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Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

Πράξη: “Προκαταρκτικές Ενέργειες για την Εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης”
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ με κωδικό ΟΠΣ 453588
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Πράξθ:

«Προκαταρκτικζσ ενζργειεσ για τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ
αξιολόγθςθσ» ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότθτασ 1, 2, 3,
Οριηόντια Πράξθ, με κωδικό ΟΠΣ 453588.

Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ
Σωτιριοσ Γκλαβάσ, Πρόεδροσ

Κεντρικι Επιτροπι Επιςτθμονικοφ Συντονιςμοφ:
Δρ Νίκα Μαρία, Επιςτημονική Υπεφθυνη τησ Πράξησ
Καςιμάτη Αικατερίνη, Επικ. Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ (Συντονίςτρια)
Δρ Λουκζρησ Διονφςιοσ, Σφμβουλοσ Α΄ του ΥΠΑΙΘ
Δρ Μαντάσ Παναγιώτησ, Σφμβουλοσ Α΄ του ΥΠΑΙΘ
Μπαμπά Μαρία, Εκπαιδευτικόσ (ΠΕ18.20), MSc

Ειδικι Επιςτθμονικι Επιτροπι:
Ματςαγγοφρασ Ηλίασ, Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Αθηνών
Κουλουμπαρίτςη Αλεξάνδρα, πρώην Σφμβουλοσ του Π.Ι.
Γιαλοφρησ Παραςκευάσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ: Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτςθ, Ηλίασ Γ. Ματςαγγοφρασ, Ραραςκευάσ Γιαλοφρθσ
I. Ειςαγωγι (απόςπαςμα από τθν ειςαγωγι που ςυνζγραψε ο Η. Γ. Ματςαγγοφρασ και βρίςκεται ςτο ψθφιακό επιμορφωτικό υλικό)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το περιεχόμενο του επιμορφωτικοφ υλικοφ για την αξιολόγηςη ςτελεχϊν και εκπαιδευτικϊν (ειςαγωγι, δείκτεσ και περιπτϊςεισ μελζτθσ)
αποτελεί υλικό για τα επιμορφωτικά ςεμινάρια και όχι νομικό κείμενο. Βαςικόσ ςκοπόσ του είναι (α) να βοηθήςει τουσ επιμορφοφμενουσ αξιολογητζσ να
εξοικειωθοφν ςε μεγαλφτερο βαθμό με το Π.Δ. 152/2013 και (β) να αποτελζςει βάςη προβληματιςμοφ, ανταλλαγήσ απόψεων και εξάςκηςησ ςε τομείσ
που ενδεχομζνωσ θα απαςχολήςουν τουσ αξιολογητζσ. Κατά την άςκηςη του ζργου τησ αξιολόγηςησ, οι αξιολογητζσ οφείλουν να εφαρμόςουν τισ
προβλζψεισ του Π.Δ. 152/2013, αςκϊντασ τισ ςχετικζσ αρμοδιότητζσ τουσ που προκφπτουν θεςμικά από τη θζςη που κατζχουν.
A. Θεωρθτικι Βάςθ του Ρλαιςίου Αξιολόγθςθσ
Το πλαίςιο αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου που δθμοςιεφεται ςτο Π.Δ. 152/2013 (ΦΕΚ Α 240/05-11-2013) λαμβάνει υπόψθ του τισ ςφγχρονεσ
παιδαγωγικζσ κεωρίεσ και τισ εκπαιδευτικζσ ζρευνεσ που διεξιχκθςαν ςτο κετικιςτικό, ςτο γνωςτικό και ςτο εποικοδομιςτικό “παράδειγμα” (βλ.
ενδεικτικι βιβλιογραφία παρόντοσ) αναφορικά με:
(α) τθν αποςτολι και τουσ ρόλουσ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ μάκθςθ και τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ των μακθτϊν και ςτθν άμβλυνςθ κοινωνικϊν ανιςοτιτων,
(β) τθ μετατροπι τθσ ςχολικισ μονάδασ ςε «μανκάνουςα κοινότθτα» μζςω του αναςτοχαςτικοφ διαλόγου και τθσ ςυναδελφικισ ςυνεργαςίασ,
(γ) τουσ ρόλουσ των εκπαιδευτικϊν και του τρόπου με τον οποίο αυτοί αναπτφςςονται επαγγελματικά ωσ άτομα και ωσ μζλθ τθσ ςχολικισ μονάδασ ςε
ςχζςθ με τθν αποςτολι τθσ εκπαίδευςθσ,
(δ) τουσ ρόλουσ των μακθτϊν μζςα από τουσ οποίουσ αυτοί κατακτοφν και κατανοοφν ςε βάκοσ τθ γνϊςθ και αναπτφςςουν γλωςςικζσ, γνωςτικζσ,
κοινωνικζσ και μεκοδολογικζσ ικανότθτεσ ςτουσ τομείσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνολογίασ,
(ε) το πλαίςιο και τισ διαδικαςίεσ μζςα από τισ οποίεσ οι μακθτζσ αναπτφςςουν κοινωνικζσ, θκικζσ, αιςκθτικζσ, πολιτικζσ και πολιτιςμικζσ ςτάςεισ και
αξίεσ και διαμορφϊνουν με παιδαγωγικά αποδεκτό τρόπο τθν προςωπικι, κοινωνικι, πολιτιςμικι, εκνικι και κρθςκευτικι ταυτότθτά τουσ και κετικζσ
ςχζςεισ με τθν ετερότθτα,
(ςτ) το πλαίςιο και τισ διαδικαςίεσ μζςα από τισ οποίεσ οι μακθτζσ:
1. ςυνειδθτοποιοφν τισ ευκφνεσ και τα δικαιϊματα που ζχουν ωσ μζλθ ομάδων και ωσ πολίτεσ μιασ δθμοκρατικισ κοινωνίασ,
2. αναπτφςςουν (αυτο-)κριτικι ςτάςθ προσ τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ άτομα, ομάδεσ και κεςμοί αξιοποιοφν τθν επιςτιμθ, τθν τζχνθ, τθν τεχνολογία
και χειρίηονται το περιβάλλον και τα παραγόμενα αγακά.
(η) ςτισ διαδικαςίεσ, το πλαίςιο, τα κριτιρια και τα εργαλεία αξιολόγθςθσ ςτελεχϊν και εκπαιδευτικϊν με πρϊτιςτο ςτόχο τθν επαγγελματικι ανάπτυξι
τουσ.
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Με Ροια Κριτιρια και Εργαλεία Γίνεται θ Αξιολόγθςθ ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 152/2013;
Για όλεσ τισ παραμζτρουσ τθσ εκπαίδευςθσ ζχουν κατά καιροφσ προτακεί και χρθςιμοποιθκεί διαφορετικά αξιολογικά κριτιρια και εργαλεία, που
κακορίηονται, τόςο από τθ φφςθ τθσ αξιολογοφμενθσ παραμζτρου, όςο και από τθ φιλοςοφία και τον ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ. Αυτό ςυμβαίνει ςε
μεγαλφτερο βακμό για τθν αξιολόγθςθ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ και των εκπαιδευτικϊν.
Με δεδομζνο ότι το Π.Δ. 152/2013 προτείνει τθ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ με ςκοπό τθν επαγγελματικι μάκθςθ και ανάπτυξθ ςτελεχϊν και
εκπαιδευτικϊν, ζχει τθν ανάλογθ δομι ςτθν οργάνωςθ των παραμζτρων και τθν ανάλογθ επιλογι των κριτθρίων και εργαλείων ανά περίπτωςθ
αξιολογουμζνου.
Αναλυτικότερα, το Π.Δ. αναφζρεται ςτθν αξιολόγθςθ είκοςι τριϊν κατθγοριϊν ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ (βλζπε άρκρο 1) και ςτθν αξιολόγθςθ
των εκπαιδευτικϊν τάξθσ, που αποτελοφν και το πολυπλθκζςτερο ςϊμα. Οι αξιολογοφμενεσ παράμετροι ςτελεχϊν και εκπαιδευτικϊν διακρίνονται ςε
διοικθτικζσ και εκπαιδευτικζσ και οι πάντεσ αξιολογοφνται και ςτισ δφο κατθγορίεσ παραμζτρων.
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ ςε γενικζσ γραμμζσ δθλϊνουν τι αναμζνεται από τουσ εκπαιδευτικοφσ να γνωρίηουν, να κατανοοφν και να είναι ικανοί
να κάνουν αποτελεςματικά, αλλά και τισ αναμενόμενεσ ςτάςεισ και αξίεσ τουσ ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ, τουσ ςκοποφσ, το περιεχόμενο και τισ
διαδικαςίεσ τθσ. Ζνα αξιόπιςτο, δίκαιο και λειτουργικό πλαίςιο αξιολόγθςθσ, πρζπει να διατυπϊνει άμεςα τισ προςδοκίεσ του και να δίνει ςαφι εικόνα
ποια και πϊσ είναι θ καλι/ποιοτικι διδαςκαλία και, γενικότερα, το ποιοτικό εκπαιδευτικό ζργο. Η προβαλλόμενθ μζςα από το πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ
εικόνα πρζπει, αςφαλϊσ, να βαςίηεται ςτθ ςχετικι ζρευνα που κωδικοποιεί τα ςτοιχεία του επικυμθτοφ διδακτικοφ και εκπαιδευτικοφ ζργου.
Με βάςθ τα κωδικοποιθμζνα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ, αλλά και τθσ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ, πρζπει να δθλϊνονται με ςαφινεια οι
ικανότθτεσ, οι ρόλοι και οι αρμοδιότθτεσ που προχποκζτει το ποιοτικό εκπαιδευτικό ζργο, ϊςτε το πλαίςιο αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ να λειτουργεί
πρωτίςτωσ ωσ πλαίςιο κακοδιγθςθσ των νεοδιόριςτων εκπαιδευτικϊν και ωσ πλαίςιο ςυνεχοφσ βελτίωςθσ των ζμπειρων εκπαιδευτικϊν. Με άλλα λόγια,
ζνα καλό πλαίςιο αξιολόγθςθσ δεν επιτελεί καταγραφι και διεκπεραίωςθ μιασ διαπιςτωτικισ πράξθσ, αλλά αποτελεί ζνα πλαίςιο κακοδιγθςθσ και
επαγγελματικισ μάκθςθσ και ανάπτυξθσ. Στο άρκρο 4 του Π.Δ. 152/2013 αναφζρονται οι αξιολογθτζσ για κάκε περίπτωςθ αξιολογοφμενων.
Στθ ςυνζχεια παρατίκενται οι Κατθγορίεσ παραμζτρων με τα αντίςτοιχα κριτιρια και τουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ που προβλζπονται για τθν
αξιολόγθςθ Διευκυντϊν Σχολείων και Εκπαιδευτικϊν
Τζςςερισ Κατθγορίεσ Ραραμζτρων Αναλυόμενεσ ςε Οκτϊ Κριτιρια για τθν Αξιολόγθςθ Διευκυντϊν Σχολείων
α) Κατθγορία Ι – Άςκθςθ διοικθτικοφ και οργανωτικοφ ζργου, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια(Συντελεςτισ βαρφτθτασ 1,5):
αα) Υλοποίθςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου
ββ) Οργάνωςθ του ζργου του ςυλλόγου διδαςκόντων
β) Κατθγορία ΙΙ – Άςκθςθ του ζργου τθσ εποπτείασ και τθσ αξιολόγθςθσ, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 1):
αα) Διοικθτικι αξιολόγθςθ εκπαιδευτικϊν
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ββ) Οργάνωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, υλοποίθςθ των προγραμματιςκζντων δράςεων και τεκμθρίωςθ των
αποτελεςμάτων
γ) Κατθγορία ΙΙΙ – Σχολικό κλίμα και παιδαγωγικι τθσ ςχολικισ μονάδασ ι του Σ.Ε.Κ., που περιλαμβάνει το ομϊνυμο κριτιριο (Συντελεςτισ βαρφτθτασ
0.50)
δ) Κατθγορία IV- Ρρογραμματιςμόσ Διδαςκαλίασ και Διεξαγωγι διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθ μακθτϊν, θ οποία ενςωματϊνει τα κριτιρια των
κατθγοριϊν ΙΙ και ΙΙΙ τθσ παραγράφου 10 περί εκπαιδευτικϊν τάξθσ του παρόντοσ άρκρου. (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 1)
ε) Κατθγορία V - Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 1)
αα) Τυπικά προςόντα και επιςτθμονικι ανάπτυξθ
ββ) Επαγγελματικι ανάπτυξθ
Ρζντε Κατθγορίεσ Ραραμζτρων Αναλυόμενεσ ςε 15 Κριτιρια για τθν Αξιολόγθςθ των Εκπαιδευτικϊν
α) Κατθγορία Ι – Εκπαιδευτικό περιβάλλον, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 0,75):
αα) Διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και προςδοκίεσ
ββ) Παιδαγωγικό κλίμα ςτθ ςχολικι τάξθ
γγ) Οργάνωςθ τθσ ςχολικισ τάξθσ
β) Κατθγορία ΙΙ – Σχεδιαςμόσ, προγραμματιςμόσ και προετοιμαςία τθσ διδαςκαλίασ, που περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια(Συντελεςτισ βαρφτθτασ 0,50):
αα) Βακμόσ αντίλθψθσ των δυνατοτιτων και αναγκϊν των μακθτϊν για τθ διαμόρφωςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ διδαςκαλίασ
ββ) Στόχοι και περιεχόμενο
γγ) Διδακτικζσ ενζργειεσ και εκπαιδευτικά μζςα
γ) Κατθγορία ΙΙΙ – Διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθ των μακθτϊν, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια(Συντελεςτισ βαρφτθτασ 1,25):
αα) Προετοιμαςία μακθτϊν για τθ διδαςκαλία
ββ) Διδακτικζσ ενζργειεσ και εκπαιδευτικά μζςα
γγ) Ενζργειεσ μακθτϊν κατά τθ διαδικαςία μάκθςθσ
δδ) Εμπζδωςθ τθσ νζασ γνϊςθσ και αξιολόγθςθ των μακθτϊν
δ) Κατθγορία IV – Υπθρεςιακι ςυνζπεια και επάρκεια, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 1,50):
αα) Τυπικζσ υπαλλθλικζσ υποχρεϊςεισ
ββ) Συμμετοχι ςτθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και ςτθν αυτοαξιολόγθςι τθσ
γγ) Επικοινωνία και ςυνεργαςία με γονείσ και φορείσ
ε) Κατθγορία V – Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια:(Συντελεςτισ βαρφτθτασ 1):
αα) Τυπικά προςόντα και επιςτθμονικι ανάπτυξθ , ββ) Επαγγελματικι ανάπτυξθ
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι Διευκυντζσ Σχολείων αξιολογοφν τθν Κατθγορία IV «Υπθρεςιακι ςυνζπεια και επάρκεια». Για τθν όςο το δυνατόν
εξάλειψθ του υποκειμενικοφ ςτοιχείου κατά τθν αξιολογικι διαδικαςία, υποχρζωςθ του αξιολογθτι είναι να αξιολογεί κάκε εκπαιδευτικό ςφμφωνα
με το περιγραφόμενο πλαίςιο και τα αναλυτικά κριτιρια (criterion referenced) και όχι ςυγκριτικά, ανάλογα δθλαδι με τισ επιδόςεισ του
εκπαιδευτικοφ ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ ςχολικισ μονάδασ (norm referenced).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΡΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΗΓΟΙΑ IV – ΥΡΗΕΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΑΚΕΙΑ
Συντελεςτισ βαρφτθτασ: 1,50
Κριτιρια: 1) Τυπικζσ υπαλλθλικζσ υποχρεϊςεισ, 2) Συμμετοχι ςτθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και ςτθν αυτο – αξιολόγθςι τθσ,
3) Επικοινωνία και ςυνεργαςία με γονείσ και φορείσ
Σχετικό άρκρο. Άρκρο 14 του Π.Δ.
Ζννοιεσ Κλειδιά: Υπθρεςιακι ςυνζπεια, υπαλλθλικζσ υποχρεϊςεισ, αυτο – αξιολόγθςθ , προγραμματιςμόσ, επικοινωνία, ςυνεργαςία, ςχζδια δράςθσ,
εξωδιδακτικζσ εργαςίεσ, δίκτυα ςυνεργαςίασ,
Ειςαγωγι: Τι είναι θ υπθρεςιακι ςυνζπεια και επάρκεια και ποια θ ςθμαςία τθσ
Ο εκπαιδευτικόσ παράλλθλα με το διδακτικό και παιδαγωγικό του ζργο ζχει υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν υπαλλθλικι του ιδιότθτα ωσ δθμοςίου
ι ιδιωτικοφ λειτουργοφ. Η Κατθγορία IV ,"Υπθρεςιακι Συνζπεια και Επάρκεια", αναφζρεται ςτισ υποχρεϊςεισ του εκπαιδευτικοφ που απορρζουν τόςο
από τθν υπαλλθλικι του ιδιότθτα, τθν οποία αποκτά προκειμζνου να αςκιςει το εκπαιδευτικό του ζργο, όςο και ςτο παιδαγωγικό του λειτοφργθμα. Οι
υπθρεςιακζσ υποχρεϊςεισ είναι ανάλογεσ με τισ αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ και των υπολοίπων δθμοςίων υπαλλιλων και, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ,
αφοροφν ςτθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ ωσ υπθρεςιακισ δομισ. Οι παιδαγωγικζσ υποχρεϊςεισ αναφζρονται ςτθ λειτουργία τθσ ςχολικισ
μονάδασ ωσ εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ « που μακαίνει, αναπτφςςεται και προοδεφει». Οι υποχρεϊςεισ του εκπαιδευτικοφ περιγράφονται ςτθν Υ.Α.
Φ.353.1./324/105657/Δ1/16/10/2002 (ΦΕΚ 1340/2002) γνωςτι και ωσ κακθκοντολόγιο των εκπαιδευτικϊν.
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1. Τυπικζσ Υπαλλθλικζσ Υποχρεϊςεισ
Ροιοτικόσ
χαρακτθριςμόσ

(0-30) Ελλιπισ
εφόςον
ανταποκρίνεται
ελάχιςτα ι
πλθμμελϊσ ςτισ
τυπικζσ
υπαλλθλικζσ του
υποχρεϊςεισ.

(31-60) Επαρκισ

εφόςον ανταποκρίνεται επαρκϊσ ςτα
ΡΕΙΓΑΦΗ
προβλεπόμενα κακικοντά του και, γενικϊσ,
ΡΔ
λειτουργεί ωσ αξιόπιςτο μζλοσ του
εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ του ςχολείου,
προςζρχεται ςτο ςχολείο ζγκαιρα,
εφαρμόηει το ωρολόγιο πρόγραμμα, εκτελεί
τισ εφθμερίεσ επιμελϊσ, φροντίηει για τθν
αςφάλεια των μακθτϊν, αναλαμβάνει
κακικοντα και εργαςίεσ για τθ λειτουργία
τθσ ςχολικισ μονάδασ, ενθμερϊνει ζγκαιρα
για τισ απουςίεσ των μακθτϊν και
ςυμμετζχει ςτθ λιψθ και εφαρμογι
αποφάςεων του ςυλλόγου διδαςκόντων.
ΔΕΙΚΤΕΣ:
ΥΥ2.1 Τυπικι ανταπόκριςθ ςτθν
Ο διευκυντισ, με βάςθ τθ
πλειονότθτα των τυπικϊν
ςυςτθματικι ςυμπεριφορά του
υπαλλθλικϊν κακθκόντων
εκπαιδευτικοφ κατά τθ διάρκεια του ΥΥ2.2 Τυπικι ςυμμετοχι ςτισ
ςχολικοφ ζτουσ κρίνει και μετά από ςυνεδριάςεισ του ςυλλόγου
τεκμθρίωςθ κατατάςςει τον
διδαςκόντων
εκπαιδευτικό ςτθν ανάλογθ
ΥΥ2.3 Προκυμία ανάλθψθσ
κατθγορία και ανάλογα βακμολογεί. εργαςιϊν
Πχι ςυγκριτικά με άλλουσ, αλλά
ΥΥ2.4 Εφαρμογι αποφάςεων του
ςφμφωνα με το κριτιριο.
ςυλλόγου διδαςκόντων

(61-80)
Ρολφ Καλόσ
εφόςον, πζρα από τισ τυπικζσ
του υπθρεςιακζσ υποχρεϊςεισ,
ςυμμετζχει ενεργά με
προτάςεισ και πρωτοβουλίεσ
ςτισ ςυνεδριάςεισ του
ςυλλόγου των διδαςκόντων για
τθν εφρυκμθ και
αποτελεςματικι λειτουργία τθσ
ςχολικισ μονάδασ και
ςυμβάλλει ζμπρακτα και με
κετικό τρόπο ςτθν υλοποίθςθ
των ςχετικϊν αποφάςεων.

(81-100)
Εξαιρετικόσ
εφόςον, πλζον των προχποκζςεων
τθσ προθγοφμενθσ υποπερίπτωςθσ,
μετζχει ενεργά και ςτθρίηει, με το
ζργο του, το ςυνολικό διοικθτικό και
εν γζνει εκπαιδευτικό ζργο τθσ
ςχολικισ μονάδασ, μετζχοντασ ςε
επιτροπζσ που αναλαμβάνουν
δράςεισ προσ όφελόσ τθσ.

Πλιρθσ ανταπόκριςθ ςτα
τυπικά υπαλλθλικά κακικοντα
και επιπλζον:
ΥΥ3.1 Ενεργόσ ςυμμετοχι ςτα
ςυλλογικά όργανα του
ςχολείου
ΥΥ3.2 Κατάκεςθ προτάςεων
ΥΥ3.3 Ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν
ΥΥ3.4 Συμβολι ςτθν υλοποίθςθ
ςυλλογικϊν αποφάςεων

Επιπλζον τθσ προθγοφμενθσ
κατθγορίασ.
ΥΥ4.1 Συμπεριφορά με θγετικά
ςτοιχεία
ΥΥ4.2 Κατάκεςθ καινοτόμων
προτάςεων
ΥΥ4.3 Ανάλθψθ ςθμαντικϊν
πρωτοβουλιϊν που αναδεικνφουν τον
εκπαιδευτικό ςε βαςικό πυλϊνα
ςτιριξθσ του διοικθτικοφ ζργου τθσ
ςχολικισ μονάδασ
ΥΥ4.4 Ανάλθψθ και υλοποίθςθ
δφςκολων εργαςιϊν του ςχολείου
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2. Συμμετοχι ςτθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ ωσ «οργανιςμοφ που μακαίνει» και ςτισ διαδικαςίεσ αυτοαξιολόγθςισ τθσ
Ροιοτικόσ
χαρακτθριςμόσ
ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΔ

(0-30) Ελλιπισ
εφόςον ςυμμετζχει
ελάχιςτα ι
πλθμμελϊσ ςτθ
λειτουργία τθσ
ςχολικισ μονάδασ.

(31-60) Επαρκισ
εφόςον:
α. ςυμμετζχει ενεργά, ωσ
μζλοσ του ςυλλόγου
διδαςκόντων, ςτον
προγραμματιςμό και ςτισ
διαδικαςίεσ
αυτοαξιολόγθςθσ τθσ
ςχολικισ μονάδασ,
β. ανταποκρίνεται άνετα
ςτισ ςφνκετεσ
ψυχοπαιδαγωγικζσ και
διδακτικζσ απαιτιςεισ τθσ
ςχολικισ τάξθσ και
διαςφαλίηει τον εφρυκμο,
αποτελεςματικό και
παιδαγωγικο−διδακτικό
τρόπο λειτουργίασ τθσ τάξθσ
του και τθσ ςχολικισ
μονάδασ,
γ. ςυμμετζχει και ςυμβάλλει
ςτθν υλοποίθςθ των
εκδθλϊςεων που
οργανϊνονται από τθν τάξθ
του και το ςχολείο κακϊσ
και ςτθν υλοποίθςθ των
εκπαιδευτικϊν δράςεων που

(61-80) Ρολφ Καλόσ
εφόςον κατά κανόνα:
α. ςυνεργάηεται με ςυναδζλφουσ για
τθν κακιζρωςθ κοινϊν κριτθρίων ςε
κζματα αξιολόγθςθσ, αντιμετϊπιςθσ
προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ και
ανάκεςθσ κατ’ οίκον εργαςιϊν,
β. ςυμβάλλει ενεργά ςτθν επίλυςθ
εκπαιδευτικϊν προβλθμάτων, που
εμποδίηουν τθν ομαλι λειτουργία τθσ
ςχολικισ τάξθσ και τθσ ςχολικισ
μονάδασ,
γ. αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ και
πραγματοποιεί με επιτυχία
εξωδιδακτικζσ εργαςίεσ και
εκδθλϊςεισ τθσ τάξθσ και του
ςχολείου,
δ. ςυμμετζχει ενεργά ςτισ περιοδικζσ
ςυναντιςεισ ομάδασ εκπαιδευτικϊν
που οργανϊνονται για κοινό
προγραμματιςμό και υλοποίθςθ των
δράςεων που ζχουν προγραμματιςτεί
ςτο πλαίςιο τθσ αυτοαξιολόγθςθσ και
αποβλζπουν ςτθ βελτίωςθ πρακτικϊν
και ςτθν επίλυςθ κοινϊν
προβλθμάτων τθσ ςχολικισ τάξθσ και
τθσ ςχολικισ μονάδασ.

(81-100) Εξαιρετικόσ
εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ
προθγοφμενθσ υποπερίπτωςθσ,
ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τισ
προτεραιότθτεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ:
α. πρωτοςτατεί και ςυμμετζχει ςε
ςυςτθματικζσ και οργανωμζνεσ
πρωτοβουλίεσ τφπου «ζρευνα
δράςθσ» για τθν αντιμετϊπιςθ
ευρφτερθσ ζκταςθσ προβλθμάτων του
ςχολείου, όπωσ είναι θ μειωμζνθ
ςυμμετοχι ςτο μάκθμα, τα
προβλιματα πεικαρχίασ εντόσ και
εκτόσ ςχολικισ τάξθσ, θ ςχολικι βία
και τα φαινόμενα ρατςιςμοφ,
β. λειτουργεί ωσ αποτελεςματικόσ
ςυντονιςτισ ςυνεργαηόμενθσ ομάδασ
εκπαιδευτικϊν, που αποβλζπει ςτθ
βελτίωςθ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν,
γ. πρωτοςτατεί για τθ ςυμμετοχι τθσ
τάξθσ του και του ςχολείου ςε δίκτυα
ςυνεργαςίασ με άλλα ςχολεία,
δ. ανταλλάςςει με ςυναδζλφουσ
επιςκζψεισ ςτισ τάξεισ τουσ και
ςυηθτοφν κζματα βελτίωςθσ των
εκπαιδευτικϊν και διδακτικϊν
πρακτικϊν τουσ.
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ΔΕΙΚΤΕΣ:
Ο αξιολογθτισ (διευκυντισ), με βάςθ τθ
ςυςτθματικι παρουςία και δράςθ του
εκπαιδευτικοφ κατά τθ διάρκεια του
ςχολικοφ ζτουσ κρίνει και μετά από
τεκμθρίωςθ κατατάςςει τον
εκπαιδευτικό ςτθν ανάλογθ κατθγορία
και ανάλογα βακμολογεί. Πχι
ςυγκριτικά με άλλουσ, αλλά ςφμφωνα
με το κριτιριο.

προγραμματίςτθκαν ςτο
πλαίςιο τθσ
αυτοαξιολόγθςισ τθσ,
δ. επικοινωνεί και
ςυνεργάηεται με
ςυναδζλφουσ ι άλλουσ
ειδικοφσ.
ΣΛ2.1 Τυπικι ςυμμετοχι ςε
διαδικαςίεσ
προγραμματιςμοφ και
αυτοαξιολόγθςθσ,
ΣΛ2.2 Επάρκεια ςτθ
διαχείριςθ ςχολικισ τάξθσ,
ΣΛ2.3 Συμμετοχι ςτθν
υλοποίθςθ ςχολικϊν
εκδθλϊςεων και δράςεων,
ΣΛ2.4 Τυπικι επικοινωνία
και ςυνεργαςία με τουσ
ςυναδζλφουσ του.

ΣΛ3.1 Ενεργόσ ςυμμετοχι ςτισ
διαδικαςίεσ αυτοαξιολόγθςθσ τθσ
ςχολικισ μονάδασ,
ΣΛ3.2 Ανάλθψθ εξωδιδακτικϊν
πρωτοβουλιϊν παιδαγωγικοφ
χαρακτιρα.
ΣΛ3.3 Πρωτοβουλίεσ για υιοκζτθςθ
κοινϊν παιδαγωγικϊν ςτάςεων ςτο
ςχολείο,
ΣΛ3.4 Συνεργαςία με ςυναδζλφουσ
ςε κζματα διδαςκαλίασ και
αξιολόγθςθσ των μακθτϊν.

Επιπλζον:
ΣΛ4.1 Ηγετικόσ ρόλοσ ςε διαδικαςίεσ
αντιμετϊπιςθσ μεγάλθσ ζκταςθσ
προβλθμάτων του ςχολείου, όπωσ
ρατςιςμόσ κ.α.,
ΣΛ4.2 Συμμετοχι ςε δράςεισ
ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ,
ΣΛ4.3 Οργάνωςθ δειγματικϊν
διδαςκαλιϊν και ανταλλαγισ
επιςκζψεων ςε τάξεισ άλλων
εκπαιδευτικϊν,
ΣΛ4.4 Προϊκθςθ προγραμμάτων
διαςχολικισ ςυνεργαςίασ.

3. Επικοινωνία και ςυνεργαςία με γονείσ και με φορείσ
Ροιοτικόσ
χαρακτθριςμόσ
ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΔ

(0-30) Ελλιπισ
εφόςον
ςυνεργάηεται
περιςταςιακά και
ελάχιςτα με γονείσ
και φορείσ.

(31-60) Επαρκισ
εφόςον επικοινωνεί και
ανταλλάςςει πλθροφορίεσ
με τουσ γονείσ ςτισ
προβλεπόμενεσ
ςυναντιςεισ, προκειμζνου

(61-80) Ρολφ Καλόσ
εφόςον:
α. ενκαρρφνει τθν επικοινωνία τθσ
οικογζνειασ με το ςχολείο και
διαςφαλίηει τισ προχποκζςεισ για τθ
ςυμμετοχι όλων των γονζων ςτισ

(81-100) Εξαιρετικόσ
εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ
προθγοφμενθσ υποπερίπτωςθσ,
αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ, οργανϊνει
και ςυντονίηει αποτελεςματικά τθν
υλοποίθςθ δράςεων για το ςχολείο, και
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ΔΕΙΚΤΕΣ:
Ο αξιολογθτισ (διευκυντισ), με βάςθ
το ςυςτθματικό τρόπο άςκθςθσ των
κακθκόντων του ςτο ςυγκεκριμζνο
πεδίο κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ
ζτουσ, κρίνει και μετά από
τεκμθρίωςθ κατατάςςει τον
εκπαιδευτικό ςτθν ανάλογθ
κατθγορία και ανάλογα βακμολογεί.
Πχι ςυγκριτικά με άλλουσ, αλλά
ςφμφωνα με το κριτιριο.

να ςχθματίςει πλθρζςτερθ
εικόνα για τισ ανάγκεσ και
τισ δυνατότθτεσ των
μακθτϊν του, ενϊ
παράλλθλα ενθμερϊνει τουσ
γονείσ για τουσ ςτόχουσ και
τον τρόπο λειτουργίασ τθσ
τάξθσ και οριοκετεί,
εγκαίρωσ, τον ρόλο τουσ.

προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ,
κατά τισ οποίεσ προςφζρει υψθλά
επίπεδα ενθμζρωςθσ και
κακοδιγθςθσ των γονζων ςτον ρόλο
τουσ ςε ςχζςθ με τισ ςχολικζσ
υποχρεϊςεισ των παιδιϊν τουσ.
β. αξιοποιεί τοπικοφσ φορείσ και
πραγματοποιεί εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ, για τισ οποίεσ
προετοιμάηει κατάλλθλα τουσ μακθτζσ
του, εμπλζκοντάσ τουσ ςε
δραςτθριότθτεσ πριν από, κατά και
μετά τθν επίςκεψθ.

όχι μόνο για τθν τάξθ του, που φζρνουν
το ςχολείο ςε ςυνεργαςίεσ διάρκειασ με
άλλα ςχολεία και φορείσ, όπωσ είναι θ
ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικά
προγράμματα τοπικά, εκνικά και
ευρωπαϊκά, τα οποία παρζχουν
προςτικζμενθ αξία ςτθν πρακτικι τθσ
ςχολικισ μονάδασ και τθσ ςχολικισ
τάξθσ, ενϊ παράλλθλα εμπλζκει, όπου
κρίνεται ςκόπιμο και αναγκαίο, γονείσ
και φορείσ, με επικουρικοφσ ρόλουσ, ςε
δράςεισ τθσ ςχολικισ μονάδασ.

ΕΣ2.1 Συνεπισ παρουςία
κατά τισ ενθμερωτικζσ
ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ,
ΕΣ2.2 Επαρκισ ανταπόκριςθ
ςτθν πλειονότθτα των
τυπικϊν/ςυμβατικϊν
υποχρεϊςεων ςχετικά με
τθν επικοινωνία και
ενθμζρωςθ των γονζων
ΕΣ2.3 Επικοινωνία με τουσ
γονείσ για ενθμζρωςθ επί
ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν
των μακθτϊν του.
ΕΣ2.4 Ενθμζρωςθ για
φορείσ.

ΕΣ3.1 Ανάπτυξθ υψθλότερων
επιπζδων επικοινωνίασ με τουσ
γονείσ, πζραν των τυπικϊν
υποχρεϊςεων,
ΕΣ3.2 Συνεργαςία με γονείσ για
υποςτιριξθ μακθτϊν,
ΕΣ3.3 Επικοινωνία και ςυνεργαςία με
τοπικοφσ φορείσ
ΕΣ3.4 Συςτθματικι προετοιμαςία και
αξιοποίθςθ εκπαιδευτικϊν
επιςκζψεων

ΕΣ4.1 Ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθν
υλοποίθςθ δράςεων τθσ ςχολικισ
μονάδασ,
ΕΣ4.2 Συμμετοχι ςε εκνικά ι και διεκνι
προγράμματα,
ΕΣ4.3 Προϊκθςθ ςυνεργαςιϊν του
ςχολείου με γονείσ και φορείσ ςε τοπικό
και ευρφτερο επίπεδο,
ΕΣ4.4 Προϊκθςθ δράςεων ανοίγματοσ
του ςχολείου ςτθν κοινωνία.
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ IV – ΥΡΗΕΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΑΚΕΙΑ
1. Ταυτοποιιςτε τισ παρακάτω περιγραφζσ. Σε ποιο κριτιριο ανικουν;
Ρεριγραφι

Κριτιριο

Συνεργάηεται με ςυναδζλφουσ για τθν κακιζρωςθ κοινϊν κριτθρίων ςε κζματα αξιολόγθςθσ, αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων
ςυμπεριφοράσ και ανάκεςθσ κατ’ οίκον εργαςιϊν.
Ωσ αξιόπιςτο μζλοσ του εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ του ςχολείου, προςζρχεται ςτο ςχολείο ζγκαιρα, εφαρμόηει το ωρολόγιο πρόγραμμα,
εκτελεί τισ εφθμερίεσ επιμελϊσ, φροντίηει για τθν αςφάλεια των μακθτϊν, αναλαμβάνει κακικοντα και εργαςίεσ για τθ λειτουργία τθσ
ςχολικισ μονάδασ, ενθμερϊνει ζγκαιρα για τισ απουςίεσ.
Επικοινωνεί και ανταλλάςςει πλθροφορίεσ με τουσ γονείσ ςτισ προβλεπόμενεσ ςυναντιςεισ, προκειμζνου να ςχθματίςει πλθρζςτερθ
εικόνα για τισ ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν του, ενϊ παράλλθλα ενθμερϊνει τουσ γονείσ για τουσ
ςτόχουσ και τον τρόπο λειτουργίασ τθσ τάξθσ και οριοκετεί, εγκαίρωσ, τον ρόλο τουσ.
Συμμετοχι ςε εκπαιδευτικά προγράμματα τοπικά, εκνικά και ευρωπαϊκά, τα οποία παρζχουν προςτικζμενθ αξία ςτθν πρακτικι τθσ
ςχολικισ μονάδασ και τθσ ςχολικισ τάξθσ, ενϊ παράλλθλα εμπλζκει, όπου κρίνεται ςκόπιμο και αναγκαίο, γονείσ και φορείσ, με
επικουρικοφσ ρόλουσ, ςε δράςεισ τθσ ςχολικισ μονάδασ.

2. Διαβάςτε τισ παρακάτω Μελζτεσ Ρερίπτωςθσ και ςυηθτιςτε με τουσ ςυναδζλφουσ ςασ για τον τρόπο που κα αξιολογοφςατε τισ περιπτϊςεισ
αυτζσ.
ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΙΡΤΩΣΗΣ 1
Εκπαιδευτικόσ ενκαρρφνει τθν επικοινωνία τθσ οικογζνειασ με το ςχολείο και διαςφαλίηει τισ προχποκζςεισ για τθ ςυμμετοχι όλων των γονζων ςτισ
προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ, κατά τισ οποίεσ προςφζρει υψθλά επίπεδα ενθμζρωςθσ και κακοδιγθςθσ των γονζων ςτον ρόλο τουσ ςε ςχζςθ με τισ
ςχολικζσ υποχρεϊςεισ των παιδιϊν τουσ.
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ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΙΡΤΩΣΗΣ 2
Εκπαιδευτικόσ κατά τισ προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ προβαίνει ςε βιαςτικι ενθμζρωςθ με ςτερεότυπο τρόπο, όπωσ:
«Θζλει περιςςότερο διάβαςμα» και «Δεν προςζχει ςτο μάκθμα». Όταν οι γονείσ προςπακοφν να δϊςουν πλθροφορίεσ ςτον εκπαιδευτικό για τον
μακθτι, εκείνοσ απαντά «Αυτά είναι δικαιολογίεσ. Να κάτςει να διαβάςει περιςςότερο».
Κατά τισ προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ ςυχνά προφαςίηεται κϊλυμα και δεν παρευρίςκεται. Στον διευκυντι λζει «όποιοσ γονιόσ κζλει
ασ ζλκει τθν Τετάρτθ τθν 3θ ϊρα που ζχω κενό να τον ενθμερϊςω». Τθν Τετάρτθ, κατά τθν προγραμματιςμζνθ ενθμζρωςθ είχαν ζλκει πζντε γονείσ. Ο
εκπαιδευτικόσ βιαηόταν να τελειϊςει. Σε ςχετικι παρατιρθςθ που δζχκθκε από γονζα αντζδραςε εριςτικά λζγοντασ «Μα είναι δυνατόν να μθ
μποροφμε να χαλαρϊςουμε λίγο;» Αποτζλεςμα ιταν να δθμιουργθκεί μικρισ ζκταςθσ επειςόδιο με ζναν γονζα.
ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΙΡΤΩΣΗΣ 3
Εκπαιδευτικόσ ενθμερϊνει τουσ γονείσ ότι οι μακθτζσ ζχουν αδυναμία και ελλείψεισ ςτα Μακθματικά και γιϋ αυτόν τον λόγο κα τουσ κρατάει ςτο
ςχολείο δφο φορζσ τθν εβδομάδα για μία ϊρα μετά το πζρασ των μακθμάτων, για να τουσ κάνει ενιςχυτικι διδαςκαλία. Συγχρόνωσ, οργανϊνει με τουσ
γονείσ εξωςχολικζσ δράςεισ που ενδυναμϊνουν τισ ςχζςεισ ςχολείου – οικογζνειασ και εμπλουτίηουν τισ γνϊςεισ και τισ εμπειρίεσ των μακθτϊν. Ζχει
όμωσ δυςκολία να ςυνεργαςτεί με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτισ δράςεισ αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, επειδι, όπωσ
λζει, τοφ φορτϊνουν το μεγαλφτερο μζροσ τθσ κοινισ εργαςίασ και νιϊκει κορόιδο.
ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΙΡΤΩΣΗΣ 4
Εκπαιδευτικόσ κακυςτερεί το πρωί και δυςαναςχετεί όποτε του ανατίκενται από τον διευκυντι εργαςίεσ γραμματειακισ φφςεωσ. Αντίκετα, όςον
αφορά ςτθν εργαςία με τουσ μακθτζσ, δεν αρκείται ςε ηθτιματα που αφοροφν ςτο γνωςτικό μζροσ αλλά είναι ευαιςκθτοποιθμζνοσ και ςε κζματα που
αφοροφν ςτον ψυχοςυναιςκθματικό κόςμο των μακθτϊν, με τουσ οποίουσ ζχει πολφ καλζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ.
Οργανϊνει επιςκζψεισ ςε μουςεία και τθν τοπικι βιβλιοκικθ. Είναι ςυντονιςτισ προγράμματοσ Comenius και ςυμμετείχε με τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ
του ςτο πρόγραμμα ecomobility.
3. α) Επιλζξτε μία από τισ παραπάνω Μελζτεσ Περίπτωςθσ.
β) Θεωριςτε ότι ςυηθτάτε με τον εκπαιδευτικό για τθ ςυμμετοχι του ςτθ λειτουργία του ςχολείου και ςτθ ςυνεργαςία του με τουσ γονείσ και κάνετε
καταγραφζσ ςτο προτεινόμενο Δελτίο Επιτόπιων Καταγραφϊν (που ακολουκεί) για το ςυγκεκριμζνο κριτιριο.
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ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΣΟΠΙΩΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΩΝ

Κριτήρια

Καταγραυές

Σχόλια - Παρατηρήσεις

1. Τυπικζσ υπαλλθλικζσ
υποχρεϊςεισ,
2. Συμμετοχι ςτθ
λειτουργία τθσ ςχολικισ
μονάδασ και ςτθν αυτο –
αξιολόγθςι τθσ,
3. Επικοινωνία και
ςυνεργαςία με γονείσ και
φορείσ

γ) Διαβάςτε τισ καταγραφζσ ςασ και ςτθ ςυνζχεια λάβετε τισ τελικζσ αποφάςεισ ςτο Δελτίο Συνολικισ Αξιολόγθςθσ Εκπαιδευτικοφ .Μθν παραλείψετε να
αιτιολογιςετε τισ επιλογζσ ςασ ςτθ ςτιλθ “Σχόλια”. Η αξιολογικι ςασ κρίςθ πρζπει να είναι πάντα καλά τεκμθριωμζνθ.
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4. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΥΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΡΕΙΡΤΩΣΗΣ, ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ (4.1) ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ (4.2). ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΑΡΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΡΕΙΡΤΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΡΟΥ ΑΝΗΚΕΤΕ.
4.1 Η παρακάτω Μελζτθ Ρερίπτωςθσ ςκιαγραφεί ζναν μόνο εκπαιδευτικό τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και επιμερίηεται ςε επιμζρουσ ενότθτεσ.
Κάκε ενότθτα αντιςτοιχεί ςε διαφορετικό κριτιριο. Κακϊσ διαβάηετε τθν περιγραφι του εκπαιδευτικοφ, προςπακιςτε να αναγνωρίςετε το κριτιριο
και να το καταγράψετε ςτθν πρϊτθ ςτιλθ. Στθν επόμενθ ςτιλθ κάνετε τα ςχόλιά ςασ με τθν περιςςότερθ δυνατι ςαφινεια και ςτθν τελευταία ςτιλθ
καταγράψτε τθ βακμίδα και τθ βακμολογία ςασ. Να λάβετε υπόψθ ςασ ότι ςυχνά οι εκπαιδευτικοί παρουςιάηουν ςυμπεριφορζσ από όλεσ τισ
βακμίδεσ (επαρκισ – πολφ καλόσ – εξαιρετικόσ, ίςωσ ςε κάποια περίπτωςθ και ελλιπισ) .
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ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΙΡΤΩΣΗΣ

ΚΙΤΗΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ

ΒΑΘΜΙΔΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Εκπαιδευτικόσ Δθμοτικοφ Σχολείου ανταποκρίνεται απολφτωσ ςτα προβλεπόμενα κακικοντά τθσ και

προςζρχεται κάκε μζρα ζγκαιρα ςτο ςχολείο και ςτθν εφθμερία, μόνο που παραλείπει κάποιεσ φορζσ
να ενθμερϊςει ζγκαιρα για τισ απουςίεσ των μακθτϊν. Συμμετζχει ενεργά με προτάςεισ και
πρωτοβουλίεσ ςτισ ςυνεδριάςεισ του ςυλλόγου των διδαςκόντων για τθν εφρυκμθ και
αποτελεςματικι λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και ςυμβάλλει ζμπρακτα και με κετικό τρόπο ςτθν
υλοποίθςθ των ςχετικϊν αποφάςεων, ςε ςθμείο που οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί να τθν πειράηουν και
να τθσ λζνε ότι είναι αφελισ.
Β. Μετζχει ςτον προγραμματιςμό τθσ ςχολικισ μονάδασ. ςυμβάλλει ενεργά ςτθν επίλυςθ εκπαιδευτικϊν
προβλθμάτων, που εμποδίηουν τθν ομαλι λειτουργία τθσ ςχολικισ τάξθσ και τθσ ςχολικισ μονάδασ.
Λειτουργεί ωσ αποτελεςματικόσ ςυντονιςτισ ςυνεργαηόμενθσ ομάδασ εκπαιδευτικϊν, που αποβλζπει
ςτθ βελτίωςθ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν και ςυχνά προτείνει καινοτομίεσ για το ςχολείο και τθν
ςχολικι τάξθ.
Συνεργάηεται με τουσ άλλουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν αξιολόγθςθ και για καινοτόμεσ και εναλλακτικζσ
προςεγγίςεισ ςε αυτόν τον τομζα και ςτον τομζα τθσ διδαςκαλίασ, εν γζνει. Με τθ ςυμπλθρωματικι ιδιότθτα
τθσ ςχολικισ ψυχολόγου (οι επιπλζον ςπουδζσ τθσ) αςχολείται ιδιαίτερα με τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν, όχι
μόνο τθσ τάξθσ τθσ, αλλά και του ςχολείου, μετζχοντασ ςε ςτοχευμζνα προγράμματα για τθ διαχείριςθ
προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ.
Γ. Ενκαρρφνει ιδιαίτερα τθν επικοινωνία τθσ οικογζνειασ με το ςχολείο και διαςφαλίηει τισ προχποκζςεισ για τθ
ςυμμετοχι όλων των γονζων ςτισ προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ, κατά τισ οποίεσ προςφζρει πολφ υψθλά
επίπεδα ενθμζρωςθσ και κακοδιγθςθσ των γονζων ςτον ρόλο τουσ ςε ςχζςθ με τισ ςχολικζσ υποχρεϊςεισ των
παιδιϊν τουσ. Είναι ιδιαίτερα επεξθγθματικι και δίνει ςτουσ γονείσ φυλλάδια για το πϊσ μποροφν να βοθκοφν
τα παιδιά τουσ ςτο ςπίτι.
Τθν ενδιαφζρουν ιδιαίτερα οι ςυνεργαςίεσ μεταξφ εκπαιδευτικϊν, όχι μόνο οι εγχϊριεσ, αλλά και οι διεκνείσ,
γι’ αυτό και πρόςφατα ολοκλιρωςε ζνα εξ αποςτάςεωσ ςεμινάριο Πανεπιςτθμίου του εξωτερικοφ ςε τεχνικζσ
εποικοδομθτικοφ διαλόγου μεταξφ των μακθτϊν, το οποίο και παρουςίαςε ςτο Σφλλογο Διδαςκόντων.
Στισ εκπαιδευτικζσ ι διδακτικζσ επιςκζψεισ ζχει επιδείξει εξαιρετικι οργάνωςθ και ςυντονιςμό όχι μόνο κατά
τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ, αλλά και μετά το πζρασ αυτισ.
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4.2 Η παρακάτω Μελζτθ Ρερίπτωςθσ ςκιαγραφεί ζναν μόνο εκπαιδευτικό τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και επιμερίηεται ςε επιμζρουσ ενότθτεσ.
Κάκε ενότθτα αντιςτοιχεί ςε διαφορετικό κριτιριο. Κακϊσ διαβάηετε τθν περιγραφι του εκπαιδευτικοφ, προςπακιςτε να αναγνωρίςετε το κριτιριο
και να το καταγράψετε ςτθν πρϊτθ ςτιλθ. Στθν επόμενθ ςτιλθ κάνετε τα ςχόλιά ςασ με τθν περιςςότερθ δυνατι ςαφινεια και ςτθν τελευταία ςτιλθ
καταγράψτε τθ βακμίδα και τθ βακμολογία ςασ. Να λάβετε υπόψθ ςασ ότι ςυχνά οι εκπαιδευτικοί παρουςιάηουν ςυμπεριφορζσ από όλεσ τισ
βακμίδεσ (επαρκισ – πολφ καλόσ – εξαιρετικόσ, ίςωσ ςε κάποια περίπτωςθ και ελλιπισ) .

ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΙΡΤΩΣΗΣ

ΚΙΤΗΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ

ΒΑΘΜΙΔΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Εκπαιδευτικόσ Λυκείου ανταποκρίνεται μερικϊσ ςτα προβλεπόμενα κακικοντά του επειδι δεν

προςζρχεται κάκε μζρα ζγκαιρα ςτο ςχολείο και καμιά φορά δεν προςζρχεται ςτθν εφθμερία
οφτε ενθμερϊνει ζγκαιρα για τισ απουςίεσ των μακθτϊν. Παρόλα αυτά ςυμμετζχει ενεργά με
προτάςεισ και πρωτοβουλίεσ ςτισ ςυνεδριάςεισ του ςυλλόγου των διδαςκόντων για τθν εφρυκμθ
και αποτελεςματικι λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και ςυμβάλλει ζμπρακτα και με κετικό
τρόπο ςτθν υλοποίθςθ των ςχετικϊν αποφάςεων, κυρίωσ όμωσ όταν οι προτάςεισ αυτζσ
προζρχονται από τον ίδιο και τθν «ιδιαίτερθ» ομάδα εκπαιδευτικϊν ςτθν οποία εντάςςεται και ο
ίδιοσ.
Β.
Μετζχει ςτον προγραμματιςμό τθσ ςχολικισ μονάδασ. ςυμβάλλει ενεργά ςτθν επίλυςθ
εκπαιδευτικϊν προβλθμάτων, που εμποδίηουν τθν ομαλι λειτουργία τθσ ςχολικισ τάξθσ και τθσ
ςχολικισ μονάδασ. Λειτουργεί ωσ αποτελεςματικόσ ςυντονιςτισ ςυνεργαηόμενθσ ομάδασ
εκπαιδευτικϊν, που αποβλζπει ςτθ βελτίωςθ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν, όταν αυτζσ ενδιαφζρουν
και αφοροφν τθν «ιδιαίτερθ» ομάδα εκπαιδευτικϊν ςτθν οποία εντάςςεται και ο ίδιοσ.
Δεν ςυνεργάηεται με τουσ άλλουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν, άλλωςτε, όπωσ
δθλϊνει, αυτό αποτελεί προςωπικι υπόκεςθ του κάκε κακθγθτι. Ωσ προσ δε τθ ςυμπεριφορά των
μακθτϊν, τα καταφζρνει πολφ καλά μαηί τουσ. Μπορεί να πιάςει το πενταμελζσ για να εξομαλφνει ςχζςεισ
μεταξφ των μακθτϊν: «Παιδιά, για ελάτε να κουβεντιάςουμε, γιατί ….». Είναι πολφ δθμοφιλισ, ςυηθτά και
κάνει ςυμφωνίεσ με τουσ μακθτζσ και καμιά φορά κρφβει απουςίεσ με αποτζλεςμα να ζρχεται ςε
αντιπαράκεςθ με τον διευκυντι. Ο διευκυντισ του επιςθμαίνει ότι θ εν λόγω ςτάςθ εκκζτει τόςο τον
ςφλλογο διδαςκόντων όςο και τον ίδιο των διευκυντι.
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Γ. Ενκαρρφνει τθν επικοινωνία τθσ οικογζνειασ με το ςχολείο και διαςφαλίηει τισ προχποκζςεισ για τθ
ςυμμετοχι όλων των γονζων ςτισ προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ, κατά τισ οποίεσ προςφζρει υψθλά
επίπεδα ενθμζρωςθσ και κακοδιγθςθσ των γονζων ςτον ρόλο τουσ ςε ςχζςθ με τισ ςχολικζσ υποχρεϊςεισ
των παιδιϊν τουσ. Γενικά, είναι ιδιαίτερα επεξθγθματικόσ προσ τουσ γονείσ και με τα λόγια του τουσ
θρεμεί, πράγμα που ευνοεί το ςχολείο και τθ λειτουργία του.
Άμα θ πρωτοβουλία ανικει ςτον ίδιο και τθν παρζα του μετζχει και ενκαρρφνει πρωτοβουλίεσ, όπωσ το
βάψιμο του ςχολείου. Οι διαςχολικζσ ςυνεργαςίεσ δεν δείχνουν οφτε να τον ενδιαφζρουν οφτε να τον
αφοροφν. Ενϊ ςτισ εκπαιδευτικζσ ι διδακτικζσ επιςκζψεισ ζχει επιδείξει κακι οργάνωςθ και ςυντονιςμό.
Υπιρξαν φορζσ που ζμειναν μακθτζσ εκτόσ του μζςου ςυγκοινωνίασ και προςιλκαν ςτο ςχολείο
αργότερα.
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