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ΔΙΑΓΩΓΗ

• Παξνπζίαζε ησλ κειώλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο θαη ησλ 
δηεπζπληώλ θαη εθπξνζώπσλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ.

• Η εξεπλεηηθή νκάδα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα 
θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ αλάιεςε δξάζεσλ πνπ απνζθνπνύλ 
ζε βεληίωζη ηων μαθηζιακών αποηελεζμάηων (ζε ζρέζε κε 
όινπο ηνπο ηνκείο κάζεζεο). 

• H δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία 
μεγιζηοποιούν ηη μαθηζιακή πρόοδο ηων μαθηηών ζηο 
ζύνολό ηοσς (ποιόηηηα) θαη ηαπηόρξνλα παρέτοσν ίζες 
εκπαιδεσηικές εσκαιρίες (ιζόηηηα), απνηειεί πάγην αίηεκα 
ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 
δηεζλώο.



ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

• Αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο 
ησλ ζρνιείσλ ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ίζσλ εθπαηδεπηηθώλ 
επθαηξηώλ, θαη 

• Γηαηύπσζε εηζεγήζεσλ γηα ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 
ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ίζσλ εθπαηδεπηηθώλ επθαηξηώλ ηόζν 
ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο όζν θαη ζε επίπεδν 
εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.



ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ: ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ

ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΜΔΑ)

• Τν ΓΜΔΑ έρεη αλαπηπρζεί έρνληαο σο θύξηα επηδίσμε λα θαζνξίζεη 
ζπζρεηίζεηο θαη ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηε ζεσξία (δειαδή, ηε 
κνληεινπνίεζε θαη θαηαλόεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο) θαη ζηελ 
πξάμε (δειαδή, ηηο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο).

• Τν ΓΜΔΑ αλαθέξεηαη ζε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα καζεζηαθά 
απνηειέζκαηα θαη βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα: α) μαθηηήρ, β) 
ηάξη, γ) ζσολείο, θαη δ) εκπαιδεςηικό ζύζηημα (βι. Γηάγξακκα 1). 

• Οη παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη είλαη κόλν εθείλνη πνπ νη έξεπλεο θαη 
κεηα-αλαιύζεηο έδεημαλ όηη έρνπλ ζρεηηθά κεγάιε επίδξαζε ζηα 
καζεζηαθά απνηειέζκαηα.



Διάγραμμα 1.
Τν Γπλακηθό κνληέιν 
Δθπαηδεπηηθήο 
Απνηειεζκαηηθόηεηαο 
(ΓΜΔΑ) 



ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ: ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ

ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΜΔΑ)

• H εμέηαζε ηνπ θάζε παξάγνληα γίλεηαη ζηε βάζε πέληε δηαζηάζεσλ 
κέηξεζεο ηνπ θάζε παξάγνληα. Oη πέληε δηαζηάζεηο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα νξίζνπλ έλαλ παξάγνληα είλαη: η ζστνόηηηα, 
η εζηίαζη, ηο ζηάδιο, η ποιόηηηα και η διαθοροποίηζη. 

• Η ζστνόηηηα αθνξά ζην βαζκό ζηνλ νπνίν κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ 
ζρεηίδεηαη κε έλαλ παξάγνληα απνηειεζκαηηθόηεηαο παξνπζηάδεηαη ζε 
έλα εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ζρνιείν ή ηάμε. 

• Τν 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. 



ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ: ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ

ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΜΔΑ)

• Σηελ εζηίαζη ιακβάλνληαη ππόςε δύν πηπρέο. Η πξώηε αθνξά ζην πόζο 
ζςγκεκπιμένη είλαη ε ζπκπεξηθνξά. Η δεύηεξε πηπρή αθνξά ζηο ζκοπό γηα ηνλ 
νπνίν εθδειώλεηαη κηα δξαζηεξηόηεηα ή ζπκπεξηθνξά/πξάμε ζηε ζρνιηθή 
κνλάδα, αθνύ κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, κηα δξαζηεξηόηεηα λα επηδηώθεη λα 
επηηύρεη κόλν έλα ζηόρν ή πνιιαπινύο ζηόρνπο. 

• Η ποιόηηηα αλαθέξεηαη ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα, όπσο 
απηέο αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία (π.ρ., ε αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή 
αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ δηακνξθσηηθνύ ζθνπνύ). 

• H διαθοροποίηζη αλαθέξεηαη ζην βαζκό ζηνλ νπνίν νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε έλαλ παξάγνληα εθαξκόδνληαη παλνκνηόηππα γηα όια ηα άηνκα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε απηόλ ηνλ παξάγνληα. Σε θάζε παξάγνληα πξέπεη λα ππάξρεη 
πξνζαξκνζηηθόηεηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε 
αηόκνπ, νκάδαο εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ, ζρνιείνπ θαη γνληώλ.



ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ: ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ

ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΜΔΑ)

Παπάγονηερ αποηελεζμαηικόηηηαρ ζηο επίπεδο ηος ζσολείος

 Τν ΓΜΔΑ ζπλδέεη ηελ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα βειηίσζεο θάπνηνπ από ηνπο 
παξάγνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην 
επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ κε παξεκβάζεηο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ή/θαη έκκεζα δύν 
ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο: (α) ηη διδαζκαλία θαη (β) ηο 
μαθηζιακό περιβάλλον ηοσ ζτολείοσ.

(α) Πολιηική και δπάζειρ για βεληίωζη ηηρ διδαζκαλίαρ

O παξάγνληαο απηόο πεξηιακβάλεη ηξεηο πηπρέο: 

1. ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ (πνζόηεηα δηδαζθαιίαο), 

2. ηελ παξνρή επθαηξηώλ κάζεζεο θαη 

3. ηελ πνηόηεηα δηδαζθαιίαο. 



ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ: ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ

ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΜΔΑ)

Παπάγονηερ αποηελεζμαηικόηηηαρ ζηο επίπεδο ηος ζσολείος

(α) Πολιηική και δπάζειρ για βεληίωζη ηηρ διδαζκαλίαρ

1. Πνζόηεηα δηδαζθαιίαο

 Σρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζρνιείνπ λα δηαρεηξίδεηαη ζσζηά θάπνηα 
πξνβιήκαηα πνπ ίζσο λα κεηώλνπλ ην δηδαθηηθό ρξόλν. Πηπρέο πνπ αθνξνύλ 
ηνλ παξάγνληα απηό ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ: 

(α) απνπζηώλ ησλ καζεηώλ,

(β) απνπζηώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ,

(γ) ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ (π.ρ., έγθαηξε 
πξνζέιεπζε ζην ζρνιείν, δηαθνπή καζεκάησλ γηα αλαθνηλώζεηο, θηι), θαη 

(δ) ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ θαη’ νίθνλ εξγαζία 
(π.ρ., πνζόηεηα, θύζε θαη αμηνιόγεζε ηεο θαη’ νίθνλ εξγαζίαο θαη ξόινο γνληώλ).



ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ: ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ

ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΜΔΑ)

Παπάγονηερ αποηελεζμαηικόηηηαρ ζηο επίπεδο ηος ζσολείος

(α) Πολιηική και δπάζειρ για βεληίωζη ηηρ διδαζκαλίαρ

2. Παξνρή επθαηξηώλ κάζεζεο

 Πεξηιακβάλεη δξάζεηο όπσο ηελ αμηνπνίεζε ζρνιηθώλ εθδξνκώλ θαη άιισλ 
εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ην βξαρππξόζεζκν θαη καθξνπξόζεζκν 
πξνγξακκαηηζκό. 

3. Πνηόηεηα δηδαζθαιίαο 

 Αλαθέξεηαη ζηνπο νθηώ παξάγνληεο πνπ εδξάδνληαη ζην επίπεδν ηεο ηάμεο 
(δόμηζη μαθήμαηορ, πποζαναηολιζμόρ, ςποβολή επωηήζεων, εμπέδωζη, 
αξιολόγηζη ηος μαθηηή, διασείπιζη ηος σπόνος, ζηπαηηγικέρ μάθηζηρ-
μονηελοποίηζη μαθήμαηορ, πεπιβάλλον μάθηζηρ ζηην ηάξη). Η 
δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο απηνύο 
πξέπεη, επίζεο, λα ελζαξξπλζεί. 



ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ: ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ

ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΜΔΑ)

Παπάγονηερ αποηελεζμαηικόηηηαρ ζηο επίπεδο ηος ζσολείος

(β) Πολιηική και δπάζειρ για βεληίωζη ηος μαθηζιακού πεπιβάλλονηορ 
ηος ζσολείος

O παξάγνληαο απηόο αθνξά πέληε πηπρέο πνπ θαζνξίδνπλ ην καζεζηαθό 
πεξηβάιινλ ελόο ζρνιείνπ: 

1. ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ εθηόο ηεο ηάμεο, 

2. ζηηο αιιειεπηδξάζεηο θαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, 

3. ζηελ πξνώζεζε ησλ δεζκώλ ζπλεξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο εμσηεξηθνύο 
θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία, 

4. ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πεγώλ κάζεζεο πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιηθό ρώξν θαη 

5. ζηελ πξνώζεζε αμηώλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κάζεζε.



ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ: ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ

ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΜΔΑ)

Παπάγονηερ αποηελεζμαηικόηηηαρ ζηο επίπεδο ηος ζσολείος

Δημιοςπγία μησανιζμών αξιολόγηζηρ

• Η αμηνιόγεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο θαη ε 
αμηνιόγεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηε δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνύ 
πεξηβάιινληνο κάζεζεο ζεσξείηαη έλαο από ηνπο πην ζεκαληηθνύο παξάγνληεο 
γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζρνιείνπ. 

• Τα απνηειεζκαηηθά ζρνιεία αλαπηύζζνπλ ζπλερείο κεραληζκνύο απηό-
αμηνιόγεζεο, νύησο ώζηε λα κεηξνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηξαηεγηθώλ θαη 
ησλ δξάζεσλ ηνπο σο πξνο ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο καζεζηαθήο πξνόδνπ ησλ 
καζεηώλ ζην ζύλνιό ηνπο (πνηόηεηα) θαη σο πξνο ηελ παξνρή ίζσλ 
εθπαηδεπηηθώλ επθαηξηώλ (ηζόηεηα). 

• Μέζα από ηελ απηναμηνιόγεζε αλακέλεηαη λα εληνπηζηνύλ νη ηδηαίηεξεο 
αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 



ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ: 

ΜΙΑ ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

• Τα ζηάδηα ηεο παξέκβαζεο  πνπ ζα γίλεη ζην ζρνιείν ζαο αθνινπζνύλ 
ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο δπλακηθήο πξνζέγγηζεο γηα βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο 
απνηειεζκαηηθόηεηαο  πνπ απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 2. 

• Κάζε εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα έρεη ππόςε ηνπ από ην πξώην ζηάδην 
εθαξκνγήο ηεο δπλακηθήο πξνζέγγηζεο πνην αλακέλεηαη λα είλαη ην 
ηειηθό απνηέιεζκά ηεο.

• Όζνη απνθαζίδνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα πξέπεη λα 
αλαγλσξίδνπλ ην γεγνλόο όηη νπνηαδήπνηε δξάζε γηα βειηίσζε πξέπεη 
λα ζηεξίδεηαη ζε εμπειρικά δεδομένα. Σπλεπώο, πξέπεη λα ζεσξνύλ 
ζεκαληηθά ηα κελύκαηα αλαηξνθνδόηεζεο ηα νπνία ζα πξνθύςνπλ σο 
απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο. 



Διάγραμμα 2.
Τα βαζηθά ζηάδηα ηεο δπλακηθήο 
πξνζέγγηζεο γηα βειηίσζε ηεο 
ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο



ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ: 

ΜΙΑ ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

• Η όιε πξνζπάζεηα απνηειεί ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ θνξέσλ ηνπ ζρνιείνπ 
(καζεηέο, εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο) θαη ηεο ππνζηεξηθηηθήο θαη εξεπλεηηθήο 
νκάδαο. 

• Σην ππώηο ζηάδιο, είλαη ζεκαληηθό λα δηαζαθεληζηεί θαη λα ππάξρεη 
ζπκθσλία από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο όηη ε δξάζε ζην ζρνιείν ζαο πξέπεη λα 
απνζθνπεί ζε βειηίσζε ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ. 

• Σην δεύηεπο ζηάδιο, γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ζρνιηθνύο παξάγνληεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ κέγηζησλ δπλαηώλ καζεζηαθώλ 
απνηειεζκάησλ. 

 Πξνθύπηεη ζπκθσλία αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα όηη 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. 



ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ: 

ΜΙΑ ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

• Σην ηπίηο ζηάδιο, γίλεηαη ε αμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα εληνπηζκό 
ηεο πεξηνρήο δξάζεο. 

 Θα ζπιιερζνύλ δεδνκέλα από καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο. 

 Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζα θαζνξηζηεί ε πεξηνρή δξάζεο ηνπ 
ζρνιείνπ ζαο. 

 Ο θαζνξηζκόο απηόο ζα γίλεη κέζα από νκαδηθή ζπδήηεζε ζηελ νπνία ζα 
ζπκκεηάζρνπλ εθπξόζσπνη όισλ ησλ θνξέσλ ηνπ ζρνιείνπ (καζεηέο, 
εθπαηδεπηηθνί, γνλείο). 

 Τα απνηειέζκαηα ηεο ζπδήηεζεο ζα θνηλνπνηεζνύλ θαη ζα ιεθζνύλ νη ηειηθέο 
απνθάζεηο. 

• ηο ηέηαπηο ζηάδιο, ζα αλαπηπρζνύλ ζηξαηεγηθέο βειηίσζεο θαη ζρέδηα 
δξάζεο ιακβάλνληαο ππόςε ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν ησλ ζρνιηθώλ παξαγόλησλ 
ηνπ ΓΜΔΑ. 



ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ: 

ΜΙΑ ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

• Σην πέμπηο ζηάδιο, αξρίδεη λα γίλεηαη παξαθνινύζεζε ηεο παξέκβαζεο 
(δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο). 

 Η παξαθνινύζεζε απηή ζα γίλεηαη κε ηαθηέο επηζθέςεηο ζην ζρνιείν ζαο θαη 
επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, καζεηέο θαη δηεπζπληηθή νκάδα. 

 Σηόρνο καο είλαη ε έγθαηξε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε ιήςε δηνξζσηηθώλ 
κέηξσλ, έηζη ώζηε λα βειηηώλνληαη ηα ζρέδηα δξάζεο ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα.

• Σην έκηο και ηελεςηαίο ζηάδιο ηεο παξέκβαζεο, ζα δηεμαρζεί ηειηθή 
αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, έηζη ώζηε λα κεηξεζεί ε επίδξαζε ηεο 
παξέκβαζεο ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζρνιείνπ ζαο. 

 Τα ηειηθά απνηειέζκαηα θαζνξίδνπλ ηόζν ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 
παξέκβαζεο όζν θαη ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο - ζε επίπεδν ζρνιείνπ -
θαη ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά κε δξάζεηο πνπ λα αθνξνύλ ηελ ίδηα πεξηνρή 
δξάζεο ή/θαη ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ δξάζεο πνπ λα αθνξνύλ ζηε βειηίσζε 
ηνπ ζρνιείνπ ζε άιινπο παξάγνληεο.



ΔΠΟΜΔΝΑ ΒΗΜΑΣΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΗ ΣΟ 

ΧΟΛΔΙΟ Α

• Μέηξεζε ησλ παξαγόλησλ ζε επίπεδν ζρνιείνπ θαη θαζνξηζκόο 
αλαγθώλ/πξνηεξαηνηήησλ γηα βειηίσζε ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο

• Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο, πξέπεη να αποθαζίζεηε ζε 
ποιες πηστές ηης πολιηικής ηοσ ζτολείοσ θα θέλαηε να 
επικενηρωθείηε. 

• Μπνξείηε λα πξνρσξήζεηε ζηε ζύζηαζε κηαο επηηξνπήο κε 
αληηπξνζώπνπο ησλ γνληώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίνη ζα 
ζπδεηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη ζηαδηαθά ζα νδεγεζνύλ ζε νκνθσλία 
γηα ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο. 



ΔΠΟΜΔΝΑ ΒΗΜΑΣΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΗ ΣΟ 

ΧΟΛΔΙΟ Α

• Η ηελική απόθαζη μποπεί να ανακοινωθεί ζηην ολομέλεια ηος ζσολείος 
και ακολούθωρ να δοθεί αναηποθοδόηηζη.

• Σε επόκελν ζηάδην, πξέπεη λα αλαπηύμεηε ζτέδια δράζης ηα νπνία λα 
αζρνινύληαη κε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ησλ ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο ζα 
εζηηάζεηε ηελ πξνζνρή ζαο. 

• Σην ζρέδην δξάζεο ζαο, είλαη πνιύ ζεκαληηθό όρη κόλν λα αλαθέξεζηε ζε 
ζςγκεκπιμένερ δπαζηηπιόηηηερ πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ, αιιά λα 
ζεκεηώλεηε επίζεο ποιορ θα είναι ο ςπεύθςνορ, ποια ηα σπονικά πλαίζια 
θαη ποιοι πόποι-πηγέρ απαιηούνηαι (βι. Δγρεηξίδην ζει. 47).  

• Με ζθνπό ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα γίλνπλ, 
κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο εηζεγήζεηο ηνπ εγρεηξηδίνπ (Κεθάιαην 
3) θαη λα εληνπίζεηε πεξαηηέξσ εηζεγήζεηο ζε επηπιένλ πεγέο πνπ 
παξέρνληαη ζηo κέξνο «Δπηπξόζζεην Βνεζεηηθό Υιηθό (ζει. 51)». 



ΔΠΟΜΔΝΑ ΒΗΜΑΣΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΗ ΣΟ 

ΧΟΛΔΙΟ Α

• Μπνξείηε λα ρσξίζεηε ηελ εξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρεδίσλ 
δξάζεο αλαζέηνληαο ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο ή επηηξνπέο λα 
αλαπηύμνπλ ζρέδηα δξάζεο γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο(ηνκείο). 

• Σε θάζε ζηάδην θαη εηδηθόηεξα θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ ζρεδίσλ ζαο, 
κπνξείηε λα θαιέζεηε κέιε ηεο εξεπλεηηθήο καο νκάδαο λα ζηεξίμνπλ 
ηελ αλάπηπμε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο. 

• Πέξα από ηελ αλάπηπμε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο ζαο, πξέπεη λα ιεθζνύλ εθ 
ησλ πξνηέξσλ απνθάζεηο γηα ηνλ έλεγτο ηης εθαρμογής ηων 
δράζεων.



ΔΠΟΜΔΝΑ ΒΗΜΑΣΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΗ ΣΟ 

ΧΟΛΔΙΟ Α

• Τν επόκελν βήκα αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθώλ ζαο θαη ζηνλ 
έιεγρν απηήο ηεο εθαξκνγήο. 

• Μπνξείηε να ανακοινώζεηε ηην έναπξη ηηρ παπέμβαζηρ επίζημα ζε 
γονείρ και μαθηηέρ θαη λα εμεγήζεηε ζε απηνύο ην ζθνπό ηεο 
παξέκβαζεο θαη επίζεο ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα 
αλαιεθζνύλ.

• Η επηηπρήο πινπνίεζε απηνύ ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηεξίδεηαη 
ζηελ ενεπγό ζςμμεηοσή ηων εκπαιδεςηικών θαη ηε ζςνειζθοπά 
ηοςρ ζηην ανάπηςξη ζσεδίων δπάζηρ κέζα από ηηο γλώζεηο αιιά 
θπξίσο ηηο εκπεηξίεο ηνπο.

ΚΑΛΗ ΔΡΑΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΤΝΕΥΕΙΑ ΣΟ ΣΑΞΙΔΙ ΜΑ!



Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!

Μπνξείηε επίζεο λα επηζθεθζείηε ηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηόο καο:

www.ucy.ac.cy/equality

Σο ηπιεηέρ επεςνηηικό ππόγπαμμα «Πποωθώνηαρ ηην Ποιόηηηα και ηην Ιζόηηηα
ζηην Δκπαίδεςζη: Ανάπηςξη, Δθαπμογή και Αξιολόγηζη Παπεμβαηικού
Ππογπάμμαηορ για Παποσή Ίζων Δκπαιδεςηικών Δςκαιπιών ζε όλοςρ ηοςρ
Μαθηηέρ» (Απ. Ππωηόκολλος ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΔ/ΠΑΙΓΙ/0609(ΒΔ)/04),
σπημαηοδοηείηαι από ηο Ίδπςμα Πποώθηζηρ Έπεςναρ.

http://www.ucy.ac.cy/equality
http://www.ucy.ac.cy/equality
http://www.ucy.ac.cy/equality

