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Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο 

του πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία 

Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο 

τόμος αναφέρεται στα Ερευνητικά Εργαλεία που διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί 

κατά την εφαρμογή των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία. Ο τόμος 

αποτελεί μέρος των «Καλών Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο 

Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών. 

Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής 

Επιτροπής και της Ομάδας Έργου της ΑΕΕ. 

 

Επιστημονική Επιτροπή 

Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου 

Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής 

επιστημονικός υπεύθυνος του έργου 

Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος 

Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, μέλος 

Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. 

του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος 

τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του 

ΤΠΔΒΜΘ, μέλος 

 

Ομάδα Έργου 

Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, 

Ζώτος Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη 

Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου 

Ιωάννα ΠΕ09, Ρουσσάκης Ιωάννης ΠΕ70,  αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία 

ΠΕ60, τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα 

Δήμητρα ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04. 

To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» (2007-2013)   

Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-Διαδικασία 

Αυτοαξιολόγησης» (MIS : 295381) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια 

Πράξη») 

 

12.1. 
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Σχέδιο  Δράσης 
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Σασηόηεηα ηοσ ζτοιείοσ 

 

τοιηθή Μολάδα: 1
ο
 ΕΠΑΛ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΗ, Γ΄ Αζήλας  

Δηεύζσλζε: Κωλζηαληηλοσπόιεως 15-17, Πεηρούποιε 

Σειέθωλο: 210-5019955                

e-mail: mail@1epal-petroup.att.sch.gr  

Αρηζκός δηδαζθόληωλ θαηά ηο 2011-12: 102    

 

Σίηιος τεδίοσ Δράζες :«Ελίζτσζε ηες ιεηηοσργίας ηωλ καζεηηθώλ θοηλοηήηωλ θαη 

ηωλ καζεηηθώλ οκίιωλ» 

Δηάρθεηα σιοποίεζες ηοσ τεδίοσ Δράζες:  27 εβδοκάδες 

 

θοπός ηοσ τεδίοσ Δράζες 

Σθνπόο ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε αλάπηπμε ηωλ θνηλωληθώλ - ζπκκεηνρηθώλ 

ηθαλνηήηωλ, ε θαιιηέξγεηα δεκνθξαηηθώλ ζηάζεωλ θαη αμηώλ (ηζόηεηα, αιιειεγγύε, 

ζεβαζκόο ηεο δηαθνξάο), θαζώο θαη ε θαιιηέξγεηα ηωλ ηδηαίηεξωλ θιίζεωλ θαη ηωλ 

δεμηνηήηωλ ηωλ καζεηώλ, κε ζθνπό ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηα θνηλά ωο ππεύζπλωλ θαη δεκνθξαηηθώλ πνιηηώλ». 

Κύρηα Αποηειέζκαηα  

 

o Οη επηκέξνπο ελέξγεηεο πινπνηήζεθαλ επηηπρώο εθπιεξώλνληαο ηα πξνθαζνξηζκέλα 

θξηηήξηα επηηπρίαο ηα νπνία ζρεηίδνληαη αθελόο κελ κε ηε ζωζηή θαη ζπζηεκαηηθή 

ελεκέξωζε ηωλ καζεηώλ ωο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηά ηνπο ωο κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλόηεηαο αθεηέξνπ δε, κε ηελ αλάπηπμε ηωλ ηδηαίηεξωλ δεμηνηήηωλ θαη 

θιίζεώλ ηνπο θαζώο θαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε θαη εκπινθή ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο 

αλνηρηέο ζηελ ηνπηθή θνηλωλία κε απώηεξν ζηόρν ηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμύ καζεηώλ θαζεγεηώλ θαη ηνπηθήο θνηλωλίαο. 

 

o Τα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο) πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

πινπνίεζε ηεο δξάζεο δήιωζαλ ωο ζεηηθή θαη επνηθνδνκεηηθή ηελ ζπκκεηνρή ηνπο θαη 

εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία ηεο θαζηέξωζεο ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζην πιαίζην ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο ζηελ νξγάλωζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

 

mailto:mail@1epal-petroup.att.sch.gr
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o Τν ζπγθεθξηκέλν Σρέδην Γξάζεο ζεωξείηαη όηη ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ ελ γέλεη 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαζώο κέζα από ηελ εθαξκνγή ηνπ θαιιηεξγείηαη θιίκα 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ όιωλ ηωλ κειώλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, δξνκνινγείηαη 

αιιαγή ζηηο ζπκπεξηθνξέο ηωλ καζεηώλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαλνληζκνύ 

ιεηηνπξγίαο θαη παξέρεηαη ε επθαηξία γηα ζπκκεηνρή ηωλ καζεηώλ ζε δεκηνπξγηθέο 

νκάδεο πνιηηηζηηθώλ θαη  θνηλωληθώλ δξαζηεξηνηήηωλ. 

 

o Οη καζεηέο δελ εθηεινύλ κόλν εληνιέο αιιά ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ είηε κε ηελ ζύληαμε θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο από θνηλνύ κε ην Σύιινγν 

δηδαζθόληωλ είηε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξεο νκάδεο όπωο πνιηηηζηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ (ζεαηξηθή, κνπζηθή, ζθαθηζηηθή νκάδα),νκάδεο εζεινληηζκνύ, θιπ. 

 

o Σπκκεηνρή ηωλ καζεηώλ ζε κηα δξαζηεξηόηεηα, πνπ δελ εκπεξηέρεη κηα ζηείξα 

απνηύπωζε γλώζεωλ, αιιά ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε δηακόξθωζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα 

επεμεξγαζηνύλ. 

 

o Αύμεζε ηεο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο ηωλ καζεηώλ ζηα θνηλά ηνπ ζρνιείνπ. 

 

o Σπλδηακόξθωζε ηωλ ζηόρωλ γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

 

o Αλάπηπμε πξωηνβνπιηώλ από κέξνπο ηωλ καζεηώλ. 

 

o Αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηωλ καζεηώλ απέλαληη ζην ζρνιείν. 

 

o Βειηίωζε ζηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο ηωλ καζεηηθώλ θνηλνηήηωλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

γηα ηελ επίιπζε ζεκάηωλ πνπ αθνξνύλ ηε ζρνιηθή κνλάδα. 

 

 

 

Παροσζηάδεηαη   

Η Δηήζηα Έθζεζε Απηναμηνιόγεζεο (β’ έηνπο – 2010-11), ε νπνία πεξηέρεη Παξάξηεκα 

κε ην Σρέδην Γξάζεο πνπ πινπνηήζεθε. 
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Στέδιο Δράζης ποσ σλοποιήθηκε από ηο ζτολείο καηά ηο ζτολικό έηος 

(2011-2012) 

 

Τίηλορ: Δνίζσςζη ηηρ λειηοςπγίαρ ηυν µαθηηικών κοινοηήηυν και ηυν µαθηηικών 

οµίλυν  

Α. Αναγκαιόηηηα ηηρ ςλοποίηζηρ ηος ζσεδίος δπάζηρ 

1. Σύνδεζη µε ηα αποηελέζµαηα ηηρ ζςζηηµαηικήρ διεπεύνηζηρ 

Από ηα απνηειέζµαηα ηεο ζπζηεµαηηθήο δηεξεύλεζεο πξνέθπςε όηη ε ζπµµεηνρή ησλ 

µαζεηώλ ζηηο µαζεηηθέο θνηλόηεηεο είλαη πεξηνξηζµέλε θαη ε ζπλεξγαζία ησλ µαζεηηθώλ 

θνηλνηήησλ µε ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ αληηµεηώπηζε ζεµάησλ ηεο 

ζρνιηθήο δσήο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. ∆ηαπηζηώζεθε όηη ε ζπµµεηνρή ησλ µαζεηώλ ζε 

νµίινπο πνιηηηζηηθνύ θαη ςπραγσγηθνύ ραξαθηήξα είλαη αξθεηά αλεπηπγµέλε, ελώ ε 

επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία µε ηηο µαζεηηθέο θνηλόηεηεο άιισλ ζρνιείσλ είλαη 

πεξηνξηζµέλε. Με βάζε ηα παξαπάλσ απνθαζίζηεθε ε ππνζηήξημε ηνπ ζεζµνύ ησλ 

µαζεηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ε ελίζρπζε ησλ θνηλσληθώλ θαη ζπµµεηνρηθώλ ηθαλνηήησλ ησλ 

µαζεηώλ, µε ζθνπό ηε δηάπιαζε ππεύζπλσλ θαη δεµνθξαηηθώλ πνιηηώλ. 

 

2. Αλληλεπίδπαζη µε άλλοςρ δείκηερ 

Η πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ ρεδίνπ ∆ξάζεο αλαµέλεηαη λα επεξεάζεη παξάγνληεο 

πνπ αθνξνύλ ηηο ζρέζεηο πνπ δηαµνξθώλνληαη µεηαμύ ησλ µαζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ, ηηο 

ζρέζεηο ησλ µαζεηώλ µε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, θαζώο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη 

µεηαμύ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ γνλέσλ, αιιά θαη ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο επξύηεξα. 

 

3. Αναθοπέρ ζε καλέρ ππακηικέρ ή ζςµπληπυµαηικέρ δπάζειρ ηος ζσολείος 

Αμηνπνηείηαη πξνεγνύµελε εµπεηξία ηνπ ζρνιείνπ από ζπλαθείο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ 

εθαξµνζηεί ζην παξειζόλ, πξνθεηµέλνπ απηέο λα εληζρπζνύλ θαη λα παίμνπλ επηθνπξηθό 

ξόιν ζηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο. Γηα παξάδεηγµα, ελεµεξσηηθέο ζπγθεληξώζεηο ηνπ 

πιιόγνπ Γνλέσλ γηα ην ζπγθεθξηµέλν ζέµα, πξσηνβνπιίεο θαζεγεηώλ γηα δεµηνπξγία 

ζεαηξηθήο νµάδαο, πνιηηηζηηθώλ δξώµελσλ θηι. 

 

Β. Σκοπόρ - ζηόσοι ηος ζσεδίος δπάζηρ 

1. Σκοπόρ ηος ζσεδίος δπάζηρ 

Βαζηθόο ζθνπόο ηνπ .∆. είλαη ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ-ζπµµεηνρηθώλ ηθαλνηήησλ, ε 

θαιιηέξγεηα δεµνθξαηηθώλ ζηάζεσλ θαη αμηώλ (ηζόηεηα, αιιειεγγύε, ζεβαζµόο ηεο 

δηαθνξάο), θαζώο θαη ε θαιιηέξγεηα ησλ ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ 
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µαζεηώλ, µε ζθνπό ηελ πξνεηνηµαζία ηνπο γηα ηελ ελεξγό ζπµµεηνρή ηνπο ζηα θνηλά σο 

ππεύζπλσλ θαη δεµνθξαηηθώλ πνιηηώλ. 

2. Διδικοί ζηόσοι ηος ζσεδίος δπάζηρ 

-    Η ελεξγόο ζπµµεηνρή ησλ µαζεηώλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ µαζεηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ησλ 

µαζεηηθώλ νµίισλ 

- Η βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ µαζεηηθώλ θνηλνηήησλ µε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη 

ηνπο γνλείο γηα ηελ πξνώζεζε θαη επίιπζε ζεµάησλ πνπ αθνξνύλ ηε ζρνιηθή µνλάδα 

- Η θηλεηνπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο ζπµµεηνρήο ησλ µαζεηώλ ζε εθδειώζεηο 

θνηλσληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ πεξηερνµέλνπ, θαζώο θαη ζε δξάζεηο θνηλσληθήο πξνζθνξάο 

- Η αλάπηπμε θνηλήο δξάζεο µεηαμύ ησλ µαζεηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ησλ µαζεηηθώλ 

νµίισλ ηνπ ζρνιείνπ µε αληίζηνηρνπο άιισλ ζρνιείσλ 

3. Κπιηήπια Δπιηςσίαρ ηηρ Γπάζηρ 

Η Γξάζε ζεσξείηαη επηηπρεµέλε, όηαλ επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη πνπ έρνπλ ηεζεί θαηά ηνλ 

ζρεδηαζµό ηεο. Ωο βαζηθά θξηηήξηα επηηπρίαο ζεσξνύληαη ηα αθόινπζα: 

• ε αύμεζε ηεο ζπµµεηνρήο ησλ µαζεηώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ νξγαλώλνληαη από 

ηνπο µαζεηηθνύο νµίινπο 

• ε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ µαζεηηθώλ θνηλνηήησλ µε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη 

ηνπο γνλείο γηα ηελ πξνώζεζε θαη επίιπζε ζεµάησλ πνπ αθνξνύλ ηε ζρνιηθή 

µνλάδα 

• ε αύμεζε ηνπ αξηζµνύ ησλ εθδειώζεσλ πνιηηηζηηθνύ θαη θνηλσληθνύ ραξαθηήξα ζην 

ζρνιείν 

• H εθαξµνγή ζπλεξγαηηθώλ πξαθηηθώλ µεηαμύ µαζεηηθώλ θνηλνηήησλ δηαθνξεηηθώλ 

ζρνιείσλ 

 

Γ. Μεθοδολογία ςλοποίηζηρ ηος ζσεδίος δπάζηρ 

 

1. Σηπαηηγικέρ εθαπµογήρ 

α.  Δνηµέπυζη ηυν µαθηηών για ηον Κανονιζµό Λειηοςπγίαρ ηυν Μαθηηικών 

Κοινοηήηυν 

Δλεµέξσζε ησλ ηµεµάησλ θάζε ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ γηα ην πεξηερόµελν ηνπ Καλνληζµνύ 

θαη δηάινγνο µε ηνπο µαζεηέο γηα ηνλ ζθνπό, ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ µαζεηηθώλ θνηλνηήησλ. Καηαγξαθή πξνηάζεσλ γηα ηελ ελδπλάµσζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ µαζεηηθώλ θνηλνηήησλ ζην 

ζρνιείν. Η ελεµέξσζε πξαγµαηνπνηείηαη από ηνλ δηεπζπληή θαη νµάδα θαζεγεηώλ. 

β.  Δνηµέπυζη ηος Σςλλόγος Γονέυν για ηον Κανονιζµό Λειηοςπγίαρ ηυν 

Μαθηηικών Κοινοηήηυν 
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Δλεµέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηνλ Καλνληζµό Λεηηνπξγίαο ησλ Μαζεηηθώλ Κνηλνηήησλ. Οη 

ελεµεξσηηθέο ζπλαληήζεηο πξαγµαηνπνηνύληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, 

από ηνλ δηεπζπληή θαη νµάδα θαζεγεηώλ. 

γ. Σςγκπόηηζη και λειηοςπγία µαθηηικών οµίλυν τςσαγυγικού και πολιηιζηικού 

σαπακηήπα 

πγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία µαζεηηθώλ νµίισλ, όπσο ζεαηξηθόο, νµάδα πεξηβαιινληηθήο 

δξάζεο, ινγνηερληθόο όµηινο, µνπζηθόο, αζιεηηθόο θιπ., ηνπο νπνίνπο ζπληνλίδεη ην 

µαζεηηθό ζπµβνύιην ηνπ ζρνιείνπ. ∆εµηνπξγία Οµάδσλ δξάζεο ζηηο νπνίεο µπνξεί λα 

ζπµµεηέρνπλ θαζεγεηέο θαη εθπξόζσπνη µαζεηώλ. 

δ. Ππαγµαηοποίηζη εκδηλώζευν 

Οη εθδειώζεηο µπνξεί λα είλαη δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, εθζέζεηο, µνπζηθέο βξαδηέο, έξαλνη 

θηι. ή λα αθνξνύλ ηε ζπλδηνξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ µε µαζεηηθνύο νµίινπο άιισλ 

ζρνιείσλ π.ρ. αζιεηηθόο αγώλαο µε ηνλ αληίζηνηρν όµηιν όµνξνπ ζρνιείνπ. ε νξηζµέλεο 

εθδειώζεηο µπνξεί λα εµπιέθνληαη θαη θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

ε. Δνηµέπυζη ηηρ Ηζηοζελίδαρ ηος ζσολείος. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο ηεο µαζεηηθήο θνηλόηεηαο θαη ησλ µαζεηηθώλ νµίισλ (δξάζεηο, 

ζπλεξγαζίεο, εθδειώζεηο θιπ.) αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. 

 

2. Οπγανυηικέρ δοµέρ 

Τπεύζπλνη ηνπ .∆. νξίδνληαη ν ∆ηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαη εθπαηδεπηηθνί ζπληνληζηέο 

αλάινγα µε ηνλ αξηζµό ησλ δξάζεσλ πνπ ζα πινπνηεζνύλ. Ο θάζε ζπληνληζηήο 

αλαιαµβάλεη ηε γεληθόηεξε νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο εθαξµνγήο 

ησλ ελεξγεηώλ ηεο δξάζεο ηνπ. 

ηηο Οµάδεο ∆ξάζεο ζπµµεηέρνπλ εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ, µαζεηέο θαη γνλείο, ελώ 

ζπµµεηέρνπλ ζπµβνπιεπηηθά νη ρνιηθνί ύµβνπινη, θαζώο θαη εθπξόζσπνη θνηλσληθώλ 

θνξέσλ . 

3. Παπεµβάζειρ ζε επίπεδο ζσολείος ή ζσολικήρ ηάξηρ 

∆ελ πξνβιέπνληαη ζεµαληηθέο παξεµβάζεηο ζε επίπεδν ζρνιηθήο µνλάδαο. Η πινπνίεζε 

ησλ δξάζεσλ ζα πξαγµαηνπνηεζεί ζύµθσλα µε ηα πξνβιεπόµελα ζηνλ Καλνληζµό. 

 

Δ. Πόποι - Μέζα ηος ζσεδίος δπάζηρ 

 

1. Ανθπώπινο δςναµικό 

Η   πινπνίεζε   ηεο   δξάζεο   απαηηεί   ηε   ζπµµεηνρή   πνιιώλ  παξαγόλησλ,   νη   νπνίνη 

αλαιαµβάλνπλ δηαθξηηνύο ξόινπο θαη έρνπλ ζπγθεθξηµέλεο αξµνδηόηεηεο δξάζεο. 

Αλαιπηηθόηεξα, ζηε ζπγθεθξηµέλε δξάζε εµπιέθνληαη: 
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• Σα όξγαλα ησλ µαζεηηθώλ θνηλνηήησλ 

• Οη Δθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ 

• Δθπξόζσπνη ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεµόλσλ 

• Οη ρνιηθνί ύµβνπινη 

• Δθπξόζσπνη ηνπηθώλ θνξέσλ 

• Δηδηθνί επηζηεµνληθνί ζπλεξγάηεο 

 

2. Φπόνορ 

Σν ζρέδην δξάζεο αλαµέλεηαη λα δηαξθέζεη όιε ηε ζρνιηθή ρξνληά. Σεξείηαη ν «Καλνληζµόο 

ιεηηνπξγίαο µαζεηηθώλ θνηλνηήησλ», όζνλ αθνξά ηηο δηδαθηηθέο ώξεο πνπ ζα 

απαζρνιεζνύλ νη µαζεηέο (π.ρ. δηεμαγσγή ηαθηηθώλ γεληθώλ ζπλειεύζεσλ). ύµθσλα 

επίζεο µε ηνλ Καλνληζµό, νη έθηαθηεο γεληθέο ζπλειεύζεηο, αιιά θαη νη ζπλεδξηάζεηο ησλ 

νµίισλ ςπραγσγηθνύ ή πνιηηηζηηθνύ ραξαθηήξα πξαγµαηνπνηνύληαη ζην ζρνιείν εθηόο 

δηδαθηηθώλ σξώλ. Οη ελεµεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ γνλέσλ ζα πξαγµαηνπνηεζνύλ 

απνγεπµαηηλέο ώξεο. 

 

3. Υλικοηεσνική ςποδοµή 

Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζµνύ ζηε ζρνιηθή µνλάδα. 

4. Οικονοµικοί πόποι 

Οη νηθνλνµηθνί πόξνη πνπ ζα απαηηεζνύλ εμαξηώληαη από ην είδνο θαη ην πεξηερόµελν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα αλαπηπρζνύλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη δαπάλεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ µαζεηηθώλ νµίισλ, δαπάλεο γηα ηα έμνδα πινπνίεζεο εθδειώζεσλ (π.ρ. 

ζεαηξηθή παξάζηαζε), δαπάλεο θσηνηππηώλ θαη γξαθηθήο ύιεο. 

 

5. Παπαγυγή   ςλικού   και   επγαλείυν   παπακολούθηζηρ   και   αξιολόγηζηρ   ηυν 

ενεπγειών ηηρ δπάζηρ 

- Ηµεξνιόγηα (ζπλαληήζεσλ, πξνγξαµµαηηζµέλσλ δξάζεσλ, ζρνιείνπ θιπ.) 

- Φόξµεο θαηαγξαθήο δηαδηθαζηώλ 

- Δξσηεµαηνιόγηα πξνο ηνπο µαζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο γνλείο γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ επηµέξνπο ελεξγεηώλ (εθδειώζεσλ, εληύπσλ) ηνπ ρεδίνπ ∆ξάζεο. 

 

6. Πηγέρ 

Βαζηθέο πεγέο ζηηο νπνίεο µπνξνύλ λα αλαηξέμνπλ νη Οµάδεο δξάζεο είλαη νη αθόινπζεο: 

- ρνιηθή λνµνζεζία, ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη εγθύθιηνη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, (βι. 

Τπνπξγηθή Απόθαζε 23/1986/Β-619 «Καλνληζµόο ιεηηνπξγίαο µαζεηηθώλ θνηλνηήησλ» 

- Σν Βηβιίν Πξάμεσλ ηνπ πιιόγνπ ∆ηδαζθόλησλ 

- Καιέο πξαθηηθέο άιισλ ζρνιηθώλ µνλάδσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ µαζεηηθώλ νµίισλ 
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- Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε - πλήγνξνο ηνπ Παηδηνύ 

 

ΣΤ. Φπονοδιάγπαµµα ςλοποίηζηρ ηος ζσεδίος δπάζηρ 

Γιαδικαζίερ ςλοποίηζηρ ηηρ δπάζηρ 1ν ηξίµ. 

επ-Ννε 
2ν ηξίµ. 

∆εθ-Φεβ 
3ν ηξίµ. 

Μαξ-Μαη 

Δλεµεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ µαζεηώλ γηα ηνλ Καλνληζµό 

Λεηηνπξγίαο ησλ Μαζεηηθώλ Κνηλνηήησλ 

   

Δλεµέξσζε   ηνπ   πιιόγνπ   Γνλέσλ  γηα   ηνλ   Καλνληζµό 

Λεηηνπξγίαο ησλ Μαζεηηθώλ Κνηλνηήησλ 

   

πγθξόηεζε θαη νξγάλσζε µαζεηηθώλ νµίισλ    

πλεξγαζία  ησλ  µαζεηηθώλ  θνηλνηήησλ  µε ηνλ  ύιινγν 

δηδαζθόλησλ θαη ηνλ ύιινγν Γνλέσλ γηα ηελ από θνηλνύ 

αληηµεηώπηζε ησλ πξνβιεµάησλ ηεο ζρνιηθήο δσήο 

   

Πξαγµαηνπνίεζε εθδειώζεσλ    

Δλεµέξσζε ηεο Ιζηνζειίδαο ηνπ ζρνιείνπ Παξαθνινύζεζε- 

Αλαηξνθνδόηεζε ηεο δξάζεο Αμηνιόγεζε ηεο δξάζεο 

 

   

 

Ε. Γιαδικαζίερ παπακολούθηζηρ ηηρ ποπείαρ ςλοποίηζηρ και αξιολόγηζηρ ηος 

ζσεδίος δπάζηρ 

 

Ε1. Παπακολούθηζη - Αναηποθοδόηηζη Δνεπγειών 

Η πνξεία θάζε ελέξγεηαο - εξγαζίαο αμηνινγείηαη από ηα µέιε ηεο ππεύζπλεο νµάδαο. 

Πξνηείλεηαη ηαθηηθή αλαηξνθνδόηεζε θαη ελεµέξσζε ηεο νινµέιεηαο ζρεηηθά µε ηελ 

πνξεία ή ηα πξνβιήµαηα ησλ εξγαζηώλ ησλ νµάδσλ αλά µήλα, ώζηε λα εθηηµεζεί ε 

αλάγθε ηξνπνπνίεζεο επηµέξνπο ελεξγεηώλ, ε αλάιεςε ζπµπιεξσµαηηθώλ δξάζεσλ 

θιπ. 

α. Δνηµέπυζη µαθηηών ζσεηικά µε ηον Κανονιζµό Λειηοςπγίαρ ηυν Μαθηηικών 

Κοινοηήηυν 

Η ζπγθεθξηµέλε ελέξγεηα παξαθνινπζείηαη µε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπλαληήζεσλ ζην 

εµεξνιόγην ηνπ ζρνιείνπ. Μπνξεί επίζεο λα δηεξεπλεζεί-απνηππσζεί ν βαζµόο 

θαηαλόεζεο εθ µέξνπο ησλ µαζεηώλ µέζα από ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί ηεο 

ελεµέξσζεο. 

β. Σςγκπόηηζη και λειηοςπγία µαθηηικών οµίλυν τςσαγυγικού και πολιηιζηικού 

σαπακηήπα 
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Η εμέιημε ηεο ελέξγεηαο παξαθνινπζείηαη µε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ µαζεηώλ ζην εµεξνιόγην ηνπ ζρνιείνπ. Oη ζπληνληζηέο µπνξεί λα 

επέµβνπλ, εάλ ρξεηαζηεί, ηξνπνπνηώληαο ην ρξνλνδηάγξαµµα θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο. 

γ. Ππαγµαηοποίηζη εκδηλώζευν 

Η εμέιημε ηεο ελέξγεηαο παξαθνινπζείηαη µε ζρεηηθή θαηαγξαθή ζην εµεξνιόγην ηνπ 

ζρνιείνπ. Γηα ηελ εθηίµεζε ηνπ βαζµνύ ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπµµεηερόλησλ θαη ηεο 

αλάγθεο πινπνίεζεο ζπµπιεξσµαηηθώλ δξάζεσλ µπνξεί λα δηαλεµεζνύλ 

δεηγµαηνιεπηηθά εξσηεµαηνιόγηα πξνο ηνπο µαζεηέο. 

δ. Δνηµέπυζη ηηρ Ηζηοζελίδαρ ηος ζσολείος 

Η εμέιημε ηεο ελέξγεηαο παξαθνινπζείηαη µε ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαξηήζεσλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. 

Ε2. Αξιολόγηζη ηηρ δπάζηρ 

Η αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζµάησλ ησλ επηµέξνπο δξάζεσλ πξαγµαηνπνηείηαη µε βάζε 

ηνπο ζηόρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. 

ηόρνο 1: Η ελεξγόο ζπµµεηνρή ησλ µαζεηώλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ µαζεηηθώλ θνηλνηήησλ 

θαη ησλ µαζεηηθώλ νµίισλ 

Πποζέγγιζη ζηα κπιηήπια επιηςσίαρ 

Η επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ δηαπηζηώλεηαη από ηελ αύμεζε ηνπ αξηζµνύ ησλ µαζεηηθώλ 

νµίισλ 

θαη ηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο ζπµµεηνρήο ησλ µαζεηώλ ζε απηνύο ζε ζρέζε µε 

πξνεγνύµελεο ρξνληέο. 

ηόρνο 2: Η βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ µαζεηηθώλ θνηλνηήησλ µε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο γνλείο γηα ηελ πξνώζεζε θαη επίιπζε ζεµάησλ πνπ αθνξνύλ ηε 

ζρνιηθή µνλάδα 

Πποζέγγιζη ζηα κπιηήπια επιηςσίαρ 

Ο ζηόρνο ειέγρεηαη από ηηο θαηαγξαθέο ζην εµεξνιόγην ηνπ ζρνιείνπ ησλ πξνβιεµάησλ 

πνπ αλέθπςαλ µέζα ζηε ζρνιηθή ρξνληά, γηα ηα νπνία νη µαζεηηθέο θνηλόηεηεο έθαλαλ 

δηάινγν µε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο γνλείο, θαηέζεζαλ πξνηάζεηο θαη 

ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

ηόρνο 3: Η θηλεηνπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο ζπµµεηνρήο ησλ µαζεηώλ ζε εθδειώζεηο 

θνηλσληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ πεξηερνµέλνπ, θαζώο θαη ζε δξάζεηο θνηλσληθήο πξνζθνξάο 

Πποζέγγιζη ζηα κπιηήπια επιηςσίαρ 

Ο ζηόρνο ειέγρεηαη από ηε ζύγθξηζε ηνπ αξηζµνύ ησλ εθδειώζεσλ θαη ησλ δξάζεσλ 

πνπ πξαγµαηνπνηήζεθαλ θαη ηνπ αξηζµνύ ησλ ζπµµεηερόλησλ µαζεηώλ ζε ζρέζε µε ηελ 

πξνεγνύµελε ρξνληά, ζύµθσλα µε ηηο θαηαγξαθέο ζην εµεξνιόγην ηνπ ζρνιείνπ. 

Δπίζεο, από εξσηεµαηνιόγηα πξνο ηνπο µαζεηέο θαη ηνπο γνλείο, ζα δηαπηζησζνύλ ηα 

απνηειέζµαηα ησλ εθδειώζεσλ θαη ησλ δξάζεσλ θνηλσληθήο πξνζθνξάο. 
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ηόρνο 4:   H  εθαξµνγή  ζπλεξγαηηθώλ  πξαθηηθώλ  µεηαμύ   µαζεηηθώλ   θνηλνηήησλ 

δηαθνξεηηθώλ ζρνιείσλ 

Πποζέγγιζη ζηα κπιηήπια επιηςσίαρ 

Η επηηπρία ηνπ ζηόρνπ µπνξεί λα δηαπηζησζεί από ηηο θαηαγξαθέο ζην εµεξνιόγην ηνπ 

ζρνιείνπ ησλ εθδειώζεσλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηνξγάλσζαλ / πινπνίεζαλ νη 

µαζεηέο µε ηε ζπλεξγαζία άιισλ ζρνιείσλ. 

 

Ζ. Έκθεζη αποηελεζµάηυν ηος ζσεδίος δπάζηρ 

 

Παξαηίζεηαη ε έθζεζε µε ηα απνηειέζµαηα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζηελ νπνία 

πεξηιαµβάλνληαη ζέµαηα, όπσο: δηαδηθαζίεο ζρεδηαζµνύ θαη νξγάλσζεο ησλ νµάδσλ 

εξγαζίαο, δηεπζέηεζε πξνβιεµάησλ ρξόλνπ, επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, παξεθθιίζεηο ηνπ 

αξρηθνύ ζρεδηαζµνύ θαη αλαζεσξήζεηο ηνπ ζρεδίνπ, επηδξάζεηο ζε δηάθνξνπο δείθηεο, βαζµόο 

ηθαλνπνίεζεο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο από ηελ εθαξµνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, γεληθή 

εθηίµεζε ηεο επηηπρίαο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, πξννπηηθέο. 
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Έκθεζη Αποηελεζμάηυν Σσεδίος Γπάζηρ 

 

Τίηλος Στεδίοσ Δράζης:«Δνίζσςζη ηηρ Λειηοςπγίαρ ηυν μαθηηικών κοινοηήηυν 

και ηυν μαθηηικών ομίλυν» 

 

Α. Υλοποίηζη, Παπακολούθηζη και Αξιολόγηζη ηος Σσεδίος Γπάζηρ 

Α. 1. Γιαδικαζίερ ςλοποίηζηρ ηος Σσεδίος Γπάζηρ 

Καηαγπάθονηαι ζηοισεία για ηιρ διαδικαζίερ ηιρ οποίερ ανέπηςξε ηο ζσολείο καηά ηην 

ςλοποίηζη ηος Σσεδίος Δπάζηρ. 

- Ηκεξνκελία έλαξμεο πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: Οθηώβξηνο 2011 

- Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο (ζε εβδνκάδεο): 27 

- Σν ρέδην Γξάζεο, όπσο ηειηθά πινπνηήζεθε, παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην πεξηερόκελν θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε ην αξρηθό. ΝΑΙ    

□     ΟΥΙ  □ 

- Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δξάζε: 5 

- Δθηόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ζηε δηαδηθαζία ζπκκεηείραλ: 

καζεηέο  □      γνλείο  □       ρνιηθόο ύκβνπινο □ 

θνξείο ηεο επξύηεξεο θνηλόηεηαο ηνπ ζρνιείνπ □  

άιινο  :  Γήκνο Πεηξνύπνιεο, Μεηξόπνιε Πεηξνύπνιεο 

Βαζηθά αληηθείκελα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 

α.       Οκηιίεο - δηαιέμεηο □ 

β.       Γηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ Φ 

γ.       Αιιεινπαξαηήξεζε - πινπνίεζε δεηγκαηηθώλ δηδαζθαιηώλ □ 

δ.       Αλάπηπμε Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ Φ 

ε.       Γηακόξθσζε Ιζηνζειίδαο γηα ην ζρνιείν □ 

ζη.     Πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο εθδειώζεηο Φ 

δ.     πλεξγαζία θνξέσλ (γνλέσλ, ηνπηθήο θνηλσλίαο) Φ 

ε.       εκηλάξηα Δπηκόξθσζεο □ 

ζ.       Γηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο Φ 

η.       Άιιν □ 

εκεηώζαηε:  

ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο πξαγκαηνπνηήζεθε επηκόξθσζε / 

ελεκέξσζε: 

α. Δθπαηδεπηηθώλ   □      Ώξεο επηκόξθσζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ: …. 

Φνξέαο επηκόξθσζεο: ρνιηθόο ύκβνπινο  □ 
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Δμσηεξηθόο Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο  □      Άιινο   □    ………………… 

β. Μαζεηώλ    Φ         Ώξεο επηκόξθσζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ: 20 

Φνξέαο επηκόξθσζεο:   ρνιηθόο ύκβνπινο □ 

Δμσηεξηθόο Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο □ 

Άιινο Φ  :   Μέιε ηεο νκάδαο δξάζεο, εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ 

γ. Γνλέσλ □   Ώξεο επηκόξθσζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ: ….. 

Φνξέαο επηκόξθσζεο:   ρνιηθόο ύκβνπινο □ 

Δμσηεξηθόο Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο □      Άιινο □  ………………….. 

 
Παπαηηπήζειρ / ζσόλια/ επιζημάνζειρ: 

 

Ωο πξνο ην ρέδην Γξάζεο έγηλε αληηθαηάζηαζε ηνπ αξρηθνύ ζρεδίνπ, θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ 

ρνιηθνύ πκβνύινπ, ιόγσ αθελόο κελ ιόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 

πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο αθεηέξνπ δε ιόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ δεδνκέλσλ ηνπ 

πνιππιεζνύο καζεηηθνύ δπλακηθνύ ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Ωο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο αθνινπζήζεθαλ νη εμήο: 

1. Καηάξηηζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

2. Γεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίσλ ζρεηηθά κε ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ησλ Μαζεηηθώλ 

Κνηλνηήησλ. 

3. Γεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηηθά κε ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ. 

4. 1ε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε ηα κέιε ηνπ 15κεινύο Μαζεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

5. πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ από ηνπο 

καζεηέο ησλ Πξνεδξείσλ θαη ην 15κειέο Μαζεηηθό πκβνύιην (αξρηθή αμηνιόγεζε 

πινπνίεζεο ηνπ ζηόρνπ). 

6. 2ε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε ηα κέιε ηνπ 15κεινύο Μαζεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

7. πιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ αξρηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ. 

8. Δλεκέξσζε όισλ ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ησλ 

Μαζεηηθώλ Κνηλνηήησλ θαζώο θαη ζπδήηεζε θαη θαηάζεζε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ 

Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ. 

9. Δπαλαζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηηο Μαζεηηθέο Κνηλόηεηεο κεηά ηελ 

ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ θαη αλάιπζε-επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ (ηειηθή αμηνιόγεζε 

πινπνίεζεο ηνπ ζηόρνπ). 

10. πγθξόηεζε νκάδσλ καζεηηθώλ νκίισλ (κνπζηθή, ζθαθηζηηθή θαη ζεαηξηθή νκάδα). 

11. Πξαγκαηνπνίεζε κνπζηθήο εθδήισζεο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ζε εθδειώζεηο ηνπ Γήκνπ 

Πεηξνύπνιεο . 

12. πκκεηνρή ηεο ζθαθηζηηθήο νκάδαο ζε ηνπηθνύο αγώλεο ηεο πεξηθέξεηαο Γ΄ Αζήλαο. 
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13. Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ηνπ ηνκέα Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ κε ην Γήκν 

Πεηξνύπνιεο γηα παξαγσγή έληππνπ δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ (αθίζεο θαη ζειηδνδείθηεο) γηα 

ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Γήκνπ. 

14. πλεξγαζία ηνπ Σνκέα Τγείαο θαη Πξόλνηαο κε ηελ ηνπηθή εθθιεζηαζηηθή αξρή ηνπ Γήκνπ 

Πεηξνύπνιεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαηξηθώλ κεηξήζεσλ (πίεζε, ζάθραξν, ζπηξνκέηξεζε) 

ζε πνιίηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

15. πλάληεζε κε ην 15κειέο Μαζεηηθό πκβνύιην θαη από θνηλνύ κε ηελ νκάδα Γξάζεο 

δηακόξθσζε ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο. 

16. Γεκηνπξγία ζεαηξηθήο νκάδαο θαη πινπνίεζε παξαζηάζεσλ ζε θείκελα ησλ ίδησλ ησλ 

καζεηώλ. 

17. Γεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίσλ ζρεηηθά κε ηελ Λεηηνπξγία ησλ Μαζεηηθώλ Οκίισλ 

18. πκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ από εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο θαη αλάιπζε-

επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ (αμηνιόγεζε πινπνίεζεο ηνπ ζηόρνπ). 

19. ύληαμε θαη ζπγγξαθή ηειηθήο έθζεζεο αμηνιόγεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο 

 

Οη καζεηέο πνπ απνηεινύζαλ ην εθιεγκέλν 15κειέο ηνπ ζρνιείνπ ελεκεξώζεθαλ από ηα 

κέιε ηεο νκάδαο δξάζεο, γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ θαζώο θαη γηα ηελ 

αλάγθε ζύληαμεο από θνηλνύ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Οη καζεηέο όισλ ησλ ηκεκάησλ ελεκεξώζεθαλ, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηδαθηηθήο πεξηόδνπ 

από ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ θαζώο θαη γηα 

ηελ αλάγθε ζύληαμεο από θνηλνύ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

ε όιε ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππήξμε ελεκέξσζε εμ απνζηάζεσο από ηνλ 

ρνιηθό ύκβνπιν θαζώο θαη νδεγίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εληύπσλ πνπ νθείιεη ε ζρνιηθή 

κνλάδα λα θαηαζέζεη ζην πιαίζην εθηέιεζεο ησλ ρεδίσλ Γξάζεο. 

 

Θα αλαθέξνπκε όκσο ηελ απνπζία ζπληνληζηή-ζρνιηθνύ ζπκβνύινπ ζε όιε ηελ δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ ρεδίσλ Γξάζεο ν νπνίνο ζα κπνξνύζε λα έρεη ζπκβνπιεπηηθό θαη 

ππνζηεξηθηηθό ξόιν ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ ζηελ εθαξκνγή 

ηνπο. 
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Α.2. Αποηίμηζη ενεπγειών και διαδικαζιών ςλοποίηζηρ ηος Σσεδίος Γπάζηρ 

Καηαγπάθονηαι οι εκηιμήζειρ ηων εκπαιδεςηικών ωρ ππορ ηην ποιόηηηα ηων επιμέποςρ 
ενεπγειών και διαδικαζιών πος αναπηύσθηκαν. 
Σημειώνεηαι ο βαθμόρ ζηον οποίο ίζσςζε καθένα από ηα παπακάηω: (1-καθόλος, 2-λίγο, 3-
απκεηά, 4-πολύ): 

 

Ποιόηηηα ομαδικήρ επγαζίαρ: 1 2 3 4 

α. Δλεξγόο ζπκκεηνρή/ζπκβνιή θάζε εκπιεθόκελνπ ζηελ 
πινπνίεζε ηεο δξάζεο. 

  Φ  

β. Γηεπξπκέλε ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο ζηελ 
πινπνίεζε ηεο δξάζεο (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο). 

 Φ   

γ. Γεκηνπξγηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ησλ ζπκκεηερόλησλ.   Φ  

δ. πιινγηθή δξάζε θαη ιήςε απνθάζεσλ.   Φ  

ε. Δλδηαθέξνλ θαη δέζκεπζε ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ηελ 
πινπνίεζε ηεο δξάζεο. 

   Φ 

Αμηνπνίεζε   δηαζέζηκσλ   πόξσλ   (νηθνλνκηθώλ   πόξσλ,   
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, εκπεηξίαο, ρξόλνπ θιπ): 

 

α. Οξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ γηα 
ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο δξάζεο. 

   Φ 

β. Αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ/ έγθαηξε αλάπηπμε ησλ 
επηκέξνπο ελεξγεηώλ ηεο δξάζεο. 

   Φ 

γ. Αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ αλάινγα κε ηελ εκπεηξία 
θαη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ. 

   Φ 

Αποηελεζμαηική διασείπιζη ηηρ δπάζηρ:  

α. Απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη ζπληνληζκόο ησλ δηαδηθαζηώλ.    Φ 

β.    πζηεκαηηθή    παξαθνινύζεζε    ηεο    πινπνίεζεο    ηεο    
δξάζεο (ζπζηεκαηηθή    θαηαγξαθή    ελεξγεηώλ,    ηαθηηθή    
ζπιινγή    θαη επεμεξγαζία    δεδνκέλσλ,    εηζαγσγή    έγθαηξσλ    
δηακνξθσηηθώλ παξεκβάζεσλ). 

   Φ 

γ. Γηαζθάιηζε επαξθνύο ππνζηήξημεο (π.ρ. επηκόξθσζεο, 
ηερληθήο ππνζηήξημεο θιπ.) γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο 
δξάζεο. 

  Φ  

Ανάπηςξη ζςνεπγαζιών για ηην ςλοποίηζη ηηρ δπάζηρ:  

α. Οπζηαζηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ καζεηηθή θνηλόηεηα.    Φ 

β. Δπνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία/ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-γνλέσλ.  Φ   

γ. Δπνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία/ζπλεξγαζία κε ηνλ ρνιηθό 
ύκβνπιν. 

 Φ   

δ. Αμηνπνίεζε άιισλ θνξέσλ, ηεο ηνπηθήο θαη επξύηεξεο θνηλσλίαο, γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο. 

  Φ  
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Παπαηηπήζειρ / ζσόλια/ επιζημάνζειρ: 

Σα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο είραλ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ρσξίο ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο ζηελ νξγάλσζε θαη ζπληνληζκό ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηώλ, πνπ 

εμαζθαιίζηεθε από ηελ δηάζεζε λα αλαδεηρηνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο νκάδαο θαη όρη ησλ 

αηόκσλ. Σα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο βαζίζηεθαλ ζε όζεο πιεξνθνξίεο αλαδήηεζαλ θαη 

βξήθαλ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

Αλαπηύρζεθε, παξάιιεια, επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ησλ καζεηηθώλ 

θνηλνηήησλ, ηα νπνία ελεκεξώζεθαλ ζπζηεκαηηθά γηα ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηά 

ηνπο θαζώο θαη γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ λα δηεθδηθνύλ ηα δηθαηώκαηα απηά. 

Δλζαξξπληηθή θξίλεηαη επίζεο ε ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ θαηά ηε δεκηνπξγία 

δηαθόξσλ καζεηηθώλ νκίισλ. Γπζθνιίεο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ επηθνηλσλία κε 

νξηζκέλνπο καζεηέο -κέιε ηνπ 15κεινύο Μαζεηηθνύ πκβνπιίνπ νη νπνίνη επέδεημαλ 

έιιεηςε ππεπζπλόηεηαο. Οπζηαζηηθή βνήζεηα δελ είρακε από ηνλ ρνιηθό ύκβνπιν. Η 

ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Πεηξνύπνιεο ζε άιια ζεκεία ήηαλ αξθεηά θαιή θαη ζε άιια 

ειιηπήο. 

Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ήηαλ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ 

αμηνκλεκόλεπηε. Η αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ έγηλε ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, 

αθνύ νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαζηζηνύλ αθελόο κελ ηνλ 

ειεύζεξν ρξόλν ειάρηζην, αθεηέξνπ δε ηε δπλαηόηεηα ηαύηηζεο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ, 

απ’ όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο πάδι γηα δπλαηνύο ιύηεο. Ωζηόζν ε ζέιεζε λα 

πινπνηεζνύλ νη ζηόρνη ηεο δξάζεο από ηα εκπιεθόκελα κέιε ππεξέβαιε όιεο ηηο 

αληημνόηεηεο. 

Η κε νπζηαζηηθή ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ δηαδηθαζία 

ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Απηναμηνιόγεζεο ρνιηθώλ Μνλάδσλ θαη ηνλ ζθνπό 

θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ επηδηώθεη λα επηηύρεη είρε σο απνηέιεζκα ηελ κηθξή ζπκκέηνρή 

ηνπο ζηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ ρεδίσλ Γξάζεο. 

Δπίζεο θαηαγξάθεθε επηθπιαθηηθόηεηα θαη δπζπηζηία ζε όηη αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ απηνύ θαη ηέζεθαλ εξσηήκαηα όπσο: 

♦ Πνηνο ζα αμηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κε πνην ηξόπν; 

♦ Με πνην ηξόπν  ζα  βνεζήζεη ε Απηναμηνιόγεζε  ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ ζηελ 

βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ζρνιείνπ; 
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Β. Αποηελεζμαηικόηηηα ηος Σσεδίος Γπάζηρ 

Καηαγπάθονηαι οι εκηιμήζειρ ηων ζςμμεηεσόνηων για ηην αποηελεζμαηικόηηηα ηηρ δπάζηρ. 

 

Β.1. Δπίηεςξη ζηόσυν / κπιηηπίυν επιηςσίαρ 

Σημειώνεηαι ο βαθμόρ ζηον οποίο ιζσύει καθένα από ηα παπακάηω (1-καθόλος, 2-λίγο, 3-

απκεηά, 4-πολύ). 

 
 

 1 2 3 4 

Σα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηόρνπο 
θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο πνπ ηέζεθαλ θαηά ην ζρεδηαζκό. 

   Φ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο 
ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

   Φ 

 

Παπαηηπήζειρ / ζσόλια/ επιζημάνζειρ: 

Οη επηκέξνπο ελέξγεηεο πινπνηήζεθαλ επηηπρώο εθπιεξώλνληαο ηα πξνθαζνξηζκέλα 

θξηηήξηα επηηπρίαο ηα νπνία ζρεηίδνληαη αθελόο κελ κε ηε ζσζηή θαη ζπζηεκαηηθή 

ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηά ηνπο σο κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλόηεηαο αθεηέξνπ δε, κε ηελ αλάπηπμε ησλ ηδηαίηεξσλ δεμηνηήησλ θαη θιίζεσλ 

ηνπο θαζώο θαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε θαη εκπινθή ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο αλνηρηέο ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία κε απώηεξν ζηόρν ηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ καζεηώλ 

θαζεγεηώλ θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Σα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο) πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πινπνίεζε 

ηεο δξάζεο δήισζαλ σο ζεηηθή θαη επνηθνδνκεηηθή ηελ ζπκκεηνρή ηνπο θαη εμέθξαζαλ ηελ 

επηζπκία ηεο θαζηέξσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ 

ρεδίνπ Γξάζεο ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

Η ζπκκεηνρή θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ ρεδίνπ 

Γξάζεο επηβεβαηώλεη όηη ην ζρνιείν είλαη έλα ζύζηεκα πνπ επηδξά θαη δέρεηαη επηξξνέο 

από ην επξύηεξν πεξηβάιινλ ζην νπνίν είλαη εληαγκέλν. 
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Β.2. Ανηίκηςπορ / βιυζιμόηηηα ηος Σσεδίος Γπάζηρ 

Σημειώνεηαι ο βαθμόρ ζηον οποίο ιζσύει καθένα από ηα παπακάηω (1-καθόλος, 2-λίγο, 3-απκεηά, 4-

πολύ). 

 

 1 2 3 4 

Ανηίκηςπορ  ηηρ  δπάζηρ  ζηη  γενικόηεπη  λειηοςπγία  και  ηα 

επιηεύγμαηα ηος ζσολείος: 

   

α. Υξήζε ησλ έσο ηώξα επηηεπγκάησλ ηεο δξάζεο από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 

  Φ  

β. Θεηηθή επίδξαζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ζην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ.   

 

Φ  

γ.   Θεηηθή   επίδξαζε   ησλ   γλώζεσλ   θαη   ησλ   εκπεηξηώλ   πνπ 

ελζσκαηώζεθαλ   ζηηο   αμίεο   θαη   ηηο   ζπκπεξηθνξέο   ησλ 

ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ (αιιαγή παιηόηεξσλ ζηάζεσλ 

εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ). 

  

 

Φ  

δ. Γπλαηόηεηα ηεο δξάζεο γηα ππνζηήξημε επξύηεξσλ θαη καθξνπξόζεζκσλ 

αλαπηπμηαθώλ αιιαγώλ ζην ζρνιείν. 

  

 

 Φ 

Γιάπκεια-βιυζιμόηηηα ηηρ δπάζηρ:    

α. Bαζκόο εδξαίσζεο ηεο δξάζεο - επηηπρήο ελζσκάησζε ηεο δξάζεο 

ζηε γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

  Φ  

β. Αλάγθε πξόζζεηεο ππνζηήξημεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δξάζεο.   

 

Φ  

Γςναηόηηηα επέκηαζηρ/αναπαπαγυγήρ ηηρ δπάζηρ ζε άλλα 

ζσολικά πλαίζια: 

   

α. Σν ρέδην Γξάζεο ζπληζηά κηα θαιή πξαθηηθή πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

θαη από άιιεο ρνιηθέο Μνλάδεο. 

 Φ  Φ 

β. Δπηηξέπεηε ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ζην 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ηεο ΑΔΔ; 

ΝΑΙ  

 

ΟΥΙ  

 

Παπαηηπήζειρ / ζσόλια/ επιζημάνζειρ: 

Σν ζπγθεθξηκέλν ρέδην Γξάζεο ζεσξείηαη όηη ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ θαζώο κέζα από ηελ εθαξκνγή ηνπ θαιιηεξγείηαη θιίκα ζπλεξγαζίαο κεηαμύ 

όισλ ησλ κειώλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, δξνκνινγείηαη αιιαγή ζηηο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ καζεηώλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο θαη παξέρεηαη ε 
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επθαηξία γηα ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε δεκηνπξγηθέο νκάδεο πνιηηηζηηθώλ θαη θνηλσληθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Οη καζεηέο δελ εθηεινύλ κόλν εληνιέο αιιά ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ είηε κε ηελ ζύληαμε θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο από θνηλνύ κε ην ύιινγν 

δηδαζθόλησλ είηε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξεο νκάδεο όπσο πνιηηηζηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ (ζεαηξηθή, κνπζηθή, ζθαθηζηηθή νκάδα),νκάδεο εζεινληηζκνύ, θιπ. 

Η δξάζε απηή ζα κπνξνύζε λα εθαξκόδεηαη θάζε ζρνιηθή ρξνληά, κε ηελ πξνϋπόζεζε λα 

ππνζηεξίδεηαη θαη πιηθνηερληθά. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δξάζεο απέδεημαλ όηη ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ καζεηηθνύ δπλακηθνύ ελόο ζρνιείνπ κόλν θέξδνο ζα επηθέξεη ζηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

Σν ζρέδην δξάζεο ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηεζεί θαη από άιιεο ρνιηθέο Μνλάδεο, αιιά κε ηελ 

πξνϋπόζεζε ν βαζκόο ελεξγνπνίεζεο ηεο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο λα είλαη αξθεηά κεγάινο. 

 

Γ. Σςμπεπάζμαηα 

Καηαγξάθνληαη ηα θύξηα απνηειέζκαηα (ζεηηθά ζηνηρεία θαη δπζθνιίεο ) πνπ πξνέθπςαλ από 

ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο, νη ηξόπνη αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο ζε 

ελδνζρνιηθό θαη εμσζρνιηθό επίπεδν, θαζώο θαη ηπρόλ πξόζζεηεο ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη 

γηα ηελ ππνζηήξημε δηαηήξεζεο ηεο δξάζεο. 

 

Γ.1. Κύπια αποηελέζμαηα πος πποέκςταν από ηην εθαπμογή ηηρ δπάζηρ 

Καηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ αλαδείρζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο: 

Καηά ηελ δξάζε απηή αλαδείρζεθαλ αξθεηά ζεηηθά ζηνηρεία όπσο: 

• πκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε κηα δξαζηεξηόηεηα, πνπ δελ εκπεξηέρεη κηα ζηείξα 

απνηύπσζε γλώζεσλ, αιιά ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε δηακόξθσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα 

επεμεξγαζηνύλ. 

• Αύμεζε ηεο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηα θνηλά ηνπ ζρνιείνπ. 

• πλδηακόξθσζε ησλ ζηόρσλ γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

• Αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ από κέξνπο ησλ καζεηώλ. 

• Αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ απέλαληη ζην ζρνιείν 

• Βειηίσζε ζηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηε ζρνιηθή κνλάδα. 

• εκαληηθή ππνζηήξημε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηελ δηεύζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

ζε θάζε ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο 

Καηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα πξνβιήκαηα/ δπζθνιίεο πνπ αλαδείρζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο: 

Σα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο δξάζεο ήηαλ: 
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• Η έιιεηςε ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, σο πξνο ηηο απαηηήζεηο θαη ηα δεηνύκελα ηνπ 

Έξγνπ, από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο. 

• Η πιεκκειήο ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ ηνπ Γήκνπ ζηηο δηάθνξεο εθθξάζεηο ηνπ 

ρεδίνπ Γξάζεο. 

• Η κε δπλαηόηεηα εύξεζεο θνηλνύ ειεύζεξνπ ρξόλνπ, όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ γηα ηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο. 

• Η αδπλακία νξηζκέλσλ κειώλ ηνπ 15κεινύο λα ζπλεξγαζηνύλ απνηειεζκαηηθά θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ Έξγνπ. 

 

Γ. 2. Αξιοποίηζη-διάσςζη ηυν αποηελεζμάηυν ηηρ δπάζηρ 

Καηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηξόπνη αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο ζε ελδνζρνιηθό 

θαη εμσζρνιηθό επίπεδν 

ην πιαίζην ηεο θηινζνθίαο ηεο Απηναμηνιόγεζεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ εληάζζεηαη θαη 

ε αλάγθε αμηνπνίεζεο θαη θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο ζηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο. ηελ πεξίπησζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο «Δλίζρπζε ηεο Λεηηνπξγίαο ησλ 

καζεηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ησλ καζεηηθώλ νκίισλ», νη ρξήζηεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

είλαη πνιινί, πνπ θπζηθά δηαθνξνπνηνύληαη, θαη αλήθνπλ ζηηο αθόινπζεο νκάδεο: 

♦ απηνί γηα ηνπο νπνίνπο έγηλε ε αμηνιόγεζε (ΤΠΓΒΜΘ, ΙΔΠ) 

♦ απηνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε (ηνπηθή θνηλσλία, θνξείο) 

♦ απηνί ζηνπο νπνίνπο έγηλε αμηνιόγεζε (καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί) 

Η δεκνζηνπνίεζή ηεο ζα γίλεη κε ηππηθό θαη επίζεκν ηξόπν, κε ηελ κνξθή ηερληθήο 

κειέηεο θαη ζα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί από ηνπο άκεζα ελδηαθεξόκελνπο. Όκσο ε 

δηάρπζε θαη ε δεκνζηόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο ζα γίλεη θαη κε άιινπο 

ηξόπνπο: 

♦ αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν (όιε ε κειέηε) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηζηόηνπν ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο πνπ δηελέξγεζε ην ρέδην Γξάζεο θαη ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

κε ζθνπό ηελ θνηλνπνίεζε ηεο κε πην δηεπξπκέλν ηξόπν 

♦ δηνξγάλσζε εκεξίδαο από ηελ ζρνιηθή κνλάδα σο έλα άιιν εξγαιείν δηάρπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ. Η εκεξίδα ζα απεπζύλεηαη ζε έλα επξύηεξν θνηλό (εθπξόζσπνη 

ππεξεζηώλ θαη νξγαληζκώλ πνπ ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνύλ ζρεηηθέο αμηνινγήζεηο, 

θνηλσληθνί εηαίξνη, εξεπλεηηθνί/κειεηεηηθνί θνξείο, δπλεηηθά σθεινύκελνη πνιίηεο θιπ) 

♦ δεκνζίεπζε ζηνλ ηύπν (ηκήκα απηήο κε ηα ζπκπεξάζκαηα) από ηνπο εηζεγεηέο ή 

ηνπο αμηνινγεηέο κεηά ηελ δεκνζηνπνίεζε ηεο έθζεζεο αμηνιόγεζεο κε ηνπο 

πξνεγνύκελνπο ηξόπνπο. 

Γ.3. Ππόζθεηερ ενέπγειερ υρ ππορ ηην ςποζηήπιξη διαηήπηζηρ ηηρ Γπάζηρ ζηη ζςνέσεια 

Καηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηπρόλ ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δξάζεο ζηε 

ζπλέρεηα: 
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Σα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο, όζνλ αθνξά ζηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ 

κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηα επόκελα ζρνιηθά έηε κε ζηόρν ηελ νκαιόηεξε θαη πην 

αξκνληθή ζπλύπαξμε ησλ κειώλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο. 

Δπηπιένλ, νη πνιηηηζηηθέο θαη νη νκάδεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο είλαη δπλαηό λα 

δηαηεξεζνύλ θαη ηα επόκελα ζρνιηθά έηε κε ηε ζπκκεηνρή αθόκε κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ 

κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο). 

Αλαθνξηθά κε ηε γλώζε ηνπ θαλνληζκνύ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ νη καζεηέο πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηε Γξάζε κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πνιιαπιαζηαζηέο γηα ηνπο λένπο καζεηέο ην 

επόκελν ζρνιηθό έηνο. 

Σέινο, ε ζπλεξγαζία κε θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (π.ρ. Γήκνο Πεηξνύπνιεο) κπνξεί λα 

ζπλερηζηεί θαη λα επεθηαζεί θαη ζε άιια επίπεδα εκπιέθνληαο πεξηζζόηεξνπο ηνκείο ηνπ 

ζρνιείνπ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο. 

Γ.4. Ππογπαμμαηιζμόρ ζσεδίος δπάζηρ για ηην επόμενη ζσολική σπονιά 

Καηαγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε επηινγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ ζα πινπνηεζεί θαηά ηε ζρνιηθή 

πεξίνδν 2012 -2013 

Η νκάδα δξάζεο επέιεμε λα πινπνηήζεη γηα ηελ επόκελε ζρνιηθή πεξίνδν ην ζρέδην δξάζεο 1 

κε ηίηιν: Σίηινο: «Αλάπηπμε ζρνιηθήο ηζηνζειίδαο» 

θνπόο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζα είλαη ε αλάπηπμε, ε βειηίσζε θαη ε απνηειεζκαηηθή 

αμηνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ κε ζθνπό ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ. 

Ωο εηδηθνί ζηόρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο νξίδνληαη νη εμήο: 

• Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο δηθηπαθνύ ηόπνπ – ηζηνζειίδαο ηνπ ζρνιείνπ. 

• Αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, νκαδνζπλεξγαηηθώλ πξαθηηθώλ θαη εμνηθείσζεο κε ηηο 

ΣΠΔ από εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο. 

• Τπνζηήξημε εθπαηδεπηηθώλ θαη δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ. 

• Οξγάλσζε θαη ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμύ ζρνιείνπ, καζεηώλ θαη 

γνλέσλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο. 

• Πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. 

 

 


