ρθςθσ των πρακτικϊν. Προτείνεται θ ςυςτθματικι καταγραφι των ςθμαντικϊν εργα-

ςιϊν τθσ ομάδασ και θ χριςθ θμερολογίου.  

Στθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων αποφαςίηει: 



 ποιοι κα ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία, 

 τον γενικότερο τρόπο εργαςίασ, όπωσ τον χωριςμό των ςυμμετεχόντων ςε επιμζ-

ρουσ ομάδεσ και τθ ςφνκεςθ των ομάδων, 

 τα άτομα που ορίηονται ωσ ςυντονιςτζσ και πρακτικογράφοι, και 

 το χρονοδιάγραμμα για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ.  

Σχετικά με τθ διαβοφλευςθ για τθ Γενικι Εκτίμθςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου προτείνε-

ται θ ακόλουκθ διαδικαςία:  

Η διαβοφλευςθ βαςίηεται ςτθν οργανωμζνθ ςυηιτθςθ των ςυμμετεχόντων ςχετικά με 

το παρεχόμενο εκπαιδευτικό ζργο ςτο ςχολείο. Κάκε ςυμμετζχων εκτιμά προςωπικά 

τθν κατάςταςθ του ςχολείου ωσ προσ τουσ επιμζρουσ τομείσ ποιότθτασ και κατακζτει 

τθν άποψι του αιτιολογθμζνθ. Τα μζλθ κάκε ομάδασ ςυνζρχονται ςε ςυνεδρίεσ (μία ι 

δφο το πολφ) και παρακζτουν τισ απόψεισ τουσ για τθν κατάςταςθ και τθ λειτουργία 

του ςχολείου ςε κάκε ζναν από τουσ τομείσ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Μζςα από τον 

διάλογο, τθ διαπραγμάτευςθ και τθν επεξεργαςία όλων των κζςεων και των απόψεων 

που διατυπϊνονται, τα μζλθ τθσ ομάδασ επιχειροφν να καταλιξουν ςε ζνα αποτζλεςμα 

για κάκε τομζα ποιότθτασ που κα ζχει τθν αποδοχι όλων των ςυμμετεχόντων. Για τθ 

διαμόρφωςθ τθσ κοινϊσ αποδεκτισ κζςθσ για τθν εικόνα του ςχολείου είναι ςθμαντικό 

να εκτιμθκοφν από τουσ ςυμμετζχοντεσ τα ςτοιχεία που είναι άμεςα διακζςιμα ςτθ 

ςχολικι μονάδα (από το αρχείο τθσ, από ςτατιςτικά δεδομζνα  κ.λπ.) ςχετικά με τθν 

κατάςταςθ και τθ λειτουργία τθσ. Η αξία τθσ διαδικαςίασ ζγκειται ςτθν ποιότθτα του 

διαλόγου, ςτθν παρουςίαςθ και τθν αξιοποίθςθ των διακζςιμων ςτοιχείων κακϊσ και 

ςτθ χριςθ των τεκμθριωμζνων επιχειρθμάτων. 

Η εργαςία ςυμπλθρϊνεται με τθν καταγραφι τθσ κοινϊσ αποδεκτισ κζςθσ τθσ ομάδασ 

ςχετικά με τθ γενικι εικόνα του ςχολείου ςε κάκε δείκτθ αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτι-

κοφ ζργου, κακϊσ και με τθν ανάδειξθ των δεικτϊν που κεωροφνται περιςςότερο επι-

τυχείσ ι προβλθματικοί για το ςχολείο. Ταυτόχρονα, ορίηονται και οι δείκτεσ για τουσ 

οποίουσ κρίνεται απαραίτθτθ μια ςυςτθματικότερθ διερεφνθςθ.  

Σε ςυνάντθςθ τθσ ολομζλειασ παρουςιάηονται και ςυηθτοφνται τα αποτελζςματα, ςτα 

οποία κατζλθξαν οι ομάδεσ εργαςίασ. Γίνεται ςφνκεςθ ςυμπεραςμάτων και θ ςχολικι 

μονάδα διαμορφϊνει και καταγράφει μια ενιαία κζςθ για τθ γενικι εικόνα του ςχολεί-

ου, επιςθμαίνοντασ ιδιαίτερα τα ςθμεία υπεροχισ και τισ αδυναμίεσ του. Στθν περί-

πτωςθ που δεν επιτευχκεί ςυναίνεςθ για τθν κατάςταςθ του ςχολείου ωσ προσ κάποιον 

τομζα, καταγράφονται τα δφο 'πλειοψθφικά' αποτελζςματα ςτο πλαίςιο τθσ ομάδασ. 

Η διαδικαςία ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ τθσ Ζκκεςθσ τθσ Γενικισ Εκτίμθςθσ, ςτθν 

οποία περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων, θ καταγραφι τθσ διαδικαςίασ που ακολουκι-

κθκε, οι αιτιολογθμζνεσ τελικζσ κζςεισ με ζμφαςθ ςτα ςθμεία υπεροχισ και ςτισ αδυ-

ναμίεσ του ςχολείου, κακϊσ και οι τομείσ που επιλζχκθκαν για ςυςτθματικότερθ διε-



ρεφνθςθ. Σχζδιο ςφνταξθσ τθσ Ζκκεςθσ για τθ Γενικι Εκτίμθςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου 

περιλαμβάνεται ςτον Τόμο V τθσ ΑΕΕ. 

Εκτιμάται ότι με ςυντονιςμζνεσ ςυηθτιςεισ των ςυμμετεχόντων και προετοιμαςμζνεσ 

ειςθγιςεισ των ομάδων, θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ δεν απαιτεί περιςςότερεσ από 

2-4 ςυνεδριάςεισ. 

2.2. Πϊσ αποτυπϊνονται τα αποτελζςματα τθσ ςυηιτθςθσ 

Τα αποτελζςματα τθσ ςυηιτθςθσ για τθν εικόνα του ςχολείου αποτυπϊνονται περι-

γραφικά με τθ μορφι αιτιολογθμζνθσ αξιολογικισ κρίςθσ και ποςοτικά με τθ χριςθ 

τετραβάκμιασ αρικμθτικισ κλίμακασ (1-4) για κάκε περιοχι του εκπαιδευτικοφ ζργου, 

όπου:  

4 = πολφ καλι (εικόνα χωρίσ προβλιματα)  

3 = καλι (τα κετικά ςτοιχεία περιςςότερα από τα αρνθτικά)  

2 = μζτρια (τα προβλιματα είναι περιςςότερα από τα κετικά ςτοιχεία) 

1 = προβλθματικι (αρκετά ςοβαρά προβλιματα). 

Στθν περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί ςυναίνεςθ για τον όποιο δείκτθ:  

α) ςε επίπεδο ομάδασ, καταγράφονται τα δφο «πλειοψθφικά» αποτελζςματα 

β) ςτθν ολομζλεια, υιοκετείται και καταγράφεται θ γνϊμθ τθσ αυξθμζνθσ πλειοψθφίασ, 

δθλαδι των δφο τρίτων τθσ ολομζλειασ. 



 

3. υςτθματικι  Διερεφνθςθ επιλεγμζνων δεικτϊν του εκπαιδευτικοφ ζργου 

ςτο ςχολείο 

H Γενικι Εκτίμθςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ςυμπλθρϊνεται από τθ διαδικαςία τθσ ςυ-

ςτθματικισ αποτίμθςθσ οριςμζνων δεικτϊν του εκπαιδευτικοφ ζργου, οι οποίοι είτε 

επιλζχκθκαν κατά τθ διαδικαςία τθσ Γενικισ Εκτίμθςθσ είτε προκφπτουν από περιφε-

ρειακζσ ι εκνικζσ προτεραιότθτεσ. Με απόφαςθ τθσ ολομζλειασ δθμιουργοφνται ομά-

δεσ εργαςίασ, οι οποίεσ προχωροφν ςε μια ενδελεχζςτερθ και ςε βάκοσ διερεφνθςθ 

των επιλεγμζνων δεικτϊν, ανάλογα με τον αρικμό των μελϊν τθσ και τισ δυνατότθτεσ 

του ςχολείου. Στόχοσ  είναι να αποκτιςει το ςχολείο εγκυρότερθ γνϊςθ τθσ κατάςτα-

ςθσ που βρίςκεται προκειμζνου να επιλζξει τα κατάλλθλα ςχζδια δράςθσ που κα ςυμ-

βάλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου.    

Στον αρικμό των δεικτϊν που επιλζγονται για Συςτθματικι Διερεφνθςθ δεν περιλαμβά-

νονται δείκτεσ που αφοροφν ςτα δεδομζνα του ςχολείου, όπωσ «υλικοτεχνικι υποδο-

μι», «οικονομικοί πόροι», «διδακτικό προςωπικό του ςχολείου»  κτλ., για τουσ οποίουσ 

ςυγκεντρϊνονται εφκολα ςτοιχεία από το αρχείο του ςχολείου (επιπλζον, πολλά από τα 

ςτοιχεία αυτά δεν αλλάηουν κάκε χρονιά, όπωσ για παράδειγμα ο αρικμόσ των αικου-

ςϊν διδαςκαλίασ). Αντίκετα, δείκτεσ όπωσ «διδακτικι διαδικαςία», «μακθςιακι διαδι-

καςία», «ςχζςεισ εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν» κτλ. απαιτοφν ςυνκετότερθ διερεφνθςθ 

(π.χ. καταςκευι εργαλείων, ςυλλογι δεδομζνων κτλ.). 

Γονείσ και μακθτζσ, φςτερα από απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων και ανάλογα με 

τθ φφςθ τθσ υπό διερεφνθςθ περιοχισ, μπορεί να αξιοποιοφνται είτε ωσ ςυνεργάτεσ, 

είτε ωσ πθγζσ άντλθςθσ πλθροφοριϊν. 

Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει το μζροσ τθσ διαδικαςίασ που αφορά ςτθν επιλογι 

των μεκόδων και των εργαλείων διερεφνθςθσ (διατφπωςθ ερωτθμάτων, καταγραφι 

δεδομζνων, ςφνταξθ ερωτθματολογίων, ςχζδια ςυνεντεφξεων, μορφζσ παρατιρθςθσ) 

που κα χρθςιμοποιιςουν οι εκπαιδευτικοί. Το υλικό για τθ διερεφνθςθ των επιμζρουσ 

δεικτϊν παρατίκεται αναλυτικά ςτον τόμο ΙΙΙ: «Μεκοδολογία και Εργαλεία Διερεφνθ-

ςθσ»).  

3.1. Ανάπτυξθ τθσ διαδικαςίασ ςτθν ολομζλεια 

Η ολομζλεια επιλζγει κατά προτεραιότθτα τουσ δείκτεσ που κρίνει ότι χριηουν ςυςτθ-

ματικισ διερεφνθςθσ και για κάκε δείκτθ ποιότθτασ που κα διερευνιςει διαμορφϊνει 

ςυγκεκριμζνο ςχζδιο αξιολόγθςισ του. 

Ειδικότερα:  

 Επιςθμαίνει τισ πτυχζσ του δείκτθ που κα διερευνθκοφν κζτοντασ τα ερευνθτικά 

ερωτιματα. 



 Ορίηει τα κριτιρια που κεωρεί ότι προςδιορίηουν τθν ποιότθτα του δείκτθ. Τα κρι-

τιρια αυτά κα χρθςιμοποιθκοφν για ςφγκριςθ με τα αποτελζςματα που κα προκφ-

ψουν από τθ ςυςτθματικι αξιολόγθςθ και για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων. 

 Αποφαςίηει ποιεσ είναι οι καταλλθλότερεσ πθγζσ για τθν άντλθςθ των πλθροφο-

ριϊν (π.χ. κα είναι οι γονείσ ι/και οι μακθτζσ;). 

 Ορίηει τισ τεχνικζσ που προςφζρονται περιςςότερο για τθ ςυλλογι των πλθροφο-

ριϊν (π.χ. ςυηθτιςεισ ςτθν ολομζλεια, ερωτθματολόγια, παρατιρθςθ, εξζταςθ ερ-

γαςιϊν των μακθτϊν, ανάλυςθ εγγράφων κτλ.). 

 Αξιοποιεί, όπου είναι δυνατόν, πλθροφορίεσ που είναι ιδθ διακζςιμεσ ςτο ςχολείο. 

 Κατανζμει ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ ςε ομάδεσ και μζλθ. 

 Ορίηει το χρονοδιάγραμμα ολοκλιρωςθσ τθσ διερεφνθςθσ του δείκτθ. 

 3.2. Δράςεισ των ομάδων εργαςίασ κατά τθ διαδικαςία τθσ υςτθματικισ Διερεφ-

νθςθσ 

Τα μζλθ τθσ κάκε ομάδασ, για τθ διερεφνθςθ ενόσ δείκτθ: 

 Καταςκευάηουν, όπου αυτό απαιτείται και με βάςθ ενδεικτικά υποδείγματα, τα κα-

τάλλθλα εργαλεία για τθν άντλθςθ των πλθροφοριϊν (ερωτθματολόγιο, ςχζδιο ςυ-

νζντευξθσ, ςχζδιο παρατιρθςθσ κτλ.). 

 Προχωροφν ςτθ ςυλλογι και τθν ανάλυςθ των δεδομζνων. 

 Καταγράφουν τθ διαδικαςία και τα αποτελζςματα που προζκυψαν, προχωρϊντασ 

ςε μια πρϊτθ ερμθνεία των αποτελεςμάτων. 

 Καταλιγουν ςε ςυμπεράςματα για τθν περιοχι που διερευνικθκε και κακορίηουν 

ςυγκεκριμζνεσ προτεραιότθτεσ για δράςθ. 

 Μεταφζρουν τα ςυμπεράςματά τουσ ςτθν ολομζλεια. 

3.3. Ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ - τελικι απόφαςθ τθσ ολομζλειασ 

Στθν περίπτωςθ τθσ παράλλθλθσ διερεφνθςθσ περιςςοτζρων δεικτϊν, παρουςιάηονται 

ςτθν ολομζλεια τα ςυμπεράςματα από τθ διερεφνθςθ τθσ κάκε περιοχισ, κακϊσ και οι 

προτεραιότθτεσ για δράςθ που αποφαςίςτθκαν ςτισ επιμζρουσ ομάδεσ. Στθ ςυνζχεια 

ςυντίκεται θ τελικι κζςθ του ςχολείου ωσ προσ τισ περιοχζσ που διερευνικθκαν (ςυ-

μπεράςματα, προτεραιότθτεσ για δράςθ). Ειδικότερα, θ ολομζλεια: 

 Ακοφει τθν ειςιγθςθ τθσ ομάδασ και μελετά τα δεδομζνα λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

ερμθνείεσ τθσ ομάδασ 

 Συνκζτει τισ ερμθνείεσ, αξιολογϊντασ τισ τεχνικζσ που εφαρμόςτθκαν και τισ πθγζσ 

από τισ οποίεσ αντλικθκαν τα δεδομζνα 

 Σε περίπτωςθ διαφωνιϊν, προςπακεί να καταλιξει ςε ενιαία κζςθ, εξαντλϊντασ 

τθν επιχειρθματολογία 



 Αν, παρά τισ προςπάκειεσ, αυτό δεν επιτευχκεί, καταγράφονται οι δφο πλειοψθ-

φοφςεσ απόψεισ 

 Ολοκλθρϊνει τθ διαδικαςία τθσ ςυςτθματικισ αξιολόγθςθσ ςυγκρίνοντασ τα απο-

τελζςματα με τα κριτιρια που αρχικά ζκεςε για τθν ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ 

ζργου ςτον κάκε δείκτθ 

 Διατυπϊνει τισ δυνατζσ και τισ αδφνατεσ πτυχζσ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςυγκε-

κριμζνων τομζων του ςχολείου με βάςθ τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ και καταγρά-

φει τισ προτεραιότθτεσ για δράςθ με ςτόχο τθ βελτίωςθ.  

Η διαδικαςία ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ τθσ Ζκκεςθσ υςτθματικισ Διερεφνθςθσ 

επιλεγμζνων δεικτϊν του εκπαιδευτικοφ ζργου, ςτθν οποία περιλαμβάνονται, μεταξφ 

άλλων, θ περιγραφι των διαδικαςιϊν τθσ Συςτθματικισ Διερεφνθςθσ από τισ ομάδεσ 

εργαςίασ και θ διατφπωςθ των ςυμπεραςμάτων από τθν αξιολόγθςθ των τομζων που 

επιλζχκθκαν.  

Σχζδιο ςφνταξθσ τθσ Ζκκεςθσ για Συςτθματικι Διερεφνθςθ των επιλεγμζνων τομζων 

περιλαμβάνεται ςτον Τόμο V τθσ ΑΕΕ. 

 

4. Ολοκλιρωςθ του πρϊτου ςταδίου τθσ ΑΕΕ 

Το πρϊτο ςτάδιο τθσ ΑΕΕ ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ:  

α) Τθσ Ζκκεςθσ Γενικισ Εκτίμθςθσ τθσ Εικόνασ του χολείου, ςτθν οποία περιλαμβάνε-

ται θ καταγραφι τθσ διαδικαςίασ που ακολουκικθκε, οι αιτιολογθμζνεσ τελικζσ κζςεισ 

με ζμφαςθ ςτα ςθμεία υπεροχισ και ςτισ αδυναμίεσ του ςχολείου, κακϊσ και οι δεί-

κτεσ που επιλζχκθκαν για ςυςτθματικότερθ διερεφνθςθ. 

β) Τθσ Ζκκεςθσ υςτθματικισ Διερεφνθςθσ των δεικτϊν που επιλζχκθκαν, ςτθν οποία 

περιλαμβάνεται θ περιγραφι των διαδικαςιϊν τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ και θ 

διατφπωςθ των ςυμπεραςμάτων από τθν αξιολόγθςι τουσ.  

Τα ςθμεία που αφοροφν ςτισ αδυναμίεσ του ςχολείου και ςτα ςυμπεράςματα τθσ ςυ-

ςτθματικισ διερεφνθςθσ κεωρείται ότι αποτελοφν τθ δεξαμενι των βαςικϊν προτεραι-

οτιτων για τθν επιλογι των ςχεδίων δράςθσ, θ υλοποίθςθ των οποίων κα ξεκινιςει ςτο 

επόμενο τετράμθνο.  

Στοιχεία από τισ Εκκζςεισ τθσ Γενικισ Εκτίμθςθσ τθσ εικόνασ του ςχολείου και τθσ Συ-

ςτθματικισ Διερεφνθςθσ των επιμζρουσ δεικτϊν κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν Ετιςια Ζκ-

κεςθ Αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ.  

 



5. Διατφπωςθ και Ιεράρχθςθ Προτεραιοτιτων για Δράςθ 

Κατά τθ διαδικαςία τθσ ιεράρχθςθσ των προτεραιοτιτων, το ςχολείο επιχειρεί να απα-

ντιςει ςτο ερϊτθμα «ποφ επικυμοφμε να φτάςουμε;», προγραμματίηοντασ τισ ςυγκε-

κριμζνεσ δράςεισ που κα υλοποιιςει το αμζςωσ επόμενο χρονικό διάςτθμα. Η τελικι 

επιλογι των δράςεων που κα υλοποιιςει θ ςχολικι μονάδα ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία κα-

κϊσ κάποιεσ δράςεισ μπορεί να απαιτοφν για τθν υλοποίθςι τουσ μεγαλφτερο διάςτθ-

μα - πζραν τθσ μιασ ςχολικισ χρονιάσ - ι, παρόλο που είναι ςθμαντικζσ, να μθν μπο-

ροφν να υλοποιθκοφν άμεςα.  

Στθ διαδικαςία είναι καλό να ςυμμετζχουν εκτόσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ και άλλα 

μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ (π.χ. εκπρόςωποι μακθτϊν και γονζων, ο Σχολικόσ Σφμ-

βουλοσ Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ), ζτςι ϊςτε οι δράςεισ που κα προγραμματιςτοφν να 

εκφράηουν και να ζχουν τθν αποδοχι όλων των παραγόντων τθσ ςχολικισ ηωισ και, 

ταυτόχρονα, να ενιςχφουν τθ δζςμευςθ όλων για τθν υλοποίθςι τουσ. Η ευρφτερθ 

ςυμμετοχι τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςτθ διαδικαςία επαφίεται ςτθν κρίςθ του Συλλόγου 

Διδαςκόντων. 

Ο αρικμόσ των δράςεων τισ οποίεσ μπορεί να υλοποιιςει το ςχολείο κατά το χρονικό 

διάςτθμα μιασ ςχολικισ χρονιάσ ποικίλλει ανάλογα με τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του ςχο-

λείου και τθ φφςθ τθσ κάκε δράςθσ. Εξαιρετικά ςθμαντικό είναι να επιλεγεί ζνασ μικρόσ 

αρικμόσ προτεραιοτιτων και να εμπλακοφν όςο το δυνατόν περιςςότεροι ςχολικοί πα-

ράγοντεσ ςτθν υλοποίθςι τουσ. Ο προγραμματιςμόσ ενόσ μικροφ ςχετικά αρικμοφ δρά-

ςεων – ανάλογα με το μζγεκοσ του ςχολείου – επιτρζπει τθν αποτελεςματικότερθ πα-

ρακολοφκθςθ τθσ προόδου υλοποίθςισ τουσ, κακϊσ και τθν ουςιαςτικι εμπλοκι πε-

ριςςότερων μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ.  

Στθν επιλογι των προτεραιοτιτων για δράςθ λαμβάνονται υπόψθ παράμετροι όπωσ: θ 

αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, θ αλλθλεπίδραςθ με διάφορουσ δείκτεσ, οι ι-

διαίτερεσ απαιτιςεισ (ςε πόρουσ, μζςα, φόρτο εργαςίασ, χρόνο κτλ.), θ προθγοφμενθ 

εμπειρία και οι καλζσ πρακτικζσ του ςχολείου, θ φπαρξθ ανάλογων ι ςυμπλθρωματι-

κϊν δράςεων ςτο ςχολείο.  

Η ολομζλεια ςυνεκτιμά και ιεραρχεί τισ προτεραιότθτεσ για δράςθ, απαντϊντασ ςε ε-

ρωτιματα, όπωσ: 

 Επείγει η υλοποίηςη τησ δράςησ; Κάποιεσ δράςεισ επιβάλλεται να υλοποιθκοφν ά-

μεςα. 

 Απαιτεί εξαιρετικά μεγάλη προςπάθεια και χρόνο; Αυτό ενδεχομζνωσ κα περιορίςει 

τον αρικμό των δράςεων ι κα επιβάλλει τον χωριςμό μιασ δράςθσ ςε υποδράςεισ.  

 Υπάρχει ήδη η ςχετική με τη δράςη υποδομή ςτο ςχολείο; Σε περίπτωςθ που δεν 

υπάρχει ίςωσ κα πρζπει το ςχολείο να ξεκινιςει από τα απλοφςτερα ςτάδια για τθν 

υλοποίθςι τθσ, ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκεί θ βάςθ, αλλά και θ προοπτικι για τθν 

αποτελεςματικι ολοκλιρωςι τθσ. 



 Υπάρχουν ςυμπληρωματικζσ προτεραιότητεσ; Η παράλλθλθ υλοποίθςθ ςυγγενϊν 

δράςεων εξοικονομεί χρόνο και προςπάκεια.  

Το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ Διατφπωςθσ και Ιεράρχθςθσ των Προτεραιοτιτων κα 

ςυμπεριλθφκεί ςτθν Ετιςια Ζκκεςθ Αυτοαξιολόγθςθσ, τθν οποία θ ςχολικι μονάδα ςυ-

ντάςςει ςτο τζλοσ τθσ χρονιάσ.  



6. Διαμόρφωςθ χεδίων Δράςθσ   

6.1. Σι είναι το χζδιο Δράςθσ 

Το ςχζδιο δράςθσ αφορά ζνα ςφνολο ςυςτθματικϊν, ςυλλογικϊν και ςυμμετοχικϊν δι-

αδικαςιϊν που ςχεδιάηονται, οργανϊνονται και αναπτφςςονται από τα μζλθ τθσ ςχολι-

κισ κοινότθτασ με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Στο 

πλαίςιο των διαδικαςιϊν αυτϊν, το ςχολείο απαντά ςτο βαςικό ερϊτθμα «Τι πρζπει και 

πώσ πρζπει να το κάνουμε για να βελτιώςουμε την ποιότητα τησ εκπαίδευςησ ςτο ςχο-

λείο μασ;». Ταυτόχρονα, αξιοποιϊντασ τθ γνϊςθ που ζχει παραχκεί από τθν αποτίμθςθ 

του εκπαιδευτικοφ ζργου, επιλζγει προτεραιότθτεσ, κακορίηει ςτόχουσ και αναπτφς-

ςει δράςεισ προκειμζνου θ υλοποίθςι τουσ να ςυμβάλει με ςυςτθματικό τρόπο ςτθ 

βελτίωςθ του παρεχόμενου εκπαιδευτικοφ ζργου. 

Σε ό,τι αφορά τθν περιγραφι του, το ςχζδιο δράςθσ ςυνιςτά ζνα ςφντομο και ςαφζσ 

κείμενο εργαςίασ που κακοδθγεί τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςτθν προςπάκειά 

τουσ να οργανϊςουν ςυςτθματικά διάφορεσ πρωτοβουλίεσ και δραςτθριότθτεσ, προ-

κειμζνου να βελτιϊςουν ςυγκεκριμζνουσ τομείσ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Σκοπόσ του 

είναι να διαςφαλίςει το κφροσ και τθν αποτελεςματικότθτα αυτϊν των πρωτοβουλιϊν 

ςε όλεσ τισ φάςεισ υλοποίθςισ τουσ. Ειδικότερα, δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ εκπαιδευ-

τικοφσ και τουσ υπόλοιπουσ παράγοντεσ τθσ ςχολικισ ηωισ (μακθτζσ, γονείσ, εκπροςϊ-

πουσ φορζων, Σχολικοφσ Συμβοφλουσ κ.ά.) να: 

 εςτιάςουν τθν προςοχι τουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ που αφοροφν ςτθ βελτίω-

ςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτο ςχολείο,  

 ζχουν πλιρθ και ςαφι εικόνα τθσ δράςθσ και να οργανϊςουν αποτελεςματικά τισ 

απαιτοφμενεσ ενζργειεσ,  

 κακορίςουν τουσ πόρουσ (ανκρϊπινουσ και οικονομικοφσ), κακϊσ και τθν υποςτι-

ριξθ που χρειάηεται για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, 

 διαςφαλίςουν τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ τθσ προόδου και τθν τελικι αξιολόγθςθ 

τθσ δράςθσ. 

Η χρονικι διάρκεια του ςχεδίου δράςθσ μπορεί να είναι ζνα, δφο ι τρία ζτθ, ανάλογα 

με τισ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ, τισ δυνατότθτεσ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ, τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ τθσ κ.λπ. Πρόκειται για μια ςυνεχι διαδικαςία, ςτο 

πλαίςιο τθσ οποίασ επιμζρουσ ομάδεσ εργαςίασ του ςχολείου δραςτθριοποιοφνται πα-

ράλλθλα, είτε για τθν υλοποίθςθ ςχεδίων δράςθσ διαφορετικισ διάρκειασ, είτε για τθν 

προετοιμαςία νζων, πριν τθν ολοκλιρωςθ των προθγοφμενων.   

Οι διάφορεσ φάςεισ ανάπτυξθσ του ςχεδίου δράςθσ (επιλογι, ςχεδιαςμόσ, παρακολοφ-

κθςθ τθσ εφαρμογισ, ανατροφοδότθςθ, αξιολόγθςθ, αξιοποίθςθ αποτελεςμάτων) ε-

ντάςςονται ςτον ετιςιο κφκλο λειτουργίασ του ςχολείου και αποτελοφν μζροσ τθσ Ετι-

ςιασ Ζκκεςθσ Αυτοαξιολόγθςθσ. Όταν θ χρονικι διάρκεια των ςχεδίων δράςθσ υπερ-



βαίνει το ςχολικό ζτοσ, ςτθν Ετιςια Ζκκεςθ περιλαμβάνεται μόνον θ πρόοδοσ του ςχε-

δίου δράςθσ που ανικει ςτον ετιςιο κφκλο του ςχολείου.   

6.2. Διαδικαςία για τθ Διαμόρφωςθ χεδίων Δράςθσ 

Στθ διαδικαςία επιλογισ και διαμόρφωςθσ των ςχεδίων δράςθσ ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχει 

θ  δραςτθριοποίθςθ όλων των παραγόντων τθσ ςχολικισ κοινότθτασ για τον προςδιορι-

ςμό των βαςικϊν ςτοιχείων των ςχεδίων δράςθσ, τθν εξαςφάλιςθ των ςυντελεςτϊν και 

τον ζλεγχο των παραμζτρων που κα ςυμβάλουν ςτθν αποτελεςματικι υλοποίθςι τουσ 

(χρονοδιαγράμματα, μεκοδολογία υλοποίθςθσ - ςτρατθγικζσ εφαρμογισ, πόροι και μζ-

ςα, οργανωτικζσ δομζσ, προγραμματιςμόσ διαδικαςιϊν παρακολοφκθςθσ και αξιολό-

γθςθσ του / των ςχεδίων δράςθσ, κριτιρια επιτυχίασ κ.λπ.). 

Μετά τθν ιεράρχθςθ προτεραιοτιτων και τθ λιψθ των ςχετικϊν αποφάςεων, οι εκπαι-

δευτικοί χωρίηονται ςε ομάδεσ εργαςίασ και αναλαμβάνουν να διαμορφϊςουν και να 

ςυντάξουν λεπτομερι ςχζδια δράςθσ, να ςυντάξουν δθλαδι κείμενα οδθγιϊν που κα 

κατευκφνουν τισ δράςεισ τθσ ςχολικισ μονάδασ και κα απαντοφν ςτο ερϊτθμα «τι και 

πώσ πρζπει να το κάνουμε για να φθάςουμε ςτο επιθυμητό αποτζλεςμα». 

Σε κάκε ομάδα εργαςίασ, ανάλογα με τθν απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων, είναι 

δυνατόν να ςυμμετζχουν και άλλοι παράγοντεσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Ζνασ ολιγομε-

λισ ςφλλογοσ (για παράδειγμα ζνα νθπιαγωγείο ι ζνα μικρό δθμοτικό ςχολείο) είναι 

δυνατόν να εργαςτεί ωσ μια ομάδα. Κάκε ομάδα εργαςίασ ορίηει ζναν εκπαιδευτικό ωσ 

ςυντονιςτι και ζναν πρακτικογράφο για τθν καταγραφι των εργαςιϊν.   

Ειδικότερα, κατά τθ φάςθ αυτι οι ςυμμετζχοντεσ, προςδιορίηουν για το κάκε ςχζδιο 

δράςθσ: 

 τουσ ςτόχουσ, τουσ οποίουσ θ ςχολικι μονάδα κζτει για τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ. Οι 

ςτόχοι κα πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνοι, να προςδιορίηουν με ςαφινεια το επικυ-

μθτό αποτζλεςμα του ςχεδίου δράςθσ, να είναι ρεαλιςτικοί και εφικτοί.   

 τα κριτιρια επιτυχίασ για κάκε ςτόχο, με βάςθ τα οποία το ςχολείο κα αποτιμιςει 

αν ο ςτόχοσ επιτεφχκθκε και ςε ποιο βακμό. Είναι δυνατόν να είναι ποιοτικοφ ι πο-

ςοτικοφ χαρακτιρα ανάλογα με τθ φφςθ του ςτόχου ςτον οποίο αναφζρονται. Σε 

κάκε περίπτωςθ όμωσ απαιτείται να είναι ςυγκεκριμζνα, ζτςι ϊςτε να διευκολφνε-

ται θ παρακολοφκθςθ και θ αξιολόγθςθ του βακμοφ επίτευξθσ των ςτόχων. 

 τθ μεκοδολογία τθσ υλοποίθςθσ, δθλαδι τισ ςυγκεκριμζνεσ μεκόδουσ και τισ ενζρ-

γειεσ εκείνεσ που κα επιτρζψουν τθν αποτελεςματικι επίτευξθ του κάκε ςτόχου, 

κακϊσ και τθ ςυγκεκριμζνθ ςυμβολι του κάκε παράγοντα που κα ςυμμετζχει ςε 

αυτζσ, κακϊσ και τισ οργανωτικζσ δομζσ (κατανομι αρμοδιοτιτων, μθχανιςμοί ςυ-

νεργαςίασ και ςυντονιςμοφ του ςχεδίου δράςθσ) και τισ αναγκαίεσ διαμορφωτικζσ 

παρεμβάςεισ ςτο ςχολείο. 



 το χρονοδιάγραμμα, ςτο οποίο καταγράφεται ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν επι-

τυχι εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ. Ο ςχεδιαςμόσ του χρονοδιαγράμματοσ πρζπει 

να είναι ρεαλιςτικόσ, να λαμβάνει δθλαδι υπόψθ του τισ ςυγκεκριμζνεσ δυνατότθ-

τεσ και τισ αναγνωριςμζνεσ προτεραιότθτεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ.  

 τουσ πόρουσ και τα μζςα που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ 

δράςθσ, τα οποία διαφζρουν ανάλογα με τθ φφςθ τθσ κάκε δράςθσ.  

 τισ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ, με τθν περιγραφι του ςχεδίου 

αξιολόγθςθσ που κα ακολουκιςει το ςχολείο για τθν εκτίμθςθ τθσ προόδου και των 

αποτελεςμάτων τθσ δράςθσ.  

 τον υπεφκυνο του ςχεδίου δράςθσ, το πρόςωπο δθλαδι το οποίο κα είναι υπεφκυ-

νο για τθν όλθ οργάνωςθ τθσ δράςθσ, τον ςυντονιςμό των ενεργειϊν, τθν κατανομι 

των δραςτθριοτιτων, τθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςι τθσ. 

Το κάκε ςχζδιο δράςθσ υποβάλλεται ςτθν ολομζλεια για κριτικι και τελικι διαμόρφω-

ςθ. Τα ςχζδια δράςθσ που διαμορφϊνονται ςτο ςτάδιο αυτό περιλαμβάνονται ςτθν 

Ετιςια Ζκκεςθ Αυτοαξιολόγθςθσ που ςυντάςςει θ ςχολικι μονάδα ςτο τζλοσ τθσ χρο-

νιάσ.   

Αναλυτικι παρουςίαςθ των διαδικαςιϊν ανάπτυξθσ και εφαρμογισ των ςχεδίων δρά-

ςθσ, κακϊσ και θ ανάπτυξθ ςχετικϊν παραδειγμάτων παρατίκενται ςτον Τόμο IV. 

 

7 . Ετιςια Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ 

Στο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ, το ςχολείο αποτιμά το ςφνολο του εκπαιδευτικοφ ζργου 

ςε όλουσ τουσ δείκτεσ ποιότθτασ με βάςθ το πλαίςιο τθσ ΑΕΕ. Επίςθσ αναφζρεται ςτισ 

διαδικαςίεσ διαμόρφωςθσ των Σχεδίων Δράςθσ που κα υλοποιθκοφν το επόμενο ςχολι-

κό ζτοσ.    

Η Ετιςια Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ αποτελεί μια ςυλλογικι διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ, θ 

οποία πραγματοποιείται με ευκφνθ του Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ ςε ςυνεργα-

ςία με τον Σφλλογο Διδαςκόντων, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απόψεισ των ςυλλογικϊν 

οργάνων του ςχολείου, με βάςθ τεκμιρια του ςχολείου (αρχείων, πθγϊν, ερευνθτικϊν 

δεδομζνων που παριχκθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ, τεκμθρίων από 

τουσ ατομικοφσ φακζλουσ /portfolio των εκπαιδευτικϊν κ.λπ.).  

Στοιχεία από τθν Ετιςια Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολεί-

ου και καταγράφονται ςτο Δίκτυο τθσ ΑΕΕ. 

 Η ζκκεςθ αυτι αποτελεί τθ βάςθ ςτθν οποία κα ςτθριχκεί ο προγραμματιςμόσ του ε-

πόμενου ςχολικοφ ζτουσ.  



 

ΙΙ. ΒΑΙΚΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΕΕ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΣΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ     

 

Ειςαγωγι 

Οι διαδικαςίεσ που αναπτφςςει θ ςχολικι μονάδα κατά το δεφτερο ζτοσ τθσ εφαρμογισ 

του κεςμοφ τθσ ΑΕΕ αποςκοποφν, κυρίωσ, ςτθν εμπζδωςθ τθσ «κουλτοφρασ αξιολόγθ-

ςθσ» ςτο ςχολείο, κακϊσ οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να αποτιμιςουν το εκπαιδευτικό 

ζργο απαντϊντασ ςε ερωτιματα όπωσ: «Τι πρόοδο κάναμε;», «Πόςο και πϊσ ωφελθκι-

καμε ωσ άτομα και ωσ ςφνολο;», «Σε ποιουσ τομείσ βελτιϊκθκε θ ποιότθτα του εκπαι-

δευτικοφ ζργου και θ εικόνα του ςχολείου μασ;». 

Οι διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ τθσ ΑΕΕ διακρίνονται και πάλι, για τεχνικοφσ λόγουσ, ςε δι-

αδικαςίεσ πρϊτου και δευτζρου τετραμινου του ςχολικοφ ζτουσ.  

Στο αϋ τετράμθνο οι διαδικαςίεσ περιλαμβάνουν :  

α) τον Ετιςιο Προγραμματιςμό και τθν υλοποίθςθ του ςχολικοφ προγράμματοσ,  

β) τθν εφαρμογι των Σχεδίων Δράςθσ.  

Οι διαδικαςίεσ του βϋ τετραμινου αφοροφν :  

α) ςτθν αξιολόγθςθ και τθν αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων των Σχεδίων Δράςθσ που 

υλοποιικθκαν,  

β) ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν προετοιμαςία νζων Σχεδίων Δράςθσ και  

γ) ςτθν υποβολι τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ. 

Κάκε μια από τισ διαδικαςίεσ ζχει το δικό τθσ ειδικό βάροσ ςτθν αξιολόγθςθ του εκπαι-

δευτικοφ ζργου αλλά και ιδιαίτερο ςκοπό, περιεχόμενο και μεκόδουσ εργαςίασ. Το εν-

διαφζρον τϊρα εςτιάηεται ςτα ηθτιματα τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ των Σχε-

δίων Δράςθσ, αλλά και ςτθν αξιοποίθςθ τθσ προθγοφμενθσ εμπειρίασ κατά τθ διαδικα-

ςία του ςχεδιαςμοφ και τθσ προετοιμαςίασ νζων Σχεδίων Δράςθσ, ϊςτε να μθν αποβεί 

θ μία διαδικαςία ςε βάροσ τθσ άλλθσ. 

Το υλικό και παραδείγματα ανάπτυξθσ Σχεδίων Δράςθσ περιλαμβάνονται ςτον Τόμο IV: 

Σχζδια δράςησ: Πλαίςιο ανάπτυξησ και παραδείγματα. 



1. Ο Ετιςιοσ Προγραμματιςμόσ και θ υλοποίθςθ του ςχολικοφ προγράμμα-

τοσ 

1.1. Ο Προγραμματιςμόσ του ςχολικοφ ζτουσ 

Ο προγραμματιςμόσ του ςχολικοφ ζτουσ πραγματοποιείται ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ 

χρονιάσ, με βάςθ τθν εμπειρία τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ, με τθν ευκφνθ του Δ/ντι και 

του Συλλόγου Διδαςκόντων. Ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτθν αντίςτοιχθ ενότθτα του αϋ 

ζτουσ εφαρμογισ.    

1.2. Η υλοποίθςθ του ςχολικοφ προγράμματοσ 

Η υλοποίθςθ του ςχολικοφ προγράμματοσ βαςίηεται ςτο ςχιμα Π-Ε-Α-Ε-Α και ςτθν ε-

μπειρία τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ. Ιδιαίτερθ ςθμαςία δίδεται ςτθ διαδικαςία τθσ πα-

ρακολοφκθςθσ, τθσ ενδιάμεςθσ αξιολόγθςθσ και ανατροφοδότθςθσ, ϊςτε θ ςχολικι 

μονάδα να προβαίνει ςτθ λιψθ μζτρων ι ςτθν τροποποίθςθ του αρχικοφ προγραμμα-

τιςμοφ, όπου απαιτείται, με ςκοπό τθν προςαρμογι ςε νζα δεδομζνα ι τθ βελτίωςθ 

των διαδικαςιϊν. 

 

2. Η εφαρμογι των χεδίων Δράςθσ 

2.1. Διαδικαςίεσ Τλοποίθςθσ, Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των χεδίων 

Δράςθσ 

Σφμφωνα με τον ςχεδιαςμό που προθγικθκε το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ, θ ςχολικι 

μονάδα προχωρά ςτθν εφαρμογι των ςχεδίων ςτθν πράξθ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν πα-

ρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τουσ και ςτθ ςυνολικι αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικό-

τθτάσ τουσ.  

Για τθν υλοποίθςθ των Σχεδίων Δράςθσ υπεφκυνθ/εσ είναι θ/οι ομάδα/εσ εργαςίασ που 

διαμόρφωςε/ςαν το κάκε ςχζδιο. Ζχει/ουν τθν κφρια ευκφνθ για τθν οργάνωςθ, τθν 

υποςτιριξθ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου του ςχεδίου και τθν αξιολόγθςθ τθσ α-

ποτελεςματικότθτάσ του.  

Όπωσ και ςτο ςτάδιο τθσ Συςτθματικισ Διερεφνθςθσ, κάκε ομάδα εργαςίασ κακορίηει 

ζναν τρόπο ςυςτθματικισ καταγραφισ των εργαςιϊν που αναπτφςςονται κατά τθν υ-

λοποίθςθ τθσ δράςθσ (π.χ. κοινό θμερολόγιο τθσ ομάδασ ςτο οποίο καταγράφονται οι 

δραςτθριότθτεσ των μελϊν κατά τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, παρατθριςεισ ςχετικά με 

δυςκολίεσ που τυχόν προκφπτουν, αποφάςεισ για αναπροςαρμογι του αρχικοφ ςχεδί-

ου κ.λπ.).  

Κατά τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, θ ομάδα εφαρμόηει το ςχζδιο ςτθν πράξθ και πραγμα-

τοποιεί τισ δραςτθριότθτεσ που ζχουν ςχεδιαςτεί για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι 

τθσ.  



Για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ κάκε Σχεδίου Δράςθσ απαιτείται θ ςυνεχισ και ςυ-

ςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ προόδου του, προκειμζνου να εξετάηεται: 

 κατά πόςο θ πορεία του Σχεδίου Δράςθσ είναι ςφμφωνθ με τουσ ςτόχουσ που τζκθ-

καν από τθν αρχι, 

 αν και κατά πόςο τα ενδιάμεςα ι τα τελικά αποτελζςματα ςυνδζονται με τα κακο-

ριςμζνα κριτιρια επιτυχίασ, 

 ο βακμόσ προόδου που επιτυγχάνεται, 

 θ ποιότθτα τθσ ομαδικισ εργαςίασ και τθσ ςυμβολισ κάκε εμπλεκομζνου ςτθν υλο-

ποίθςθ τθσ δράςθσ, 

 αν ο χρόνοσ των εκπαιδευτικϊν, οι οικονομικοί πόροι και το υλικό, που είχαν προ-

βλεφκεί κατά το ςχεδιαςμό τθσ δράςθσ, επαρκοφν για τθν αποτελεςματικι υλοποίθ-

ςι τθσ. 

Από μια τζτοια εξζταςθ είναι ενδεχόμενο να προκφψει θ ανάγκθ για κάποιεσ αναπρο-

ςαρμογζσ ι αλλαγζσ ςτο χρόνο, τουσ πόρουσ, τισ ςτρατθγικζσ εφαρμογισ ι τισ διαδικα-

ςίεσ αξιολόγθςθσ. Στθν περίπτωςθ ςθμαντικϊν αλλαγϊν και αποκλίςεων από το αρχικό 

ςχζδιο, αυτζσ καταγράφονται από τθν ομάδα και αιτιολογοφνται. 

Το ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ κάκε ςχεδίου δράςθσ ολοκλθρϊνεται με τθ ςυνολικι αξιολό-

γθςθ τθσ εφαρμογισ του από τθν ομάδα εργαςίασ. Χρθςιμοποιϊντασ ωσ πθγζσ το θμε-

ρολόγιο τθσ ομάδασ, αλλά και τισ πθγζσ και τισ μεκόδουσ που αναφζρονται ςτο ςχζδιο 

δράςθσ, θ ομάδα εργαςίασ επιχειρεί να απαντιςει ςτο ερϊτθμα ‘τι πρόοδο κάναμε;’ 

αξιολογϊντασ: 

 τισ ενζργειεσ που πραγματοποιικθκαν, 

 τα αποτελζςματα των διαφόρων ενεργειϊν ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ που είχαν 

τεκεί (οι ενζργειεσ βελτίωςαν πράγματι αυτό που ζπρεπε να βελτιϊςουν;) 

 τα αποτελζςματα των ενεργειϊν ςε ςχζςθ με τθ γενικι λειτουργία και τα εκπαιδευ-

τικά επιτεφγματα του ςχολείου. 

Η κάκε ομάδα εργαςίασ ςυντάςςει ςφντομο κείμενο για τθ δράςθ και τθν αποτελεςμα-

τικότθτα τθσ υλοποίθςισ τθσ και ςε ολομζλεια ενθμερϊνει τισ υπόλοιπεσ ομάδεσ για 

τθν πορεία και τα αποτελζςματα των προςπακειϊν τθσ. Τα κείμενα αυτά αξιοποιοφνται 

ςτθν Ζκκεςθ Ολοκλιρωςθσ των Σχεδίων Δράςθσ. Τα αποτελζςματα των Σχεδίων Δρά-

ςθσ περιλαμβάνονται ςτθν Ετιςια Ζκκεςθ Αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ που 

ςυντάςςεται ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ. 

 



3. χεδιαςμόσ και Προετοιμαςία νζων χεδίων Δράςθσ 

Η διαδικαςία αφορά ςτθν επιλογι και ςτθν προετοιμαςία νζων χεδίων Δράςθσ που 

κα υλοποιθκοφν το επόμενο ςχολικό ζτοσ. Ο ςχεδιαςμόσ βαςίηεται ςτθν αποκτθκείςα 

εμπειρία από τθν εφαρμογι των διαδικαςιϊν κατά τθν προθγοφμενθ ςχολικι χρονιά.   

Στον νζο ςχεδιαςμό: 

α) μπορεί να αξιοποιθκοφν δεδομζνα από τθν προθγοφμενθ ιεράρχθςθ των προτεραιο-

τιτων του ςχολείου, όπωσ καταγράφκθκαν ςτθν Ετιςια ‘Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ τθσ ςχο-

λικισ μονάδασ ι  

β) να επαναλθφκεί Συςτθματικι Διερεφνθςθ κάποιων δεικτϊν ςτο πλαίςιο εφαρμογισ 

τθσ ζρευνασ - δράςθσ ςτο ςχολείο.  

Η διαμόρφωςθ του νζου Σχεδίου Δράςθσ περιλαμβάνει ςυνοπτικά τισ εξισ διαδικαςίεσ: 

 

 

 Συςτθματικι Διερεφνθςθ κάποιων δεικτϊν ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ ζρευ-

νασ - δράςθσ ςτο ςχολείο. 

 Διατφπωςθ και ιεράρχθςθ των προτεραιοτιτων για δράςθ με βάςθ τα αποτε-

λζςματα τθσ αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου που καταγράφονται ςτθν 

Ετιςια Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ ι τα αποτελζςματα τθσ Συςτθματικισ Διερεφνθ-

ςθσ. 

 Επιλογι Σχεδίου Δράςθσ.  

 Σχεδιαςμό και οργάνωςθ όλων των λεπτομερειϊν που είναι απαραίτθτεσ για 

τθν υλοποίθςθ του Σχεδίου Δράςθσ (κακοριςμόσ ςτόχων και κριτθρίων επιτυ-

χίασ για κάκε ςτόχο, μεκοδολογία υλοποίθςθσ με ζμφαςθ ςτισ απαιτοφμενεσ 

ενζργειεσ, ςτα μζςα και τουσ πόρουσ, και ςτθν υποςτιριξθ για τθν υλοποίθςθ 

τθσ δράςθσ, χρονοδιάγραμμα  κ.λπ.). 

 Παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του Σχεδίου Δράςθσ ςτθν πράξθ. 

 Αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του Σχεδίου Δράςθσ βάςει των κριτθρίων που ζ-

χουν προκακοριςτεί από το ςχολείο για τθν εκτίμθςθ τθσ προόδου και των α-

ποτελεςμάτων τθσ δράςθσ. 

 Αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ δράςθσ. 

 

Ο προγραμματιςμόσ νζων Σχεδίων Δράςθσ, ειδικά για τισ μεγάλεσ ςχολικζσ μονάδεσ, 

προτείνεται να ξεκινά κατά τθ διάρκεια του βϋ εξαμινου του ςχολικοφ ζτουσ με βάςθ 

τθν ιεράρχθςθ των προτεραιοτιτων που ζχει ιδθ κάνει το ςχολείο και πάντωσ πριν τθν 

ολοκλιρωςθ του τρζχοντοσ Σχεδίου Δράςθσ, με ςκοπό να εξαςφαλίηεται θ ςυνζχεια 

ςτισ δράςεισ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ που αναπτφςςονται ςτο ςχολείο. Στθ διαδικαςία 



του ςχεδιαςμοφ και τθσ προετοιμαςίασ των νζων Σχεδίων Δράςθσ προτείνεται να ςυμ-

μετζχουν διαφορετικζσ ομάδεσ εκπαιδευτικϊν από αυτζσ που ςυμμετείχαν ςτθν υλο-

ποίθςθ του προθγοφμενου Σχεδίου Δράςθσ, ϊςτε να υπάρχει διάχυςθ τθσ εμπειρίασ ςε 

όλα τα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. Κατϋ αυτόν τον τρόπο διαςφαλίηεται θ ςτα-

διακι εμπλοκι και θ ενεργόσ ςυμμετοχι όλων των εκπαιδευτικϊν ςτισ δράςεισ βελτίω-

ςθσ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτο ςχολείο. 

Η διαδικαςία αναπτφςςεται ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν αντίςτοιχθ διαδικα-

ςία του πρϊτου ζτουσ (βλ.  τισ ςχετικζσ ενότθτεσ ςτον παρόντα τόμο). 

 

4. Ετιςια Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ 

Στο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ, το ςχολείο αποτιμά το ςφνολο του εκπαιδευτικοφ ζργου 

ςε όλουσ τουσ δείκτεσ ποιότθτασ με βάςθ τεκμιρια του ςχολείου. Επίςθσ αναφζρεται 

τόςο ςτα αποτελζςματα του τρζχοντοσ Σχεδίου Δράςθσ όςο και ςτισ διαδικαςίεσ δια-

μόρφωςθσ των νζων Σχεδίων Δράςθσ που κα υλοποιθκοφν το επόμενο ςχολικό ζτοσ.    

Στοιχεία από τθν Ετιςια Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολεί-

ου και καταγράφονται ςτο Δίκτυο τθσ ΑΕΕ. 

Η ζκκεςθ αυτι αποτελεί τθ βάςθ ςτθν οποία κα ςτθριχκεί ο προγραμματιςμόσ του ε-

πόμενου ςχολικοφ ζτουσ.  
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