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Νίκος Σ. Αρβανίτης
Ειςαγωγή
Ζ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο ζην πεξηβάιινλ κηαο ρνιηθήο Μνλάδαο (.Μ.)
απαηηεί ηε ζπλέξγεηα νξγαλσζηαθώλ θαη ηδηνγξαθηθώλ ή πξνζσπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ επεξεάδνπλ θάζε θαηάζηαζε αιιαγήο. ηελ εξγαζία απηή πεξηγξάθεηαη ν ζρεδηαζκόο ελόο θαηλνηόκνπ πξνγξάκκαηνο, ζηα όξηα απηνλνκίαο
πνπ έρεη κηα .Μ., ιακβάλνληαο ππόςε κόλν ηηο νξγαλσζηαθέο παξακέηξνπο
ηνπ εγρεηξήκαηνο.
Ζ εξγαζία δνκείηαη ζε ηξία θεθάιαηα. ην 1ν θεθ. γίλεηαη πεξηγξαθή
ηνπ πξνγξάκκαηνο, αθνύ έρεη πξνεγεζεί ε δηεπθξίληζε νξηζκέλσλ βαζηθώλ παξαδνρώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ξόιν ηνπ Γηεπζπληή, ηα όξηα απηνλνκίαο ηεο
.Μ. θαη ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο. Σν 2ν θεθ. πεξηιακβάλεη ηελ απνηύπσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ππό κνξθή SWOT Analysis,
ελώ παξαηίζεηαη ε ζηνρνζεζία, ηα θξηηήξηα επηηεπμηκόηεηα θαη πξνζδηνξίδνληαη
νη εηζξνέο θαη νη εθξνέο ηνπ. ην 3ν θεθ. παξαηίζεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη ε αλάιπζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.

1 Ταυτότητα του προγράμματοσ
1.1 Βαζικέρ παπαδοσέρ
Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο ζέηεη εμαξρήο νξηζκέλεο παξακέηξνπο, ε δηαζαθήληζε
ησλ νπνίσλ νθείιεη λα πξνεγεζεί θάζε πξνζπάζεηαο πξνζπέιαζήο ηνπ. Ζ πξώηε παξάκεηξνο αθνξά ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή κηαο .Μ. θαη ηνπ ξόινπ ηνπ ζην
ζπληνληζκό θαη ζρεδηαζκό ελόο θαηλνηόκνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Ο
νξγαλσηηθόο θαη δηεθπεξαησηηθόο ξόινο ηνπ Γ/ληή θαηαξράο πξνβιέπεηαη ζεζκηθά, θαζώο ζην πιαίζην θαζεθόλησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ζηειερώλ εθπαίδεπζεο (Τ.Α. ππ. αξηζ. Φ.353.1/324/105657/Γ1, 16-10-2002) νξίδεηαη όηη «ν Γηεπ-
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Σν παξόλ θείκελν απνηειεί ζρεδίαζκα (drafto only) ζεηξάο εξγαζηώλ πνπ εθπνλήζεθαλ ζην πιαίζην κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ζην ΔΑΠ γηα ηελ ελόηεηα ΔΚΠ62.
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ζπληήο ζε ζπλεξγαζία κε ην ύιινγν Γηδαζθόλησλ […] πξνσζεί ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα [….] Ο ίδηνο έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ νξγάλσζή ηνπο» (άξζξν 30, παξ. 1). Κπξίσο όκσο ν ξόινο ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο αλαδεηθλύεηαη ζεκαληηθόο ζηελ πεξίπησζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο, ηόζν σο πξνο ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηθώλ ηδεώλ όζν θαη σο πξνο ηελ πξνώζεζε ηεο εθαξκνγήο
ηνπο (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2008· Ράπηεο, 2006).
Φπζηθά, ν ξόινο ηνπ Γ/ληή είλαη αλάινγνο ηνπ βαζκνύ απνθέληξσζεο
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2008, ζ. 237), παξαδνρή
πνπ καο νδεγεί ζηε δεύηεξε παξάκεηξν ηνπ ζέκαηνο πνπ αθνξά ηα όξηα απηνλνκίαο ηεο .Μ. (Κνπηνύδεο, 2008α, ζ. 40) θαη ηδηαίηεξα ζε ό, ηη αθνξά ηε δπλαηόηεηα άζθεζεο θαη δηακόξθσζεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζην δίπνιν: α)
δηακόξθσζε θαη ππνδνρή ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο θαη β) δηακόξθσζε εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Μαπξνγηώξγνο, 2008, ζ. 131). Με βάζε ην βαζκό
απνθέληξσζεο ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ε δηακόξθσζε εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαζίζηαηαη εθηθηή κόλν ζε ζέκαηα πνπ δελ
αληηζηξαηεύνληαη ηελ θεληξηθά θαζνξηδόκελε πνιηηηθή θαη δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο απηήλ. Έλα ηέηνην ζέκα είλαη ε ελδνζρνιηθή επηκόξθσζε θαη ε πξνζπάζεηα εηζαγσγήο κηαο ελαιιαθηηθήο κνξθήο παηδαγσγηθήο αμηνιόγεζεο ησλ
καζεηώλ πνπ ελζσκαηώλεη ζηνηρεία θαηλνηνκίαο.
Ζ επηζήκαλζε απηή καο νδεγεί ζηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία παξάκεηξν πνπ
ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο θαη αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο. πληζηώληαο κηα εθ ησλ κνξθώλ ηεο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο
(Everard & Morris, 1999, ζ. 258), ε θαηλνηνκία αθνξά σο επί ην πιείζηνλ ζε
νξγαλσζηαθό επίπεδν ηε .Μ. θαη ηελ πξνζπάζεηα ζθόπηκεο θαη ζπζηεκαηηθήο
παξέκβαζεο πνπ επηθέξεη αιιαγέο κε ζηνηρεία πξσηνηππίαο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηα ζεζκνζεηεκέλεο, αθνξνύζεο επηκέξνπο πηπρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
νξγαληζκνύ κε απνηέιεζκα ηελ νπζηαζηηθή ηξνπνπνίεζε ησλ πηπρώλ απηώλ
(Γαθνπνύινπ, 2008). Παξόηη ν ζρεδηαζκόο θαη ε εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο
αθνξά ην επίπεδν ηεο .Μ. θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνύο, ππάξρεη ε
αλάγθε λα ιακβάλνληαη ππόςε θαη νη ινηπέο παξάκεηξνη, κε θύξην ιόγν ηελ
θεληξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ επηθαζνξίδεη ην πιαίζην εηζαγσγήο θαηλνηνκηώλ, θαη βέβαηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα πνπ πιαηζηώλεη ζεσξεηηθά θαη
πεηξακαηηθά ηέηνηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, παξέρνληαο ηα κέζα ζρεδηα2

ζκνύ, αλάπηπμεο θαη αμηνιόγεζήο ηνπο. Ζ εκπινθή ησλ παξαγόλησλ απηώλ ζα
πεξηγξαθεί αλαιπηηθά παξαθάησ.

1.2 Πεπιγπαθή ηος ππογπάμμαηορ
Σν πξόγξακκα αθνξά ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ελόο πξνγξάκκαηνο ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο κε αληηθείκελν ηελ εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ
ηνπ ζρνιείνπ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ.
Ο ζρεδηαζκόο θαη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηεξίδεηαη ζην κνληέιν ηεο
κηθηήο κάζεζεο (blended learning), κε ζπλδπαζκό ζπκβαηηθώλ δηα δώζεο ζπλαληήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξέρνληαη κέζσ δηαδηθηύνπ. Ζ επηινγή
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ εμαζθαιίδεη ηε βέιηηζηε ζπλάξζξσζε ησλ δηδαθηηθώλ, γλσζηηθώλ θαη θνηλσληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ2 ηεο δηαδηθαζίαο επηκόξθσζεο, ελώ είλαη νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθόηεξν έλαληη ελόο απνθιεηζηηθά
δηα δώζεο πξνγξάκκαηνο (ΗΣΤΔ "Γηόθαληνο", 2013· Κόκεο, θαη ζπλ., 2014).
Ο ζρεδηαζκόο θαη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί πεδίν ζπλεξγαζίαο κεηαμύ πνιηηείαο, εθπαηδεπηηθώλ, επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο θαη ηνπηθήο
ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. ην επίπεδν ησλ πξνβιέςεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ε αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο εληάζζεηαη ζηνπο ιεηηνπξγηθνύο ζηόρνπο
ηνπ ζρνιείνπ θαη είλαη ζύκθσλε κε ηε ζηξαηεγηθή ζηόρεπζε γηα ηελ πξνώζεζε
ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε πιήζνο ζρεηηθώλ
λνκνζεηεκάησλ.3 ην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ4 πξνβιέπεη ηελ πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε σο ζπκπιεξσκαηηθό ζηνηρείν ησλ αιθαξηζκεηηθώλ θιηκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. Από ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηα «ιεπηνκεξή
γξαπηά ή πξνθνξηθά ζρόιηα ηνπ δαζθάινπ, σο κέζν έθθξαζεο ηεο αμηνινγηθήο
θξίζεο» (Μαπξνκκάηεο, Ενπγαλέιε, Φξπδά, & Λνπθά, 2007, ζ. 254) αμην-
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Υαξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπεηξία θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ζπκκεηερόλησλ, ηηο απμεκέλεο επαγγεικαηηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο ηνπο, ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο, ηε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ κάζεζεο θ.ιπ.
3
Βι. ζρεη. ην λ.1566 (άξζ. 28 & 29), ην ξπζκηζηηθό πιαίζην γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε
ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ (Π.Γ.201/1998, άξζξν 14), ηνλ θαζνξηζκό ησλ εηδηθόηεξσλ θαζεθόλησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ (Τ.Α. ππ. αξηζ. Φ.353.1/324/105657/Γ1, 1610-2002) αιιά θαη ηηο εγθπθιίνπο πξνγξακκαηηζκνύ θάζε ζρνιηθνύ έηνπο, όπνπ γίλεηαη ζαθήο
αλαθνξά ζηηο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο. Σέινο, πξόζθαηε είλαη ε πξόζθιεζε ηνπ ΗΔΠ πξνο ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο γηα ηε ζπκκεηνρή ζρνιείσλ ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ. Βι. ζρεη. ηελ (Δγθύθιηνο ππ. αξηζ. πξση. 210180/Γ2, 08-12-2016).
4
Βι. ζρεη. ην Π.Γ. 8/1995 θαη ην Π.Γ. 121/1995.
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πνηνύληαη ζε κεγάιν βαζκό, ελώ κεγάιν είλαη ην πνζνζηό απηώλ πνπ ζεσξνύλ
αλαγθαία ηελ επηκόξθσζή ηνπο ζε ζέκαηα αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ.5 Ζ ζπλέξγεηα ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο6 είλαη επηβαιιόκελε, ηόζν ζηε ζεσξεηηθή πιαηζίσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ηελ παξνρή ηνπ βαζηθνύ επηκνξθσηηθνύ
πιηθνύ, όζν θπξίσο ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ επηζηεκνληθή επηκέιεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ άζθεζε εθ κέξνπο ηεο ηνπ επηκνξθσηηθνύ ξόινπ. Σέινο, ε
δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη θαη ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ, νη νπνίνη ζα ελεκεξσζνύλ γηα ηα απνηειέζκαηα
θαη ηελ εθαξκνγή απηνύ.

2 Αποτύπωςη περιβάλλοντοσ λειτουργίασ
2.1 Ανάλςζη SWOT
Ζ αλάιπζε SWOT βαζίδεηαη ζε έλα πξόηππν πνπ παξέρεη ηα βαζηθά επξεηηθά
κέζα (heuristic devices) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πξννπηηθήο ηνπ ζρεδηαδόκελνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. ην πιαίζην απηό, ε δπλαηόηεηα ηεο .Μ. λα
πεηύρεη ηνπο ηηζέκελνπο ζηόρνπο εμεηάδεηαη ηόζν ζε ζρέζε κε ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά όζν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληόο ηεο. Έηζη, πξνζδηνξίδνληαη εμαξρήο ηα ραξαθηεξηζηηθά ππό κνξθή «δπλαηνηήηωλ» (strengths)
πνπ αθνξνύλ ηελ Δθπαηδεπηηθή Μνλάδα θαη «επθαηξηώλ» (opportunities) πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο πηπρέο ηνπ πεξηβάιινληόο ηεο. Καη’ αλάινγν ηξόπν πξνζδηνξίδνληαη θαη ηα εκπόδηα πνπ δύλαληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ αλαζρεηηθά ζηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο, ηόζν απηά πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ίδηα ηε .Μ. ππό
κνξθή «αδπλακηώλ» (weaknesses) όζν θαη ηνπ πεξηβάιινληόο ηεο ππό κνξθή
«απεηιώλ» (threats) (Hovardas, 2015).
Λακβάλνληαο ππόςε ηελ ηδηνκνξθία θαη ηελ πνιππινθόηεηα ησλ .Μ.
σο νξγαληζκώλ (Κνπηνύδεο, 2008α, ζ. 33) αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο κηαο
ηερληθήο αλάιπζεο παξαγόλησλ, όπσο ε αλάιπζε SWOT, πνπ εθαξκόζηεθε
αξρηθά ζην ρώξν ησλ επηρεηξήζεσλ (Balamuralikrishna & Dugger, 1995·
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ηελ έξεπλα ησλ Μαπξνκκάηε θ. ζπλ. (2007) ην 59% ησλ ζπκκεηερόλησλ ζεσξεί πνιύ (22%) ή αξθεηά (37%) αλαγθαία ηελ επηκόξθσζή ηνπ.
6
Π.ρ. ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ην Κέληξν Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηεο
ΓΔΔ θαη ην Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο θαη ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ.
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Pickton & Wright, 1998), ε αλάιπζε νθείιεη λα θαιύπηεη επαξθώο όιεο ηηο αθόινπζεο πηπρέο, θαζεκηά εθ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ζπληζηά πεγή δπλαηνηήησλ,
αδπλακηώλ, επθαηξηώλ θαη απεηιώλ (Καηζαξόο, 2008, ζ. 40):


Δκπιεθόκελα κέξε (δηεύζπλζε, εθπαηδεπηηθνί, δηνηθεηηθά θαη επηζηεκνληθά ζηειέρε εθπαίδεπζεο, ινηπνί εθπαηδεπηηθνί θνξείο).



ρέζεηο αιιειεπίδξαζεο (ηππηθό πεξίγξακκα θαζεθόλησλ θαη
ξόισλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζεζκηθή θνηλσληθή δνκή, ηδηνγξαθηθά ή πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ
δύλαληαη λα επεξεάδνπλ απηήλ ηελ αιιειεπίδξαζε).



Δζσηεξηθό πιηθό – ηερλνινγηθό πεξηβάιινλ.



Οηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά.



Όξηα πνπ δηαρσξίδνπλ ην ζρνιείν σο θνηλσληθό ζύζηεκα από ην
εμσηεξηθό πεξηβάιινλ.

2.1.1

Δζωηεπικό πεπιβάλλον ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ: δςναηόηηηερ & αδςναμίερ

2.1.1.1 Δσναηόηηηες


Θεηηθή θήκε ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα.



Απνηειεζκαηηθή εκπεηξία ηνπ Γηεπζπληή θαη νξηζκέλσλ εθ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζηελ νξγάλσζε & πινπνίεζε θαηλνηόκσλ δξάζεσλ.



Αξηζκόο κειώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ εμαζθαιίδεη
ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελώ ηαπηόρξνλα επηηξέπεη ην ζπληνληζκό θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ζπιιόγνπ
σο θνηλόηεηαο κάζεζεο.



Σερλνινγηθή ππνδνκή γηα ππνζηήξημε επηκόξθσζεο από απόζηαζε.



Δπαξθήο ςεθηαθόο εγγξακκαηηζκόο ηεο πιεηνλόηεηαο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ θαζηζηά δπλαηή ηε ρξήζε ςεθηαθνύ πεξηβάιινληνο ζύγρξνλεο θαη αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο.



Γεσγξαθηθή εγγύηεηα ζηελ πεξηνρή ηεο Πξσηεύνπζαο πνπ επηηξέπεη ηελ απζεκεξόλ κεηάβαζε θαη επηζηξνθή πξνζθεθιεκέλσλ επηκνξθσηώλ.
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2.1.1.2 Αδσναμίες


Έληαζε εθπαηδεπηηθώλ ππνρξεώζεσλ θαη άληζε θαηαλνκή ησλ
εμσδηδαθηηθώλ θαζεθόλησλ.



Άγλσζηε ε ηθαλόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα πξνζαξκνγή ζηελ
πίεζε ησλ ζπλζεθώλ νξγαλσζηαθήο αλάπηπμεο πνπ ζα επηθέξεη
ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα.7



Οη δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δύλαληαη λα αληηκεησπηζηνύλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο δηεθπεξαησηηθά.



Πεξηνξηζκέλε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ.



Φόβνο θαη δπζπηζηία σο πξνο ηελ πηνζέηεζε λέσλ κεζόδσλ.



Κπξηαξρνύζα επαγγεικαηηθή θνπιηνύξα επηθπιαθηηθή ή θαη αξλεηηθή σο πξνο ηελ αλάιεςε θαηλνηόκσλ δξάζεσλ.



Απνπζία ζεζκηθήο ππνρξέσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο εθηόο σξαξίνπ εξγαζίαο.

2.1.2

Δςκαιπίερ και απειλέρ ηος εξωηεπικού πεπιβάλλονηορ

2.1.2.1 Προκλήζεις & εσκαιρίες ποσ αθορούν ηην αλληλεπίδραζη ηης Σ.Μ. με
ηο περιβάλλον ηης


Αλάπηπμε θαηλνηόκσλ ζπλεξγαζηώλ κε επηζηεκνληθνύο θνξείο
πνπ κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα.



Έληαμε ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή λέσλ παηδαγσγηθώλ κεζόδσλ.



Δλίζρπζε ηεο θήκεο θαη ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα.



Δλδπλάκσζε ηνπ ξόινπ ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ ζηε δηακόξθσζε εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε δεηήκαηα πνπ
αλαδεηθλύνληαη από ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ηνπηθνύ πεξηβάιινληνο.

7

Καζώο ε πιεηνλόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ έρνπλ πάλσ από 22 έηε ππεξεζίαο, επξηζθόκελνη πέξαλ ηνπ κέζνπ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δηαδξνκήο, αλακέλεηαη λα είλαη επηιεθηηθνί
έσο αλζηζηάκελνη απέλαληη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο (Hargreaves, 2005).
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Αμηνπνίεζε δπλαηόηεηαο έληαμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο, ζην πιαίζην ρξεκαηνδνηνύκελσλ δξάζεσλ
όπσο ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ
Μάζεζε».



Γπλαηόηεηα ππέξβαζεο ησλ αδπλακηώλ θαη ειιείςεσλ ηνπ ηζρύνληνο ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ πνπ εληείλνπλ ηε
βαζκνζεξία θαη ηνλ αληαγσληζκό, ελώ ηαπηόρξνλα ζηεξνύλ ην
πιεξνθνξηαθό θνξηίν ηεο αμηνιόγεζεο θαη δελ παξέρνπλ επαξθή πεξηγξαθή θαη ξεαιηζηηθή παξνπζίαζε ηεο καζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο.



Γπλαηόηεηα δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζηελ ηνπηθή ζρνιηθή θαη εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, άξα θαη πνιιαπιαζηαζκνύ ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο απηνύ.

2.1.2.2 Απειλές ποσ αθορούν ηην αλληλεπίδραζη ηης Σ.Μ. με ηο περιβάλλον
ηης


Δμαηξεηηθά αληαγσληζηηθό εμσηεξηθό πεξηβάιινλ σο πξνο ηε δηεθδίθεζε θαη ηε ιήςε πόξσλ γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ
πξνγξακκάησλ.



Οη ειάρηζηνη νηθνλνκηθνί πόξνη πνπ κπνξεί λα αληιήζεη ην ζρνιείν από κε ζεζκηθνύο θνξείο αθνξνύλ πεξηνξηζκέλν εύξνο
δξαζηεξηνηήησλ όπσο: πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, έθδνζε
ζρνιηθώλ εληύπσλ, ζρνιηθέο εθδειώζεηο.



Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πεξηνρήο πεξηνξίδεηαη ζηηο ιηγνζηέο επθαηξίεο επηκόξθσζεο πνπ παξέρνπλ νη
ζεζκνζεηεκέλεο δνκέο επηκόξθσζεο.



Αδπλακία ησλ ηνπηθώλ ζηειερώλ δηνίθεζεο θαη επηζηεκνληθήο
θαζνδήγεζεο λα ζηεξίμνπλ απνηειεζκαηηθά θαηλνηόκεο επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.



Αλάγθε γηα ινγνδνζία κε έκθαζε ζηελ επίηεπμε πνζνηηθώλ έλαληη πνηνηηθώλ ζηόρσλ.



Οη απαηηήζεηο ππνβνιήο εθζέζεσλ παξαθνινύζεζεο θαη απνινγηζκνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο δύλαληαη λα απνξξνθνύλ κεγάιν κέξνο ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ πνπ κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ.
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πγθεληξσηηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα – πεξηνξηζκόο απηνλνκίαο
ζρνιηθήο κνλάδαο.



Πεξηνξηζκέλε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ, δηδαθηηθνύ θαη επηκνξθσηηθνύ πιηθνύ κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηάθνξσλ ζρνιείσλ
θαη πεξηνρώλ.



Γπζκελέο πεξηβάιινλ πνπ δελ απαηηεί νύηε εληζρύεη ηελ θαηλνηνκία. Απνπζία ζπζηήκαηνο αληηζηαζκηζηηθώλ νθειώλ θαη θηλήηξσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ.

2.2 Ο καινοηόμορ σαπακηήπαρ ηος ππογπάμμαηορ
Σν πξόγξακκα έρεη σο ζθνπό ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ. Ο ζθνπόο εμεηδηθεύεηαη ζηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο, ε επίηεπμε ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδεηαη
από ηα ζρεηηθά θξηηήξηα:
ηόσορ
1. Γηακόξθσζε θαηάιιεινπ ππνζηεξηθηηθνύ πεξηβάιινληνο γηα
ηηο δηα δώζεο θαη από απόζηαζε
εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο.

2. Δμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ
κε ηηο δηαδηθαζίεο, ηα δηαγλσζηηθά εξγαιεία θαη ηα κέζα ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιόγεζεο.
3. Γνθηκαζηηθή εθαξκνγή ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιόγεζεο θαηά ηε
δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.

4. Σειηθή δηακόξθσζε ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ βάζεη ησλ απνηε-

Κπιηήπια επιηςσίαρ
 Ύπαξμε θαηάιιεια εμνπιηζκέλνπ
ρώξνπ γηα ηηο δηα δώζεο ζπλαληήζεηο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ.
 Απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία πεξηβάιινληνο ζύγρξνλεο αιιειεπίδξαζεο & επηθνηλσλίαο (εηθνληθή ηάμε).
 Απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία πεξηβάιινληνο αζύγρξνλεο αιιειεπίδξαζεο θαη δηαρείξηζεο πιηθνύ (ζύζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle)
Δθαξκνγή δηαδηθαζηώλ, κέζσλ θαη εξγαιείσλ θαηά ηε δηάξθεηα δνθηκαζηηθήο
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ύληαμε εθζέζεσλ πεξηγξαθηθήο αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ θαηά ην Β’ & Γ’
ηξίκελν ηνπ ζρνι. έηνπο εθαξκνγήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Οη εθζέζεηο ηνπ Β’ ηξηκήλνπ ζα αμηνπνηεζνύλ κόλν αλαηξνθνδνηηθά γηα ηελ πιεξέζηεξε δηακόξθσζε δηαδηθαζηώλ, κέζσλ θαη εξγαιείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη εθζέζεηο ηνπ
Γ’ ηξηκήλνπ ζα δνζνύλ ζηνπο γνλείο/θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ.
Απνδειηίσζε πιηθνύ πνπ ζα αθνξά:
 Σε ζεσξεηηθή πιαηζίσζε ηεο πεξη8

ιεζκάησλ ηεο δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ.

5. Γηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε
όια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ηεο πεξηθέξεηαο επζύλεο
ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ ηεο
.Μ.

Οη ηηζέκελνη ζηόρνη θξίλνληαη

γξαθηθήο αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ.
 Φόξκεο επηζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δαζθάινπ.
 Γείγκαηα ελαιιαθηηθώλ - ζπκπιεξσκαηηθώλ ηξόπσλ αμηνιόγεζεο
(π.ρ. θάθεινο πιηθνύ)
 Γηνξγάλσζε ελεκεξσηηθώλ ζπλαληήζεσλ γηα ην ζύλνιν ησλ γνλέσλ/
θεδεκόλσλ ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ κε ζέκα:
i. Σελ παηδαγσγηθή αμηνιόγεζε
ησλ καζεηώλ γεληθά (Β’ ηξίκελν
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο).
ii. Σελ πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε
(Γ’ ηξίκελν, πξηλ ηελ επίδνζε
ηεο βαζκνινγίαο θαη ηίηισλ
πξνόδνπ)
 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ελώπηνλ ηνπ ζπλόινπ ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλόηεηαο ηεο πεξηθέξεηαο επζύλεο
ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ ηεο .Μ. (
Γ’ ηξίκελν θαη αθνύ έρνπλ νινθιεξσζεί νη αλσηέξσ πεξηγξαθόκελεο
δξάζεηο).
ξεαιηζηηθνί κε βάζε ηελ απνηύπσζε ηνπ

πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο αλζξώπηλνπο θαη νηθνλνκηθνύο πόξνπο πνπ κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Δπίζεο, κε βάζε ηα θξηηήξηα επηηπρίαο πνπ παξαηίζεηαη είλαη άκεζα επηβεβαηώζηκνη θαη κεηξήζηκνη (Κνπηνύδεο, 1999, ζζ. 49-50). Ζ επίηεπμε ησλ επηκέξνπο
ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα επηηξέςεη ηε κόληκε εθαξκνγή ηεο πεξηγξαθηθή
αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ, παξάιιεια ή ελαιιαθηηθά κε ηηο ππάξρνπζεο θιίκαθεο βαζκνινγίαο,8 θαηά ηξόπν ώζηε λα απνηππώλεηαη όρη κόλν
ε επίδνζή ηνπο ζηα καζήκαηα αιιά λα πεξηγξάθεηαη επαξθώο ε καζεηηθή ζπκπεξηθνξά, πξνθεηκέλνπ ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο λα απνθηήζεη κεγαιύηεξν πιεξνθνξηαθό θνξηίν (Υαλησηάθεο, 1999).
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Σν ηζρύνλ πιαίζην αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ πξνβιέπεη παξάιιεια κε ηε ρξήζε αιθαξηζκεηηθώλ θιηκάθσλ θαη ηελ πεξηγξαθηθή ηνπο αμηνιόγεζε, σζηόζν ζηελ πξάμε απηή αθνξά κόλν ηνπο καζεηέο ησλ Α’ & Β’ ηάμεσλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ θαηαρσξείηαη θακηά βαζκνινγία.
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Σν ζηνηρείν ηεο θαηλνηνκίαο πξνθύπηεη από ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ζην
επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξαθηηθώλ πνπ ήδε αμηνπνηνύληαλ άηππα από
κεκνλσκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο γηα ηελ απνηύπσζε ηεο πνξείαο ησλ καζεηώλ ηνπο. Απνθηώληαο ηζρπξή ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε, θαη κέζα από ηελ αλάιπζε ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ ηεο .Μ. θαη ηεο ζπλεξγαζίαο όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ, ε παξέκβαζε απηή, πνπ αθνξά αιιαγέο ζηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο αιιά θαη ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, εμαζθαιίδεη όιεο ηηο νξγαλσηηθέο
ζπλζήθεο πνπ επλννύλ ηελ επηηπρεκέλε αιιαγή. Έρεη ζαθή θαη ξεαιηζηηθή
ζηόρεπζε, δνκή θαη δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη από ηηο αλάγθεο ηεο δνπιεηάο
θαη όρη ππό ηελ επηβνιή εμσηεξηθήο εμνπζίαο, αλαγλσξίδεη ηνπο πεξηνξηζκνύο
θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο πξνο ηα νπνία επηδηώθεη λα ηζνξξνπήζεη
θαη, ηέινο, ζηεξίδεηαη θαη πξνσζεί ηελ θνηλή ζπλαδειθηθή επαγγεικαηηθή
θνπιηνύξα (Everard & Morris, 1999, ζζ. 267-268).

2.3 Πποζδιοπιζμόρ ειζποών – εκποών ηος ππογπάμμαηορ
Ζ αλαγλώξηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο .Μ. θαη ηνπ πεξηβάιινληόο ηεο ζεκειηώλεηαη ζηελ παξαδνρή ηεο δνκνιεηηνπξγηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ πξνηύπνπ ησλ
ζπζηεκάησλ, θαη ηδηαίηεξα απηήο ησλ αλνηθηώλ ζπζηεκάηωλ. ην πιαίζην απηό,
ε .Μ. σο αλνηθηό ζύζηεκα ζπληζηά δηαθξηηή νιόηεηα πνπ απνηειείηαη από
ζπγθεθξηκέλα θαη πξνζδηνξίζηκα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο, ελώ ηαπηόρξνλα απνηειεί κέξνο ελόο επξύηεξνπ ζπζηήκαηνο κε ην νπνίν αληαιιάζεη εηζξνέο θαη εθξνέο (Καηζαξόο, 2008, ζ. 39).
Τπό απηό ην πιαίζην ην ζύζηεκα εηζξνώλ – εθξνώλ δηακνξθώλεηαη σο
εμήο.
Α. ΔΗΡΟΔ


Μέιε ηεο .Μ. (Δθπαηδεπηηθνί, Γηεπζπληήο).



Σερλνινγηθή θαη θηηξηαθή ππνδνκή.



Υξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο από ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα
«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (ΔΠΑ).



Θεζκηθό πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ην πιαίζην επηκόξθσζεο θαη αμηνιόγεζεο.



Φνξέαο πνπ αλαιακβάλεη ηελ επηζηεκνληθή επηκέιεηα θαη ηελ άζθεζε
ηνπ επηκνξθσηηθνύ έξγνπ.
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Β. Γιαδικαζία επεξεπγαζίαρ – μεηαζσημαηιζμού
Σν ζρνιείν σο αλνηθηό ζύζηεκα επεμεξγάδεηαη ηηο εηζξνέο κέζσ ελόο
ζπλόινπ ιεηηνπξγηώλ, άιινηε γλσζηώλ θαη άιινηε άδεισλ, κεηαζρεκαηίδνληάο
ηεο ζε εθξνέο. Ζ ιεηηνπξγία επεμεξγαζίαο - κεηαζρεκαηηζκνύ εμαξηάηαη θπξίσο
από ην ραξαθηήξα ή ηελ θνπιηνύξα ηνπ ζρνιείνπ (Everard & Morris, 1999, ζ.
185), δειαδή από ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην ζύζηεκα ζρέζεωλ αιιειεπίδξαζεο
(Καηζαξόο, 2008, ζ. 41) όπσο ην θιίκα, ην αμηαθό ζύζηεκα, νη δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο, νη ζπλήζεηεο θαη ν ηξόπνο δηνίθεζεο.
Γ. Δκποέρ
ηηο εθξνέο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεηαη ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ
ηνπ, δειαδή ε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ε αμηνπνίεζε ηεο λέαο κεζόδνπ αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ. Δπίζεο εθξνή ζπληζηά θαη ε δηάρπζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ηνπηθή ζρνιηθή θαη εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα όζν θαη ε παξαγσγή ηνπ ζρεηηθνύ επηκνξθσηηθνύ πιηθνύ καδί κε ηα εξγαιεία θαη κέζα ηεο λέαο κεζόδνπ.
Ζ έθηαζε ησλ εθξνώλ πξνζδηνξίδεηαη άκεζα ζηνπο 25 εθπαηδεπηηθνύο
ηεο .Μ., ζηηο πεξίπνπ 150 νηθνγέλεηεο ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηνπο
150 εθπαηδεπηηθνύο ηεο ηνπηθήο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, δπλάκελε επίζεο λα
ιεηηνπξγήζεη πνιιαπιαζηαζηηθά θαη ζε άιιεο εθπαηδεπηηθέο πεξηθέξεηεο. ην
κέηξν πνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαζθαιίζνπλ «απνδνηηθόηεηα
αληαιιαγήο» (Υαιθηώηεο, 2008, ζ. 253), δειαδή ηθαλνπνηήζνπλ ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη δηαρπζνύλ ζηελ επξύηεξε εθπαηδεπηηθή
θνηλόηεηα, ε ζρέζε εηζξνώλ – εθξνώλ θαη ν δείθηεο θόζηνπο αλά κνλάδα ζα
νδεγήζνπλ ζε απμεκέλε νηθνλνκηθή απνδνηηθόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.

2.4 Σεκμηπίωζη ηηρ ανάγκηρ ςλοποίηζηρ ηος ππογπάμμαηορ
Ζ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ζπληζηά ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, κε
άκεζεο θνηλσληνινγηθέο θαη δηδαθηηθέο πξνεθηάζεηο. Ζ εθπεθξαζκέλε αλάγθε
ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα επηκόξθσζή ηνπο ζε ζέκαηα αμηνιόγεζεο θαη ε αδπλακία ησλ ηνπηθώλ ζηειερώλ δηνίθεζεο θαη επηζηεκνληθήο θαζνδήγεζεο λα ζηεξίμνπλ απνηειεζκαηηθά θαηλνηόκεο επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, νδεγεί ην
ζρνιείν ζηελ αλαδήηεζε θαηάιιεισλ ζπλεξγαζηώλ κε επηζηεκνληθνύο θνξείο
πνπ ζα θαιύςνπλ απηήλ ηελ αλάγθε. Ζ δπλαηόηεηα έληαμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
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ζηηο ρξεκαηνδνηνύκελεο δξάζεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο ζπληζηά κέζν γηα ηελ ππέξβαζε ησλ δπζρεξεηώλ πνπ επηθέξεη ε πεξηνξηζκέλε ρξεκαηνδόηεζε άιισλ επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, πέξαλ ηεο άξζεο ησλ δπζρεξεηώλ πνπ εληνπίδνληαη
ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζα ζπκβάινπλ ζηελ πξνώζεζε ελόο πεξηβάιινληνο θαηλνηνκίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ, δηδαθηηθνύ θαη επηκνξθσηηθνύ πιηθνύ κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηάθνξσλ ζρνιείσλ ηεο επξύηεξεο
πεξηνρήο.

3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίηςησ - προώπολογιςμόσ
Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εθηείλεηαη ζην εύξνο ελόο δηδαθηηθνύ έηνπο (3
ηξίκελα), θαιύπηνληαο ην εκεξνινγηαθό δηάζηεκα από ηνλ Οθηώβξην έσο θαη
ηνλ Ηνύλην ηνπ επόκελνπ έηνπο. Σν δηάζηεκα από ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο (1 επηεκβξίνπ) έσο θαη ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Οθηώβξηνο) αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη πξνεηνηκαζίαο ηεο πινπνίεζήο ηνπ. Γηα ηνλ απνηειεζκαηηθόηεξν έιεγρν ηεο πνξείαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε ξνή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ν ρξνλνπξνγξακκαηηζκόο ησλ ζρεηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ αλαπηύζζεηαη επί ελόο Γηαγξάκκαηνο Gantt (Wilson, 2003)
πνπ παξαηίζεηαη αθνινύζσο ζηνλ Πίλαθα 2. Οη επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο θαη
ε ζύγρξνλε αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία ζην πεξηβάιινλ ηεο εηθνληθήο ηάμεο θαηαλέκνληαη εβδνκαδηαία (κία αλά εβδνκάδα ζε θαζνξηζκέλν ρξόλν), ελώ
ε κειέηε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ πιηθνύ ζην πεξηβάιινλ αζύγρξνλεο αιιειεπίδξαζεο (πιαηθόξκα Moodle) πξαγκαηνπνηείηαη εληόο θάζε εβδνκάδαο ζε ρξόλν
πξόζθνξν γηα θάζε εθπαηδεπηηθό. Οη δηα δώζεο επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο
είλαη δηάξθεηαο ηξηώλ (3) δηδαθηηθώλ σξώλ θάζε θνξά, ελώ νη αζύγρξνλεο ζπλαληήζεηο ζην πεξηβάιινλ ηεο εηθνληθήο ηάμεο δηαξθνύλ δύν (2) δηδαθηηθέο ώξεο ε θαζεκηά.
Ο ζρεδηαζκόο παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο βαζίδεηαη ζηνλ πίλαθα ρξνλνπξνγξακκαηηζκνύ, ζηα θξηηήξηα επηηεπμηκόηεηαο ησλ ζηόρσλ πνπ
έρνπλ ηεζεί εμαξρήο θαη ζηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα, θαζώο θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο θόζηνπο πνπ είλαη ελ γλώζεη όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ εμ αξρήο. Ο
πξνϋπνινγηζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαηίζεηαη αθνινύζσο ζηνλ Πίλαθα 1.
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Πίνακαρ 1. Πποϋπολογιζμόρ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΓΑΠΑΝΩΝ
Α. Αμοιβέρ ανθπώπινος δςναμικού

ΠΟΟ
3.700 €

Δπηκνξθσηέο δηα δώζεο ζπλαληήζεσλ (8 ζπλαληήζεηο Υ 3 δηδαθηηθέο ώξεο Υ 40,00 € αλά ώξα)

960,00 €

Δπηκνξθσηέο ζε πεξηβάιινλ εηθνληθήο ηάμεο (13
ζπλαληήζεηο Υ 2 δηδαθηηθέο ώξεο Υ 40,00€ αλά ώξα)

1.040,00 €

πληνληζηήο πξνγξάκκαηνο – Γηνηθεηηθή & γξακκαηεηαθή δηεθπεξαίσζε

400,00 €

Σερληθόο ππεύζπλνο πιαηθόξκαο ζύγρξνλεο & αζύγρξνλεο επηθνηλσλίαο

300,00 €

πληάθηεο επηκνξθσηηθνύ πιηθνύ

1.000,00 €

Β. Τποδομέρ- Γιαμόπθωζη σώπων

600,00 €

Γηακόξθσζε ρώξσλ

0,00 €

Δθηύπσζε επηκνξθσηηθνύ πιηθνύ

350,00 €

Σαρπδξνκηθά έμνδα

50,00 €

Δλεξγεηαθέο αλάγθεο

0,00 €

Δ. Γιάσςζη αποηελεζμάηων ππογπάμμαηορ
Δθηύπσζε ελεκεξσηηθνύ θπιιαδίνπ απνηειεζκάησλ
ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο ησλ
καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ (200 θπι Υ 0,25 €)
Δθηύπσζε ελεκεξσηηθνύ θπιιαδίνπ απνηειεζκάησλ
ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο εθπ/θνύο ηεο εθπ/θήο
πεξηθέξεηαο (150 θπι Υ 1,00 €)
Αληίηππα επηκνξθσηηθνύ πιηθνύ (1 γηα θάζε ζρνιείν
ηεο πεξηθέξεηαο Υ 25 ζρνιεία Υ 15,00 €)

Γηαζέζηκε αίζνπζα
ηνπ ζρνιείνπ.

500,00 €
100,00 €

Μεηαθηλήζεηο επηκνξθσηώλ δηα δώζεο ζπλαληήζεσλ
(8 κεηαθηλήζεηο Υ 80,00 €)

ηεο
ηνπ

200,00 €

Έληππα, γξαθηθή ύιε & ινηπά αλαιώζηκα

Γ. Μεηακινήζειρ

Αμηνπνίεζε
πιαηθόξκαο
ΠΓ.

800,00 €

Αγνξά εμνπιηζκνύ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζύγρξνλεο επηθνηλσλίαο ζην πεξηβάιινλ ηεο εηθνληθήο ηάμεο (θάκεξα, βηληενπξνβνιέαο, ερεία, κηθξόθσλα)
Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζε
επίπεδν ζρνιείνπ

Γ. Αναλώζιμα & Λειηοςπγικά έξοδα

ΠΑΡ/ΔΗ

Καιύπηνληαη από
ηε ρνι. Δπηηξνπή
ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ

640,00 €
640,00 €
575,00 €
50,00 €
150,00 €
375,00 €
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Γεκνζίεπζε απνηειεζκάησλ θαη πιηθνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ πιαηθόξκα επηθνηλσλίαο θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ
Σ. Λοιπέρ δαπάνερ
Γαπάλεο κε πξνζδηνξηδόκελεο εηδηθώο ζε πνζνζηό
έσο 5% επί ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ
ύνολο δαπανών καηηγοπιών Α+Β+Γ+Γ+Δ+Σ

0,00 €

Σερληθόο ππεύζπλνο πιαηθόξκαο.
Γηαρεηξηζηήο ηζηνζειίδαο ζρνιείνπ.

325,00 €
325,00 €
6.540,00 €
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Πίνακαρ 2. Υπονοππογπαμμαηιζμόρ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

Α΄ ΣΡΗΜΖΝΟ

ΔΗΓΟ

ΟΚΣΩΒΡ
1
Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα –
Παξνπζίαζε ησλ Δπηκνξθσηηθώλ Δλνηήησλ.

ΓΕ-*

Παξνπζίαζε ηνπ πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο πιηθνύ θαη
ππνζηήξημεο αιιειεπηδξάζεσλ

ΓΕ-

Δμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο πιηθνύ &
αιιειεπίδξαζεο

Δ-Σ*

1ε Δπηκνξθσηηθή Δλόηεηα

Δ-Σ

ε

ε

2 – 4 Δπηκνξθσηηθέο Δλόηεηεο

Δ-Σ

Γηαρείξηζε πιηθνύ- Γηαδηθαζίεο απηναμηνιόγεζεο ελνηήησλ 1-4 ζην πεξηβάιινλ
Moodle

Α-Α*

Αλαζθόπεζε Δλνηήησλ 1-4

ΓΕ-

ε

ε

5 – 8 Δπηκνξθσηηθέο Δλόηεηεο

Δ-Σ

Γηαρείξηζε πιηθνύ- Απηναμηνιόγεζε ελνηήησλ 4-8

Α-Α

Αλαζθόπεζε Δλνηήησλ 5-8

ΓΕ-

ε

9 – 12
Δλόηεηεο

ε

Δπηκνξθσηηθέο

Γηαρείξηζε πιηθνύ- Απηναμηνιόγεζε ελνηήησλ 9-12

2

3

Β΄ ΣΡΗΜΖΝΟ

ΝΟΔΜΒΡ
4

1

2

3

ΓΔΚΔΜΒΡ
4

1

2

3

ΗΑΝΟΤΑΡ
4

1

2

3

Γ΄ ΣΡΗΜΖΝΟ

ΦΔΒΡΟΤΑΡ
4

1

2

3

4

ΜΑΡΣΗΟ
1

2

3

ΑΠΡΗΛΗΟ
4

1

2

3

ΜΑΪΟ
4

1

2

3

ΗΟΤΝΗΟ
4

1

2

3

4

Δ-Σ
Α-Α
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ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

Α΄ ΣΡΗΜΖΝΟ

ΔΗΓΟ

ΟΚΣΩΒΡ
1
Αλαζθόπεζε Δλνηήησλ 9-12

ΓΕ-

Πξνεηνηκαζία ελεκεξσηηθήο
ζπλάληεζεο γνλέσλ

Γ-ΑΠ*

Πξαγκαηνπνίεζε ελεκεξσηηθήο ζπλάληεζεο γνλέσλ

Γ-ΑΠ

ύληαμε εθζέζεσλ πεξηγξαθηθήο αμηνιόγεζεο καζεηώλ

Δ-ΓΡ*

Γηαδηθαζίεο αλαηξνθνδόηεζεο επί ησλ εθζέζεσλ πεξηγξαθηθήο αμηνιόγεζεο

ΓΕ-

Γηακόξθσζε δηαδηθαζηώλ,
κέζσλ θαη εξγαιείσλ πεξηγξαθηθήο αμηνιόγεζεο

Δ-ΓΡ

Σειηθή δηακόξθσζε δηαδηθαζηώλ, κέζσλ & εξγαιείσλ

ΓΕ-

ύληαμε εθζέζεσλ πεξηγξαθηθήο αμηνιόγεζεο καζεηώλ
Γ΄ ηξηκήλνπ

Δ-ΓΡ

Πξνεηνηκαζία ελεκεξσηηθήο
ζπλάληεζεο γνλέσλ

Γ-ΑΠ

Πξαγκαηνπνίεζε ελεκεξσηηθήο ζπλάληεζεο γνλέσλ

Γ-ΑΠ

Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε εθπ/θνύο.

Γ-ΑΠ

Αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο

ΓΕ-

2

3

Β΄ ΣΡΗΜΖΝΟ

ΝΟΔΜΒΡ
4

1

2

3

ΓΔΚΔΜΒΡ
4

1

2

3

ΗΑΝΟΤΑΡ
4

1

2

3

Γ΄ ΣΡΗΜΖΝΟ

ΦΔΒΡΟΤΑΡ
4

1

2

3

4

ΜΑΡΣΗΟ
1

2

3

ΑΠΡΗΛΗΟ
4

1

2

3

ΜΑΪΟ
4

1

2

3

ΗΟΤΝΗΟ
4

1

2

3

4

*ΓΕ-: Γηα Εώζεο πλάληεζε, Δ-Σ: Δηθνληθή Σάμε, Α-Α: Αζύγρξνλε Αιιειεπίδξαζε, Γ-ΑΠ: Γηάρπζε Απνηειεζκάησλ, Δ-ΓΡ: Δθαξκνγή
Γπαζηεξηνηήησλ.
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4 Συμπέραςμα
Ζ εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο ρξεκαηνδόηεζεο επηηξέπεη ζηε .Μ. λα εληάμεη
ζην ιεηηνπξγηθό ηεο πξνγξακκαηηζκό ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ελόο
θαηλνηόκνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αλακέλεηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηηο κεζόδνπο θαη
ηηο ηερληθέο αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ. Ζ ζπζηεκαηνπνίεζε παξαδεδνκέλσλ
πξαθηηθώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ηνπο ζεκειίσζε
κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ζεσξίαο θαη δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο, εμαζθαιίδεη
ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη ζηόρνη ηνπ νπνίνπ δνκνύληαη επί ηνπ πιαηζίνπ ησλ δπλαηνηήησλ, αδπλακηώλ, επθαηξηώλ θαη απεηιώλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ
ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ. Ο ζαθήο ρξνλνπξνγξακκαηηζκόο, ηα θξηηήξηα επηηεπμηκόηεηαο ησλ ζηόρσλ θαη νη πξνδηαγξαθέο θόζηνπο εμαζθαιίδνπλ θαηά ην δπλαηόλ ηηο νξγαλσηηθέο ζπλζήθεο πνπ επλννύλ ηελ επηηπρεκέλε αιιαγή, πεξηνξίδνληαο θαηά ην δπλαηόλ ηελ αβεβαηόηεηα ή ηελ αληίδξαζε πνπ ελππάξρεη ζε θάζε πεξίζηαζε εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο.
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