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ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΒΔΛΣΗΩΖ 

 

 Η νπνηαδήπνηε δξάζε γηα βειηίσζε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε εμπειπικά δεδομένα 

(evidence-based).  

◦ Όζνη απνθαζίδνπλ λα πηνζεηήζνπλ έλα κνληέιν απηό-αμηνιόγεζεο ζεσξνύλ 

ζεκαληηθά ηα κελύκαηα αλαηξνθνδόηεζεο, ηα νπνία ζα πξνθύςνπλ σο 

απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

◦ Γελ πηζηεύνπλ όηη όια όζα ζα πξνθύςνπλ είλαη ήδε γλσζηά, αιιά αληίζεηα 

ζεσξνύλ όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο απηό-αμηνιόγεζεο πξέπεη λα είλαη ζεβαζηά, 

έζησ θαη αλ νη ίδηνη έρνπλ αληίζεηε άπνςε. 

  

 Σν θάζε άηνκν πξέπεη λα έρεη ππόςε από ην πξώην ζηάδην εθαξκνγήο ηεο δπλακηθήο 

πξνζέγγηζεο ποιο αναμένεηαι να είναι ηο ηελικό αποηέλεζμά ηηρ. 

 

ΣΑ ΒΑΗΚΑ ΣΑΓΗΑ ΣΖ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ 

ΥΟΛΗΚΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

Σηάδην Α: Πξνώζεζε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηώλ 

 Βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε κάζεζε θαη άξα θάζε θαηλνηνκία είλαη 

επηηπρεκέλε όηαλ νδεγεί ζε βειηίσζε ησλ καζεζηαθώλ επηπέδσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Σηάδην Β: Αλαθνξά ζηνπο ζρνιηθνύο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κάζεζε  

 Έλα ζρνιείν θαζίζηαηαη θαη παξακέλεη απνηειεζκαηηθό όηαλ αλαιακβάλεη δξάζεηο πνπ 

απνζθνπνύλ ζε βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη ηνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληόο ηνπ 

θαη αλαπηύζζεη κεραληζκνύο αμηνιόγεζεο γηα λα κπνξεί λα βειηηώλεη ζπλερώο ηελ 

πνιηηηθή ηνπ.  

 Η εκπινθή ηνπ ζρνιείνπ ζε έλα πξόγξακκα βειηίσζεο ηεο ζρνιηθήο 

απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη αξρηθά ζε βειηίωζε ηωλ 

παξαγόληωλ πνπ εδξάδνληαη ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηειηθά ζε βειηίωζε ηωλ 

καζεζηαθώλ επηπέδωλ.  

 Κάζε κέινο πξέπεη λα επηζεκάλεη ηα νθέιε πνπ αλακέλεη λα απνθηεζνύλ θαη ηα νπνία 

ηειηθά ζα νδεγνύλ ζε βειηίσζε ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ.  

 Κάζε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε έλα 

ζηέξεν ζεσξεηηθό ζρήκα θαη λα είλαη ζύκθσλε κε εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ 

απνθαιύπηνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ελόο νξγαληζκνύ (evidence-based and theory-driven 

approach to school improvement).  
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ΣΑ ΒΑΙΚΑ ΣΑΓΙΑ ΣΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΓΙΑ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Φνξείο ηεο ρνιηθήο 

Μνλάδαο (Δθπαηδεπηηθνί, 

Μαζεηέο, Γνλείο) 

 

Τπνζηεξηθηηθή θαη 

Δξεπλεηηθή Οκάδα 

Γ.  Αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ βειηίσζεο θαη 

ζρεδίσλ δξάζεο ιακβάλνληαο ππόςε ην 

ζεσξεηηθό ππόβαζξν ησλ παξαγόλησλ 

Δ.  Παξαθνινύζεζε 

ηεο παξέκβαζεο:  

Γηακνξθσηηθή 

Αμηνιόγεζε  

Ε.  Μέηξεζε ηεο 

επίδξαζεο ηεο 

Γπλακηθήο 

Πξνζέγγηζεο: 

πγθξηηηθή/Σειηθή 

Αμηνιόγεζε 

A. Καζνξηζκόο δηαθάλεηαο θαη ζπλαίλεζεο αλαθνξηθά 

κε ην γεληθό ζθνπό βειηίσζεο ηεο ζρνιηθήο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο: πξνώζεζε ηεο πνηόηεηαο θαη 

ηεο ηζόηεηαο ζηε κάζεζε 

Β. Καζνξηζκόο δηαθάλεηαο θαη ζπλαίλεζεο αλαθνξηθά 

κε ηνπο ζηόρνπο ηεο παξέκβαζεο: βειηίσζε ησλ 

παξαγόλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνώζεζε ηεο 

πνηόηεηαο θαη ηεο ηζόηεηαο ζηε κάζεζε 

Γ. Αμηνιόγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο 

 πιινγή δεδνκέλσλ  

 Αλάιπζε δεδνκέλσλ  

 Καζνξηζκόο πεξηνρήο δξάζεο 
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Σηάδην Γ: Δληνπηζκόο πεξηνρήο δξάζεο κε ηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ (ν ξόινο ηεο απηό-

αμηνιόγεζεο)  

 Απηό-αμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε επίθεληξν ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

παξαγόλησλ απνηειεζκαηηθόηεηαο. 

 Αμηνπνίεζε εξγαιείσλ κέηξεζεο ησλ παξαγόλησλ απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ησλ 

πξνηεηλόκελσλ δηαδηθαζηώλ αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθύπηνπλ. 

 Καζνξηζκόο ηεο πεξηνρήο δξάζεο: Οκαδηθή ζπδήηεζε γηα ιήςε πξνθαηαξηηθώλ 

απνθάζεσλ από εθπξνζώπνπο όισλ ησλ θνξέσλ ηνπ ζρνιείνπ (καζεηέο, 

εθπαηδεπηηθνύο, γνλείο). 

 Κνηλνπνίεζε απνηειεζκάησλ θαη ιήςε ηειηθώλ απνθάζεσλ.  

 

Σηάδην Γ: Αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ βειηίσζεο θαη ζρεδίσλ δξάζεο  

 Αμηνπνίεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ θαη εηδηθόηεξα ηνπ ΓΜΔΑ.  

 Δηζεγήζεηο γηα δπλαηόηεηεο αλάιεςεο δξάζεσλ: Ο ξόινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο.  

 Οη βαζηθέο πηπρέο πνπ πξέπεη λα θαιύπηεη έλα ζρέδην δξάζεο (βι. Ηκεξνιόγην 

ζρεδηαζκνύ δξάζεσλ πην θάησ - Δγρεηξίδην ζει. 47).  

 Πξνζαξκνγή ηωλ εηζεγήζεωλ ζην ζπγθείκελν ηνπ ζρνιείνπ: Ο θαζνξηζηηθόο 

ξόινο ησλ εθπξνζώπσλ ησλ θνξέσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο δηεπζπληηθήο ηνπ νκάδαο.  

 

Σηάδην Δ: Παξαθνινύζεζε ηεο παξέκβαζεο - Γηακνξθσηηθή Αμηνιόγεζε    

 Αλάπηπμε κεραληζκώλ δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο κε ηε βνήζεηα ηεο εξεπλεηηθήο 

νκάδαο.  

 Έγθαηξε αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ιήςε δηνξζσηηθώλ κέηξσλ.  

 Βειηίωζε ηωλ ζρεδίωλ δξάζεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

   

Σηάδην Ε: Τειηθή αμηνιόγεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο παξέκβαζεο 

 Αλαγθαία ε κέηξεζε ηεο επίδξαζεο ηεο παξέκβαζεο ζηε βειηίσζε ηνπ ηξόπνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ παξαγόλησλ θαη ζηελ επίηεπμε καζεζηαθώλ ζηόρσλ.  

 Σα απνηειέζκαηα θαζνξίδνπλ ηόζν ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο παξέκβαζεο, όζν 

θαη ζε επίπεδν ζρνιείνπ αλ ζα ζπλερίζεη ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά κε δξάζεηο γηα ηελ 

ίδηα πεξηνρή δξάζεο ή/θαη αλ ζα αλαπηπρζνύλ ζρέδηα δξάζεο πνπ ζα αθνξνύλ 

βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ ζε άιινπο παξάγνληεο.  

 Καζνξηζκόο λέαο πεξηνρήο δξάζεο ή/θαη ζρεδίσλ (επηζηξνθή ζην ζηάδην Γ).  
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Ζκεξνιόγην ζρεδηαζκνύ δξάζεωλ θαη ζηξαηεγηθώλ γηα πξνώζεζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο ηζόηεηαο ζην 

ζρνιείν κνπ 

Όλνκα ρνιείνπ:  

Όλνκα πληνληζηή:  

Υξνληθή Πεξίνδνο:  

Α. Δζηίαζη Σηπαηηγικών (ζημειώζηε Χ): 

Πολιηική για βεληίυζη ηος πεπιβάλλονηορ μάθηζηρ ηος ζσολείος 

− πκπεξηθνξά ηωλ καζεηώλ εθηόο ηεο ηάμεο  

− Αιιειεπηδξάζεηο θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ  

− Πξνώζεζε ηωλ δεζκώλ ζπλεξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο εμωηεξηθνύο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη 

ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία 

 

− Αμηνπνίεζε ηωλ πεγώλ κάζεζεο πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιηθό ρώξν  

Πολιηική και δπάζειρ για βεληίυζη ηηρ διδακηικήρ ππακηικήρ 

− Πνζόηεηα δηδαζθαιίαο  

− Δπθαηξίεο κάζεζεο  

− Πνηόηεηα δηδαζθαιίαο  

Β. Σσέδιο Γπάζηρ (πεπιγπάτηε ζςνοπηικά ηα πιο κάηυ):  

ΥΔΓΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΥΔΓΗΟΤ 

 α) ύληνκε πεξηγξαθή ηεο πξνηεξαηόηεηαο πνπ έρεη επηιέμεη ην ζρνιείν ζαο/ζηξαηεγηθέο πνπ ζα 

αλαπηύμεη ην ζρνιείν ζαο (γεληθά): 

 

 

 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΥΔΓΗΟΤ 

 β) ε πνην ζηάδην βξίζθεζηε ζπγθεθξηκέλα όζνλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο/πξνηεξαηόηεηέο 

ζαο; 

 

 

 

γ) Πνηνη εκπιέθνληαη ζε απηό ην ζηάδην; 

- ην ζρνιείν ζαο (εθηόο από ηνλ εαπηό ζαο): 

 

 

- Έμσ από ην ζρνιείν (π.ρ γνλείο, ζύκβνπινη, …): 

 

 

δ) Πνηα είλαη ηα ρξνληθά πιαίζηα; 

 

 

ΔΛΔΓΥΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

 ε) Πόηε θαη πώο ζα αμηνινγήζεηε ηηο πξνηεξαηόηεηεο/ζηξαηεγηθέο ζαο; 

- ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα: 

 

 

 

- ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

 

 

 

ΓΡΑΖ ΤΝΔΥΗΖ Ή ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 ζη) Ωο απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο ππάξρεη θάηη πνπ πξέπεη λα αιιάμεη; Δάλ λαη, ηη είλαη απηό; 
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ΓΡΑΔΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΠΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΔΗ ΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟ ΜΑ 

Πνηόηεηα Γηδαζθαιίαο (βι. επίζεο Δγρεηξίδην ζει. 34-41) 

Η πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ πνηόηεηα δηδαζθαιίαο αλαθέξεηαη ζε νθηώ παξάγνληεο 

πνπ εδξάδνληαη ζην επίπεδν ηεο ηάμεο (εθπαηδεπηηθνύ). 

 Οη παξάγνληεο απηνί δελ αλαθέξνληαη ζε κηα κόλν πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο όπσο ηε 

κεησπηθή δηδαζθαιία ή ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, αιιά ππνζηεξίδνπλ θαη ηνλ 

νηθνδνκηζκό θαη ηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθώλ δεμηνηήησλ. 

 Τηνζέηεζε πέληε δηαζηάζεσλ κέηξεζεο ηνπ θάζε παξάγνληα: η ζςσνόηηηα, η εζηίαζη, 

ηο ζηάδιο, η ποιόηηηα θαη η διαθοποποίηζη. 

o Η ζςσνόηηηα αθνξά ζην βαζκό ζηνλ νπνίν κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε 

έλαλ παξάγνληα απνηειεζκαηηθόηεηαο παξνπζηάδεηαη κέζα ζηελ ηάμε. 

o Η εζηίαζη αθνξά ζην πόζο ζςγκεκπιμένη είλαη κία δξαζηεξηόηεηα ζην ζκοπό γηα 

ηνλ νπνίν εθδειώλεηαη κηα δξαζηεξηόηεηα ή ζπκπεξηθνξά/πξάμε. 

o Σν ζηάδιο αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ελεξγνπνηνύληαη νη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε έλαλ παξάγνληα θαη κπνξεί λα κεηξεζεί 

ιακβάλνληαο ππόςε αλ νη δξαζηεξηόηεηεο ιακβάλνπλ ρώξα ζε κία κόλν ρξνληθή 

ζηηγκή ή ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

o Η ποιόηηηα αλαθέξεηαη ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα απηνύ θαζ’ 

εαπηνύ, όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία (π.ρ., ε αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή 

αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ δηακνξθσηηθνύ ζθνπνύ).  

o Η διαθοποποίηζη αλαθέξεηαη ζην βαζκό ζηνλ νπνίν νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε έλαλ παξάγνληα εθαξκόδνληαη παλνκνηόηππα γηα όια ηα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηόλ ηνλ παξάγνληα. Αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο πηπρέο θάζε 

δξαζηεξηόηεηαο (πεξηερόκελν, ρξόλν, πνηόηεηα, πνζόηεηα) θαη αλακέλεηαη όηη ζε 

θάζε παξάγνληα πξέπεη λα ππάξρεη πξνζαξκνζηηθόηεηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε νκάδαο εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ, γνληώλ θαη ζρνιείνπ. 

 

1. Πποζαναηολιζμόρ 

 Γξαζηεξηόηεηεο πνπ βνεζνύλ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν 

δηδάζθνληαη ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηεο ζε θάζε αληηθείκελν. 

 Καινύληαη ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ ηνπο ιόγνπο. 

 Γίλνληαη δεθηνί νη ιόγνη πνπ αλαθέξεη ην θάζε παηδί θαη ζπδεηνύληαη.  

 Οξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ πξνζαλαηνιηζκνύ ζε δηάθνξα ζηάδηα ηνπ καζήκαηνο 

(αξρή, κέζε, ηέινο). 

 Γηαζπλδέζεηο καζεκάησλ θαη ελνηήησλ κε δξαζηεξηόηεηεο από ηελ θαζεκεξηλόηεηα 

γηα θαηαλόεζε ηνπ ιόγνπ γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα 

(ηδηαίηεξα γηα ηνπο καζεηέο κε ρακειό ΚΟΔ). 
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2. Γόμηζη 

 Καηαλόεζε ηεο δνκήο ηνπ καζήκαηνο. 

 Γξαζηεξηόηεηεο δόκεζεο ζε όιε ηελ πνξεία ηνπ καζήκαηνο θαη όρη κόλν ζηελ αξρή 

θαη ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο (ζηάδην). 

 Έλαξμε καζήκαηνο κε επεμήγεζε ησλ ζηόρσλ θαη ηεο δνκήο ηνπ. 

 ύλδεζε ηεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο κε ηελ πξνεγνύκελε, αιιά θαη κεηαμύ ελνηήησλ 

(εζηίαζε). 

 ηαδηαθά απμάλεηαη ν βαζκόο δπζθνιίαο ησλ δηδαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 Δληνπηζκόο ησλ θύξησλ ζεκείσλ.  

 Αλαθεθαιαίσζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ζεκείσλ (ηη αθξηβώο έρνπλ θαηαιάβεη νη 

καζεηέο;).  

 Μαζεηέο κε ρακειό ΚΟΔ ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξε θαζνδήγεζε γηα ην ηη πξέπεη λα 

θάλνπλ ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα θαη πεξηζζόηεξε ελζάξξπλζε (δηαθνξνπνίεζε). 

 Πεξηζζόηεξν ηθαλνί καζεηέο εξγάδνληαη απνηειεζκαηηθόηεξα ζε αλεμάξηεηα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο αθνινπζώληαο ην δηθό ηνπο ξπζκό κάζεζεο (δηαθνξνπνίεζε). 

 

3. Υποβολή επυηήζευν 

 ηόρνο ε ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ καζεηώλ ζηε κάζεζε θαη ν εληνπηζκόο ηπρόλ 

παξαλνήζεσλ. 

 Δίδνο εξσηήζεσλ: αλάθιεζεο γλώζεσλ (product questions) θαη επεμήγεζεο κηαο 

δηαδηθαζίαο (process questions). 

 αθήλεηα θαηά ηε δηαηύπσζε θαη επαλαδηαηύπσζε όηαλ ρξεηάδεηαη.  

 Υξόλνο αλακνλήο (10-15 δεπηεξόιεπηα). 

 Αλάγθε γηα αλαηξνθνδόηεζε.   

 

4. Μονηελοποίηζη μαθήμαηορ 

 Αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

 Αμηνπνίεζε ηεο ζθέςεο ησλ καζεηώλ γηα ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο. 

 Υξήζε ηόζν ζηα καζεκαηηθά θαη ζεηηθέο επηζηήκεο όζν θαη ζηα άιια καζήκαηα.  

 ε πην ηθαλνύο καζεηέο πξέπεη λα δίλεηαη ε επθαηξία λα αλαθαιύςνπλ από κόλνη ηνπο 

ηνλ ηξόπν επίιπζεο ελόο πξνβιήκαηνο θαη ζε ιηγόηεξν ηθαλνύο καζεηέο λα 

θαζνδεγνύληαη πξνο ηελ εύξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο (δηαθνξνπνίεζε).  

 



8 
 

5. Δθαπμογή 

 Γξαζηεξηόηεηεο πνπ ν εθπαηδεπηηθόο ζέηεη ζηνπο καζεηέο κε ζηόρν λα εθαξκόζνπλ 

απηά ηα νπνία έρνπλ δηδαρζεί (είηε ζην κάζεκα ηεο εκέξαο είηε ζε πξνεγνύκελα 

καζήκαηα).  

 Πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε όια ηα ζηάδηα ηνπ καζήκαηνο θαη όρη κόλν ζην ηέινο.  

 Αζθήζεηο ππό ηε κνξθή “project” γηα ηνπο πεξηζζόηεξν ηθαλνύο καζεηέο θαη γηα ηνπο 

ιηγόηεξν ηθαλνύο καζεηέο αζθήζεηο πνπ είλαη πην απζηεξά δνκεκέλεο θαη δεηνύλ από 

ηνπο καζεηέο αλάθιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ηνπ καζήκαηνο (δηαθνξνπνίεζε). 

 Δπθαηξίεο εξγαζίαο αηνκηθά θαη νκαδηθά (δηαθνξνπνίεζε).  

 Αλαηξνθνδόηεζε θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ηέινο θάζε εκπεδσηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο. 

 Λεθηηθή επηβξάβεπζε (ηδηαίηεξα ζηνπο αδύλαηνπο καζεηέο). 

 Γηαθνξνπνίεζε ζηελ θαη΄ νίθνλ εξγαζία: Να ιακβάλνληαη ππόςε νη εθπαηδεπηηθέο 

πεγέο πνπ έρεη ν καζεηήο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. 

 

6. Μαθηζιακό πεπιβάλλον ηηρ ηάξηρ 

 Αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθνύ – καζεηή. 

o Δπσθειείηαη πεξηζζόηεξν έλαο αδύλαηνο καζεηήο ν νπνίνο ρξεηάδεηαη 

θαζνδήγεζε θαη έιεγρν, ελώ νη πεξηζζόηεξνη ηθαλνί καζεηέο ρξεηάδνληαη 

ειεπζεξία λα εξγαζηνύλ κόλνη ηνπο. 

 Αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ καζεηώλ. 

o Να εξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο καζεηέο πνπ δελ έρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο 

επηδόζεηο ηνπο γηα λα κπνξνύλ λα ζπληνλίδνληαη θαη λα αληαιιάζνπλ απόςεηο. 

o Γεκηνπξγία κηθξώλ νκάδσλ εξγαζίαο ηδηαίηεξα όηαλ απηέο πεξηιακβάλνπλ 

αιιόγισζζνπο καζεηέο.  

 πλαγσληζκόο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο. 

 Απεηζαξρία (classroom disorder).  

o Καζνξηζκόο μεθάζαξσλ θαλόλσλ, ξνπηηλώλ θαη ζπλεπεηώλ απεηζαξρίαο πνπ 

λα αλαθέξνληαη θαη ζηνλ θώδηθα ζπκπεξηθνξάο. 

 Αληηκεηώπηζε ησλ παηδηώλ από ηνλ εθπαηδεπηηθό. 

o Γηαθνξνπνίεζε ηεο ηηκσξίαο/επίπιεμεο/πνηλήο αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε καζεηή. 

o Έπαηλνο θαη επηβξάβεπζε. 

o Γηαθνξνπνίεζε αλαηξνθνδόηεζεο γηα ηελ επίδνζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θάζε καζεηή. 
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7. Γιασείπιζη διδακηικού σπόνος 

 σζηόο  πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ρξόλνπ πνπ απαηηείηαη γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα θαη 

γηα θάζε καζεηή, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ θελά ζηε δηδαζθαιία (off-task) αιιά 

θαη νύηε λα ππεξβαίλνληαη ηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ ππάξρνπλ. 

o Γελ ζα κπνξνύλ όινη νη καζεηέο λα απαζρνινύληαη ζηελ ίδηα δξαζηεξηόηεηα 

θαζώο ζε κηα ζύλζεηε δξαζηεξηόηεηα νη αδύλαηνη καζεηέο δελ ζα κπνξνύλ λα 

ηελ νινθιεξώζνπλ θαη ζε κηα απιή δξαζηεξηόηεηα νη πεξηζζόηεξν ηθαλνί ζα 

ηελ νινθιεξώλνπλ θαη δελ ζα απαζρνινύληαη κε ηίπνηε άιιν 

(δηαθνξνπνίεζε). 

 Βξαρππξόζεζκνο πξνγξακκαηηζκόο (π.ρ. κάζεκα ηεο εκέξαο), όζν θαη 

καθξνπξόζεζκνο (π.ρ. ελόηεηα καζεκάησλ).  

 Να ιακβάλεηαη ππόςε ν ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα παξνρή αλαηξνθνδόηεζεο κεηά 

ηελ νινθιήξσζε κηαο δξαζηεξηόηεηαο. 

 

8. Αξιολόγηζη ηος μαθηηή 

 Αλαθέξεηαη ζηελ:   

o αλάπηπμε εξγαιείσλ κέηξεζεο  

o ρνξήγεζε εξγαιείσλ κέηξεζεο 

o θαηαγξαθή απνηειεζκάησλ 

o θνηλνπνίεζε απνηειεζκάησλ 

 Γίλεηαη έκθαζε ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε. 

 Τπνζηεξίδεηαη ε ρξήζε πνιιαπιώλ ηερληθώλ. 

 Δμεηάδεηαη ε πνηόηεηα ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο. 

 Γηαθνξνπνίεζε ηεο αμηνιόγεζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα επίπεδα ησλ 

καζεηώλ. Η δηαθνξνπνίεζε ηεο αμηνιόγεζεο πξνϋπνζέηεη ηελ αξρηθή αμηνιόγεζε ησλ 

καζεηώλ: 

o Ση γλσξίδεη ήδε ν καζεηήο γηα ην ζέκα πνπ πξόθεηηαη λα δηδάμεηε;  

o Τπάξρνπλ παξαλνήζεηο θαη αλ λαη, πνηεο είλαη απηέο; 

o Τπάξρνπλ θελά ζε πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο; 

o Πώο ην ζέκα ζπλδέεηαη κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή;  

o Πώο είλαη θαιύηεξα λα νξγαλσζεί ην κάζεκα; (ζην ζύλνιν, αηνκηθά, ζε 

δεπγάξηα ή νκάδεο;). 

 Σειηθή αμηνιόγεζε κεηαμύ ηεο αξρηθήο θαη ηειηθήο επίδνζεο ηνπ ίδηνπ καζεηή γηα 

αλίρλεπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ από ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.  
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 Δλεκέξσζε ησλ γνληώλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ παηδηώλ ηνπο: 

o Η γιώζζα επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζα πξέπεη λα είλαη απιή θαη 

θαηαλνεηή. 

o Η ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα θαζηζηά μεθάζαξν ηη κπνξεί λα θάλεη ν καζεηήο 

θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή σο πξνο ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο. 

o Η ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα αθνξά ζηελ πξόνδν ηνπ καζεηή. 

o Η ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα βνεζά ηνπο γνλείο λα θαηαιάβνπλ ηη αλακέλεηαη 

από ηνπο καζεηέο. 

o Η ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζε 

ζέκαηα πέξαλ ηεο καζεζηαθήο επίδνζεο ηνπ καζεηή: 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Η βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε αμηνπνίεζε ησλ 

ζεσξεηηθώλ ζρεκάησλ ηεο Έξεπλαο γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη 

κε ζπγθέληξσζε ζρεηηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηόζν ζηνλ εληνπηζκό 

αλαγθώλ γηα βειηίσζε όζν θαη ζε παξαθνινύζεζε ηνπ ηξόπνπ πινπνίεζεο ηεο θάζε 

δξάζεο πνπ ην ζρνιείν αλαιακβάλεη. 

 Η θάζε παξέκβαζε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ηόζν ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα (evidence-

based) όζν θαη ζε ζεσξεηηθά ζρήκαηα (theory-driven) πνπ έρνπλ ειεγρζεί σο πξνο 

ηελ εγθπξόηεηά ηνπο θαη ηα νπνία βνεζνύλ ζην λα θαηαλνήζνπκε πνηνη παξάγνληεο 

θαη ζε πνην βαζκό κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο θάζε 

παξέκβαζεο.    

 

 

Καλή ζςνέσεια και επιηςσία ζηο έπγο μαρ! 


