Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Στο πλαίσιο της Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και
∆ια Βίου Μάθηση» που χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ, εκπονείται εξειδικευµένη
έρευνα πεδίου µε τίτλο «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» µε στόχο την αξιολόγηση των παρεµβάσεων 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 ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι
δράσεις αυτές αφορούν στην:
•
•

•

πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για µαθήµατα αισθητικής αγωγής
όπως καλλιτεχνικά, µουσική, θεατρολογία
δράση αυτοαξιολόγησης των σχολικών µονάδων για τη συνολική
αποτύπωση και µελέτη βασικών χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού
συστήµατος
πιστοποίηση των µαθητών επιπέδου γλωσσοµάθειας και γνώση
τεχνολογιών και πληροφορικής.
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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

Συνοπτική Περιγραφή
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Νέο Σχολείο (Σχολείου 21ου
αιώνα)
Νέο
Πρόγραµµα
Σπουδών,
Πιλοτική
Εφαρµογή

Η ∆ράση αφορά στην πρόσληψη των
εκπαιδευτικών για που συµµετέχουν στη
στην Πιλοτική
Εφαρµογή του Νέου
Προγράµµατος Σπουδών
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Αξιολόγηση
του
Εκπαιδευτικού
έργου
της
σχολικής
µονάδας
–
∆ιαδικασία Αυτοαξιολόγησης

Η ∆ράση αφορά στην αποτύπωση και µελέτη
βασικών
χαρακτηριστικών
του
εκπαιδευτικού συστήµατος, µε σκοπό τη
βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού
έργου σε 198 ∆οµές ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης.
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Πιστοποίηση των µαθητών
της
∆ευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες
Πληροφορικής
και
Επικοινωνίας

Η
∆ράση
αφορά
στην
ανάπτυξη
ολοκληρωµένου συστήµατος πιστοποίησης
µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για
την διάγνωση επάρκειας ικανοτήτων ΤΠΕ σε
δύο επίπεδα, για µαθητές γυµνασίου και
λυκείου αντίστοιχα.

Πρόγραµµα Υποστήριξης των
Εξετάσεων
του
Κρατικό
Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας
µέσα στο Σχολείο

Η ∆ράση αφορά στη περαιτέρω ανάπτυξη
του εθνικού συστήµατος αξιολόγησης και
πιστοποίησης της γνώσης ξένων γλωσσών
και προωθεί την ουσιαστική αξιοποίηση της
πληροφορικής για εκπόνηση
on-line
εξετάσεων
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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 της
διαδικτυακής εφαρµογής του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου. 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 προκείµενου 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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