
Προγραμματιςμόσ και αποτίμηςη του εκπαιδευτικοφ ζργου από τη Σχολική Μονάδα ςε 

ετήςια βάςη 

1. Σι ςθμαίνει: 

α. διαδικαςία εντοπιςμοφ και ανάλυςθσ των αναγκϊν ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ,  

β. διαδικαςία λιψθσ μζτρων και οργάνωςθσ κατάλλθλων και ςτοχευμζνων δράςεων για τθν 

αντιμετϊπιςι τουσ  

γ. βελτίωςθ τθσ εκπαιδευτικισ λειτουργίασ.   

 

2. Χαρακτθριςτικά διαδικαςίασ: 

- Εςωτερικι - υμμετοχικι/ςυλλογικι 

- υνεχισ - υναινετικι  

- Δυναμικι  - Δθμοκρατικι/ιςότιμθ (χωρίσ διακρίςεισ και αποκλειςμοφσ) 

 

3. κοποί τθσ διαδικαςίασ: 

(i) θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου εκπαιδευτικοφ ζργου: βελτίωςθ 

εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν και επιτευγμάτων (αποτελεςμάτων) του ςχολείου, 

(ii) θ δθμιουργία κλίματοσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ όλων των εμπλεκομζνων 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν, γονιϊν) και με το τοπικό  

κοινωνικό πλαίςιο, ςυγκρότθςθ κοινοφ οράματοσ και ςτοχευμζνων δράςεων,  

(iii) θ ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν, μζςω τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξισ τουσ.  

ΚΑΜΙΑ ΧΕΘ ΜΕ ΣΑΞΙΝΟΜΘΘ / ΚΑΣΑΣΑΞΘ ΧΟΛΕΙΩΝ ι ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΕΙ 

 

4. Θεματικοί άξονεσ 

ΠΡΟΟΧΘ: ΑΠΟΦΤΓΘ ΑΝΩΔΤΝΩΝ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΚΑΙΡΙΑ ΗΘΣΘΜΑΣΑ 

 

5. Διαδικαςίεσ 

5.1. Διαμόρφωςθ Προγραμματιςμοφ 

Ο ςφλλογοσ διδαςκόντων κατά τισ πρϊτεσ ςυνεδρίεσ κάκε ςχολικοφ ζτουσ  

1. υνεκτιμά δεδομζνα από: 

- τθν ανατροφοδοτικι αποτίμθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου του προθγοφμενου ςχολικοφ 

ζτουσ,  

- τισ απόψεισ του ςχολικοφ ςυμβουλίου οι οποίεσ διατυπϊνονται ςτο πλαίςιο των 

ςυγκεκριμζνων αρμοδιοτιτων του,  

- τα διακζςιμα ςτοιχεία ςχετικά με τθ ςχολικι μονάδα και το περιβάλλον τθσ κακϊσ και 

κάκε άλλο ςχετικό δεδομζνο. 

ΠΡΟΟΧΘ: ΑΝΑΓΚΘ ΓΙΑ ΤΣΘΜΑΣΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΤΝΘΘ 

2. Διαμορφϊνει το Πρόγραμμα Δράςθσ και βελτίωςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου με πικανι 

ςυνδρομή από ςτελζχη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., του Κ.Ε.Σ.Υ., του Κ.Ε.Α., μζλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., κ.τλ. (κα 

τονϊςει τθ ςυηιτθςθ και τθ διάκεςθ για διερεφνθςθ)  

3. υντάςςει ζκκεςθ Προγραμματιςμοφ εκπαιδευτικοφ ζργου που κοινοποιεί ςτο οικείο 

ΠΕΚΕ 

Οι ςυντονιςτζσ εκπαιδευτικοφ ζργου μελετοφν τισ εκκζςεισ και δίνουν ανατροφοδότθςθ με 

ςκοπό τθ βελτίωςι τουσ. Για παράδειγμα 



1. Αξιοποιικθκαν δεδομζνα από τθ χολικι Μονάδα και τι είδουσ για τθν επιλογι των 
προτεραιοτιτων; 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 αποτιμθκοφν ςτθ διάρκεια τθσ χρονιάσ; υνδζονται οι ςτόχοι 
μεταξφ τουσ; 
3. Τπάρχει αντιςτοίχιςθ δράςεων και ςτόχων; Περιγράφονται με ςαφινεια οι δράςεισ και θ 
κατανομι αρμοδιοτιτων; Μποροφν να ενιςχυκοφν οι δράςεισ που προτείνει ο ςφλλογοσ με 
άλλεσ; Προβλζπονται πικανζσ ςυνζργειεσ / ςυνεργαςίεσ με φορείσ / κεςμοφσ που μποροφν 
να ςυμβάλουν ςτθν ευόδωςθ των ςτόχων; 
4. Προβλζπονται ςτον προγραμματιςμό διαδικαςίεσ που μποροφν να ςτθρίξουν τθ 
διαμορφωτικι και τθν τελικι αποτίμθςθ των δράςεων; Είναι ςαφι τα κριτιρια 
διαμορφωτικισ και τελικισ αποτίμθςθσ των δράςεων; Αποςαφθνίηεται θ 
διαδικαςία/εργαλεία διαμορφωτικισ και τελικισ αποτίμθςθσ; 

5. Είναι ςαφζσ και εφικτό το χρονοδιάγραμμα των δράςεων;  

 
Θ χριςθ κριτθρίων ςε αυτι τθ φάςθ είναι απαραίτθτθ. Θα βοθκιςει τουσ υντονιςτζσ να 
αξιοποιιςουν τουσ προγραμματιςμοφσ των ςχολείων για τον εντοπιςμό και τθν 
ομαδοποίθςθ / ταξινόμθςθ των αναγκϊν τουσ, άρα και για το δικό τουσ προγραμματιςμό 
(παρεμβάςεων, επιμορφωτικϊν δράςεων, κτλ.) 
 

5.2. Τλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ του Προγραμματιςμοφ 

5.2.1 Τλοποίθςθ Προγραμματιςμοφ 

Κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου, ςυλλογικά και 

ςυνεργατικά, υλοποιοφν τον προγραμματιςμό. ε τακτικζσ ςυνεδριάςεισ ο ςφλλογοσ 

διδαςκόντων/διδαςκουςϊν ςυηθτά για τθν πορεία του αρχικοφ προγραμματιςμοφ και 

προβαίνει, εφόςον κρίνει αναγκαίο, ςε αναςχεδιαςμό αποφαςίηοντασ τισ απαιτοφμενεσ 

διορκωτικζσ κινιςεισ. 

Ο ςφλλογοσ διδαςκόντων μπορεί να ορίηει ομάδεσ εκπαιδευτικϊν που κα είναι αρμόδιεσ 

για τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων δράςεων, κα ζχουν τθν ευκφνθ για τθν οργάνωςθ, τθν 

υποςτιριξθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου των ςυγκεκριμζνων δράςεων κακϊσ και 

για τθν ενθμζρωςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων για τα αποτελζςματα. 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του προγραμματιςμοφ ο ςφλλογοσ διδαςκόντων δφναται 

να απευκφνεται για υποςτιριξθ ςτισ δομζσ και φορείσ. Επίςθσ, δφναται, για τθν επίτευξθ 

των ςτόχων του προγραμματιςμοφ, να εντάςςει ςτισ προγραμματιςμζνεσ δράςεισ και 

προγράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων κακϊσ και άλλα εγκεκριμζνα προγράμματα από 

το Τπουργείο Παιδείασ. 

5.2.2. Παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ του Προγραμματιςμοφ 

Ο ςφλλογοσ διδαςκόντων εξετάηει: 

α) κατά πόςο θ πορεία τθσ δράςθσ είναι ςφμφωνθ με τουσ ςτόχουσ που τζκθκαν κατά τον 

ςχεδιαςμό, 

β) κατά πόςο τα ενδιάμεςα αποτελζςματα ςυνδζονται με τα κακοριςμζνα κριτιρια, 

γ) τον βακμό προόδου που επιτυγχάνεται, 

δ) τα προβλιματα που παρουςιάηονται και τισ προτεινόμενεσ λφςεισ 

Θ παρακολοφκθςθ γίνεται ϊςτε οι ςχεδιαηόμενεσ δράςεισ να μποροφν να 

εμπλουτίηονται από ςχετικζσ επιμορφωτικζσ δράςεισ που κα αιτθκεί θ ςχολικι μονάδα 

και ςυνεργαςίεσ που κα επιδιϊξει κατά τθν πορεία τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Δθλαδι, το 



ςχζδιο δράςθσ επικαιροποιείται και μπορεί να αναδιαμορφωκεί μετά από τεκμθρίωςθ 

αναγκϊν βάςει του πλθκυςμοφ που φοιτά ςε αυτό και ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ νζων 

προτάςεων, ςυνεργειϊν κ.α. που μπορεί να προκφψουν. 

5.3. Αποτίμθςθ  

το τζλοσ κάκε ςχολικοφ ζτουσ, ο ςφλλογοσ διδαςκόντων προβαίνει ςε ανατροφοδοτικι 

αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων των δράςεων που υλοποιικθκαν και γενικότερα του 

εκπαιδευτικοφ ζργου που παριχκθ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ, όπου εξετάηονται: 

α) το παραγόμενο κατά τθ διάρκεια του ζτουσ εκπαιδευτικό ζργο ωσ προσ τουσ επιμζρουσ 

κεματικοφσ άξονεσ που ζχουν επιλεχκεί ςε ςχζςθ με τθ γενικότερθ λειτουργία και τα 

εκπαιδευτικά επιτεφγματα του ςχολείου, 

β) θ υλοποίθςθ του ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ και τα αποτελζςματα εκάςτθσ δράςθσ, 

γ) ο βακμόσ ανάπτυξθσ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν κατά τθ διάρκεια 

ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του προγραμματιςμοφ εκπαιδευτικοφ ζργου, 

δ) οι απόψεισ του ςχολικοφ ςυμβουλίου, οι οποίεσ διατυπϊνονται ςτο πλαίςιο των 

ςυγκεκριμζνων αρμοδιοτιτων του,  

Λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα ανωτζρω, ο ςφλλογοσ διδαςκόντων διαμορφϊνει ςυνολικι 

εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ και λειτουργίασ του ςχολείου και διατυπϊνει ςυγκεκριμζνεσ 

προτάςεισ βελτίωςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου για το επόμενο ςχολικό ζτοσ. 

Σα αποτζλεςμα τθσ όλθσ διαδικαςίασ καταγράφονται ςε πρακτικό του ςυλλόγου 

διδαςκόντων βάςει του οποίου ςυντάςςεται θ Ζκκεςθ Αποτίμθςθσ, θ οποία κοινοποιείται 

ςτο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.. 

Οι ςυντονιςτζσ εκπαιδευτικοφ ζργου μελετοφν τισ εκκζςεισ αποτίμθςθσ του εκπαιδευτικοφ 

ζργου των ςχολικϊν μονάδων των οποίων ζχουν τθν παιδαγωγικι ευκφνθ και διατυπϊνουν 

παρατθριςεισ με βάςθ τισ οποίεσ ειςθγοφνται πικανζσ βελτιϊςεισ, οι οποίεσ λαμβάνονται 

υπόψθ κατά τον προγραμματιςμό του επόμενου ςχολικοφ ζτουσ από τισ αντίςτοιχεσ 

ςχολικζσ μονάδεσ. 

Κριτιρια ανατροφοδότθςθσ για τθν ζκκεςθ αποτίμθςθσ: 
1.  Τπάρχει ςαφισ και τεκμθριωμζνθ αποτίμθςθ όλων των δράςεων που αναπτφχκθκαν 
προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του προγραμματιςμοφ;  
2. Τπάρχει αιτιολόγθςθ των αποτελεςμάτων και ςφνδεςισ τουσ με τισ δράςεισ και το 
πλαίςιο υλοποίθςισ τουσ;  
3. υνδζονται οι προτάςεισ για τθν επόμενθ χρονιά με τθν αποτίμθςθ του 
προγραμματιςμοφ; 
4. Οι προτάςεισ που διατυπϊνονται είναι ςυγκεκριμζνεσ; παραπζμπουν ςε ςυγκεκριμζνεσ 
δράςεισ;  

 
6. Εκκζςεισ Προγραμματιςμοφ και Αποτίμθςθσ 

6.1. Ζκκεςθ προγραμματιςμοφ 

υντάςςεται ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ και αναφζρει: 

- τισ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ ανά κεματικό άξονα με βάςθ τθ διερεφνθςθ του 

ςχολικοφ περιβάλλοντοσ,  

- τουσ ςχετικοφσ ςτόχουσ που τζκθκαν και τισ δράςεισ που ςχεδιάςτθκαν για το 

ςχολικό ζτοσ,  

- τθν κατανομι αρμοδιοτιτων για τθν υλοποίθςι τουσ και   

- τουσ τρόπουσ διαμορφωτικισ και τελικισ αποτίμθςισ τουσ 



 

6.2. Ζκκεςθ αποτίμθςθσ 

υντάςςεται ςτο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ και περιγράφει: 

α) τθν εκτίμθςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων για το παραγόμενο κατά τθ διάρκεια του 

ςχολικοφ ζτουσ εκπαιδευτικό ζργο τθσ ςχολικισ μονάδασ, ωσ προσ τουσ επιμζρουσ 

κεματικοφσ άξονεσ που επιλζχτθκαν, με βάςθ τεκμιρια και διακζςιμα ςτοιχεία από τθν 

αποτίμθςθ των δράςεων. Επιςυνάπτονται τυχόν κείμενα αποτίμθςθσ επιμζρουσ δράςεων.  

β) Οι απόψεισ του ςχολικοφ ςυμβουλίου ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του, το οποίο ζχει 

προθγουμζνωσ ςυγκλθκεί για αυτό το κζμα. 

γ) υγκεκριμζνεσ προτάςεισ βελτίωςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου για το επόμενο ςχολικό 

ζτοσ.  

 

ΚΙΝΔΤΝΟΙ που ζχουν εντοπιςτεί από προθγοφμενεσ ςχετικζσ εφαρμογζσ: 

α) γραφειοκρατικοποίθςθ / απλι διεκπεραίωςθ των διαδικαςιϊν 

β) επιλογι αξόνων ανϊδυνων και επιφανειακϊν 

γ) αποφυγι αξιοποίθςθσ των δεδομζνων των ςχολείων για τθ κζςθ προτεραιοτιτων 

(χρειάηεται ουςιαςτικόσ διάλογοσ και διερεφνθςθ) 

δ)  ςυμμετοχι όςων εκπαιδευτικϊν κζλουν και μποροφν και ανοχι τθσ «απουςίασ» των 

υπόλοιπων (χρειάηεται προςπάκεια ανάμειξθσ όλων) 

ε) ζλλειψθ αντιςτοίχιςθσ ςτόχων και δράςεων (επιλογι ςτοχευμζνων και αιτιολογθμζνων 

δράςεων) 

ςτ) αποτίμθςθ χωρίσ ςαφι κριτιρια και τεκμιρια.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Γιατί παρατθρικθκαν ςτο παρελκόν τζτοιεσ παρεκκλίςεισ;  

Σι μπορεί να γίνει για να τισ αποφφγουμε;  

Ποια κίνθτρα μποροφμε να δϊςουμε ςτουσ εκπαιδευτικοφσ για ουςιαςτικι ςυμμετοχι;  

Πϊσ μποροφμε να ςτθρίξουμε τον Διευκυντι που ζχει τθν ευκφνθ; 

Πϊσ κα υποςτθριχκοφν τα ςχολεία ςτθν πράξθ;  

Πϊσ φαντάηεςτε το ρόλο ςασ και τισ ενζργειεσ που χρειάηεται να κάνετε;  

Ποιεσ δυςκολίεσ αναμζνετε; 

 

θμαςία επιτόπιων επιςκζψεων ςε ςχολεία (από το Γραφείο δε γίνεται) 

θμαςία τθσ ςυμμετοχισ ςε ςυνεδριάςεισ υλλόγων  

θμαςία επικοινωνίασ με Διευκυντζσ με κάκε τρόπο.   

Κρίςιμθ θ άμεςθ εμπλοκι για να ςτθριχκεί ο ΔΙΚΟ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Ω ΣΕΛΕΧΩΝ  

ςτθν ουςία των αναγκϊν των ςχολείων.  

 

 

 

 

 

 

 


