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Ομάδεσ εργαςίασ
• Γίνεται ο χωριςμόσ ςε 6 ομάδεσ με 3 τρία κζματα
προσ διαπραγμάτευςθ
• Ρροτεινόμενθ δόμθςθ χρόνου:
• 15-20 λεπτά διαπραγμάτευςθ κζματοσ ςτισ
ομάδεσ
• 10 λεπτά παρουςιάςεισ των ομάδων εργαςίασ
ανά κζμα, άρα 30 λεπτά για όλεσ τισ
παρουςιάςεισ
• 10 λεπτά ανατροφοδότθςθ των 2 ομάδων
εργαςίασ ανά κζμα, άρα 30 λεπτά για όλεσ τισ
ομάδεσ

Θζμα 1ο (για τισ ομάδεσ 1 και 2)
Ειςαγωγι του προγραμματιςμοφ και τθσ αποτίμθςθσ του
εκπαιδευτικοφ ζργου

Ασ υποκζςουμε ότι προγραμματίςατε επίςκεψθ ςε ςχολείο
ευκφνθσ ςασ όπου ο Σφλλογοσ ζχει πολλά προβλιματα
ςυνεργαςίασ και επιπλζον είναι αντίκετοσ με τθ
διαμόρφωςθ του προγραμματιςμοφ και τθ διενζργεια
αποτίμθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου.
• Ρϊσ κα κακοδθγιςετε / εμπνεφςετε το Σφλλογο να κάνει
τον Ρρογραμματιςμό;
• Ρϊσ ο Ρρογραμματιςμόσ κα ζχει νόθμα για τουσ
εκπαιδευτικοφσ;
• Ροια κίνθτρα μπορείτε να δϊςετε ςτουσ εκπαιδευτικοφσ
για ουςιαςτικι ςυμμετοχι;
• Ρϊσ μπορείτε να ςτθρίξετε τον Διευκυντι που ζχει τθν
ευκφνθ;

Θζμα 2ο (για τισ ομάδεσ 3 και 4)
Υποςτιριξθ του προγραμματιςμοφ και τθσ αποτίμθςθσ
ςτθν πράξθ

• Ρϊσ κα οργανϊςετε τισ ενζργειζσ ςασ για να
υποςτθρίξετε τα ςχολεία ςτθν πράξθ, κατά τθ
διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ (κατά τθν
υλοποίθςθ του προγραμματιςμοφ);
• Εντοπίςτε τισ πικανζσ δυςκολίεσ που αναμζνετε
να υπάρχουν ωσ προσ το ρόλο των
εκπαιδευτικϊν και τθσ διεφκυνςθσ ςτθ
διαδικαςία του προγραμματιςμοφ και
αποτίμθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου και
αντιςτοιχίςτε τισ με τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Θζμα 3ο (για τισ ομάδεσ 5 και 6)
Επί χάρτου αναγνϊριςθ των διαδικαςιϊν
προγραμματιςμοφ και αποτίμθςθσ και αναςτοχαςμόσ
για το ρόλο του ΣΕΕ

• Ασ μποφμε για λίγο ςτο ρόλο του Συλλόγου
Διδαςκόντων: Ρεριγράψτε ζνα κζμα που από
τθν εμπειρία ςασ μπορεί να απαςχολεί το
ςχολείο ωσ κεντρικό ςτουσ άξονεσ
εκπαιδευτικι διαδικαςία/εκπαιδευτικά
αποτελζςματα (άξονεσ πολφ κρίςιμουσ για το
παραγόμενο εκπαιδευτικό ζργο).
• Ορίςτε 2-3 ςτόχουσ, ανάλογεσ δράςεισ και
κριτιρια αποτίμθςθσ των δράςεων.

Ανατροφοδότθςθ ςτο 1ο κζμα
• Γιατί ο προγραμματιςμόσ του εκπαιδευτικοφ ζργου είναι ςθμαντικόσ;
• Ρϊσ ο Ρρογραμματιςμόσ κα ζχει νόθμα για τουσ εκπαιδευτικοφσ;
• Ροια είναι τα κίνθτρα για ουςιαςτικι ςυμμετοχι;
ΕΝΣΟΠΙΗΟΤΜΕ:
• ηθτιματα που επαναλαμβάνονται κάκε χρόνο (π.χ. ηθτιματα ςυμπεριφοράσ,
ζλλειψθσ ςυμμετοχισ ςτο μάκθμα, αδυναμία ςτθν επίδοςθ) λόγω τθσ ζλλειψθσ
ςυςτθματικϊν δράςεων και κοινισ πολιτικισ του ςχολείου αλλά και δομικϊν
περιοριςμϊν -Ζτςι δθμιουργείται απογοιτευςθ και ματαίωςθ –Το ηιτθμα είναι
λοιπόν πϊσ να αξιοποιιςει το ςχολείο ωσ ςφνολο τον προγραμματιςμό για τθν
επιλογι ςτρατθγικϊν που λφνουν αποτελεςματικότερα τισ δυςκολίεσ που ςυναντά
και δθμιουργοφν καλφτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ και ευκαιρίεσ ικανοποίθςθσ. Ο
προγραμματιςμόσ δθμιουργεί ςυνκικεσ αυτονομίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ.
• Ενϊ γίνονται δράςεισ, δεν ζχουν αποτζλεςμα: α) ανάγκθ κατανόθςθσ του τι
ςυμβαίνει (διερεφνθςθ, ανάδειξθ ςχζςεων μεταξφ ηθτθμάτων) για τθν εςτιαςμζνθ
ςτόχευςθ και δράςθ β) δυνατότθτα διαμορφωτικισ αποτίμθςθσ των δράςεων με
ςαφι κριτιρια με ςκοπό τθ βελτίωςθ των δράςεων ανάλογα με το αποτζλεςμά
τουσ Ο προγραμματιςμόσ ωσ μία τεκμθριωμζνθ και ςυςτθματικι προςπάκεια
• Ενϊ γίνονται προςπάκειεσ από κάποιουσ δεν υπάρχει αποτζλεςμα γιατί είναι
μεμονωμζνεσ οι δράςεισ, δεν υπάρχει κοινι ςτρατθγικι – οι εκπαιδευτικοί
νοιϊκουν μόνοι και ανίςχυροι Ο προγραμματιςμόσ ωσ μία ςυλλογικι προςπάκεια

Ανατροφοδότθςθ ςτο 1ο κζμα
Άρα ο προγραμματιςμόσ είναι ςθμαντικόσ γιατί:

• Δθμιουργεί μία ςυνκικθ ςυλλογικισ, τεκμθριωμζνθσ και
ςυςτθματικισ διαδικαςίασ που ζχει νόθμα γιατί:
• Αφορά τθν κακθμερινότθτα ςτο ςχολείο, τθ βελτίωςθ των
ςυνκθκϊν εργαςίασ και τθν επαγγελματικι ικανοποίθςθ
και
• Αναμζνεται να υπάρχουν περιςςότερα αποτελζςματα όταν
αυτι προγραμματίηεται
• Επίςθσ δίνεται θ δυνατότθτα ςτο ςχολείο να επικεντρωκεί
ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ με βάςθ τισ ιδιαιτερότθτεσ και
το τοπικό πλαίςιο
• Δίνεται θ δυνατότθτα ςτο ςχολείο να ηθτιςει εςτιαςμζνθ
υποςτιριξθ με ςυγκεκριμζνα ερωτιματα και
προτεινόμενουσ τρόπουσ υποςτιριξθσ

Ανατροφοδότθςθ ςτο 1ο κζμα
• Ρϊσ μπορείτε να ςτθρίξετε τον Διευκυντι που ζχει τθν ευκφνθ;
1. Συναντιςεισ με διευκυντζσ
• Επεξιγθςθ τθσ διαδικαςίασ του προγραμματιςμοφ ςτισ
ςυναντιςεισ με διευκυντζσ (αναλυτικότερα)
• Βοθκθτικζσ φόρμεσ -ςχάρεσ για τον προγραμματιςμό του
ςχολείου (απλζσ και ςτοχευμζνεσ, εφόςον δεν δοκοφν από τθν
πολιτεία)
• Συηιτθςθ των ενδεχόμενων δυςκολιϊν
• Ενίςχυςθ του διαλόγου μεταξφ των διευκυντϊν των ςχολείων
• Ενίςχυςθ των διευκυντϊν να αιτθκοφν ςυνζργειεσ και με
εξωτερικοφσ φορείσ (π.χ. Ρανεπιςτιμια)
2. Σθμαςία επιτόπιων επιςκζψεων ςε ςχολεία
• Σθμαςία τθσ ςυμμετοχισ ςε ςυνεδριάςεισ Συλλόγων

Ανατροφοδότθςθ ςτο 2ο κζμα
ΔΤΚΟΛΙΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΕ

Οι ςχζςεισ ςτο ςφλλογο διδαςκόντων
χαρακτθρίηονται από ζνταςθ, κλίκεσ
κ.λ.π. Ο διευκυντισ δε μπορεί να
πετφχει ζνα κλίμα ςυνεργαςίασ

Υποςτιριξθ του διευκυντι
Συμμετοχι ςε ςυνεδριάςεισ ςυλλόγου
Οργάνωςθ επιμόρφωςθσ

Επιφανειακι προςζγγιςθ του
προγραμματιςμοφ, επιλογι
ανϊδυνων αξόνων – διεκπεραιωτικι
ςτάςθ

-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΗΜΑΣΙΑΣ – ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ(ΒΛΕΡΕ
1Ο ΘΕΜΑ)
-ΕΜΜΕΣΗ ΕΡΕΚΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΑ ΑΡΠ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ για
τθ ςυςχζτιςθ των επιλεγμζνων αξόνων με αίτια, άλλουσ
παράγοντεσ και άλλα κζματα που τουσ προβλθματίηουν

Δε κζλουν όλοι να ςυμμετζχουν - το
δθλϊνουν ρθτά ι άρρθτα – το
ςυνδζουν με τθν Αυτο-αξιολόγθςθ
Εκπαιδευτικοφ Ζργου και
προθγοφμενθ αρνθτικι εμπειρία

- Ανάδειξθ των χαρακτθριςτικϊν του προγραμματιςμοφ και
αποτίμθςθσ που παρουςιάςτθκαν ςτο 2ο δίωρο

Λίγεσ δράςεισ, γενικι περιγραφι
δράςεων

Ανάδειξθ και άλλων δυνατοτιτων – Αναςτοχαςμόσ για τθ
ςαφινεια των δράςεων

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ μερικοί
δθλϊνουν ότι δε κα κάνουν τίποτα

ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΣΕΩΝ - ΣΤΑΔΙΑΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΛΩΝ

Ανατροφοδότθςθ ςτο 3ο κζμα
Κριτιρια ανατροφοδότθςθσ ςτον προγραμματιςμό

• Τι διαπιςτϊςατε από τθν προςπάκεια
ςφνταξθσ του προγραμματιςμοφ ςε ζνα κζμα;
• Ροιεσ ιταν οι δυςκολίεσ; Ρϊσ τισ
αντιμετωπίςατε;
• Ρϊσ ςασ βοικθςαν αυτζσ οι διαπιςτϊςεισ
ςτθν κατανόθςθ του ρόλου ςασ κατά τθν
υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν ςτθ
διαδικαςία προγραμματιςμοφ;

Ανατροφοδότθςθ 3ο κζμα
Κριτιρια ανατροφοδότθςθσ ςτον προγραμματιςμό
•

Ρϊσ κα αξιοποιοφςατε τα παρακάτω κριτιρια ανατροφοδότθςθσ του
προγραμματιςμοφ για τον προγραμματιςμό που παρουςιάςτθκε;

•

1. Αξιοποιήθηκαν δεδομζνα από τθ Σχολικι Μονάδα και τι είδουσ για τθν
επιλογή των προτεραιοτήτων; π.χ. ςυηιτθςθ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν,
ερευνθτικά δεδομζνα (π.χ. δεδομζνα από μακθτζσ), αρχείο του ςχολείου;
2. Είναι ςαφείσ οι ςτόχοι του προγραμματιςμοφ; Παραπζμπουν ςε
ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ; Μποροφν να αποτιμηθοφν ςτθ διάρκεια τθσ χρονιάσ;
Συνδζονται οι ςτόχοι μεταξφ τουσ;
3. Υπάρχει αντιςτοίχιςη δράςεων και ςτόχων; Ρεριγράφονται με ςαφήνεια οι
δράςεισ και η κατανομή αρμοδιοτήτων; Μποροφν να ενιςχυκοφν οι δράςεισ που
προτείνει ο ςφλλογοσ με άλλεσ; Ρροβλζπονται πιθανζσ ςυνζργειεσ / ςυνεργαςίεσ
με φορείσ / θεςμοφσ που μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν ευόδωςθ των ςτόχων;
4. Ρροβλζπονται ςτον προγραμματιςμό διαδικαςίεσ που μποροφν να ςτηρίξουν
τη διαμορφωτική και την τελική αποτίμηςη των δράςεων; Είναι ςαφι τα
κριτήρια διαμορφωτικήσ και τελικήσ αποτίμηςησ των δράςεων; Αποςαφθνίηεται
η διαδικαςία/εργαλεία διαμορφωτικήσ και τελικήσ αποτίμηςησ;
5. Είναι ςαφζσ και εφικτό το χρονοδιάγραμμα των δράςεων;

•
•

•

•

