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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 ΣΟΤ ΓΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΤΝ ΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟ ΜΑ 

 

1. πκπεξηθνξά ηωλ καζεηώλ εθηόο ηεο ηάμεο (βι. επίζεο Δγρεηξίδην ζει. 17-22) 

Α) Σςμπεπιθοπά ηυν μαθηηών καηά ηο διάλειμμα 

 ρνιηθή πνιηηηθή πνπ λα αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθή επηηήξεζε ησλ καζεηώλ θαηά 

ηελ ώξα ηνπ δηαιείκκαηνο. 

o Καζνξηζκόο ηνπ επαθξηβνύο ξόινπ θάζε εθπαηδεπηηθνύ θαηά ηελ παηδνλνκία 

θαη ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ηνπ ζρνιείνπ όπνπ ζα παηδνλνκεί.  

 Δάλ έλαο καζεηήο επηζεκαλζεί όηη ζπζηεκαηηθά παξακέλεη κόλνο ζην δηάιεηκκα ηόηε 

ζα πξέπεη λα πξνζεγγηζηεί κε ζηόρν λα εληνπηζηεί ε αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα 

ελζαξξπλζεί ζηαδηαθά ε έληαμε ηνπ κέζα ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ.  

 Σπζηεκαηηθή παξαηήξεζε καζεηώλ: Δληνπηζκόο πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίδνπλ, ζπδήηεζε καδί ηνπο, ελζάξξπλζε θαηάζεζεο ησλ εκπεηξηώλ ηνπο, 

δεκηνπξγία ζπλζεθώλ γηα ειεύζεξε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο.  

 Οη παηδνλόκνη πξέπεη λα θξνληίζνπλ λα είλαη νξαηνί ζε θνηλόρξεζηεο πεξηνρέο ηνπ 

ζρνιείνπ όπσο νη δηάδξνκνη, νη ζθάιεο, ε θαληίλα, ε αίζνπζα αζινπαηδηώλ, ε 

απνζήθε θαη νη ηνπαιέηεο γηα θαιύηεξν έιεγρν ησλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ 

θαη γηα απνθπγή θξνπζκάησλ εθθνβηζκνύ θαη ξαηζηζκνύ.  

 Έκκεζε έληαμε παηδηώλ δηαθνξεηηθήο εζληθόηεηαο κέζα ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ: Γηα 

παξάδεηγκα, ηελ ώξα ηνπ δηαιείκκαηνο ν εθπαηδεπηηθόο θαιεί ηα παηδηά απηά λα 

δείμνπλ ζηα άιια παηδηά έλα παηρλίδη πνπ παίδνπλ ζηε ρώξα ηνπο θαη είλαη 

δηαθνξεηηθό από απηά πνπ παίδνπλ ζπλήζσο ηα παηδηά ζηα ζρνιεία καο.  

 Οξγάλσζε νκαδηθώλ δξαζηεξηνηήησλ-παηρληδηώλ από κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ: 

Απνηξεπηηθόο παξάγνληαο γηα εκθάληζε ζπκπεξηθνξώλ απεηζαξρίαο, εθθνβηζκνύ ή 

ξαηζηζκνύ, θαζώο «αλαγθάδεη» ηνπο καζεηέο λα ζπλεξγαζηνύλ. 

o Απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα επηηπρία: 1) ζπκκεηνρή όζν ην δπλαηό 

πεξηζζόηεξσλ καζεηώλ, 2) θαζνξηζκόο θαλόλσλ (π.ρ., λα παίδνπλ όια ηα 

παηδηά, λα αθνινπζνύλ ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ, λα είλαη ελεξγεηηθνί, λα 

ρξεζηκνπνηνύλ θαηάιιεια ηνλ εμνπιηζκό, λα επηζηξέθνπλ ό, ηη δαλείζηεθαλ 

αθνύ νινθιεξώζνπλ ην παηρλίδη, λα ζέβνληαη ηνλ πξνζσπηθό ρώξν ησλ 

άιισλ καζεηώλ, λα ζηακαηνύλ όηαλ ρηππήζεη ην θνπδνύλη).  

 Γεκηνπξγία ελόο πην ειθπζηηθνύ θπζηθνύ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο (παγθάθηα, 

ηξαπεδάθηα).  

 Αληακνηβή ηεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο: Καζνξηζκόο ελόο ζπζηήκαηνο θηλήηξσλ γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ ζρνιείνπ δίλνληαο έκθαζε ζηελ ηήξεζε 

ηνπ θώδηθα θαιήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ πξνώζεζε ζσζηώλ θαη απνδεθηώλ 

πξάμεσλ έμσ από ηελ ηάμε.  
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o Η αλαγλώξηζε θαη ν έπαηλνο κπνξνύλ λα δνζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπγθέληξσζεο, ελώπηνλ ηεο ηάμεο ή αθόκα θαη θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ 

πξνζσπηθνύ.  

 πζηήλεηαη έλαο ζπλνκήιηθνο ζε ξόιν ζπκβνύινπ λα ζηεξίδεη, λα ζπκβνπιεύεη θαη 

λα ζηεξίδεη ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνην πξόβιεκα. Απηνί νη καζεηέο-

ζύκβνπινη κπνξεί λα ηύρνπλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο, ώζηε λα βειηηώζνπλ ηηο δεμηόηεηεο 

επηθνηλσλίαο ηνπο, ερεκύζεηαο, θηιίαο θαη απνδνρήο. 

o Απηνί επηηεξνύληαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη λα δεηνύλ άκεζε 

θαζνδήγεζε όηαλ ην πξόβιεκα είλαη ζνβαξό. 

 

Β) Σςμπεπιθοπά ηυν μαθηηών ππιν ηην έναπξη ηυν μαθημάηυν και μεηά ηη λήξη ηυν 

μαθημάηυν 

 Σν ζρνιείν λα βξεη ηξόπνπο πιεξνθόξεζεο γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν θάζε 

καζεηήο θηάλεη ζην ζρνιείν ην πξσί θαη θεύγεη από απηό ην κεζεκέξη.  

 Να ππάξρεη πξνζσπηθό πνπ λα ππνδέρεηαη ηνπο καζεηέο ην πξσί θαη λα ππάξρεη θαη ν 

θαηάιιεινο ρώξνο κέζα ζην ζρνιείν γηα λα απαζρνινύληαη. Με ηνλ ίδην ηξόπν ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη θαη ην πξνζσπηθό πνπ ζα κπνξεί λα κέλεη κεηά ηε ιήμε ησλ 

καζεκάησλ κε απηά ηα παηδηά κέρξη λα έξζνπλ λα ηα παξαιάβνπλ νη γνλείο ηνπο.  

o Σν ζρνιείν ζα πξέπεη λα εξγνδνηήζεη έλα ππεύζπλν άηνκν (θαηά πξνηίκεζε 

εθπαηδεπηηθό) πνπ λα πιεξνί ηα θξηηήξηα θαη όρη νπνηνδήπνηε ελήιηθα (π.ρ. 

κηα γξακκαηέα ή έλα γνληό ρσξίο νπνηνδήπνηε ππόβαζξν).  

o Σν άηνκν πνπ ζα επηιεγεί απαηηείηαη λα έρεη ζπγθεθξηκέλα πξνζόληα, 

ηθαλόηεηεο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο κε παηδηά. 

 Σν ζρνιείν πξέπεη λα βξεη ηξόπνπο πιεξνθόξεζεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ 

ζηα ιεσθνξεία θαηά ηε δηαδξνκή πξνο θαη από ην ζρνιείν ή έμσ από ην ζρνιείν. Σηο 

πιεξνθνξίεο απηέο κπνξεί λα δώζεη ν νδεγόο ηνπ ιεσθνξείνπ θαη ν ζρνιηθόο 

ηξνρνλόκνο (εάλ ππάξρεη θάπνηνο καζεηήο πνπ ζπζηεκαηηθά δελ έρεη ζπλνδεία από 

ηνπο γνλείο ηνπ, εάλ εληνπίδνληαη πεξηζηαηηθά ξαηζηζκνύ ή εθθνβηζκνύ θηι.). 

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ ζέζπηζε μεθάζαξσλ θαλόλσλ πξνο όινπο 

ηνπο καζεηέο πνπ λα αθνξνύλ ηελ είζνδό ηνπο ζην ζρνιείν. Οη θαλόλεο πξέπεη λα 

αλαθνηλσζνύλ ζε όινπο ηνπο καζεηέο.  

 

Γ) Καθοπιζμόρ κώδικα ζςμπεπιθοπάρ από ηο ζσολείο (με ζςνεπγαζία μαθηηών, 

εκπαιδεςηικών και γονέυν) αναθοπικά με ηη ζςμπεπιθοπά ηυν μαθηηών εκηόρ ηηρ ηάξηρ 

 ύληνκνη, ζαθείο θαλνληζκνί πνπ λα πεξηιακβάλνπλ άκεζεο ζπλέπεηεο γηα ηελ επηζεηηθή 

ή ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη εμίζνπ άκεζε επηβξάβεπζε γηα ηελ επηζπκεηή 

ζπκπεξηθνξά.  

 Να εληζρύνληαη αμίεο όπσο ν ζεβαζκόο, ε δηθαηνζύλε, ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο άιινπο θαη 

ε πξνζσπηθή επζύλε.  
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 Να νξίδεη μεθάζαξα ηη ζεσξείηαη κε απνδεθηή ζπκπεξηθνξά, επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά θαη 

ηηο ζπλέπεηεο γηα ηηο παξαβάζεηο.  

 Να απεπζύλεηαη ζε ελήιηθεο θαη καζεηέο, κε ηελ θαηάιιειε γιώζζα θάζε θνξά αλάινγα 

κε ηελ ειηθία θαη λα είλαη αλαξηεκέλνο ζε εκθαλή ζεκεία ηνπ ζρνιείνπ. 

 ηνλ θώδηθα ζπκπεξηθνξάο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη μεθάζαξα νη πξνζδνθίεο από ηα 

παηδηά πνπ κπνξεί λα ηπγράλνπλ ξαηζηζηηθήο ή κεηνλεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο: α) αλάθεξε 

ην γεγνλόο ζε έλα δάζθαιν, β) αλάθεξε ην γεγνλόο ζην δηεπζπληή, γ) ελεκέξσζε ηνπο 

γνλείο ζνπ, δ) δήηεζε βνήζεηα, ε) δσγξάθηζε, γξάςε ή ζπδήηεζε ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ, 

θαη ζη) θάλε παξέα κε παηδηά πνπ εκπηζηεύεζαη.  

 ηνλ θώδηθα ζπκπεξηθνξάο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη θαη νη επζύλεο ησλ καζεηώλ πνπ 

είλαη απηόπηεο κάξηπξεο: α) αλάθεξε ην πεξηζηαηηθό ζε έλα ελήιηθα, β) πξνζπάζεζε λα 

βνεζήζεηο ηνπο καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα, γ) θάλε παξέα κε παηδηά πνπ είλαη 

κόλα-δήηεζε από ην ζπκκαζεηή ζνπ λα έξζεη ζηελ παξέα ζνπ, δ) όηαλ γλσξίδεηο πσο 

θάπνηα παηδηά ζπκπεξηθέξνληαη άζρεκα ζε έλα καζεηή, ελεκέξσζε έλα κεγάιν ζην 

ζρνιείν θαη έλα κεγάιν ζην ζπίηη, ε) κελ θνπηζνκπνιεύεηο γηα ην πεξηζηαηηθό. 

 

2. Πξνώζεζε ηωλ δεζκώλ ζπλεξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο ηωλ καζεηώλ (βι. 

επίζεο Δγρεηξίδην ζει. 24-27) 

 Σν ζρνιείν πξέπεη λα εμεγήζεη ζηνπο γνλείο όηη ηνπο ρξεηάδεηαη ζηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο, ώζηε λα πεηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηνπο θαη ηα θαιύηεξα δπλαηά καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. 

 ύζηαζε επηηξνπήο πνπ λα πεξηιακβάλεη ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, αληηπξνζώπνπο 

ηνπ ζπλδέζκνπ γνλέσλ, εθπαηδεπηηθνύο, κέιε ηνπ κε εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ 

ζρνιείνπ (π.ρ. κέιε ηεο ζρνιηθήο εθνξείαο) θαη καζεηέο.  

 Αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο ζηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο. 

o Δλεκέξσζε γνλέσλ (π.ρ. αλαθνηλώζεηο γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ, 

θαλνληζκνύο, εθδξνκέο, δξαζηεξηόηεηεο θηι.) κε δηάθνξα κέζα, όπσο 

γξαπηώο κε επηζηνιή ζην ζπίηη, κέζσ δηαδηθηύνπ θαη ηειεθσληθώο. 

o Δάλ νη γνλείο ελόο αιιόγισζζνπ καζεηή δελ γλσξίδνπλ θαιά ηελ ειιεληθή 

γιώζζα ηόηε ην πην πηζαλόλ είλαη λα αγλνήζνπλ κηα επηζηνιή από ην ζρνιείν. 

πλεπώο, ζα πξέπεη λα πξνλνήζεη ην ζρνιείν νη επηζηνιέο πνπ ζα ζηέιλνληαη 

ζε απηνύο ηνπο γνλείο λα κεηαθξάδνληαη ζηε γιώζζα ηνπο θαη επίζεο λα ηνπο 

ελεκεξώλεη θαη ηειεθσληθώο. 

o Δπειημία ζηηο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο θαη πξνζαξκνγή ησλ σξώλ 

ζπλαληήζεσλ κε θάπνηεο νκάδεο γνληώλ.  

o Καζώο πάληνηε παξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο ζηε δηεπζέηεζε ώξαο πνπ λα 

βνιεύεη ην πξόγξακκα όισλ ησλ γνλέσλ, ζα πξέπεη λα ζηαιεί ζηνπο γνλείο 

κηα αλαθνίλσζε κε ιεπηνκέξεηεο γηα ηξόπνπο επηθνηλσλίαο κε ηα αξκόδηα 

άηνκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ.  
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 ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, είλαη πνιύ ζεκαληηθό ην ζρνιείν λα αλαθνηλώζεη 

ζηνπο γνλείο ηε πνιηηηθή ηνπ, λα ηελ αλαιύζεη θαη λα δεηήζεη αλαηξνθνδόηεζε θαη 

εηζεγήζεηο.  

o ηα αξρηθά ζηάδηα ησλ πξνζπαζεηώλ, ην ζρνιείν πξέπεη λα ελεκεξώζεη 

πιήξσο ηνπο γνλείο γηα ην ζέκα παξέρνληαο όιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην 

ζρέδην δξάζεο ηνπ.  

o Οη εθπαηδεπηηθνί απαηηείηαη λα πείζνπλ ηνπο γνλείο όηη ην πξόγξακκα ζα 

ιεηηνπξγήζεη θαη όηη εθείλνη κπνξνύλ λα θάλνπλ ηε δηαθνξά.  

o Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα βνεζήζεη πνιύ ε παξνρή 

ζπγθεθξηκέλεο ζεηηθήο αλαηξνθνδόηεζεο ζηνπο γνλείο.  

o Οη γνλείο κπνξνύλ λα δώζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εηζεγήζεηο γηα θαιύηεξεο 

παξεκβάζεηο («Ση εηζεγείζηε λα πξάμεη ην ζρνιείν ζε επόκελα ζηάδηα;») παξά 

λα θξηηηθάξνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ ήδε αλαιεθζεί.  

 Παξνρή αθξηβήο πιεξνθόξεζεο γηα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην ζρνιείν 

δηαθνξνπνηεί θαη εληζρύεη ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηώλ θαη λα ηνπο παξέρεη ηξόπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηνπο καζεηέο ζην ζπίηη.  

 Σν ζρνιείν επηβάιιεηαη λα δηαβεβαηώζεη ηνπο γνλείο όηη κπνξνύλ λα κνηξάδνληαη 

όιεο ηνπο ηηο αλεζπρίεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ παηδηνύ ηνπο.  

 Σν ζρνιείν κπνξεί λα πξνζθαιέζεη ηνπο γνλείο λα επηζθέπηνληαη ηηο ηάμεηο ησλ 

παηδηώλ ηνπο θαη λα παξαθνινπζνύλ ηε δηδαζθαιία.  

o Βηληενγξάθεζε καζεκάησλ γηα ηνπο γνλείο πνπ δελ κπνξνύλ λα έξζνπλ ζην 

ζρνιείν γηα λα παξαθνινπζήζνπλ κάζεκα ιόγσ εξγαζίαο θαη νξγάλσζε 

απνγεπκαηηλήο ζπλάληεζεο ζηελ νπνία λα πξνβιεζνύλ θαη λα ζπδεηεζνύλ. 

 Σν ζρνιείν αλακέλεηαη λα επραξηζηεί ηνπο γνλείο εθείλνπο πνπ θαηαβάιινπλ 

νπζηαζηηθέο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο επίδνζεο ησλ παηδηώλ ηνπο θαη λα νξγαλώλεη 

«θύθινπο γνλέσλ» όπνπ κεηαμύ ηνπο νη γνλείο κπνξνύλ λα αληαιιάμνπλ απόςεηο θαη 

λα κνηξαζηνύλ εκπεηξίεο.  

o Αθνινπζία θαλνληζκώλ από ην ζπληνληζηή ηνπ θύθινπ: α) ζύζηαζε θαλόλσλ 

γηα ηελ νκάδα (π.ρ. ερεκύζεηα), β) ν θάζε ζπκκεηέρνληαο λα παίξλεη ην ιόγν 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά, γ) νη ζπκκεηέρνληεο λα ρξεζηκνπνηνύλ πξνζσπηθέο 

πξνηάζεηο («εγώ»), δ) απνθπγή επηζέζεσλ ζε πξνζσπηθό επίπεδν, ε) 

αλαζηνραζκόο ζηηο απόςεηο άιισλ, ζη) θαηαλόεζε, δ) ζπδήηεζε γηα πηζαλέο 

ιύζεηο, θαη ε) ζπκθσλία γηα έιεγρν ζε ζρέζε κε ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Οη ζπληνληζηέο πξέπεη, επίζεο, λα είλαη αλεθηηθνί ζε δηάθνξεο 

απόςεηο πνπ ίζσο έρνπλ δηαηππσζεί κε ηξόπν επηζεηηθό από ηνπο γνλείο.  

o Δπθαηξία αλάκεημεο γνλέσλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη πξνζθνξά 

εζεινληηθήο εξγαζίαο.  
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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! 

 

 

 


