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Επψσήμασα  

• Πώρ ανσιλαμβάνεςσε σην έννοια σοτ 
ππογπαμμασιςμού και σηρ αποσίμηςηρ σηρ 
ςφολικήρ μονάδαρ;  

• Σι ςημαίνει για ςαρ να ενεπγοποιηθεί η ςφολική 
μονάδα ππορ ατσή σην κασεύθτνςη; 

• Πώρ ανσιλαμβάνεςσε σον πόλο ςαρ ςε ατσή ση 
διαδικαςία; 



Υάςειρ 

 Διαδικαςία ενσοπιςμού και ανάλτςηρ σψν αναγκών 

ςε επίπεδο ςφολικήρ μονάδαρ.   

  

 Διαδικαςία λήχηρ μέσπψν και οπγάνψςηρ 

κασάλληλψν και ςσοφετμένψν δπάςεψν για σην 

ανσιμεσώπιςή σοτρ.  

  

 Βελσίψςη σηρ εκπαιδετσικήρ λεισοτπγίαρ.  



Διαδικαςία ενσοπιςμού & ανάλτςηρ 
αναγκών 

• τνεδπίαςη ςτλλόγοτ ςσην απφή σηρ ςφολικήρ μονάδαρ (δεδομένα από ανασπουοδοσική 

αποσίμηςη πποηγοτμένοτ έσοτρ, απόχειρ ςφολικού ςτμβοτλίοτ, ςσοιφεία για ςφολική 

μονάδα: μαθησικόρ πληθτςμόρ, ιδιαισεπόσησερ…) 

• Θεμασικοί άξονερ: Κλίμα ςφολείοτ & ςφολική ζψή – φολικόρ φώπορ/Τλικοσεφνική 

τποδομή – Διδαςκαλία & μάθηςη – φέςειρ ςφολείοτ με γονείρ, κοινόσησα & υοπείρ, 

Δπάςειρ ςφολείοτ, Υοίσηςη & διαπποή  

• Άξονερ ανάλτςηρ: Δτνασόσησερ – αδτναμίερ – ετκαιπίερ – εμπόδια 

• Καθοπιςμόρ δπάςηρ 

• Διαμόπυψςη κπισηπίψν αποσίμηςηρ 

 

με πιθανή ςτνδπομή από ςσελέφη σοτ ΠΕ.Κ.Ε.., σοτ Κ.Ε..Τ., σοτ Κ.Ε.Α., μέλη Δ.Ε.Π. σψν 

Α.Ε.Ι., κ.σλ.  



 
Έκθεςη ππογπαμμασιςμού:  

Σι πεπιλαμβάνει;  
 

• σιρ ανάγκερ σηρ ςφολικήρ μονάδαρ ανά θεμασικό άξονα 

με βάςη ση διεπεύνηςη σοτ ςφολικού πεπιβάλλονσορ,  

• σοτρ ςφεσικούρ ςσόφοτρ ποτ σέθηκαν και σιρ δπάςειρ 

ποτ ςφεδιάςσηκαν για σο ςφολικό έσορ,  

• σην κασανομή απμοδιοσήσψν για σην τλοποίηςή σοτρ και   

• σοτρ σπόποτρ διαμοπυψσικήρ και σελικήρ αποσίμηςήρ 

σοτρ 

 

 



Μελέση & ανασπουοδόσηςη από 
ςτνσονιςσή: Κπισήπια 

• Αξιοποίηςη εκπαιδετσικού πλαιςίοτ: Αξιοποιήθηκαν δεδομένα από ση φολική Μονάδα 

και σι είδοτρ για σην επιλογή σψν πποσεπαιοσήσψν;  

• αυήνεια ςσόφψν:  Είναι ςαυείρ οι ςσόφοι σοτ ππογπαμμασιςμού; Παπαπέμποτν ςε 

ςτγκεκπιμένερ ενέπγειερ; Μποπούν να αποσιμηθούν ςση διάπκεια σηρ φπονιάρ; 

τνδέονσαι οι ςσόφοι μεσαξύ σοτρ; 

• ύνδεςη με δπάςειρ: Τπάπφει ανσιςσοίφιςη δπάςεψν και ςσόφψν; Πεπιγπάυονσαι με 

ςαυήνεια οι δπάςειρ και η κασανομή απμοδιοσήσψν; Μποπούν να ενιςφτθούν οι δπάςειρ 

ποτ πποσείνει ο ςύλλογορ με άλλερ; Πποβλέπονσαι πιθανέρ ςτνέπγειερ / ςτνεπγαςίερ με 

υοπείρ / θεςμούρ ποτ μποπούν να ςτμβάλοτν ςσην ετόδψςη σψν ςσόφψν; 

• Διαμοπυψσική αποσίμηςη δπάςεψν: Πποβλέπονσαι ςσον ππογπαμμασιςμό διαδικαςίερ 

ποτ μποπούν να ςσηπίξοτν ση διαμοπυψσική και σην σελική αποσίμηςη σψν δπάςεψν; 

Είναι ςαυή σα κπισήπια διαμοπυψσικήρ και σελικήρ αποσίμηςηρ σψν δπάςεψν; 

Αποςαυηνίζεσαι η διαδικαςία/επγαλεία διαμοπυψσικήρ και σελικήρ αποσίμηςηρ; 

• Δτνασόσησα τλοποίηςηρ: Είναι ςαυέρ και ευικσό σο φπονοδιάγπαμμα σψν δπάςεψν;  

 



Επγαςία ςε ομάδερ 
 

• Μελεσήςσε σο ςενάπιο (μια τποθεσική έκθεςη 
ππογπαμμασιςμού).  

• Ποια ανασπουοδοσικά ςφόλια θα κασαγπάυεσε 
και ςε ποια ςημεία με βάςη σα πποηγούμενα 
κπισήπια; 



Τλοποίηςη και παπακολούθηςη σοτ 
Ππογπαμμασιςμού 

• Σακσικέρ ςτνεδπιάςειρ ςτλλόγοτ διδαςκόνσψν/διδαςκοτςών: ποπεία 

σοτ απφικού ππογπαμμασιςμού & αναςφεδιαςμόρ - διοπθψσικέρ κινήςειρ. 

• Ομάδερ εκπαιδετσικών απμόδιερ για σην τλοποίηςη ςτγκεκπιμένψν 

δπάςεψν (οπγάνψςη, τποςσήπιξη, παπακολούθηςη ςτγκεκπιμένψν 

δπάςεψν, ενημέπψςη για σα αποσελέςμασα). 

• Ππόςκληςη  ςε δομέρ και υοπείρ για τποςσήπιξη - ένσαξη 

ππογπαμμασιςμένψν δπάςεψν και ππογπαμμάσψν ςφολικών 

δπαςσηπιοσήσψν ή άλλψν εγκεκπιμένψν ππογπαμμάσψν από σο 

Τποτπγείο Παιδείαρ. 

 



Αποσίμηςη 

• σο σέλορ κάθε ςφολικού έσοτρ, ο ςύλλογορ διδαςκόνσψν πποβαίνει ςε 

ανασπουοδοσική αποσίμηςη σψν αποσελεςμάσψν σψν δπάςεψν ποτ τλοποιήθηκαν 

και γενικόσεπα σοτ εκπαιδετσικού έπγοτ ποτ παπήφθη κασά ση διάπκεια σοτ έσοτρ, 

όποτ εξεσάζονσαι: 

• α) σο παπαγόμενο κασά ση διάπκεια σοτ έσοτρ εκπαιδετσικό έπγο ψρ ππορ σοτρ 

επιμέποτρ θεμασικούρ άξονερ ποτ έφοτν επιλεφθεί ςε ςφέςη με ση γενικόσεπη 

λεισοτπγία και σα εκπαιδετσικά επισεύγμασα σοτ ςφολείοτ, 

• β) η τλοποίηςη σοτ ςτλλογικού ππογπαμμασιςμού και σα αποσελέςμασα εκάςσηρ 

δπάςηρ, 

• γ) ο βαθμόρ ανάπστξηρ σηρ ςτνεπγαςίαρ μεσαξύ σψν εκπαιδετσικών κασά ση 

διάπκεια ςφεδιαςμού και τλοποίηςηρ σοτ ππογπαμμασιςμού εκπαιδετσικού έπγοτ, 

• δ) οι απόχειρ σοτ ςφολικού ςτμβοτλίοτ, οι οποίερ διαστπώνονσαι ςσο πλαίςιο σψν 

ςτγκεκπιμένψν απμοδιοσήσψν σοτ,  



Αποσίμηςη 

• τνολική εκσίμηςη σηρ κασάςσαςηρ και 
λεισοτπγίαρ σοτ ςφολείοτ 

• Διασύπψςη ςτγκεκπιμένψν πποσάςεψν 
βελσίψςηρ σοτ εκπαιδετσικού έπγοτ για σο 
επόμενο ςφολικό έσορ. 

• ύνσαξη σηρ Έκθεςηρ Αποσίμηςηρ, η οποία 
κοινοποιείσαι ςσο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.. 



Αποσίμηςη 

• Οι ςτνσονιςσέρ εκπαιδετσικού έπγοτ μελεσούν σιρ 
εκθέςειρ αποσίμηςηρ σοτ εκπαιδετσικού έπγοτ 
σψν ςφολικών μονάδψν σψν οποίψν έφοτν σην 
παιδαγψγική ετθύνη και διαστπώνοτν 
παπασηπήςειρ με βάςη σιρ οποίερ ειςηγούνσαι 
πιθανέρ βελσιώςειρ. 

 



 
Κπισήπια ανασπουοδόσηςηρ για σην 

έκθεςη αποσίμηςηρ 
 • Τπάπφει ςαυήρ και σεκμηπιψμένη αποσίμηςη όλψν σψν 

δπάςεψν ποτ αναπσύφθηκαν πποκειμένοτ να επισετφθούν οι 

ςσόφοι σοτ ππογπαμμασιςμού;  

• Τπάπφει αισιολόγηςη σψν αποσελεςμάσψν και ςύνδεςήρ σοτρ 

με σιρ δπάςειρ και σο πλαίςιο τλοποίηςήρ σοτρ;  

• τνδέονσαι οι πποσάςειρ για σην επόμενη φπονιά με σην 

αποσίμηςη σοτ ππογπαμμασιςμού; 

• Οι πποσάςειρ ποτ διαστπώνονσαι είναι ςτγκεκπιμένερ; 

Παπαπέμποτν ςε ςτγκεκπιμένερ δπάςειρ;  

 



Κίνδτνοι 

• γπαυειοκπασικοποίηςη / απλή διεκπεπαίψςη σψν διαδικαςιών 

• επιλογή αξόνψν ανώδτνψν και επιυανειακών 

• απουτγή αξιοποίηςηρ σψν δεδομένψν σψν ςφολείψν για ση θέςη 

πποσεπαιοσήσψν (φπειάζεσαι οτςιαςσικόρ διάλογορ και διεπεύνηςη) 

• ςτμμεσοφή όςψν εκπαιδετσικών θέλοτν και μποπούν και ανοφή σηρ 

«αποτςίαρ» σψν τπόλοιπψν (φπειάζεσαι πποςπάθεια ανάμειξηρ όλψν) 

• έλλειχη ανσιςσοίφιςηρ ςσόφψν και δπάςεψν (επιλογή ςσοφετμένψν και 

αισιολογημένψν δπάςεψν) 

• αποσίμηςη φψπίρ ςαυή κπισήπια και σεκμήπια.  

 



  
Επψσήμασα 

 
• Ποια κίνησπα μποπούμε να δώςοτμε ςσοτρ εκπαιδετσικούρ για 

οτςιαςσική ςτμμεσοφή;  

• Πώρ μποπούμε να ςσηπίξοτμε σον Διετθτνσή ποτ έφει σην 

ετθύνη; 

• Πώρ θα τποςσηπιφθούν σα ςφολεία ςσην ππάξη;  

• Πώρ υανσάζεςσε σο πόλο ςαρ και σιρ ενέπγειερ ποτ φπειάζεσαι 

να κάνεσε;  

• Ποιερ δτςκολίερ αναμένεσε; 

 


