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Abstract: The term "Educational Groups" was introduced for the first time in the Greek
educational system by Law 3966/2011 articles 41 and 45.Within groups, pupils- through the
work of working groups- approach innovative subjects with the aim of acquiring knowledge;
developing diverse skills; cultivating their interests; testing new cognitive subjects and
teaching practices. In this paper our interest focuses on the design and development of quality
indicators to assess the contribution of educational groups to the improvement of the
educational work. We propose the creation and use of quality indicators in order to more
effectively design, organize, implement and evaluate the educational activities of the creative
groups in Secondary Education.
Key-words: quality indicators, educational groups, improving educational work
Πεπίλητη: Ο φξνο «εθπαηδεπηηθνί φκηινη» εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ζην ειιεληθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε ην Νφκν 3966/2011 άξζξα 41 θαη 45. Σην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ
νκίισλ νη καζεηέο κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο πξνζεγγίδνπλ θαηλνηφκα
αληηθείκελα κε ζηφρν ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, ηελ αλάπηπμε πνηθίισλ δεμηνηήησλ, ηελ
θαιιηέξγεηα ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο, ηε δνθηκαζία λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη
δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ.
Σηελ παξνχζα εξγαζία ην ελδηαθέξνλ καο εζηηάδεηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε
δεηθηψλ πνηφηεηαο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκίισλ ζηε βειηίσζε
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε δεηθηψλ πνηφηεηαο κε ζηφρν
ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ησλ νκίισλ δεκηνπξγηθφηεηαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Λέξειρ κλειδιά: δείθηεο πνηφηεηαο, εθπαηδεπηηθνί φκηινη, βειηίσζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
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1. Διζαγυγή
Μηα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο ησλ Πξφηππσλ θαη Πεηξακαηηθψλ Σρνιείσλ
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία
εθπαηδεπηηθψλ νκίισλ. Σχκθσλα κε ηνπο Denault&Poulin (2009), έξεπλεο ζην παξειζφλ
έρνπλ δείμεη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ εθήβσλ ζε ελδνζρνιηθνχο απνγεπκαηηλνχο νκίινπο
ζπλδένληαη άκεζα κε βειηησκέλεο αθαδεκατθέο επηδφζεηο, επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηφρσλ θαη παξάιιεια ρακειφηεξν επίπεδν αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (Denault&Poulin,
2009). Η έξεπλα ησλ Covay&Carbonaro (2010), νδήγεζε ζε κηα έκκεζε ζρέζε αλάκεζα ζηηο
δξάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκίισλ θαη ηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Πην ζπγθεθξηκέλα,
βξέζεθε φηη ε ζπκκεηνρή ζε εθηφο ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηφηεηεο, βνεζά ηνπο
καζεηέο λα βειηηψζνπλ ηηο κε γλσζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη απηφ ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ
αθαδεκατθή επηηπρία. (Covay&Carbonaro, 2010).
Απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νκίισλ θξίλεηαη ε πξνεηνηκαζία, ε δεκηνπξγία ζρεδίσλ
δξάζεσλ, δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ θαη θαηλνηνκηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ζεκαηηθή ηνπ
εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ νκίινπ. Δηδηθφηεξα,πξνζδηνξίδνληαη ε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ηνπ
νκίινπ, νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη θαη ηα πξνζδνθψκελα νθέιε, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε
ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη πξνηεηλφκελν δηδαθηηθφ πιηθφ, ε ζπλεξγαζία
κε άιινπο θνξείο θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαζψο θαη ην ζχζηεκα απνηίκεζεο ησλ
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ .
Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκίισλ ζηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο απαξαίηεηε είλαη ε θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο κε ηε ρξήζε
θαηάιιεισλ δεηθηψλ πνηφηεηαο.

2. Δκπαιδεςηικοί όμιλοι
2.1. Ίδπςζη και λειηοςπγία Δκπαιδεςηικών Ομίλυν
Ο φξνο εθπαηδεπηηθνί φκηινη γηα πξψηε θνξά εηζάγεηαη ζηελ εθπαίδεπζε κε ην λφκν
3966/2011 αξζ. 41 & 45, φπνπ νξίδνληαη ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Δηδηθφηεξα απνθαζίδεηαη ε ιεηηνπξγία νκίισλ δεκηνπξγηθφηεηαο θαη αξηζηείαο θαζψο θαη
ηκεκάησλ εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο. Σχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ ηίζεληαη, νη φκηινη
δεκηνπξγηθφηεηαο δελ πξέπεη λα έρνπλ απιψο ραξαθηήξα επέθηαζεο, ππνζηήξημεο θαη
εληαηηθνπνίεζεο ησλ καζεκάησλ πνπ γίλνληαη ζην ζρνιείν ή θξνληηζηεξηαθφ
ραξαθηήξα.Πξέπεη λα έρνπλ έλαλ νινθιεξσκέλν δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ, ν νπνίνο γηα λα είλαη
απνηειεζκαηηθφο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: α) ηε ζεµαηηθή ελφηεηα ζηελ νπνία
εληάζζεηαη ε δξάζε ηνπ νκίινπ, β) ηνπο ζηφρνπο ηνπ νκίινπ ζε επίπεδν γλψζεσλ,
δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ- ζπκπεξηθνξψλ, γ) ηε ζχλδεζε ηνπ νκίινπ κε ην αλαιπηηθφ
πξφγξαµµα, δ) ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπ, ε) ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ θαη ησλ
εκπιεθφκελσλ ζηηο δξάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, ζη) ην
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πξνηεηλφκελν δηδαθηηθφ πιηθφ, δ) ηελ ηάμε ή ηηο ηάμεηο ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη., ε) ην
ζχζηεµα απνηίµεζεο ησλ πξνζδνθψκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, ζ) ηα παξαδνηέα, η)
ηε ηπρφλ ζπλεξγαζία µε εθπαηδεπηηθά ηδξχµαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ
(παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα, νξγαληζκνχο, ζρνιεία, θ.ιπ.), µε εηδηθνχο επηζηήκνλεο,
θαιιηηέρλεο θιπ, θ) θαζψο θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο(Καλνληζκφο
Λεηηνπξγίαο Δθπαηδεπηηθψλ Οκίισλ https://edu.klimaka.gr/sxoleia/peiramatika/2117-kanonismosleitourgias-ekpaidevtikoi-omiloi-enisxytikh).
Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπο ζηφρνη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ, ηελ θαιιηέξγεηα ελδηαθεξφλησλ θαη θιίζεσλ, ηε δνθηκαζία λέσλ γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ θαη δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ θαη
θιίζεσλ ησλ καζεηψλ, ηφζν ηνπ Π.Π.Σ. φζν θαη ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο
επξχηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηνπ, κε απφθαζε ηνπ ΔΠ.Δ.Σ., πνπ εγθξίλεηαη απφ ηε
Γ.Δ.Π.Π.Σ. θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, δεκηνπξγνχληαη φκηινη θαη
ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη φκηινη ιεηηνπξγνχλ πέξα απφ ην
σξνιφγην πξφγξακκα κία ή δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ν θαζέλαο, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ
απφθαζε. Οη φκηινη αθνξνχλ γλσζηηθνχο ηνκείο φπσο ηα καζεκαηηθά, νη θπζηθέο επηζηήκεο,
ε γιψζζα, ε ινγνηερλία θαη ινηπά πεδία φπσο ηα εηθαζηηθά, ν αζιεηηζκφο θ.ά., ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη ππξήλεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη αξηζηείαο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο απμεκέλεο ηθαλφηεηεο νξηζκέλσλ καζεηψλ, ρσξίο λα ππνλνκεχεηαη ε θνηλσληθνπνίεζή
ηνπο(Ν.3966/ΦΔΚ118Α/2011. Α]ξζξ.45).
2.2. Χαπακηηπιζηικά εκπαιδεςηικών ομίλυν
Οη εθπαηδεπηηθνί φκηινη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ παξνπζία ελφο ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθνχ,
ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο, θαζψο θαη ηελ χπαξμε θαζνξηζκέλνπ πξνγξάκκαηνο
ζπκκεηνρήο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη δξαζηεξηφηεηεο παξέρνπλ ζηνπο εθήβνπο επθαηξίεο
θνηλσληθνπνίεζεο, γλσζηηθέο εκπεηξίεο, θαζψο θαη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε πνηθίισλ
δεμηνηήησλ, φπσο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο, επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ θηι
(Mahoney, 2000. Mahoney&Statin, 2000).
Σχκθσλα κε ηνλ Csikszentmihalyi (1990) ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκίισλ είλαη
ηα αθφινπζα: α) ην πξφγξακκα ηαθηηθψλ παξαθνινπζήζεσλ, β) ε επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε
απφ έκπεηξν εθπαηδεπηηθφ, γ) νη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε δεμηνηήησλ, θαζψο θαη δ) ε ελεξγφο
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Μahoneyetal., 2005).
Σχκθσλα κε ηελ Κνζκά (2014) ε παξαγσγηθή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ
επηηπρή εμέιημε ηνπ εθήβνπ αιιά θαη ηε ζρνιηθή επηηπρία. Σεκαληηθή παξάκεηξνο ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο νκίινπο απνηειεί ε επρέξεηα ρξφλνπ πνπ έρνπλ νη έθεβνη θαη πψο απηφο ν
ρξφλνο μνδεχεηαη ζε κε δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Σχκθσλα κε ηνποEccles&Templeton,
(2002) νη δνκεκέλεο θαη νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε επέλδπζε
ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ εθήβσλ δηφηη:
α) ηνπο απνηξέπνπλ απφ επηθίλδπλεο
δξαζηεξηφηεηεο, β) απνηεινχλ πεδίν κάζεζεο (απφθηεζεο γλψζεσλ, αλάπηπμεο δεμηνηήησλ,
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πηνζέηεζεο ζηάζεσλ)
γ) απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα εγθαζίδξπζεο ζεηηθήο θνηλσληθήο
ζπκκεηνρήο θαη δηθηχσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηα ηξέρνληα επίπεδα ζρνιηθήο δέζκεπζεο θαη
επηηπρίαο.
Καηά ηελ Κνζκά (2014) νη εθηφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο
απνηεινχλ δνκηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκίισλ. Οη ελδνζρνιηθέο
απνγεπκαηηλέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ
καζεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ζηελ θνπιηνχξα ηνπ. Η αλάπηπμε ησλ νκίισλ ηα
ηειεπηαία ρξφληα νθείιεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη νη καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
επσθεινχληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ηέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
(Shernoff&Vandell,2007).
Οη εθηφο πξνγξάκκαηνο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην ζρνιείν
δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο πνπ δξνπλ ηδησηηθά, ζην γεγνλφο φηη ηππηθά
ιεηηνπξγνχλ ζε έλα ζρεδφλ θαζεκεξηλφ πξφγξακκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο
θαη πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο έλα πιήζνο απφ δξάζεηο, φπσο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ,
ηέρλεο θαη ρεηξνηερλίεο, παηρλίδηα, κνπζηθή, ρνξφ θαη ζέαηξν θαζψο θαη δξάζεηο κε
θαζνξηζκέλν ζέκα (Shernoff&Vandell, 2007).
Σχκθσλα κε ηνπο Denault&Poulin (2009), έξεπλεο ζην παξειζφλ έρνπλ δείμεη φηη ε
ζπκκεηνρή ησλ εθήβσλ ζε ελδνζρνιηθνχο απνγεπκαηηλνχο νκίινπο ζπλδέεηαη άκεζα κε
βειηησκέλεο αθαδεκατθέο επηδφζεηο, επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη παξάιιεια
ρακειφηεξν επίπεδν αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (Denault&Poulin, 2009).Απηέο νη
δξαζηεξηφηεηεο πξνσζνχλ ηελ εμέιημε ηεο ηαπηφηεηαο, ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη
επηπιένλ δίλνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθέο ζρέζεηο κε
ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο αιιά θαη ηνπο θαζεγεηέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ (Denault&Poulin,
2009).
Τν βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα απηήο ηεο θαηλνηφκνπ δξάζεο είλαη φηη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή,
εληζρχνληαη νη δεζκνί πνπ νη καζεηέο έρνπλ κε ην ζρνιείν σο νξγαληζκφ αιιά θαη κε ηα
άηνκα πνπ εκπιέθνληαη δεκηνπξγψληαο έηζη έλα ζεηηθφ δίθηπν κεηαμχ θαζεγεηψλ θαη
καζεηψλ (Darling, Caldwell&Smith, 2005).

3. Γείκηερ ποιόηηηαρ
Η έλλνηα ηεο πνηφηεηαο μεθηλά απφ ηα αξραία ρξφληα κε ηνλ Αξηζηνηέιε (330 π.Χ.) ν νπνίνο
πξψηνο δηέθξηλε ην «πνηφλ» θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ζπλερίδεηαη αξγφηεξα κε ηνπο
ζρνιαζηηθνχο θηινζφθνπο. (Ξέλνο, 2003). Η έλλνηα ηεο πνηφηεηαο είλαη κηα έλλνηα
πνιπεδξηθή θαη ην λφεκά ηεο είλαη αλνηθηφ ζε εξκελείεο θαη ρξήζεηο αλάινγα κε ην
θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην (Jarvis, 2004).
Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πξνηππνπνίεζεο (International Standards Organization, ISO 8402,
1985) νξίδεη ηελ πνηόηεηα σο ην ζχλνιν ησλ γλσξηζκάησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο θαη θάιπςεο
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θαζνξηζκέλσλ αλαγθψλ (Παπαδάθεο & Φξαγθνχιεο,2005).
Η ρξήζε πξνηχπσλ θαη ε δηαρείξηζε νιηθήο πνηφηεηαο ζηα θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ζε πςειφ βαζκφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο
(Παπαδάθεο & Φξαγθνχιεο,2005). Έλα πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο
ζηα θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη ε έιιεηςε απζηεξά θαζνξηζκέλσλ
κεηξήζηκσλ θξηηεξίσλ θαη δηαδηθαζηψλ κέηξεζεο. Η αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο
κπνξεί λα επηηεπρζεί κε θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ ηφζν νη
κεζνδνινγίεο εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο φζν θαη ε δηαρείξηζε νιηθήο πνηφηεηαο (Παπαδάθεο &
Φξαγθνχιεο,2005).
Με ηνλ φξν δηαρείξηζε νιηθήο πνηόηεηαο αλαθεξφκαζηε ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ελφο
νξγαληζκνχ, ελφο έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο πνπ εζηηάδεηαη ζηελ πνηφηεηα,
βαζίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ θαη ζηνρεχεη ζηε καθξνπξφζεζκε επηηπρία,
κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε θαη ζηελ παξνρή νθειψλ ζε φια ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ
θαη ηδηαίηεξα ζηελ θνηλσλία (Καξαηδηά- Σηαπιηψηε& Λακπξφπνπινο,2006).
Η πνηφηεηα δελ απνηειεί θαηλνχξγην αληηθείκελν ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Τφζν ζηνλ
ρψξν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, φζν θαη ζηνλ ρψξν ηεο κε ηππηθήο έρνπλ αλαπηπρζεί κέζνδνη,
ηππνινγίεο, δηαδηθαζίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν θαη έρνπλ σο ζηφρν λα δηαζθαιίζνπλ
ηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ. Τν πιαίζην ηεο
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο δελ είλαη θάηη ζηαζεξφ. Απνηειεί έλα ζχζηεκα παξαγφλησλ ην νπνίν
είλαη δπλακηθφ, ζπλερψο εμειηζζφκελν θαη βειηηνχκελν ζε ζρέζε ηφζν κε απηφ πνπ
αμηνινγείηαη, φζν θαη κε ην ίδην ην πιαίζην αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο. (Moran,2001).
Δπνκέλσο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζε θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
ρξεηάδεηαη δηαξθήο απνηίκεζε πέληε κεζνδνινγηθά δηαρσξηζκέλσλ ζπζηαηηθψλ ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο: α) ηνπ έκςπρνπ πιηθνύ, β) ησλ εθπαηδεπηηθώλ κέζσλ, γ) ησλ
αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ, δ) ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ε) ησλ εθξνώλ –
απνηειεζκάησλ (Seyfried, Kohlmeyer&Futh-Riedesser, 1999).

4. Ανάπηςξη δεικηών ποιόηηηαρ
Οη δείθηεο πνηφηεηαο απνηεινχλ κηα απιή ή ζχλζεηε, ζπλήζσο, πνζνηηθή έθθξαζε πνπ
ζπζρεηίδνπλ ηα δηάθνξα ζηνηρεία ή παξακέηξνπο δηάξζξσζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ
δηαδηθαζηψλ ηεο θαη είλαη ρξήζηκνη ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζή ηεο
(Savelsonetal., 1987). Απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν ζηε δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο ηεο
πνηφηεηαο ζε θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.
Σην πεδίν πινπνίεζεο θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο ησλ πξνγξακκάησλ
νκίισλ δεκηνπξγηθφηεηαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία
θξηηεξίσλ - δεηθηψλ πνηφηεηαο.
Σηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνπκε δείθηεο πνηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε: α) ηελ
πξνεηνηκαζία θαη ηε ζρεδίαζε ηνπ νκίινπ, β) ην πεξηερφκελν ηνπ νκίινπ, γ) ηε δηεμαγσγή
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ηνπ νκίινπ, δ) ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, ηερληθέο θαη ηα επνπηηθά κέζα πινπνίεζήο ηνπ, ε)
ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηήξημεο ηνπ νκίινπ, ζη) ηελ επηθνηλσλία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο
καζεηέο, δ) ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ, ε) ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηνπ νκίινπ.
Ωο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ηελ πποεηοιμαζία και ηη ζσεδίαζη ηνπ νκίινπ πξνηείλνπκε:


ηελ δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ,
ζπλεληεχμεσλ, ζπδεηήζεσλ



ηελ επηινγή ηνπ αληηθεηκέλνπ κειέηεο ηνπ νκίινπ ζχκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ησλ καζεηψλ



ηελ απνζαθήληζε ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηνπ νκίινπ (ζε επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ,
ζηάζεσλ – ζπκπεξηθνξψλ)



ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ζηηο αλάγθεο, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα
ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ



ηελ επηινγή θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ δηδαζθαιίαο γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ ηνπ νκίινπ



ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ επνπηηθνχ πιηθνχ

Ωο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ην πεπιεσόμενο ηνπ νκίινπ πξνηείλνπκε:


ηελ ελαξκφληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα, ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ



ηελ ελαξκφληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζχκθσλα κε ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ θαη
κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ,



ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν ηνπο



ηνλ ξπζκφ κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξάζεηο ηνπ νκίινπ



ηελ ελαξκφληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε θπζηνγλσκία
ηνπ νκίινπ



ηελ αμηνπνίεζε δηεπηζηεκνληθψλ πξνεθηάζεσλ ζηε κειέηε ησλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ

Ωο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ηε διεξαγωγή ηνπ νκίινπ πξνηείλνπκε:


ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ κε αμηνπνίεζε βησκαηηθψλ
ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ



ηε δηακφξθσζε παηδαγσγηθνχ ζπκβνιαίνπ κε ηνπο καζεηέο



ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ νκίινπ θαη ηε δηαζχλδεζε ηνπο κε πξνυπάξρνπζεο
γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηεο νκάδαο
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ηε δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο απφ ηνπο καζεηέο



ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο νκάδεο εξγαζίαο, αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο
,επηζπκίεο, θιίζεηο, ελδηαθέξνληα ηνπο



ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ εξγαζίαο ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ



ην βαζκφ κειέηεο θαη αλάιπζεο αληηθεηκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν
ησλ καζεηψλ, ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ην δηαζέζηκν ρξφλν ηνπο



ηε ζχλδεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ νκίινπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία



ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ ηνπ ρξφλνπ (ελέξγεηεο αλαγθαίεο, ρξήζηκεο, ζρεηηθέο)



ηε πξνζαξκνγή ηεο ξνήο ησλ δξάζεσλ ηνπ νκίινπ ζηνλ ξπζκφ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ
εξγαζίαο



ηελ αμηνπνίεζε βηβιίσλ – εληχπσλ, δηαδηθηπαθψλ θαη άιισλ πεγψλ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ νκίινπ



ηελ άκεζε θαη πξαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ ζηελ θαζεκεξηλή
δσή

Ωο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ηηο εκπαιδεςηικέρ μεθόδοςρ, ηεσνικέρ και ηα εποπηικά μέζα
πινπνίεζεο ηνπ νκίινπ πξνηείλνπκε:


ηελ αμηνπνίεζε ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ



ηε ρξήζε ελεξγεηηθψλ βησκαηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ θαη ζηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ηνπ νκίινπ



ηε δηαζχλδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ κε ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο εθπαηδεπηηθέο
ηερληθέο



ηελ επηινγή θαη ρξήζε θαηαιιήισλ κε ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαη
ηε κνξθή ηνπ πξνγξάκκαηνο επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο



ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ ησλ επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο

Ωο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ην εκπαιδεςηικό ςλικό ζηήξημεο ηνπ νκίινπ πξνηείλνπκε:


ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη ηελ
ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ηνπ νκίινπ



ηελ επάξθεηά ηνπ



ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ νκίινπ



ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ



ηε θηιηθφηεηά ηνπ κε ηνπο καζεηέο



ηε ζαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
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ηελ πνηθηιία ηνπ ( έληππν, ειεθηξνληθφ, πνιπκεζηθφ)



ηελ νκαιή ρξνληθή ελζσκάησζή ηνπ ζηηο δξάζεηο ηνπ νκίινπ



ηελ νκαιή δηαζχλδεζή ηνπ κε ην πεξηερφκελν ησλ δξάζεσλ ηνπ νκίινπ

Ωο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ηελ επικοινωνία ηος εκπαιδεςηικού με ηοςρ μαθηηέρ πξνηείλνπκε:


ηελ εηιηθξηλή, θπζηθή θαη φρη ηππηθή, θηιηθή, ππνζηεξηθηηθή , ελζαξξπληηθή επηθνηλσλία



ηε ζσζηή ρξήζε ηεο « γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο»



ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ ρψξνπ



ηελ επαθή κέζσ ηνπ βιέκκαηνο κε ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ



ηε δηακφξθσζε θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο καζεηέο



ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ, επηζπκηψλ ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα
πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο

Ωο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ηελ αξιολόγηζη ηων εκπαιδεςηικών διαδικαζιών και ηων
μαθηζιακών αποηελεζμάηων ηνπ νκίινπ πξνηείλνπκε:


ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο θάζεηο πινπνίεζήο ησλ δξάζεσλ ηνπ
νκίινπ



ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ, εθηέιεζε αζθήζεσλ, ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο επίιπζεο
πξνβιεκάησλ απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο



ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ, πηνζέηεζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη
ζπκπεξηθνξψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε ζρέζε κε ην κειεηψκελν πξφβιεκα



ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ απνθηεζεηζψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ,
ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο

Ωο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ηελ αξιολόγηζη ηηρ διαδικαζίαρ αξιολόγηζηρ ηνπ νκίινπ
πξνηείλνπκε:


ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηνλ ζρνιηαζκφ ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ απφ ηηο νκάδεο
εξγαζίαο



ηελ απηφ-αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο



ηνλ θξηηηθφ αλαζηνραζκφ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ



ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε ιαζψλ



ηνλ εληνπηζκφ θαη αλαζεψξεζε κε απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ
πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ νκίινπ



ηελ πηνζέηεζε θαιψλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ
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5. Σςμπεπάζμαηα- πποηάζειρ
Η αμηνπνίεζε δεηθηψλ πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ απνηίκεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ απνηειεί ζέκα έληνλνπ
ελδηαθέξνληνο ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ «Δπξσπατθή
Έθζεζε γηα ηελ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε» ε αλάγθε γηα πςειά επίπεδα γλψζεσλ, γηα
δηαξθή απφθηεζε θαη αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν
πεξηβάιινλ είλαη εκθαλήο ζε κηα ζεηξά απνθάζεσλ πνπ έιαβαλ ηα κέιε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο (Καξαηδηά-Σηαπιηψηε& Λακπξφπνπινο, 2006).
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ γεληθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, αιιά θαη ησλ εηδηθψλ,
φπσο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκίισλ, απαξαίηεηε είλαη ε χπαξμε δεηθηψλ κέηξεζεο θαη
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο νιηθήο πνηφηεηαο. Οη δείθηεο πνηφηεηαο ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ παξέρνληαο έγθπξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζεκεία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ βειηηψζεηο. Με θαηάιιειε
αμηνπνίεζε ησλ δεηθηψλ πνηφηεηαο δηαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ. Η εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο ζηηο δξάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκίισλ
απνηειεί άκεζν δεηνχκελν απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε απηέο (ζρεδηαζηέο, νξγαλσηέο,
εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, γνλείο, ηνπηθέο θνηλσλίεο), θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ
ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πξνζδνθίεο θαη πςειέο απαηηήζεηο.
Γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ νκίισλ απαξαίηεηε είλαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ νκίισλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ
πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.
Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ησλ νκίισλ απαξαίηεηε είλαη
ε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Η ζπκβνιή ηνπ mentoring θαη ηνπ e- mentoring πξνο απηή
ηελ θαηεχζπλζε θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή (Φξαγθνχιεο, Παπαδάθεο & Βειηζάξηνο,
2015).Σην πιαίζην αμηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο mentoring είλαη δπλαηή ε ππνζηήξημε θαη
θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ πινπνηνχλ δξάζεηο ζην πιαίζην
ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκίισλ, ηφζν εληφο ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη εθηφο απφ απηφ.
Τφζν ην mentoring φζν θαη ηνe- mentoring πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε ζηελ απνηειεζκαηηθή
πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκίισλ ηφζν ζε ιηγφηεξν έκπεηξνπο
εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ζε εκπεηξφηεξνπο. Δπηπξφζζεηα ε φιε δηαδηθαζία βνεζά ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζηε βειηίσζε ησλ νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο ζηνλ
εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Παξάιιεια, πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα δηακνίξαζε θαη αμηνπνίεζε
εκπεηξηψλ, γλψζεσλ θαη θαιψλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε άιιεο
ζρνιηθέο κνλάδεο(Φξαγθνχιεο, Παπαδάθεο & Βειηζάξηνο, 2015). Τέινο, ζπκβάιιεη ζηελ
αλάπηπμε θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ.
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