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ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε  ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ 

ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011) 

 

 

 

1.ΣΟΧΟ ΤΠΟ ΕΜΦΑΗ 

Για τα επόμενα ζνα ζωσ δφο χρόνια ο κφριοσ ςτόχοσ υπό ζμφαςθ κα πρζπει να είναι 

θ ειςαγωγι και θ εφαρμογι των ΝΑΠ και ΝΩΠ ςτα ςχολεία. Παράλλθλα, κα πρζπει 

να περιοριςτοφν άλλεσ δράςεισ από το «λανκάνον» πρόγραμμα. 

 

2.ΣΟ ΕΣΗΙΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  

Πρζπει να περιλαμβάνει τθν ειςαγωγι και τθν εφαρμογι των ΝΑΠ και ΝΩΠ. 

Επομζνωσ, κατά τθ νζα χρονιά πρζπει να αναπτυχκεί ζνα ενιαίο ςχζδιο δράςθσ ςε 

κάκε ςχολείο. Στθν ανάπτυξθ, τθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ του ςχεδίου 

δράςθσ πρζπει να εμπλζκεται όλο το προςωπικό του ςχολείου, να αναπτφςςεται 

κοινό όραμα, να διαςφαλίηεται θ ςυλλογικότθτα ςτθ λιψθ αποφάςεων και κατ’ 

επζκταςθ θ δζςμευςθ όλων για υλοποίθςθ των ςτόχων και του οράματοσ. 

 

3. ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΝΑΠ  

Μήνυμα αιςιοδοξίασ 

Ο κάκε διευκυντισ πρζπει με κάκε ευκαιρία (ςυνεδρίεσ, ςυναντιςεισ κ.ά.) να δίνει 

ςυνεχϊσ ζνα μινυμα αιςιοδοξίασ απζναντι ςτα ΝΑΠ και τα νζα ωρολόγια 

προγράμματα μζςα ςε ζνα κετικό κλίμα που πρζπει να αναπτφςςεται ςε κάκε 

ςχολείο. Αποδζκτεσ αυτϊν των μθνυμάτων πρζπει να είναι όλοι όςοι εμπλζκονται: 

 Εκπαιδευτικοί 

 Μακθτζσ 

 Γονείσ  

αφήσ πολιτική 

 Η πολιτικι του ςχολείου ςε κζματα ΝΑΠ και ΝΩΠ χαράςςεται από το 

διδαςκαλικό ςφλλογο ωσ το ανϊτατο ςϊμα λιψθσ αποφάςεων ςφμφωνα με 
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τουσ Κανονιςμοφσ Λειτουργίασ των Σχολείων και τισ οδθγίεσ που δίνονται 

από το Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ. 

 Ξεκακάριςμα από μζρουσ τθσ διεφκυνςθσ των κεμάτων εκείνων που είναι 

διαπραγματεφςιμα και αυτϊν που δεν είναι διαπραγματεφςιμα, ϊςτε οι 

αποφάςεισ που κα λαμβάνονται και θ πολιτικι που κα αναπτφςςεται ςτθ 

ςχολικι μονάδα να μθν αντιςτρατεφονται τισ αποφάςεισ και τθν 

εκπαιδευτικι πολιτικι του Υπουργείου. 

 Θα πρζπει να καταβάλλεται ςυςτθματικι προςπάκεια εμπλοκισ όλων των 

εκπαιδευτικϊν ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων ςχετικά με τθν εφαρμογι 

των ΝΑΠ και ΝΩΠ, ϊςτε να δθμιουργοφνται ςυνκικεσ και προχποκζςεισ 

αφοςίωςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτθν κοινι προςπάκεια για ειςαγωγι των 

αλλαγϊν που προωκοφνται. 

 Ο διδαςκαλικόσ ςφλλογοσ χαράςςει και εφαρμόηει ςαφι κοινι πολιτικι ςτα 

ΝΑΠ και υιοκετεί κοινι γλϊςςα ςε κζματα ενθμζρωςθσ (γονιϊν, μακθτϊν). 

 Σαφινεια πολιτικισ ςε επιμζρουσ κζματα αλλαγϊν που ειςάγει θ εφαρμογι 

των ΝΑΠ-ΝΩΠ όπωσ είναι θ διανομι των τάξεων, ο υπεφκυνοσ τάξθσ, 

εμπζδωςθ και  θ κατ’ οίκον εργαςία. 

 

4.ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ  

Σε κάκε ςχολικι μονάδα ο ςυντονιςμόσ τθσ ειςαγωγισ και τθσ εφαρμογισ των ΝΑΠ 

πρζπει να λειτουργεί ςε διάφορα επίπεδα: 

1. Συντονιςτικι ομάδα ςχολικισ μονάδασ για το ΝΑΠ. Σε αυτι τθν ομάδα κα 

πρζπει να ςυμμετζχουν ζνα ι δφο μζλθ από τθ διευκυντικι ομάδα του 

ςχολείου κακϊσ και αρικμόσ εκπαιδευτικϊν. 

2.  Μεταξφ των υπεφκυνων δαςκάλων των αδελφϊν τμθμάτων τθσ ίδιασ τάξθσ. 

3. Μεταξφ των δαςκάλων, που διδάςκουν το ίδιο κζμα. 

Είναι ςθμαντικό όπωσ θ κάκε ςυντονιςτικι ομάδα ζχει τακτικό χρόνο για ςυνεδρίεσ. 

 

5.ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ: ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ  

Α. Ενημζρωςη προςωπικοφ 

Ο διευκυντισ πρζπει να φροντίςει για τθν επαρκι ενθμζρωςθ των 

εκπαιδευτικϊν για τισ αλλαγζσ που φζρνουν τα ΝΑΠ: 
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 Η ενθμζρωςθ πρζπει να γίνει πριν από το κλείςιμο των ςχολείων και τθ 

λιξθ τθσ τρζχουςασ ςχολικισ χρονιάσ ςε ςυνεδρίεσ προςωπικοφ. Τθν 

ενθμζρωςθ πρζπει να κάνουν τόςο οι διευκυντζσ των ςχολείων όςο και 

οι εκπαιδευτικοί που παρακολοφκθςαν ςεμινάρια επιμόρφωςθσ. Επίςθσ, 

μπορεί να γίνει διανομι του υλικοφ που ζχουν πάρει οι διευκυντζσ κατά 

τθν πρόςφατθ επιμόρφωςι του και από εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου 

που ςυμμετζχουν ςτο «μπόλιαςμα». 

 Κατά τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ. 

 Συηιτθςθ των ειςθγιςεων και των προβλθματιςμϊν των εκπαιδευτικϊν 

και αποςαφινιςθ κεμάτων που οι εκπαιδευτικοί κεωροφν ςθμαντικά 

όπωσ είναι: το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι αλλαγζσ ςτα διάφορα 

μακιματα, ο υπεφκυνοσ τάξθσ, θ εμπζδωςθ, θ ειςαγωγι των αγγλικϊν 

ςτισ μικρζσ τάξεισ, ζγκαιρθ παραλαβι υλικοφ κ.ά. 

 Εξοικονόμθςθ χρόνου με τθν αξιοποίθςθ του θλεκτρονικοφ δικτφου και των 

ςχολικϊν πινακίδων για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ του προςωπικοφ για τισ 

διαδικαςίεσ και το περιεχόμενο τθσ αλλαγισ.  

 

Β. Διαχείριςη προςωπικοφ 

 Η δζςμευςθ όλων για ςυλλογικι προςπάκεια να λειτουργεί ωσ 

καταλφτθσ ςε πικανζσ αντιδράςεισ. 

 Χριςθ επιχειρθμάτων για να πειςκοφν όςοι αντιδροφν και όχι μετάκεςθ 

ευκυνϊν. 

 Συνεχισ επιδίωξθ για εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με όλουσ. 

 Ακριβοδίκαιοσ διευκυντισ με αποφάςεισ που χαρακτθρίηονται από 

αντικειμενικότθτα, αμερολθψία και δικαιοςφνθ.  

 Αξιοποίθςθ/εμπλοκι όλου του προςωπικοφ – Καταμεριςμόσ εργαςίασ: 

βοθκοί διευκυντζσ, ςυντονιςτζσ μακθμάτων, ειδικοί δάςκαλοι, μζντορεσ, 

εκπαιδευτικϊν που ενδιαφζρονται και ζχουν θγετικζσ ικανότθτεσ κ.ά. 

 Κατάλλθλθ αξιοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν που ζχουν εμπλακεί ςτθν 

επιμόρφωςθ και ςτθ δοκιμαςτικι εφαρμογι των ΝΑΠ. 
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  Ο διευκυντισ χρειάηεται να γνωρίςει πρϊτα καλά το προςωπικό του 

ςχολείου πριν προχωριςει ςτθν κατανομι εργαςίασ, κακθκόντων και 

ρόλων. 

 Αποςαφινιςθ των κριτθρίων για τθν ανάλθψθ υπεφκυνου τάξθσ, θ οποία 

γίνεται ζγκαιρα ςε ςυνεδρία προςωπικοφ. Ζτςι, αναμζνεται να μειωκοφν 

ι και να εξαλειφκοφν οι ανθςυχίεσ και οι αντιδράςεισ των 

εκπαιδευτικϊν. Επίςθσ, ο διευκυντισ κα πρζπει να ςυηθτιςει ςε 

ξεχωριςτζσ ςυναντιςεισ με όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ τισ προτιμιςεισ 

και τισ απόψεισ τουσ για τθ διανομι των τάξεων και ιδιαίτερα του 

υπεφκυνου τάξθσ.  

 Κακθμερινι ςτιριξθ του προςωπικοφ. Συςτθματικι ςτιριξθ από τθ 

διευκυντικι ομάδα για μείωςθ του άγχουσ, ενκάρρυνςθ και τόνωςθ τθσ 

αυτοπεποίκθςθσ  των εκπαιδευτικϊν.  

 Να δοκοφν κίνθτρα τόςο ςτουσ υπεφκυνουσ των τάξεων όςο και ςτουσ 

υπόλοιπουσ εκπαιδευτικοφσ. 

 Ανάπτυξθ διαπροςωπικϊν ςχζςεων και δθμιουργία κετικοφ κλίματοσ ςτθ 

ςχολικι μονάδα. 

 

Γ. Επιμόρφωςη προςωπικοφ 

Η επιμόρφωςη πρζπει να γίνεται ςε δύο επίπεδα: (α) Το ομαδικό, με 

επιμόρφωςθ όλων από επικεωρθτζσ/ειδικοφσ/ςυμβοφλουσ  με βάςθ κοινά 

αποδεκτζσ ανάγκεσ, και (β) Το ατομικό, με βάςθ τισ ξεχωριςτζσ επαγγελματικισ 

ανάγκεσ του κάκε εκπαιδευτικοφ. Οι δράςεισ τθσ επιμόρφωςθσ μποροφν αν 

περιλαμβάνουν: 

 Ανταλλαγζσ επιςκζψεων και διδακτικοφ υλικοφ/ιδεϊν/πρακτικϊν μεταξφ 

ςυναδζλφων. Οι ανταλλαγζσ επιςκζψεων μποροφν να περιλαμβάνουν 

ςυνδιδαςκαλίεσ και παρακολοφκθςθ δειγματικϊν μακθμάτων. 

 Αξιοποίθςθ των ςχολικϊν ςυμβοφλων για κάκε γνωςτικό αντικείμενο. (π.χ. 

δειγματικά μακιματα). 

 Αξιοποίθςθ ςυναδζλφων με ειδικζσ γνϊςεισ/προςόντα/ενδιαφζροντα ςε 

δειγματικά μακιματα και ςυντονιςμό ςε ςχολικό επίπεδο. 
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 «Ομαδοποίθςθ» μακθμάτων, τα οποία να διδάςκει το ίδιο πρόςωπο. Π.χ. 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά κζματα. 

 Ο διευκυντισ μπαίνει ςτισ τάξεισ, ςτθρίηει, ενκαρρφνει, κατευκφνει, 

εμψυχϊνει - «management by walking around” 

6.ΣΡΑΠΕΖΑ ΤΛΙΚΟΤ 

 Δθμιουργία τράπεηασ υλικοφ ςε ςχολικι βάςθ. 

 Τα μακιματα «μπολιάςματοσ» που είναι οπτικογραφθμζνα να αναρτθκοφν 

θλεκτρονικά για να ζχουν όλοι τθ δυνατότθτα να τα παρακολουκιςουν. 

 

7.ΕΜΠΕΔΩΗ 

 Παρακολοφκθςθ τθσ ειςαγωγισ και τθσ εφαρμογισ τθσ εμπζδωςθσ κακϊσ 

και των αποτελεςμάτων τθσ.  Η παρακολοφκθςθ πρζπει να γίνεται ςε 

επίπεδο διευκυντι/διευκυντικισ ομάδασ. Συςτινεται θ δθμιουργία 

φακζλου εμπζδωςθσ, ϊςτε να είναι δυνατι θ πλιρθσ αξιοποίθςθ των 

περιόδων τθσ εμπζδωςθσ. 

 Λειτουργία τράπεηασ υλικοφ για τθν εμπζδωςθ. 

 Καταγραφι ιδεϊν και ειςθγιςεων για τθν αξιοποίθςθ των περιόδων τθσ 

εμπζδωςθσ. 

 Συμπερίλθψθ του προγραμματιςμοφ τθσ εμπζδωςθσ ςτο δεκαπενκιμερο 

προγραμματιςμό όςων εκπαιδευτικϊν είναι υπεφκυνοι για τθν εμπζδωςθ. 

 Εφαρμογι από όλουσ τουσ δαςκάλουσ τθσ κοινισ πολιτικισ ςε κζματα 

εμπζδωςθσ.  

 

8.ΔΙΚΣΤΩΗ ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ 

Να οργανωκεί ςφςτθμα δικτφωςθσ μεταξφ των ςχολείων με ςκοπό το ςυντονιςμό 

και τθν ςυνεργαςία των ςχολείων ςε κζματα ειςαγωγισ και εφαρμογισ των ΝΑΠ. Η 

ομαδοποίθςθ των ςχολείων μπορεί να γίνει είτε με κριτιριο τθσ τοποκεςία 

(γειτονικά ςχολεία) είτε μεταξφ των ςχολείων για τα οποία είναι υπεφκυνοι οι 

επικεωρθτζσ. Το δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει: 

 Τακτικζσ ςυναντιςεισ/ςυνεδρίεσ όπωσ για παράδειγμα μεταξφ: (α) των 

διευκυντϊν των ςχολείων (π.χ. ςε εβδομαδιαία ι δεκαπενκιμερθ βάςθ), 

ςτισ οποίεσ μποροφν να ςυμμετζχουν και επικεωρθτζσ και (β) μεταξφ 
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δαςκάλων που διδάςκουν το ίδιο μάκθμα ι είναι υπεφκυνοι για τισ ίδιεσ 

τάξεισ. 

 Σφςτθμα ανταλλαγισ υλικοφ, εμπειριϊν και ειςθγιςεων μεταξφ των 

ςχολείων για κζματα και προβλιματα που παρουςιάηονται. 

 Ανταλλαγι επιςκζψεων μεταξφ των εκπαιδευτικϊν αυτϊν των ςχολείων. 

 

9.ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΩΝ ΓΟΝΙΩΝ 

 Να γίνουν ζγκαιρα ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ (από τισ πρϊτεσ θμζρεσ 

λειτουργίασ των ςχολείων).  Θα ιταν χριςιμο όπωσ ο ίδιοσ διευκυντισ του 

ςχολείου ενθμερϊςει ςε κοινι ςυγκζντρωςθ όλουσ τουσ γονείσ, ϊςτε να 

υπάρχει κοινι γλϊςςα. Μποροφν να καλεςτοφν και εξωτερικοί παράγοντεσ 

(π.χ. ςφμβουλοι, επικεωρθτζσ κ.ά.) Επίςθσ, μποροφν να γίνουν και 

ςυγκεντρϊςεισ κατά τάξεισ όπου οι εκπαιδευτικοί μποροφν να ενθμερϊςουν 

πιο αναλυτικά τουσ γονείσ των μακθτϊν τουσ. 

 Επιςκζψεισ των γονιϊν ςτισ τάξεισ των παιδιϊν τουσ, για να 

παρακολουκιςουν μακιματα, ιδιαίτερα ςε νζα μακιματα του αναλυτικοφ 

προγράμματοσ. 

 Να δοκεί από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ γραπτό ενθμερωτικό υλικό 

ςτουσ γονείσ. 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ το ςχολείο να ενθμερϊνει τουσ γονείσ 

τόςο προφορικά όςο και γραπτά (π.χ. μζςω των ενθμερωτικϊν δελτίων του).  

 

10.ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ 

 Να οργανωκεί και εφαρμοςτεί ςφςτθμα καταγραφισ/παρακολοφκθςθσ τθσ 

προόδου ςτθν ειςαγωγι και εφαρμογι των ΝΑΠ. 

 Να ςυηθτείται θ εφαρμογι των ΝΑΠ ςτισ διάφορεσ ςυντονιςτικζσ επιτροπζσ 

κακϊσ και ςε ςυνεδρίεσ προςωπικοφ. 

 Ανάπτυξθ δοκιμίων αξιολόγθςθσ 

 Αξιολόγθςθ – αναςτοχαςμόσ ςτο τζλοσ κάκε τριμινου. 

 


