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ΜΟΝΑΓΑ  

 
Οη εηζεγήζεηο, πνπ παξνπζηάδνληαη πην θάησ απνζθνπνύλ ζην λα 
πξνθαιέζνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκό θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην έλαπζκα ηεο 
ζπδήηεζεο ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα, ώζηε λα αλαδεηεζνύλ, λα αλαπηπρζνύλ 
θαη λα πινπνηεζνύλ νη θαηαιιειόηεξεο πξνο εθαξκνγή ηδέεο, αλάινγα κε ηηο 
ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Κξίλεηαη 
απαξαίηεην όπσο ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα πηνζεηεί κηα δνκεκέλε δηαδηθαζία, ε 
νπνία λα ζπλάδεη κε ηηο ζύγρξνλεο επηζηεκνληθέο ηάζεηο θαη ηηο δηεζλείο 
επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο. Δίλαη ζεκαληηθό λα ππάξρεη ζπιινγηθόηεηα 
(ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ησλ καζεηώλ, ησλ γνλέσλ, ησλ 
επηζεσξεηώλ, θ.ά.) ζε όια ηα ζηάδηα. Μηα ελδεηθηηθή δηαδηθαζία 
παξνπζηάδεηαη πην θάησ: 
 
Διάγραμμα: Προτεινόμενη διαδικαςία πζντε ςταδίων 

 
 

ηάδιο 1: ςλλογή και ανάλςζη δεδομένων για διάγνωζη αναγκών 
 
Σην πξώην ζηάδην, πνπ ρξνληθά πξέπεη λα νινθιεξώλεηαη ηνλ πξώην κήλα 
ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, γίλεηαη ε ζπιινγή θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα 
ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηνπ ζρνιηθνύ έξγνπ. Σην ζηάδην απηό ζα πξέπεη λα 
απαληεζνύλ ζεκαληηθέο εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηνπ 
ζρνιηθνύ έξγνπ. Δλδεηθηηθά: 
 Πνηα είλαη ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ ζρνιείνπ καο; 
 Πνηα ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ καο ρξεηάδνληαη βειηίσζε;  

 
Γηα δηεπθόιπλζε ησλ ζρνιείσλ ππάξρεη ήδε αλαξηεκέλν ζρεηηθό πιηθό ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Π.Ι. (www.pi.ac.cy) θάησ από ηνλ ζύλδεζκν Επαγγελμαηική 

Στάδιο 2
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Μάθηζη Εκπαιδευηικών, όπνπ παξνπζηάδνληαη  ελδεηθηηθά εξγαιεία 
δηάγλσζεο αλαγθώλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο. Έηζη, αλακέλεηαη λα γίλεη ε 
δηάγλσζε ησλ αλαγθώλ θαη κέζα από απηήλ λα δηαζπλδεζνύλ νη αλάγθεο 
κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε όια ηα άιια δεδνκέλα ηνπ ζρνιείνπ.  
 
 
ηάδιο 2: Ιεπάπσηζη αναγκών και καθοπιζμόρ μικπού απιθμού ζηόσων 
 
Αξρηθά, γίλεηαη ηεξάξρεζε ησλ αλαγθώλ, ώζηε λα εληνπηζηνύλ νη 
ζεκαληηθόηεξεο αλάγθεο.  Σηε ζπλέρεηα, θαη κε βάζε απηέο,  θαζνξίδνληαη νη 
ππό έκθαζε ζηόρνη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δίλαη ζεκαληηθό λα θαζνξηζηεί 
κηθξόο αξηζκόο ζηόρσλ, ώζηε απηνί λα είλαη πινπνηήζηκνη. Τν ζηάδην απηό ζα 
πξέπεη λα νινθιεξώλεηαη κέρξη ην ηέινο Σεπηεκβξίνπ. Δλδεηθηηθά εξσηήκαηα 
γηα θαζνξηζκό ησλ ππό έκθαζε ζηόρσλ: 
 Πνην ζέκα/δήηεκα/θαηάζηαζε απαζρνιεί έληνλα ην ζρνιείν θαη 

δπζθνιεύεη ηελ εξγαζία ηνπ;  
 Πώο κπνξνύλ λα ελδπλακσζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί, γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ απηό ην δήηεκα;  
 

Τν ηειεπηαίν εξώηεκα δηαζπλδέεη νπζηαζηηθά ηελ  επηινγή δεηεκάησλ πνπ ζα 
ηεζνύλ σο πξνηεξαηόηεηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηελ Δπαγγεικαηηθή 
Μάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πνιηηηθήο,  
ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ 
(Αύγνπζηνο 2015, Ινύιηνο 2017).  
 
 
ηάδιο 3: Ανάπηςξη Δνιαίος σεδίος Βεληίωζηρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ 
 
Με βάζε ηνπο ππό έκθαζε ζηόρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα βειηίσζε, 
αλαπηύζζεηαη ην Δληαίν Σρέδην Βειηίσζεο ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο. Απηό ζα 
απνηειεί ην έγγξαθν, ην νπνίν ζα θαζνξίδεη μεθάζαξα ηε ζηξαηεγηθή ηελ 
νπνία πξνηίζεηαη λα αθνινπζήζεη ην ζρνιείν, κε ζθνπό ηελ επίηεπμε 
ζπλερνύο βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο. Σεκεηώλεηαη όηη ν ζρεδηαζκόο ηεο  
Δπαγγεικαηηθήο Μάζεζεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη ζην 
Δληαίν Σρέδην Βειηίσζεο ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο. Κάζε ζρνιείν ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν έληππν ζρεδίνπ βειηίσζεο πνπ επηζπλάπηεηαη 
σο Παξάξηεκα Γ. Σηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο ηνπ Δληαίνπ 
Σρεδίνπ Βειηίσζεο εκπιέθεηαη νιόθιεξε ε ζρνιηθή κνλάδα, ελώ ηε γεληθή 
επζύλε ηεο παξαθνινύζεζεο θαη πινπνίεζεο ηελ έρεη ν Γηεπζπληήο ηεο 
Σρνιηθήο Μνλάδαο.  Όζνλ αθνξά ζην επηκέξνπο δήηεκα ηνπ Σρεδίνπ 
Δπαγγεικαηηθήο Μάζεζεο, ηελ επζύλε έρεη ν/ε Σπληνληζηήο/ζηξηα 
Δπαγγεικαηηθήο Μάζεζεο, σο κέξνο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. Τν ζηάδην απηό 
ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ην αξγόηεξν κέρξη ηα κέζα Οθησβξίνπ. 
 
 
ηάδιο 4: Δθαπμογή Δνιαίος σεδίος Βεληίωζηρ και παπακολούθηζη 
πποόδος 
 
Αξρίδεη ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ βειηίσζεο θαη γίλεηαη παξαθνινύζεζε ηεο 
παξέκβαζεο. Σηόρνο είλαη ε έγθαηξε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε ιήςε 

http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=1581&Itemid=456&lang=el
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δηνξζσηηθώλ κέηξσλ, έηζη ώζηε λα βειηηώλεηαη ην ζρέδην δξάζεο ζε ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα. Τν ζηάδην ηεο εθαξκνγήο αξρίδεη άκεζα κε ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ πξνεγνύκελνπ ζηαδίνπ θαη νινθιεξώλεηαη κε ηε ιήμε ηεο 
ρξνληάο. 
 
 
ηάδιο 5: Σελική εκηίμηζη ηηρ πποόδος και αναζηοσαζμόρ 
 
Σην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο παξέκβαζεο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ιήμε 
ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζα δηελεξγείηαη εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δξάζεσλ 
ζηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ. Τα απνηειέζκαηα ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηε 
ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά, αλάινγα κε ηνπο ππό 
έκθαζε λένπο ζηόρνπο: (α) είηε γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ ίδηνπ Σρεδίνπ Βειηίσζεο 
(απηνύζηνπ ή αλαζεσξεκέλνπ), ζηελ πεξίπησζε πνπ παξακείλνπλ νη ίδηνη 
ζηόρνη (β) είηε γηα αληηθαηάζηαζή ηνπ κε λέν Σρέδην Βειηίσζεο, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ηεζνύλ δηαθνξεηηθνί ζηόρνη. Σπζηήλεηαη ε ζπγγξαθή κηαο 
ζύληνκεο ηειηθήο έθζεζεο, ε νπνία ζα βνεζήζεη ζηελ θαηαγξαθή ηεο 
εθηίκεζεο ηεο πξνόδνπ πνπ πξνέθπςε από ηελ εθαξκνγή ηνπ Δληαίνπ 
Σρεδίνπ Βειηίσζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Έηζη, ζα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε 
έθζεζε απηή γηα ζθνπνύο βειηίσζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 


