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και τθν Αποτίμθςθ Εκπαιδευτικοφ Ζργου
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Σα δεδομζνα πριν τθν ίδρυςθ των ΠΕΚΕ
• Κεντρικόσ ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν
πολιτικϊν και παρεμβάςεων χωρίσ
ουςιαςτικζσ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ
και ανατροφοδότθςθσ.

• Πολυδιάςπαςθ υποςτθρικτικϊν δομϊν με
περιχαρακωμζνεσ αρμοδιότθτεσ και μικρό
βακμό επικοινωνίασ μεταξφ τουσ.
• Σχεδόν ανφπαρκτθ παιδαγωγικι αυτονομία
ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ, ιςοπεδωτικι
αγνόθςθ των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν εκτόσ
από ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ (π.χ. Η.Ε.Π.)
• Μθ κεςμοκετθμζνθ ςυνεργαςία μεταξφ των
ςχολικϊν μονάδων, αςαφζσ πλαίςιο
προγραμματιςμοφ του εκπαιδευτικοφ ζργου

Σαΐτθσ, 2014

Σα ηθτοφμενα
• Ο εκδθμοκρατιςμόσ και θ ςταδιακι αποκζντρωςθ του εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ
• Συμμετοχι - Σχολικι κοινότθτα και τοπικι κοινωνία - Ενίςχυςθ του κοινωνικοφ ρόλου
του ςχολείου
• Ανταπόκριςθ ςτισ διαφορετικζσ ανάγκεσ ατόμων και κοινοτιτων
• Μεταφορά αρμοδιοτιτων ωσ προσ τθ λιψθ αποφάςεων
• Περιφερειακόσ εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ
• Υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ εκπαίδευςθσ
• Αυξθμζνθ παιδαγωγικι ελευκερία ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ
• Δικτυϊςεισ, ςυνζργειεσ και ςυνεργαςίεσ (α) ςε επίπεδο δομϊν για τθν υποςτιριξθ των
ςχολικϊν μονάδων και (β) ςε επίπεδο ςχολικϊν μονάδων

• Θ ανταπόκριςθ ςτισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ που αφοροφν ςτθν ςυμπερίλθψθ,
τθν αειφορία και τθν από τα κάτω διαμόρφωςθ, παρακολοφκθςθ και
ανατροφοδοτικι αποτίμθςθ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ.

Η διαδικαςία
• Ενίςχυςθ τθσ παιδαγωγικισ αυτονομίασ κάκε ςχολικισ μονάδασ με:
• Ενίςχυςθ των αρμοδιοτιτων του ςυλλόγου διδαςκόντων και του διευκυντι
του ςχολείου, ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ του ςυλλογικοφ
προγραμματιςμοφ και τθσ ανατροφοδοτικισ αποτίμθςθσ του εκπαιδευτικοφ
ζργου

• Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν των ςχολικϊν
μονάδων αλλά και των ςχολικϊν μονάδων μεταξφ τουσ με:
• Λειτουργία ομάδων εκπαιδευτικϊν
• Θεςμοκζτθςθ ομάδων ςχολείων

• Νζα διάρκρωςθ του εκπαιδευτικοφ δικτφου υποςτιριξθσ τθσ
ςχολικισ μονάδασ και του εκπαιδευτικοφ ζργου
• Νζεσ δομζσ: ΠΕ.Κ.Ε.Σ. – Κ.Ε.Σ.Υ. – Κ.Ε.Α.
• Νζοι ρόλοι των ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ

Η ζννοια τθσ παιδαγωγικισ αυτονομίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ –
Ομαδικι διεργαςία (4 ομάδεσ)
1. Πϊσ αντιλαμβάνεςτε τον ρόλο των νζων δομϊν (ΠΕΚΕΣ) ςτθν υποςτιριξθ
του εκπαιδευτικοφ ζργου; Πϊσ αυτόσ διαφοροποιείται ςε ςχζςθ με το
κεςμό του ςχολικοφ ςυμβοφλου;
2. Ποιο είναι το νόθμα, το περιεχόμενο και το εφροσ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ
των ΣΕΕ (α) με βάςθ τθν εμπειρία ςασ και (β) με βάςθ τισ προςδοκίεσ για
το ζργο ι / και τισ δράςεισ που ενδεχομζνωσ κα κζλατε να αναπτφξετε;
3. Ποιο είναι το νόθμα, το περιεχόμενο και το εφροσ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ
των ΣΕΕ και των Σχολικϊν Μονάδων (α) με βάςθ τθν εμπειρία ςασ και (β)
με βάςθ τισ προςδοκίεσ για το ζργο ι / και τισ δράςεισ που ενδεχομζνωσ
κα κζλατε να αναπτφξετε; Πϊσ διαφοροποιείται από το ρόλο που είχαν οι
ςχολικοί ςφμβουλοι ςτθ ςυνεργαςία τουσ με τα ςχολεία ςτθν
προθγοφμενθ διάρκρωςθ κακοδιγθςθσ και υποςτιριξθσ;
4. Ποιο είναι το νόθμα, το περιεχόμενο και το εφροσ τθσ υποςτήριξησ του
εκπαιδευτικοφ ζργου από εςάσ ωσ ΣΕΕ;

Ανατροφοδότθςθ Ομάδα 1 (Δομι ΠΕΚΕΣ)
• Προςαρμογι των εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν ςτισ ανάγκεσ και
ιδιαιτερότθτεσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ ι τθσ
Διεφκυνςθσ εκπαίδευςθσ - Μεταφορά αρμοδιοτιτων ςε περιφερειακό
επίπεδο
• Σχεδιαςμόσ με ζμφαςθ ςτα ςθμεία που ενδιαφζρουν κάκε ςχολικι
μονάδα μζςω τθσ διαδικαςίασ προγραμματιςμοφ και αποτίμθςθσ του
εκπαιδευτικοφ ζργου
• Από το μονοπρόςωπο όργανο ςτθ δομι (ςυνζργειεσ)
• Ο ρόλοσ τθσ δομισ των ΠΕΚΕΣ ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ δομζσ και τουσ
άλλουσ τοπικοφσ φορείσ

Οι αλλαγζσ ςτισ Δομζσ τθσ Εκπαίδευςθσ (Ν.4547/2018)

Περιφερειακά Κζντρα Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ (ΠΕΚΕ)
• Συνεργαςία:
•
•
•
•
•

Κ.Ε.Σ.Υ.
Κ.Ε.Α.
Ε.Κ.Φ.Ε.
Ακαδθμαϊκά Συμβοφλια Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ (ΑΣΑΕΕ) / Α.Ε.Ι.
Τοπικζσ κοινωνίεσ

• Λιψθ υποςτιριξθσ:
• Ι.Ε.Π.
• Γενικι Διεφκυνςθ Σπουδϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ του Υπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ
• Αρμόδιεσ μονάδεσ του Υπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων.

Περιφερειακά Κζντρα Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ (ΠΕΚΕ)
• Επιμόρφωςθ:
• Φορζασ υλοποίθςθσ του κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ επιμόρφωςθσ
• Περιφερειακόσ φορζασ επιμόρφωςθσ ςτθ βάςθ των περιφερειακϊν
επιμορφωτικϊν αναγκϊν
• Φορζασ ενθμζρωςθσ
• Συν-διοργανωτισ επιμορφωτικϊν δράςεων ςε περιφερειακό επίπεδο

• Υποςτιριξθ (αναφζρεται ωσ ανατροφοδότθςθ και ςτθν ομάδα 4):
• Σχολικζσ μονάδεσ: διαδικαςία προγραμματιςμοφ, υλοποίθςθσ και
αποτίμθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου, προαγωγι καλϊν πρακτικϊν
• Εκπαιδευτικοί: αποδελτίωςθ αιτθμάτων και αναγκϊν για ενθμζρωςθ,
επιμόρφωςθ και υποςτιριξθ

Περιφερειακά Κζντρα Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ (ΠΕΚΕ) - Ρόλοι
• Ολομζλεια
• Οργανωτικόσ Συντονιςτισ
• Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου
• Διοικθτικι Υπθρεςία
• Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ
• Υπθρεςιακά Συμβοφλια

Περιφερειακά Κζντρα Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ (ΠΕΚΕ) – Πάγιεσ
δράςεισ
• Προγραμματιςμόσ (ςτόχοι, δράςεισ, υλοποίθςθ, επανεξζταςθ,
ανατροφοδότθςθ)
• Αποτίμθςθ (βακμόσ επίτευξθσ ςτόχων / δράςεων, εντοπιςμόσ
προβλθμάτων, προτάςεισ βελτίωςθσ)
• Αποτφπωςθ - Λογοδοςία (Ι.Ε.Π. – ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
• Ιςτοςελίδα
• Ψθφιακό Αποκετιριο

Ανατροφοδότθςθ Ομάδα 2 (υνεργαςία ΕΕ)
• Στο πλαίςιο τθσ Δομισ των ΠΕΚΕΣ ςυνεργαςία εντόσ και
διαφορετικϊν βακμίδων εκπαίδευςθσ
• Διάλογοσ για τα ηθτιματα των ςχολείων και τισ πρακτικζσ των ΣΕΕ
εντόσ και εκτόσ ολομζλειασ
• Ανταλλαγι πλθροφοριϊν για ςυνζργειεσ με τοπικοφσ φορείσ (π.χ.
Διμο, Πανεπιςτιμια, βιβλιοκικεσ) και δικτυϊςεισ
• Διοργάνωςθ κοινϊν δράςεων ςε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο (π.χ.
θμερίδα / επιμόρφωςθ με κεντρικά ηθτιματα)
• Συμμετοχι ςε επιμορφϊςεισ και άλλων βακμίδων ανάλογα με το
προφίλ, τθν ειδίκευςθ και τθν εμπειρογνωμοςφνθ

Ανατροφοδότθςθ Ομάδα 3 (υνεργαςία ΕΕ-ςχολεία)
• Διπλι οδόσ: από το ςχολείο προσ το ΠΕΚΕΣ και από το ΠΕΚΕΣ προσ το
ςχολείο
• Κοινι ςτόχευςθ: θ βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και τα καλφτερα
αποτελζςματα για τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ
• Ανάγκθ για ενίςχυςθ τθσ κουλτοφρασ διαλόγου, ςυνεργαςίασ και
ςυμμετοχικισ λιψθσ αποφάςεων ςτο Σφλλογο Διδαςκόντων
• Θ Παιδαγωγικι Αυτονομία εκλαμβάνεται ωσ διαδικαςία διαμόρφωςθσ
ςυναντίλθψθσ και ςυλλογικισ δράςθσ που αφορά ςε όλα τα μζλθ τθσ
ςχολικισ κοινότθτασ, αλλά και τθν τοπικι και τθν ευρφτερθ κοινωνία.
• Αναβάκμιςθ του Σχολικοφ Συμβουλίου ωσ κεςμοφ ουςιαςτικισ
ςυμμετοχισ των γονζων - κθδεμόνων και τθσ τοπικισ κοινωνίασ ςτον
ςχεδιαςμό και τισ δράςεισ τθσ ςχολικισ μονάδασ.

Διάγραμμα ροισ ενεργειών - Από τθ ςχολικι μονάδα προσ το ΠΕΚΕ
• Αφετηρία: Υπαρκτό Πρόβλθμα - Ανάγκθ
• «Εςωτερικζσ διεργαςίεσ» ςτο πλαίςιο τθσ Παιδαγωγικισ Αυτονομίασ
• (Συηιτθςθ ςτθν Ομάδα εκπαιδευτικϊν - Ενζργειεσ)
• Συηιτθςθ ςτον Σφλλογο Διδαςκόντων (Δυνατότθτα πρόςκλθςθσ Σ.Ε.Ε.) - Ενζργειεσ
• (Συηιτθςθ ςτο Σχολικό Συμβοφλιο – Ενζργειεσ ι Επιςτροφι ςτο Σφλλογο
Διδαςκόντων)
• Συηιτθςθ ςτθν Ομάδα Σχολείων - Ενζργειεσ
• Ζνταξθ ςτθν ετιςιο προγραμματιςμό του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ςχολικισ
μονάδασ ι δρομολόγθςθ άμεςθσ παρζμβαςθσ

Διάγραμμα ροισ ενεργειών - Από τθ ςχολικι μονάδα προσ το ΠΕΚΕ και από
το ΠΕΚΕ ςτθ ςχολικι μονάδα
• Ενθμζρωςθ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. - του Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου

• Συμφωνία με τθν ςχολικι μονάδα ωσ προσ τθν διαδικαςία υποςτιριξθσ (με θλεκτρονικι ι άλλθ
επικοινωνία, με επιτόπια επίςκεψθ, με τθν παροχι υλικοφ, με τθν οργάνωςθ δράςθσ ….)
• Τεκμθριωμζνθ ενθμζρωςθ / παρουςίαςθ του ηθτιματοσ
• Το ΠΕ.ΚΕ.Σ. εντάςςει ςτον ετιςιο προγραμματιςμό του τισ επιμορφϊςεισ με βάςθ τα αιτιματα
των ςχολείων
• Οι ΣΕΕ επιςκζπτονται τισ ςχολικζσ μονάδεσ μετά από αιτιματα (π.χ. ςυμμετζχουν ςτισ
παιδαγωγικζσ ςυνεδριάςεισ), ανατροφοδοτοφν τον προγραμματιςμό εκπαιδευτικοφ ζργου ι
επιλεγμζνεσ δράςεισ

• Εκπόνθςθ ςχεδίου ικανοποίθςθσ τθσ ανάγκθσ / αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ

• Συνεργαςίεσ: Με Σ.Ε.Ε. / με Κ.Ε.Σ.Υ. / με Κ.Ε.Α. / με φορείσ
• (Ενθμζρωςθ για ενζργειεσ: Οργανωτικόσ Συντονιςτισ, Δντθσ Εκπαίδευςθσ, Περιφερειακόσ Δντθσ
Εκπαίδευςθσ)
• Ο ΣΕΕ διευκολφνει ςυνζργειεσ – επικοινωνίεσ

• Εφαρμογι ςχεδίου δράςθσ
Ο ΣΕΕ επικοινωνεί με τα ςχολεία για τθν πορεία υλοποίθςθσ των δράςεων,
επιςκζπτεται ςχολικζσ μονάδεσ με δικι του πρωτοβουλία και ςυγκεκριμζνθ
ςτόχευςθ μετά από επικοινωνία μαηί τουσ
• Αποτίμθςθ / Ανατροφοδότθςθ

Ανατροφοδότθςθ: 4θ ομάδα - Διαςτάςεισ των κακθκόντων
• Βαςικόσ ρόλοσ των Σ.Ε.Ε. είναι θ διαςφάλιςθ τθσ επικοινωνίασ και θ ςχζςθ
εμπιςτοςφνθσ με τισ ςχολικζσ μονάδεσ, με βαςικό ςτόχο τθν ενίςχυςι τουσ
ςτα προβλιματα που αντιμετωπίηουν, ςε περιβάλλον ςυνεργαςίασ,
ςυνεννόθςθσ και εξωςτρζφειασ.
• Κφρια πλεονεκτιματά τουσ είναι (α) θ επιςτθμονικι και διοικθτικι ικανότθτά
τουσ (κριτιρια επιλογισ), (β) θ ςυλλογικότθτα ςτθν αντιμετϊπιςθ των
προβλθμάτων μζςω τθσ δομισ / του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., (γ) θ γνϊςθ τθσ ςχολικισ
μονάδασ μζςα από τθν επιτόπια επίςκεψθ και τον προγραμματιςμό τθσ.
• Κφρια μεκοδολογία τουσ είναι το «τόςο – όςο» που βαςίηεται ςτθν
τεκμθριωμζνθ ενθμζρωςθ, ςτθν ςυν-αντίλθψθ του ηθτιματοσ, ςτθν ειςιγθςθ
λφςεων που ταιριάηουν ςτθν περίςταςθ.
• Κφριο μζςο υλοποίθςθσ είναι θ τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ και θ ςτόχοσ (α) να
«εμπνεφςουν» με τθν πρόταςι τουσ και (β) να δθμιουργιςουν ςτο ςχολείο
τθν ςυμμετοχικι κουλτοφρα ςτο πλαίςιο των ςυλλογικϊν οργάνων.

Ανατροφοδότθςθ Ομάδα 4 – Χαρακτθριςτικά και ρόλοι των .Ε.Ε.
•
•
•
•
•
•
•

Συλλογικότθτα
Προςωπικι αυτονομία
Εμπειρογνωμοςφνθ
Εμπιςτοςφνθ / Ευκφνθ
«Επικουρικότθτα» / «Αναλογικότθτα»
«Χειραφζτθςθ»
Μεταφορά των χαρακτθριςτικϊν αυτϊν ςτο επίπεδο τθσ ςχολικισ μονάδασ και των Ομάδων
Σχολείων
• Ρόλοι
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Διαπίςτωςθ»
«Παρζμβαςθ»
«Συνδρομι»
«Κακοδιγθςθ»
«Ενκάρρυνςθ»
«Εποπτεία»
«Επικουρικότθτα»
«Ειςιγθςθ»
«Μετάκεςθ» ευκφνθσ / αρμοδιότθτασ / δράςθσ
«Δικτφωςθ»

