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Διευθυντές/τριες

Σύντομη επισκόπηση
των θεματικών του
SEBI

❖ Ταυτοποίηση

και
προσδιορισμός του
Συμφέροντος του Παιδιού στο
σχολείο: Αποτελεσματικές
πρακτικές παρατήρησης &
Πρωτόκολλο αξιολόγησης για
την αξιολόγηση πρακτικών του
Συμφέρον του Παιδιού στο
σχολείο
❖ Καθιέρωση πρακτικών
συνεργασίας μεταξύ των
εκπαιδευτικών, του διευθυντή
και άλλων υποστηρικτικών
εμπειρογνωμόνων (π.χ.
ψυχολόγων) για τη διασφάλιση
του BIC στο σχολείο
❖ Συνεργασία με τους γονείς για
να εξασφαλιστεί το Συμφέρον
του Παιδιού
❖ Καθιέρωση διαδικασιών για τη
διασφάλιση του BIC πέραν του
σχολικού περιβάλλοντος.
Συνεργασία με διάφορους
εξωτερικούς συνεργάτες

Εκπαιδευτικούς
❖Η

Διασφάλιση του
Συμφέροντος του Παιδιού με
τη Συμμετοχή των Παιδιών στη
βάση της Προσέγγισης των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
❖ Η συμμετοχή των παιδιών στην
διαδικασία διασφάλισης του
καλυτέρου συμφέροντος του
παιδιού: Διαδικασίες και
πρακτικές
❖ Εγκαθίδρυση διαδικασιών για
τη διασφάλιση του
Συμφέροντος του Παιδιού εντός
της τάξης
❖ Η Αρχή της Διασφάλισης του
Συμφέροντος του Παιδιού σε
περιπτώσεις παραβατικής
συμπεριφοράς στο σχολείο
❖ Κτίζοντας και προωθώντας ένα
θετικό σχολικό περιβάλλον για
τα παιδιά από μη προνομιούχα
σπίτια και γειτονιές ως ένας
προστατευτικός παράγοντας
(υποστηρικτικός
εκπαιδευτικός)

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα εκμάθησης του SEBI

Πώς το SEBI μπορεί να
βοηθήσει τους
εκπαιδευτικούς σε
προσωπικό επίπεδο

•

Στο πλαίσιο του έργου έχει αναπτυχθεί μια σειρά
από διαδραστικές ενότητες ασύγχρονης τηλεμάθησης
για εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων σε έξι
γλώσσες.

•

Η πλατφόρμα εκμάθησης περιλαμβάνει διαδικτυακά
μαθήματα για εκπαιδευτικούς και διευθυντές. Κάθε
μάθημα περιλαμβάνει γενικούς σκοπούς, στόχους και
εκπαιδευτικό υλικό για αυτοδύναμη μάθηση. Τα
θέματα και το περιεχόμενο έχουν επιλεγεί
προσεκτικά έτσι ώστε να πληρούν τις βασικές αξίες
που σχετίζονται με την προώθηση του συμφέροντος
του παιδιού.

•

Τα διαδικτυακά μαθήματα είναι ανοιχτά και διαθέσιμα
για όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους
ενδιαφερόμενους φορείς που επιθυμούν να
βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και
ικανότητες σχετικά με τις μεθόδους κοινωνικής
ένταξης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

❖ Μπορείτε να κάνετε
άμεσα εγγραφή
ακολουθώντας τον
σύνδεσμο https://sebierasmus.eu

Ανάπτυξη πλάνου σχολικής βελτίωσης

Πώς το SEBI μπορεί να
βοηθήσει εκπαιδευτικούς
σε επίπεδο σχολικής
μονάδας

o

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσης σε
επίπεδο σχολείου για την προώθηση του
συμφέροντος του παιδιού
o

o

Κάθε σχολείο αναμένεται να αναπτύξει ένα σχέδιο
δράσης, το οποίο θα προσαρμόσουν και θα
υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στις τάξεις τους
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες
των μαθητών τους.

Υποστήριξη σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών
o

Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και υλοποίησης του
σχεδίου οι εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν την
υποστήριξη των εταίρων με σκοπό την επιτυχή
υλοποίηση και παρακολούθηση του σχεδίου
δράσης.

Έμφαση στις ανάγκες των σχολικών μονάδων σε σχέση
με την προώθηση του καλύτερου συμφέροντος του
παιδιού

Τι είναι το σχέδιο δράσης;
o Βοηθά στον προγραμματισμό του τρόπου επίλυσης ενός
προβλήματος ή μιας πρόκλησης εστιάζοντας σε
συγκεκριμένους στόχους.
o Βήμα προς βήμα ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (Champion, 2001)
o Ένας ολοκληρωμένος τρόπος παρακολούθησης της
αλλαγής και της προόδου μιας σειράς από δράσεις
(NCIPP, 2011)
o Αναγνωρίζει τη σημασία της χρήσης πολλαπλών πηγών
και τρόπων ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων
σχετικά με την πρόοδο και τη βελτίωση της ομάδας
στόχου (NCIPP, 2011)

Πρόγραμμα Συναντήσεων
Σύντομη παρουσίαση του περιεχομένου κάθε συνεδρίας προκειμένου να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες σχετικά
με τη δομή και τους τομείς εστίασης της εκπαίδευσης.
Συνάντηση 1:
Καθορίζοντας το θέμα
εστίασης
Συνάντηση 2:
Αναπτύσσοντας το
σχέδιο δράσης
Συνάντηση 3-4:
Επίβλεψη, Αξιολόγηση
και Αναστοχασμός

Συνάντηση 5: Τελική
αξιολόγηση

• παρουσίαση έργου/ σκεπτικού (μοντέλο SEBI)
• πληροφορίες εκπαίδευσης
• εισαγωγή στο καλύτερο συμφέρον του παιδιού (best interest of the
child)
• καθορισμός προτεραιοτήτων
• επεξήγηση των στοιχείων ενός σχεδίου δράσης
• ανάπτυξη ατομικού σχεδίου δράσης

• αναγνώριση πιθανών περιορισμών στις δραστηριότητες που έχουν
εφαρμοστεί
• παροχή προτάσεων για βελτίωση και σχολιασμός –συζήτηση από
εμπειρίες συναδέλφων
• προβληματισμός σχετικά με το σχέδιο δράσης και αναθεώρηση του
• Συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τις επιτυχείς δράσεις
και στόχους καθώς και για δράσεις που δεν επιτεύχθηκαν ή
χρειάζονται βελτίωση
• Θέσπιση σχεδίου συνέχειας (σχέδιο εκμετάλλευσης / βιωσιμότητας /
νέος κύκλος)

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 1

Καθορίζοντας
το θέμα

Δραστηριότητα γνωριμίας ομάδας με
κριτικό φίλο

Συνάντηση 1:
Αποφασίζοντας το θέμα

Χρησιμοποιώντας δραστηριότητας «ice-breaker»
➢ Παρουσίαση του εαυτού μας
➢
➢
➢
➢

Ενδιαφέροντα
Εμπειρία
Εξειδίκευση
Δυνατά στοιχεία χαρακτήρα

➢ Γενικές πληροφορίες για το σχολείο
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Μέγεθος σχολείου
Περιοχή
Χρόνια εργασίας στο συγκεκριμένο σχολείο
Ιδιαιτερότητες (ΚΟΕ, παραβατικότητα, κτλ)
Εκπαιδευτικό και άλλο προσωπικό
Όραμα / Φιλοσοφία

➢ Γενικές πληροφορίες για τη τάξη
➢
➢
➢
➢

Ηλικιακή ομάδα
Αριθμός παιδιών
Ιδιαιτερότητες (πχ. αλλόγλωσσα, αναπηρίες, κτλ)
Ενδιαφέροντα παιδιών

1.

Δραστηριότητα για εντοπισμό πιθανών θεμάτων
προκειμένου να προωθηθεί το καλύτερο
συμφέρον του παιδιού στο σχολείο/τάξη.

2.

Συζήτηση με τους συμμετέχοντες και καθοδήγηση
ώστε να θέσουν προτεραιότητες.

3.

Οριστικοποίηση του θέματος. Συζήτηση με
ολόκληρη την ομάδα δίνοντας στους
συμμετέχοντες την ευκαιρία να μοιραστούν με
τους συναδέλφους τους τις σκέψεις τους μετά τη
δραστηριότητα SWOT προκειμένου να
οριστικοποιηθεί το θέμα του σχεδίου δράσης.

❖

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης οι
εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν καθοδήγηση από τον
αρμόδιο εταίρο-επιμορφωτή λειτουργώντας ως
κριτικός φίλος.

Συνάντηση 1:
Καθορισμός προτεραιοτήτων για
την προώθηση του Καλύτερου
Συμφέροντος του Παιδιού

Συνάντηση 2

Αναπτύσσοντας
Σχέδιο Δράσης

Συνάντηση 2
Αναπτύσσοντας σχέδιο δράσης

✓ Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης οι εκπαιδευτικοί θα
γνωρίσουν τα κύρια στοιχεία ενός σχεδίου δράσης.

✓ Αναμένεται να εργαστούν με διαδραστικό τρόπο με την
υποστήριξη του επιμορφωτή και βήμα-βήμα να αναπτύξουν το
σχέδιο δράσης που θα αντανακλά στο θέμα που αποφάσισαν να
εστιάσουν στην Συνάντηση 1.

Στοιχεία ενός
σχεδίου δράσης
✓ Περιοχή Εστίασης
✓ Στόχοι
✓ Δράσεις/Ενέργειες
✓ Συμμετέχοντες / Εμπλεκόμενοι
✓ Λίστα με αποτελέσματα δράσεων
✓ Χρονικό πλαίσιο
✓ Πηγές (Υλικές και Άυλες)

✓ Αναστοχασμός / Αυτοαξιολόγηση

1. Καθορισμός των στόχων

Βήματα ανάπτυξης
σχεδίου δράσης

2. Εντοπισμός και Καταγραφή των
ενεργειών/ δράσεων και περιγραφή των
παραδοτέων

3. Ιεράρχηση της προτεραιότητας των
δράσεων, καθορισμός χρονοδιαγράμματος

4. Εντοπισμός αναγκών σε πόρους-πηγές

5. Αναστοχασμός/Αυτοαξιολόγηση

1. Καθορισμός των στόχων
Οι στόχοι θα πρέπει να επικεντρώνονται στο πιο σημαντικό
αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί ή στο όφελος που θα
προκύψει από την εφαρμογή ενός Σχεδίου Δράσης.
Κατά τον καθορισμό των στόχων, χρησιμοποιήστε τα κριτήρια
SMART:
1. Συγκεκριμένοι
2. Μετρήσιμοι
3. Ρεαλιστικοί
4. Εφικτοί
5. Χρονικά επιτεύξιμοι

1. Καθορισμός των
στόχων

Παραδείγματα περιοχών εστίασης:
1. Καθιέρωση πρακτικών συνεργασίας μεταξύ
εκπαιδευτικών, διευθυντικής ομάδας και άλλων
υποστηρικτικών εμπειρογνωμόνων για την
διασφάλιση του BIC στο σχολείο.
2. Καθιέρωση διαδικασιών για την προώθηση του BIC
εντός της τάξης.

Παραδείγματα στόχων:
1. Βελτίωση της επίδοσης των μαθητών λαμβάνοντας
υπόψη τις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες.

2. Βελτίωση των δεξιοτήτων διδασκαλίας σχετικά με τον
τρόπο αντιμετώπισης των μαθητών με διαφορετικές
μαθησιακές ανάγκες.

2. Εντοπισμός και καταγραφή των δράσεων
Δράσεις/Ενέργειες: Οι τρόποι, οι
πρωτοβουλίες, οι αλλαγές, οι προσπάθειες με
τις οποίες επιτυγχάνονται και αξιολογούνται
οι στόχοι.

Οι εκπαιδευτικοί με τη βοήθεια του επιμορφωτή
αναμένεται να προτείνουν δράσεις σχετικές με
τους στόχους που έθεσαν:
✓ Δράσεις σαφώς καθορισμένες και εφικτές.
✓ Μικρές δράσεις που είναι πιο εύκολο να
υλοποιηθούν και να αξιολογηθούν.
✓ Ρεαλιστικές δράσεις τόσο ως προς το
περιεχόμενο όσο και ως προς τον αριθμό.

3. Ιεράρχηση δράσεων,
καθορισμός
χρονοδιαγράμματος &
υπευθυνοτήτων
Οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να ορίσουν ένα
χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση:
✓ Ρεαλιστικές και εφικτές προθεσμίες.
✓ Καταμερισμός υπευθυνοτήτων: Ποιος θα είναι
υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της δράσης και
εάν χρειάζεται να εμπλακούν άλλα άτομα.
❖ Προτείνουμε να σχεδιάσετε το σχέδιο δράσης
σας έχοντας κατά νου τα πράγματα που
μπορείτε να δοκιμάσετε μέχρι την επόμενη
συνάντηση. Μετά από κάθε συνάντηση
αναμένεται να τα αναθεωρήσετε και να τα
προσαρμόσετε!

4. Εντοπισμός αναγκών
σε πόρους-πηγές
Πριν εφαρμόσετε τις δράσεις σας, είναι σημαντικό
να βεβαιωθείτε ότι έχετε όλους τους απαραίτητους
πόρους στη διάθεσή σας για να τις ολοκληρώσετε
ή εάν δεν είναι άμεσα διαθέσιμες, πρέπει πρώτα
να προνοήσετε για να τις αποκτήσετε.
Ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν κατά τον
προσδιορισμό των πόρων:

• Τι είναι διαθέσιμο και τι χρειάζεται;
• Ποιοι πόροι (άνθρωποι, δεξιότητες, χρήματα)
απαιτούνται για την υλοποίηση ή την
αξιολόγηση της δραστηριότητας;

• Ποιες είναι οι πιθανές πηγές αυτών των
πόρων;

Σ υ ν άντ ηση 3 & 4 :
Ε πί βλεψη, Α ξ ι ο λ ό γ ηση
κ α ι Α ν α στ ο χ ασμός τ ο υ
Σ χ ε δ ί ο υ Δ ρ ά σης

Επίβλεψη,
Αξιολόγηση και
Αναστοχασμός
4 ΒΗΜΑΤΑ
Αναγνώριση πιθανών
περιορισμών στις δράσεις
που έχουν υλοποιήσει οι
συμμετέχοντες.

Παροχή προτάσεων και
εισηγήσεων για βελτίωση
και σχολιασμός με
συναδέλφους.

Εκπαίδευση σχετικά με τις
δεξιότητες που σχετίζονται
με την περιοχή εστίασης
των συμμετεχόντων.

Προβληματισμός σχετικά
με το σχέδιο δράσης και
αναθεώρηση του.

Επίβλεψη, Αξιολόγηση
και Αναστοχασμός
❖ Το σχέδιο δράσης απαιτεί παρακολούθηση,
συζήτηση της προόδου, αλλαγές και
αναθεωρήσεις όπου ενδείκνυται, και
συστηματική ενημέρωση.

❖

Κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης οι
εκπαιδευτικοί αναμένεται να συνεργαστούν
με ειδικούς εκπροσώπους των εταίρων που θα
έχουν τον ρόλο του κριτικού φίλου και θα
υποστηρίζουν σε κάθε φάση τις δράσεις τους
προωθώντας τη διαμορφωτική αξιολόγηση σε
κάθε φάση.

Ο ρόλος του
κριτικού φίλου
• Οργανώνει και συντονίζει το πρόγραμμα των
συναντήσεων
• Καταγράφει παρατηρήσεις και συλλέγει
δεδομένα
• Διατηρεί αρχείο με πληροφορίες (πχ. λίστα
συμμετεχόντων, πρακτικά, κτλ)
• Παρακολουθεί και καθοδηγεί τον
εκπαιδευτικό δίνοντας ανατροφοδότηση
• Στηρίζει και βοηθά τον εκπαιδευτικό
• να αξιολογήσει τη πρόοδο με βάση
μετρήσιμα/παρατηρήσιμα κριτήρια
• να εντοπίζει δείκτες για την αξιολόγηση
κάθε δράσης

Συνάντηση 5:
Τελική αξιολόγηση
του σχεδίου δράσης

Τελική
αξιολόγηση

Στάδιο 1: Συγκέντρωση απόψεων για τις
δράσεις που υλοποιήθηκαν ή για δράσεις που
δεν επιτεύχθηκαν ή χρήζουν βελτίωσης

Στάδιο 2: Καταγραφή και Σύνοψη των
αποτελεσμάτων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Στάδιο 3: Διάχυση-Κοινοποίηση των
αποτελεσμάτων σε όλους τους συμμετέχοντες

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΡΑΣΗΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης
για την ολοκλήρωση, τη συνέχιση
Στάδιο 4:
ή την αναθεώρηση ενός νέου
κύκλου δράσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προτεινόμενα
Εργαλεία
Αξιολόγησης

Τα προτεινόμενα εργαλεία αξιολόγησης αναμένεται να
αξιοποιηθούν τόσο για την συνεχή παρακολούθηση του
σχεδίου, όσο και για την τελική αξιολόγηση:
❖
❖

❖
❖
❖
❖

❖

Σημειώσεις σε αρχείο καταγραφής
Ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς
Παρατηρήσεις
Ρούμπρικες
Γραπτές / Προφορικές δοκιμασίες (πχ. τεστς)
Logbooks – Ημερολόγια
Συνεντεύξεις ομάδων εστίασης

Διάχυση των
αποτελεσμάτων του
σχεδίου δράσης

❖ Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο
σχέδιο δράσης θα έχουν την ευκαιρία να
παρουσιάσουν στο τελικό Ευρωπαϊκό
συνέδριο του προγράμματος SEBI
❖ Παρουσίαση της εμπειρίας καθώς και
των αποτελεσμάτων της προσπάθειας
τους
❖ Ανταλλαγή απόψεων και ιδεών από
εφαρμογές άλλων εκπαιδευτικών
❖ Στο συνέδριο αυτό θα συμμετάσχουν
εκπαιδευτικοί από τις χώρες των
εταίρων που συνεργάζονται στο πλαίσιο
του προγράμματος (Κύπρο, Ελλάδα,

Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και
Σουηδία)

Ευχαριστούμε!

