
 
 

Ο «εξαιρετικός» εκπαιδευτικός, 
O «εξαιρετικός» διευθυντής, 
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Διεθνείς και ευρωπαϊκές επιταγές 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΒΙΕΝΝΗΣ, 1998 
Συνιστούμε στις εθνικές κυβερνήσεις να προωθούν την  Αυτοαξιολόγηση ως στρατηγική αναβάθμισης σχολείων 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΜΠΡΙΖ, 2010 να μεγιστοποιηθεί η μάθηση στο χώρο της εργασίας, να ενθαρρύνουν ευέλικτες 
ρυθμίσεις κατάρτισης (ηλεκτρονική μάθηση, βραδινά μαθήματα, κατάρτιση εντός του χρόνου εργασίας, κ.λπ.)  
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Κ. Πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 
2014-2020  
 Υποστήριξη της αλληλοδιδακτικής: o δραστηριότητες μάθησης από ομοτίμους,  ανταλλαγή ορθών πρακτικών 
  
 Άνοιγμα της εκπαίδευσης: καινοτόμοι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης για όλους μέσω νέων τεχνολογιών και 
ανοικτών  εκπαιδευτικών  πόρων, 2013  
 
Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 για την αποτελεσματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών  
    ευέλικτα προγράμματα , αξιοποιούν την πείρα των εκπαιδευτικών , συνεργατικές προσεγγίσεις , ανταλλαγή  
πρακτικών μεταξύ ομοτίμων και με την ανάπτυξη τομέων, όπως η καθοδήγηση νέων εκπαιδευτικών στο σχολείο 
 
 ETUCE  (Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή για την Εκπαίδευση)  
παροχή πρακτικής κατάρτισης, τα σχολεία μαθησιακές κοινότητες για την εξάσκηση των εκπαιδευτικών,  
περισσότερη έρευνα, συνεργασία, οι εκπαιδευτικοί κερδίζουν μεγαλύτερη αίσθηση της συμμετοχής τους στις 
εκπαιδευτικές εξελίξεις και τις ευκαιρίες να εκσυγχρονιστεί η γνώση και οι δεξιότητές τους, ενώ τα ιδρύματα 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ωφελούνται  ιδιαίτερα από την επαφή με την καθημερινή ζωή στα σχολεία και 
μαθαίνουν από τις ορθές πρακτικές στα σχολεία, σελ. 25  
ΑΡΙΘΜΟΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ 2013 p.60  
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Το Erasmus+  
προσφέρει στους συμμετέχοντες δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης μέσω της 
μετάβασής τους σε άλλη χώρα. Περιλαμβάνει δράσεις όπως: 
1. συμμετοχή σε δομημένους κύκλους μαθημάτων ή κατάρτισης στο εξωτερικό 
 2. παρακολούθηση εν ώρα εργασίας σε σχολείο ή άλλον σχετικό οργανισμό στο 
εξωτερικό 
3. ανάθεση διδασκαλίας σε συνεργαζόμενο σχολείο 
                                                                                                 (http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/index_el.htm)  

  
UNESCO  “knowledge sharing between local schools, by peer-coaching or collaborative 
activities with expert input, can play to promote teacher effectiveness” (p.5) 

 
  ΟΟΣΑ  
 Σύνδεση της επαγγελματικής ανάπτυξης με τις ανάγκες βελτίωσης του σχολείου. 
περισσότερη συνεργασία μεταξύ των σχολείων και των ιδρυμάτων εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών και μέτρα για να ενθαρρυνθούν τα σχολεία ώστε να αναπτυχθούν ως 
οργανισμοί μάθησης  
 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/index_el.htm
UNESCO1.pdf
UNESCO1.pdf
UNESCO1.pdf
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ΠΟΥ-ΓΙΑΤΙ; 
Σχολεία οργανισμοί 

μάθησης 
 Όραμα όλων των 

εκπαιδευτικών για να 
δημιουργήσουν την αλλαγή 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Από τη βάση (bottom up) 

Συμμετοχική  
Ομάδες μελέτης  

Συνεχής διαδικασία ερμηνείας και 
διαπραγμάτευσης 

Συλλογική ευθύνη για την επιτυχία  
 

ΠΟΙΟΣ; 
Διευθυντής 
Καθηγητές 
Μαθητές 

Εκπαιδευτές 

ΠΩΣ; 
Μεθοδολογία: ενίσχυση 

αυτενέργειας, αναστοχασμού 
και ερευνητικής στάσης και 
σύνδεση με προηγούμενη 

εμπειρία 

ΠΟΤΕ; 
Καθημερινά 

Ημέρες επαγγελματικής 
ανάπτυξης 
Διάρκεια 

 

 
Ενδοσχολική επιμόρφωση 

 



 
 
 
 
 

Εθνικές επιταγές 
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Αξιολόγηση του 
Εκπαιδευτικού Έργου της 

Σχολικής Μονάδας – 
Διαδικασία 

Αυτοαξιολόγησης (ΦΕΚ 
614/2013) 

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(ΦΕΚ 240-Α-2013) 

  

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2014, 
 σσ.16-17  
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 → ενισχύει τη συνεργασία και τη συμμετοχή μεταξύ των μελών της σχολικής  
         κοινότητας 
 → ενισχύει την αυτογνωσία και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
 → συμβάλλει στην απόκτηση  εμπειριών από στελέχη και εκπαιδευτικούς  
 → αναδεικνύει θετικά σημεία και αδυναμίες και αναπτύσσει δράσεις με στόχο τη  
      βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο χώρο του σχολείου 

ΕΤΣΙ:  
 → Κάθε σχολική μονάδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θέτει τους εκπαιδευτικούς  
      στόχους  
 → προγραμματίζει τις δραστηριότητες του σχολικού έτους  
 → και καταρτίζει ειδικά προγράμματα δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση  
       προβλημάτων και αδυναμιών και τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού  
       της έργου 
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Το «εξαιρετικό» σχολείο 
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1.  
 
 
 
 
 
 

Ο «εξαιρετικός» διευθυντής  
 

  →  Διασφαλίζει ενδοσχολικές ευκαιρίες για επιμορφώσεις 
 
 →  Οργανώνει δράσεις και διασχολικές συνεργασίες  
 
 →  Μετατρέπει το σχολείο σε «κοινότητα που μαθαίνει»  
 
 → Συμβάλλει στην προαγωγή των διαπροσωπικών σχέσεων 
      μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας  
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Ο «εξαιρετικός» Σύμβουλος 

  
  → αναζητεί και εφαρμόζει καινοτόμες και αποτελεσματικές μεθόδους  

    επιμόρφωσης και καθοδήγησης των εκπαιδευτικών,  
        όπως είναι η ενδοσχολική επιμόρφωση , 

 η χρήση  συνεργατικών εργαλείων  
  για την εξατομίκευση της επιμόρφωσης,  

που να προσιδιάζουν καλύτερα 
στις ιδιαιτερότητες των σχολικών μονάδων και 

στις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευτικών  
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              Κριτήρια                                                                         Ενέργειες 
 
 1. Παιδαγωγικό κλίματος στη σχολική τάξη          
                                                                                → συμμετέχει σε προγράμματα κοινωνικο– 
                                                                                               συναισθηματικού  προσανατολισμού  
2. Οργάνωση σχολικής τάξης                                
                                                                               →  εμπλέκει και άλλους συναδέλφους στη  
                                                                                          διαμόρφωση του πλάνου για κοινή στάση  
  
3. Διδακτικές ενέργειες                                    →  Συμμετέχει σε επιτροπές που  
                                                                                                     αναλαμβάνουν δράσεις  
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Ο «εξαιρετικός» Εκπαιδευτικός 



           
                 Κριτήρια                                                                                 Ενέργειες 
 

  4. Λειτουργία της  σχολικής μονάδας ως «οργανισμού που μαθαίνει»  
                          → συμβάλλει ενεργά στην επίλυση εκπαιδευτικών προβλημάτων,  
                          → συμμετέχει ενεργά στις περιοδικές συναντήσεις ομάδας για κοινό προγραμματισμό και  
                                                                                                                                                 υλοποίηση των δράσεων  
                          → πρωτοστατεί και συμμετέχει σε συστηματικές και  οργανωμένες πρωτοβουλίες τύπου  
                                                                                                                                                  «έρευνα δράσης»  
                         →   αποτελεσματικός συντονιστής συνεργαζόμενης ομάδας εκπαιδευτικών 
                        → πρωτοστατεί για τη συμμετοχή της τάξης του και του σχολείου σε δίκτυα συνεργασίας  
                       → ανταλλάσσει με συναδέλφους επισκέψεις στις τάξεις τους και συζητούν θέματα  
                                                                            βελτίωσης των εκπαιδευτικών και διδακτικών πρακτικών 
 

5. Επικοινωνία και συνεργασία με άλλους φορείς                  
                                                → αξιοποιεί τοπικούς φορείς και πραγματοποιεί εκπαιδευτικές επισκέψεις  
                                → οργανώνει και συντονίζει αποτελεσματικά την υλοποίηση δράσεων για το σχολείο 
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1. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2009) 
 Ενίσχυση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, εισαγωγή του θεσμού Μέντορα, εποπτεία και έρευνα 
δράσης, επιμορφωτικά προγράμματα που ν’ ανταποκρίνονται στις επιμορφωτικές ανάγκες 
εκπαιδευτικών και να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, συμμετοχή των επιμορφωμένων 
 
2. Πρόταση Υπουργείου Παιδείας (2014) 
 Να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εντός της σχολικής μονάδας 
 
3. Έρευνες εκπαιδευτικών: προτείνουν την ενδοσχολική επιμόρφωση 79% (Παπαναούμ & Ξωχέλλης 
(2003), Μπατσούτα & Παπαγιαννίδου(2006), Σιπητάνου, Σαλπιγγίδης & Πλατσίδου (2012) 
 
4. ΟΛΜΕ: 2Ο,5Ο & 6ο  ΣΥΝΕΔΡΙΟ «λειτουργία σχολείου ως επιμορφωτικής μονάδας» (1991,1993) 

                                                                                      # 
ΣΗΜΕΡΑ:  
ΟΛΜΕ : ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών δεν παίρνει θέση απέναντι στο θεσμό της 
αξιολόγησης (Kapachtsi Venetia ,2013  # 67% τάσσονται υπέρ της αξιολόγησης (Κασιμάτη,2014) 
http://goo.gl/vmPtys 

 
 
 
 

ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ 
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http://goo.gl/vmPtys


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ερωτήματα με πολιτικές προεκτάσεις  

               υπόρρητη σχέση ισχύος (MacBeath, Schratz, Meuret, Jakobsen σ. 161) 
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1. Ποιος ορίζει τα κριτήρια ποιότητας; 
2. Σε ποιον ανήκουν τα δεδομένα; 
3. Ποιες θα είναι οι συνέπειες; 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Μπαγάκης, Κ. Δεμερτζή, Θ. Σταμάτης (2007) 

 
 

Γιατί απέτυχε… 
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Ήταν βασισμένο σε εγκυκλίους και 
νομοθετήματα με ελάχιστη ενημέρωση και με 

μικρή συναίνεση της εκπαιδευτικής  κοινότητας 
αλλά και με ελάχιστη υποστήριξη (top down) 

Δεν υπήρξε 
ουσιαστικός 
συλλογικός 

παιδαγωγικός λόγος 
στο εσωτερικό των 

σχολείων 

Δεν έδρασαν οι 
εκπαιδευτικοί ως 

καταλύτες στις 
εκπαιδευτικές αλλαγές 

(Bottom up) 

Τα σχολεία δεν 
είχαν μεγάλα 

περιθώρια 
ελευθερίας  

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετείχαν 
μόνο στη φάση υλοποίησης και 

όχι στη σύλληψη, την 
παρακολούθηση και στην 

αξιολόγηση της διαδικασίας  



 
 
    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
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                                                                             ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
Δεν μπορούν να προχωρήσουν οι πολιτικοί  χωρίς να εξασφαλίσουν την ενεργό  

                                                 συμμετοχή των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων 
 Δεν πρέπει ποτέ να παρουσιαστεί ως μια επιβάρυνση, υποχρεωτικό και χρονοβόρο  

        αλλά ως ένα ουσιώδες και αναπόσπαστο συστατικό  της καλής διδασκαλίας, της  
         ουσιαστικής μάθησης και της τεκμηριωμένης διαχείρισης  
                                                          

                                                              ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
Συνεργασία με ερευνητές (χάραξη στρατηγικών και τεχνικών) 
Απουσία νομικών ή διοικητικών φραγμών στο σχολείο σε επίπεδο επαγγελματικής 

                                                                                                ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 
Υποστήριξη (οικονομική, διοικητική κ.α.) για το σχολείο με βάση το CPD από τις  

     αρμόδιες εθνικές αρχές, καθώς και από διευθυντές των σχολείων, Σχολικούς 
                                                                             Συμβούλους και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 

 Κίνητρα, Γνώση και Στήριξη (π.χ. Σχολικοί Σύμβουλοι) 
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                                           ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Προσοχή στην «αποποίηση αρμοδιοτήτων από το Κράτος», γιατί η εκπαίδευση και η 

     επιμόρφωση  δεν θα προσδιορίζεται ως κοινωνική υπηρεσία  που παρέχεται από το 
     κράτος αλλά ως αγαθό που «καταναλώνεται» και που η λειτουργία του θα  
     προσδιορίζεται από εκείνους που το καταναλώνουν (Neave,1997), με αποτέλεσμα να  
     εμφανίζονται οι «μεσίτες» της γνώσης (Ball, 2010)  
 

 Προσοχή στην απομόνωση της σχολικής μονάδας από το υπόλοιπο εκπαιδευτικό 
                                                                                                                                        σύστημα 
 

 Προσοχή στην περιορισμένη θεώρηση διδασκαλίας, στον περιορισμό του κριτικού  
     προβληματισμού και επομένως και του ρόλου του εκπαιδευτικού («εργαλειακή 
                                                                                                                                ιδεολογία») 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ASCD PD Online - Online Courses for Teachers.pdf
MESITES
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, 
ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ,  
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ  
ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟ ΗΘΙΚΟ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 
                                                                                                      (MacBeath, 2001) 
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