Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Στο πλαίσιο της Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και
∆ια Βίου Μάθηση» που χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013, εκπονείται
εξειδικευµένη «Μελέτη αξιολόγησης της µέχρι τώρα πορείας των πράξεων για το
Νέο Σχολείο και εκτίµηση των επιπτώσεων τους, τόσο ως προς την αύξηση της
ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης, όσο και ως προς την καταπολέµηση της
σχολικής διαρροής». Στο πλαίσιο εκπόνησης της µελέτης θα διεξαχθεί έρευνα
πεδίου σε σχέση µε τις παρεµβάσεις του «Νέου Σχολείου». Με την παρούσα
καλείται η σχολική σας µονάδα να συµµετάσχει στην έρευνα αυτή. Στη συνέχεια
παρουσιάζεται συνοπτικά η στρατηγική του Νέου Σχολείου και ακολούθως δίνονται
οδηγίες για τη συµµετοχή σας στην έρευνα.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ «ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»
Το «Νέο Σχολείο» αποτελεί τη στρατηγική προσέγγιση για τη µεταρρύθµιση στην
παιδεία και στοχεύει στην αναµόρφωση του εκπαιδευτικού συστήµατος σύµφωνα
µε τις ανάγκες των µαθητών και των νέων οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών.
Για την εφαρµογή του «Νέου Σχολείου» υλοποιούνται επιλεγµένες δέσµες
δράσεων, που υπηρετούν συνολικά τους εκπαιδευτικούς στρατηγικούς στόχους και
ειδικότερα:
• τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης
• την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συµµετοχής στα
κοινά
• την ενίσχυση της καινοτοµίας και της δηµιουργικότητας
Σύµφωνα, µε το σχέδιο εφαρµογής του Νέου Σχολείου, ξεκινώντας από το 2009,
σταδιακά έγιναν παρεµβάσεις στα προγράµµατα των δηµοτικών σχολείων, ιδίως
των ολοήµερων, µε ειδική έµφαση στον πολιτισµό και µε υποστήριξη της ένταξης
µαθητών από ευάλωτες κοινωνικές οµάδες (ΕΚΟ). Το δεύτερο καθοριστικό βήµα
έγινε µε τη πιλοτική εφαρµογή των νέων προγραµµάτων σπουδών µε ολική
αναµόρφωση του τρόπου λειτουργίας του σχολείου.
Το Σχέδιο Εφαρµογής του Νέου Σχολείου, περιλαµβάνει ένα πλέγµα δράσεων για
την ολοκληρωµένη υποστήριξη των σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι
δράσεις αυτές αφορούν στην:
•
•
•

πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για µαθήµατα αισθητικής αγωγής
όπως καλλιτεχνικά, µουσική, θεατρολογία
σταδιακή εισαγωγή της Αγγλικής στις Α’ και Β’ τάξεις του δηµοτικού
σχολείου
δράση φιλαναγνωσίας στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης για τη δηµιουργική
διαδικασία γνωριµίας των παιδιών µε τη λογοτεχνία
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•

δράση αυτοαξιολόγησης των σχολικών µονάδων για τη συνολική
αποτύπωση και µελέτη βασικών χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού
συστήµατος.

Ειδικότερα, το Νέο Σχολείο υλοποιείται µέσα από τις ακόλουθες δράσεις που
συγχρηµατοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013:
α/
α

Τίτλος ∆ράσης
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ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου
αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισµός
και Ένταξη ΕΚΟ στα ∆ηµοτικά
Σχολεία
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Νέες
Πολιτικές
Ξενόγλωσσης
Εκπαίδευσης
στο
Σχολείο:
Η
εκµάθηση της Αγγλικής σε Πρώιµη
Παιδική Ηλικία
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Στήριξη των Σχολείων µε Ενιαίο
Αναµορφωµένο
Εκπαιδευτικό
Πρόγραµµα

Συνοπτική Περιγραφή
Η ∆ράση αφορά στη πρόσληψη
αναπληρωτών
εκπαιδευτικών
για
µαθήµατα αισθητικής αγωγής όπως
καλλιτεχνικά, µουσική, θεατρολογία στο
πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης των
∆ηµοτικών µε ΕΑΕΠ. Επιπρόσθετα,
καλύπτει
την
απασχόληση
των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη
λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής σε
σχολεία µε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες
(ΡΟΜΑ, Αλλοδαποί κα).
Η ∆ράση στοχεύει στη σταδιακή
εισαγωγή της Αγγλικής στις Α’ και Β’
τάξεις
του
δηµοτικού
σχολείου
κλιµακωτά, στα ολοήµερα σχολεία
ενιαίου αναµορφωµένου εκπαιδευτικού
προγράµµατος ανά την Ελλάδα, ενώ
ταυτόχρονα θα παράγεται το σχετικό
εκπαιδευτικό
υλικό.
Η
Πράξη
περιλαµβάνει
την
εκπόνηση
του
«Προγράµµατος
Εκµάθησης
της
Αγγλικής για την Πρώιµη Ηλικία» και
την πρόσληψη εκπαιδευτικών για την
εφαρµογή του στις Α’ και Β τάξεις του
δηµοτικού.
Η ∆ράση αφορά την ενίσχυση των
∆ηµοτικών
Σχολείων
µε
Ενιαίο
Αναµορφωµένο
Εκπαιδευτικό
Πρόγραµµα (ΕΑΕΠ) µε εµπλουτισµό του
εκπαιδευτικού
δυναµικού
των
∆ηµοτικών
Σχολείων
ΕΑΕΠ
µε
εκπαιδευτικούς ειδίκευσης στη Θεατρική
Αγωγή, στη Μουσική, στα Εικαστικά,
στην Πληροφορική, στα Αγγλικά και
στη Φυσική Αγωγή.
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ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου
αιώνα) – Νέο πρόγραµµα σπουδών
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Νέο Σχολείο (Σχολείου 21ου
αιώνα) Νέο Πρόγραµµα Σπουδών,
Πιλοτική Εφαρµογή
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ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου
αιώνα)
–
Η
Μετάβαση:
Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
νέων ειδικοτήτων και δασκάλων
στα δηµοτικά σχολεία
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Αξιολόγηση
του Εκπαιδευτικού
έργου της σχολικής µονάδας –
∆ιαδικασία Αυτοαξιολόγησης

Συνοπτική Περιγραφή
Η ∆ράση στοχεύει στην εκπόνηση νέου
προγράµµατος
σπουδών
(ΠΣ)
προσχολικής,
πρωτοβάθµιας
και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σύµφωνα
µε τις αρχές του Νέου Σχολείου.
Προβλέπεται
ο
σχεδιασµός
και
δηµιουργία
νέου
υλικού
για
90
Προγράµµατα Α/Βάθµιας και Β/Βάθµιας
εκπαίδευσης.
Η
πιλοτική
εφαρµογή
του
νέου
προγράµµατος σπουδών υλοποιείται σε
188 σχολικές µονάδες (21 νηπιαγωγεία,
99 δηµοτικά, 68 γυµνάσια). Με την
πιλοτική εφαρµογή παρακολουθείται η
πορεία και η αποτελεσµατικότητα της
εισαγωγής
του
συνόλου
των
καινοτοµιών που προβλέπονται στο Νέο
Ολοήµερο Σχολείο (διαφοροποιηµένες
διδακτικές
µέθοδοι,
σύγχρονα
µαθησιακά εργαλεία, νέο µοντέλο
επιµόρφωσης και, κυρίως, η ενεργός
συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων
στην εκπαιδευτική διαδικασία).
Η ∆ράση περιλαµβάνει την υλοποίηση
δράσης/δράσεων επιµόρφωσης (α) των
εκπαιδευτικών που δεν έχουν εµπειρία
διδασκαλίας
στην
πρωτοβάθµια
εκπαίδευση
και
διδάσκουν
στα
ολοήµερα δηµοτικά σχολεία µε ενιαίο
αναµορφωµένο πρόγραµµα (β) των
εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα
προγράµµατα υποδοχής και ένταξης
µαθητών από ΕΚΟ, οι οποίοι δεν
διαθέτουν επαρκή σχετική γνώση και
εµπειρία.
Η ∆ράση έχει ως αντικείµενο τη
συνολική
αποτύπωση
και
µελέτη
βασικών
χαρακτηριστικών
του
εκπαιδευτικού συστήµατος, µε σκοπό τη
βελτίωση
της
ποιότητας
του
εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία της
γενικής εκπαίδευσης
(Προσχολικής,
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας) της
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Τίτλος ∆ράσης

Καινοτόµες
δράσεις
ενίσχυσης
φιλαναγνωσίας των µαθητών

Συνοπτική Περιγραφή
χώρας
καθώς
και
την
αποτελεσµατικότερη
παρακολούθηση
και συνεχή ενηµέρωση συµβατικών
δεικτών εκπαίδευσης και κοινωνικής
ανάπτυξης σχετικά µε τη λειτουργία του
εκπαιδευτικού συστήµατος, που είναι
απαραίτητη για το σχεδιασµό της
εκπαιδευτικής
πολιτικής
του
Υπουργείου. Η πράξη υλοποιείται σε
248 σχολεία Α/Βάθµιας και 198 Γενικά
Λύκεια και ΕΠΑΛ.
Στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης
πραγµατοποιούνται
επισκέψεις
συγγραφέων παιδικών βιβλίων στα
δηµοτικά σχολεία ΕΑΕΠ και ειδικές
ηµερίδες προς εκπαιδευτικούς και
στελέχη εκπαίδευσης για δηµιουργική
διαδικασία γνωριµίας των παιδιών µε τη
λογοτεχνία και την έκφραση. Οι
επισκέψεις αυτές θα πραγµατοποιούνται
κατά το σχολικό ωρολόγιο πρόγραµµα.
Επιπλέον, προβλέπεται η λειτουργία
Λεσχών Ανάγνωσης και η χρήση
ψηφιακών µέσων για την προώθηση
της φιλαναγνωσίας.
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕ∆ΙΟΥ
Για την συγκέντρωση των πληροφοριών σχετικά µε τη επίτευξη των στόχων του
«Νέου Σχολείου» ζητείται η προσωπική άποψη των άµεσα εµπλεκοµένων στην
εφαρµογή των συγκεκριµένων δράσεων, δηλαδή των ∆ιευθυντών των σχολικών
µονάδων, των εκπαιδευτικών καθώς και των γονέων των µαθητών. Το βασικό
εργαλείο για την συλλογή των δεδοµένων είναι το ερωτηµατολόγιο το οποίο θα
συµπληρωθεί ηλεκτρονικά σε κάθε σχολική µονάδα µέσω διαδικτύου. Το
ερωτηµατολόγιο θα πρέπει να συµπληρωθεί:
•
•
•

από τον ∆ιευθυντή του κάθε σχολείου καθώς διαθέτει τη συνολική εικόνα
για την εφαρµογή των αλλαγών κατά τα δύο προηγούµενα σχολικά έτη
από έναν ή περισσότερους εκπροσώπους του Συλλόγου ∆ιδασκόντων
του κάθε σχολείου
από έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του κάθε
σχολείου.

Η συµπλήρωση του Ερωτηµατολογίου βήµα προς βήµα:
Βήµα 1:

Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου αναλαµβάνει να ενηµερώσει α) το
Σύλλογο ∆ιδασκόντων β) το Σύλλογο Γονέων & Κηδεµόνων σχετικά
µε την διεξαγωγή της έρευνας πεδίου και τη διαδικασία συµπλήρωσης
του ερωτηµατολογίου.

Βήµα 2:

Ο ∆ιευθυντής κάθε σχολικής µονάδας θα χρησιµοποιήσει τον
προσωπικό λογαριασµό που διαθέτει για να συνδεθεί στο Πανελλήνιο
Σχολικό ∆ίκτυο και να συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο που
απευθύνεται στους ∆ιευθυντές/Εκπαιδευτικούς των Σχολείων. Το
ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται και ολοκληρώνεται µε
την τελική υποβολή (µε την επιλογή «Submit»).

Βήµα 3:

Οµοίως ο κάθε εκπαιδευτικός µονάδας θα χρησιµοποιήσει τον
προσωπικό λογαριασµό που διαθέτει για να συνδεθεί στο Πανελλήνιο
Σχολικό ∆ίκτυο και να συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο που
απευθύνεται στου ∆ιευθυντές/Εκπαιδευτικούς των Σχολείων. Το
ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται και ολοκληρώνεται µε
την τελική υποβολή (µε την επιλογή «Submit»).
Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός δεν διαθέτει προσωπικό
λογαριασµό στο Σύστηµα, µπορεί να δηµιουργήσει αιτούµενος στο
Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο ακολουθώντας τις οδηγίες της
εφαρµογής.

Βήµα 4:

Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων αφού έχει
ενηµερωθεί από τον ∆ιευθυντή του Σχολείου συµπληρώνει
ηλεκτρονικά το ερωτηµατολόγιο για τους γονείς επιλέγοντας την
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ηλεκτρονική διεύθυνση (url) που θα του υποδειχθεί από τον
∆ιευθυντή. Το ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται και
ολοκληρώνεται µε την τελική υποβολή (µε την επιλογή «Submit»).
Προτείνεται ο ∆ιευθυντής του Σχολείου να παραχωρήσει τον
υπολογιστή του σχολείου στον εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων για
την άµεση συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Εναλλακτικά το
ερωτηµατολόγιο µπορεί να συµπληρωθεί και από τον προσωπικό
υπολογιστή του κάθε εκπροσώπου γονέων

Παρακαλούµε τα ερωτηµατολόγια να συµπληρωθούν µέχρι την 12/03/2013.
Είναι πολύ σηµαντικό να τηρηθεί η ανωτέρω προθεσµία προκειµένου να
ολοκληρωθεί έγκαιρα η έρευνα πεδίου.
Αν θέλετε πρόσθετες διευκρινίσεις ή επεξηγήσεις µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί
µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
evaluation.neosxoleio@gmail.com
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συµµετοχή σας.
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