
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 
 

ΣΑΓΙΟ 1 
ςλλογή και ανάλςζη 

δεδομένων  
για διάγνωζη αναγκών 

ΣΑΓΙΟ 2 
Ιεπάπσηζη αναγκών 

και  
καθοπιζμόρ ζηόσων 

ΣΑΓΙΟ 3 
Ανάπηςξη Δνιαίος σεδίος 

Βεληίωζηρ  

ΣΑΓΙΟ 4 
Δθαπμογή Δνιαίος 
σεδίος Βεληίωζηρ 

και παπακολούθηζη 
πποόδος 

ΣΑΓΙΟ 5 
Σελική εκηίμηζη ηηρ 

πποόδος και 
αναζηοσαζμόρ 

Δλδεηθηηθέο πεξηνρέο θαη κέζα  
άληιεζεο δεδνκέλσλ από 
εθπαηδεπηηθνύο, καζεηέο, γνλείο, 
αξρεία ζρνιείνπ θ.ά. 

 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία από ηα 
αξρεία ηνπ ζρνιείνπ: 
ζύλζεζε καζεηηθνύ 
πιεζπζκνύ (π.ρ. πνζνζηό 
καζεηώλ κε κεηαλαζηεπηηθή 
βηνγξαθία), πνζνζηό 
θνίηεζεο καζεηώλ, 
θνηλσληθννηθνλνκηθό επίπεδν 
καζεηώλ θ.ά. 

 Αληηιήςεηο εκπιεθνκέλσλ 
(κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, 
νκαδηθώλ ζπλεληεύμεσλ) 
εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ 
γνλέσλ θ.ιπ. 

 Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα 
από αξρεία αμηνιόγεζεο, 
θαθέινπο επηηεπγκάησλ θ.ιπ. 

 Δπξύηεξν πιαίζην ζρνιείνπ: 
αλαιπηηθό πξόγξακκα,  
πνιηηηθή Υ.Π.Π., πιηθνηερληθή 
ππνδνκή, νηθνγελεηαθό 
πεξηβάιινλ, ηνπηθέο αξρέο 

 
Δπώηημα:  
 
«Πού βπιζκόμαζηε ηώπα;» 

Δλδεηθηηθά ζέκαηα: 

 Μαζεζηαθά επίπεδα 
καζεηώλ ζηνλ 
γλσζηνινγηθό ηνκέα 
(π.ρ. πξνθνξηθόο 
θαη γξαπηόο ιόγνο 
ζηα Διιεληθά, 
επίιπζε 
πξνβιήκαηνο ζηα 
Μαζεκαηηθά 

 Σηάζεηο καζεηώλ 

 Σπλαηζζεκαηηθή 
Αγσγή 

 Σπκπεξηθνξά 
καζεηώλ 

 Καη’ νίθνλ εξγαζία 
καζεηώλ 

 Σρέζεηο ζρνιείνπ 
νηθνγέλεηαο 

 
Δπωηήμαηα: 

«Ποιερ από ηιρ ανάγκερ 
θεωπούμε ωρ ηιρ πιο 
ζημανηικέρ;» 
«Ποιοςρ ζηόσοςρ θέηοςμε, 
ζύμθωνα με ηιρ 
ζημανηικόηεπερ ανάγκερ 
πος έσοςμε ενηοπίζει;» 

Δλδεηθηηθή δνκή ηνπ Σρεδίνπ: 
Γεληθνί ππό  έκθαζε ζηόρνη ζρνιηθήο 
κνλάδαο («Πνύ ζέινπκε λα 
θηάζνπκε;») 

 Δπηκέξνπο ζηόρνη, όπσο 
πξνθύπηνπλ από ηνπο γεληθνύο 
ππό έκθαζε ζηόρνπο (Δπώηημα: 
«Πού θέλοςμε να θηάζοςμε;») 

 Γξαζηεξηόηεηεο πνπ 
εμππεξεηνύλ ηνλ θάζε επηκέξνπο 
ζηόρν (Δπώηημα: «Πώρ θα 
θηάζοςμε;»).  

 Δπαγγεικαηηθή Μάζεζε 
Δθπαηδεπηηθώλ (Δπώηημα: «Πώρ 
μποπούν να ενδςναμωθούν οι 
εκπαιδεςηικοί;» 

 Υπεπζπλόηεηεο γηα  απηέο ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο (Δπώηημα: 
«Ποιορ αναλαμβάνει ηι;») 

 Φξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο 
(Δπώηημα: «Πόηε ππνινγίδνπκε 
λα νινθιεξσζεί ε θάζε 
δξαζηεξηόηεηα;») 

 Πόξνη πνπ ζα ρξεηαζηνύλ 
(Δπώηημα: «Ποια μέζα θα 
σπηζιμοποιήζοςμε; Ποιοςρ 
εκπαιδεςηικούρ θα εμπλέξοςμε;») 

 Κξηηήξηα εθηίκεζεο ηεο επίηεπμεο 
ησλ ζηόρσλ (Δπώηημα: «Ποιορ 
είναι ο βαθμόρ ςλοποίηζηρ ηων 
ζηόσων ηος ζσεδίος δπάζηρ;») 
 

 Δθαξκνγή ηνπ 
Σρεδίνπ Βειηίσζεο 
ζηε δηάξθεηα ηεο 
ζρνιηθήο ρξνληάο 

 Σπλερήο 
παξαθνινύζεζε θαη 
αλαηξνθνδόηεζε 

 Τειηθή εθηίκεζε 
ηεο πξνόδνπ πνπ 
πξνθύπηεη από ηελ 
εθαξκνγή ηνπ 
Σρεδίνπ Βειηίσζεο 

 Σπγγξαθή 
ζύληνκεο ηειηθήο 
έθζεζεο πξνόδνπ 

 Πξνηάζεηο γηα ηελ 
επόκελε ζρνιηθή 
ρξνληά (π.ρ. 
ζπλέρηζε ηνπ 
ζρεδίνπ βειηίσζεο 
ή αλαζεώξεζή 
ηνπ). 

 
Δπώηημα: 

«Φηάζαμε εκεί πος 

θέλαμε;» 

 


