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EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy  

11..  OObbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  rreeppoorrtt::    

TThhiiss  rreeppoorrtt  aaiimmss  ttoo  rreennddeerr  aa  cclleeaarr  aanndd  iinncclluussiivvee  vviieeww  oonn  tthhee  rreeaall  ssttaattuuss  ooff  SSDDDDPP  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  iittss  aacchhiieevveemmeennttss  uupp  ttoo  tthhee  eenndd  ooff  JJuunnee  22001144..TThhee  rreeppoorrtt  aallssoo  

hhiigghhlliigghhttss  ppooiinnttss  ooff  ssttrreennggtthhss  aanndd  wweeaakknneesssseess  aanndd  aarreeaass  ooff  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  aallll  aassppeeccttss  

rreellaatteedd  ttoo  tthhee  pprrooggrraamm..      

22..  AApppplliieedd  mmeetthhooddoollooggyy::  

IInn  lliigghhtt  ooff  tthhee  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ffrraammeewwoorrkk  ddeessiiggnneedd  ffoorr  SSDDDDPP
11
,,  aa  sseett  ooff  

mmeeaassuurriinngg  ttoooollss  wweerree  ddeessiiggnneedd  ffoorr  qquuaalliittaattiivvee  iinnddiiccaattoorrss..  TThhiiss  rreeqquuiirreess  ccoolllleeccttiinngg  ddaattaa  

tthhrroouugghh  rruubbrriicc  ssccaalleess,,  qquueessttiioonnnnaaiirreess  aanndd  iinntteerrvviieewwss..  MMoorreeoovveerr,,  ccoonnttaaccttss  wweerree  mmaaddee  wwiitthh  

ccoonncceerrnneedd  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy  CCeennttrree  aanndd  iinn  ffiieelldd  ddiirreeccttoorraatteess  ttoo  oobbttaaiinn  

ddaattaa  oonn  qquuaannttiittaattiivvee  iinnddiiccaattoorrss..  

MM&&EE  DDiivviissiioonn  mmeemmbbeerrss  aanndd  ccoooorrddiinnaattoorrss  ccoolllleecctteedd  ddaattaa  ffrroomm  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  

ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  SSDDDDPP  ((dduurriinngg  1133  AApprriill  --55  MMaayy))  oovveerr  tthhrreeee  ssttaaggeess  ((1133--1144  AApprriill,,  2277--2288  

AApprriill  aanndd  44--55  MMaayy))..AA  ssaammppllee  ooff  2200  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraattee  ss  wwaass  sseelleecctteedd  oouutt  ooff  2288  

ddiirreeccttoorraatteess  aappppllyyiinngg  tthhee  pprrooggrraamm..  TTwwoo  sscchhooooll  cclluusstteerrss,,  aanndd  tthhrreeee  sscchhoooollss  ffrroomm  eevveerryy  

cclluusstteerr  wweerree  cchhoosseenn  ffrroomm  eeaacchh  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraattee..  ((SSoo  tthhee  ttoottaall  wwiillll  bbee  ssiixx  sscchhoooollss  

bbeessiiddeess  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess''  cceenntteerrss))..  1100%%  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeennttaall  ppllaannss  wweerree  ccoolllleecctteedd  ((aatt  

lleeaasstt  88  ppllaannss  ffrroomm  eeaacchh  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraattee))  ssoo  2200  ppllaannss  wweerree  ggaatthheerreedd..  

VVaarriioouuss  ssoouurrcceess  wweerree  uusseedd  iinn  ccoolllleeccttiinngg  ddaattaa  ssuucchh  aass  ddiissccuussssiioonn  ffooccuuss  ggrroouuppss,,  

qquueessttiioonnnnaaiirreess  aanndd  eexxaammiinniinngg  rreeccoorrddss  aanndd  ddooccuummeennttss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  pprrooggrraamm..  DDuuee  ttoo  

ddiiffffeerreenntt  ccoonnddiittiioonnss  dduurriinngg  wwhhiicchh  tthhee  pprrooggrraamm  iiss  bbeeiinngg  iimmpplleemmeenntteedd  ((iinncclluuddiinngg  tthhee  

ttiimmeelliinnee))  ggrroouuppss  ooff  tthhee  ffiivvee  ddiirreeccttoorraatteess  wweerree  ttrreeaatteedd  aass  oonnee  uunniitt  ttoo  ssiimmpplliiffyy  ddaattaa  

pprroocceessssiinngg,,  bbeessiiddeess  pprroocceessssiinngg  ddaattaa  ccoonncceerrnniinngg  ootthheerr  ddiirreeccttoorraatteess..  MMoorreeoovveerr,,  tthhee  rreeppoorrttss  

wweerree  pprreeppaarreedd  aatt  tthhee  sscchhoooollss  aanndd  ddiirreeccttoorraatteess''  lleevveellss  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhiiss  rreeppoorrtt  aanndd  tthhee  

iinnddiiccaattoorrss  rreeppoorrtt..  TThhee  DDiivviissiioonn  ooff  MMoonniittoorriinngg  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn  sseett  aa  ccoommppuutteerriizzeedd  ddaattaabbaassee  

tthhrroouugghh  wwhhiicchh  aa  llaarrggee  aammoouunntt  ooff  ddaattaa  wwaass  pprroocceesssseedd  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ddeessiirreedd  rreessuullttss..  

33..  MMaajjoorr  rreessuullttss::  

11..  2288  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  ((aanndd  22772255  sscchhoooollss  iinn  tthheessee  ddiirreeccttoorraatteess))  iimmpplleemmeenntteedd  tthheeiirr  

ddeevveellooppmmeennttaall  ppllaannss  wwhhiicchh  wweerree  ddeessiiggnneedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SSDDDDPP  mmeetthhooddoollooggyy..  

22..  IInn  aaddddiittiioonn,,  2288  eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss  aatt  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess’’  lleevveell  aanndd  225533  

eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  wweerree  ffoorrmmeedd  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  sscchhooooll  cclluusstteerrss..  SSeevveenn  eedduuccaattiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss  aanndd    6688  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  wweerree  eessttaabblliisshheedd  ffoorr  sscchhooooll  

cclluusstteerrss  wwiitthhiinn  tthhee  ffiirrsstt  ggrroouupp,,  44  eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss  aanndd  2255  

eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  wweerree  eessttaabblliisshheedd  ffoorr  sscchhooooll  cclluusstteerrss  wwiitthhiinn  tthhee  sseeccoonndd  ggrroouupp,,  66  

eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss  aanndd  5544  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  wweerree  eessttaabblliisshheedd  ffoorr  

sscchhooooll  cclluusstteerrss  wwiitthhiinn  tthhee  tthhiirrdd  ggrroouupp  aanndd  66  eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss  aanndd  5555  

eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  wweerree  eessttaabblliisshheedd  ffoorr  sscchhooooll  cclluusstteerrss  wwiitthhiinn  tthhee  ffoouurrtthh  ggrroouupp..  

                                                           
1
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FFiivvee  eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss  aanndd  5511  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  wweerree  eessttaabblliisshheedd  

ffoorr  sscchhooooll  cclluusstteerrss  wwiitthhiinn  tthhee  ffiifftthh  ggrroouupp..  

33..  SSccoorreess  ooff  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  tthhee  sseeccoonndd,,  tthhiirrdd,,  ffoouurrtthh  aanndd  tthhee  ffiifftthh  ggrroouuppss  wweerree  hhiigghheerr  

tthhaann  ssccoorreess  ooff  tthhee  ffiirrsstt  ggrroouupp  iinn  aallll  iinnddiiccaattoorrss..  

44..  SSccoorreess  ooff  tthhee  ffeemmaallee  aanndd  mmiixxeedd  sscchhoooollss  wweerree  hhiigghheerr  tthhaann  ssccoorreess  ooff  tthhee  mmaallee  sscchhoooollss  

iinn  aallll  iinnddiiccaattoorrss..  

55..  TThhee  iinnddiiccaattoorrss  tthhaatt  aacchhiieevveedd  //oorr  wweerree  aabboouutt  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ttaarrggeett  wweerree::  

  ""LLeevveell  ooff  sscchhoooollss''  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthheeiirr  ddeevveellooppmmeennttaall  ppllaannss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

SSDDDDPP  aapppprroovveedd  mmooddeell""..  

  ""LLeevveell  ooff  ddiirreeccttoorraatteess''  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthheeiirr  ddeevveellooppmmeennttaall  ppllaannss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

SSDDDDPP  aapppprroovveedd  mmooddeell""..  

  ""DDeeggrreeee  ooff  eeffffiicciieennccyy  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  pprreeppaarraattiioonn  ffrroomm  tthhee  vviieeww  ooff  

sscchhooooll  lleeaaddeerrsshhiippss""..  

  ""DDeeggrreeee  ooff  eeffffiicciieennccyy  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  pprreeppaarraattiioonn  ffrroomm  tthhee  vviieeww  ooff  

eedduuccaattiioonnaall  lleeaaddeerrsshhiippss  iinn  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  ffrroomm  tthhee  vviieeww  ooff  ddiirreeccttoorraatteess''  

ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss""..  

  ""PPeerrcceennttaaggee  ooff  sscchhoooollss''  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  tthhaatt  mmeeeett  tthhee  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss""..  

  ""PPeerrcceennttaaggee  ooff  ddiirreeccttoorraatteess''  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  tthhaatt  mmeeeett  tthhee  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss""..  

  TThhee  PPeerrcceennttaaggeess  ooff  SScchhoooollss  aanndd  DDiirreeccttoorraatteess  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaannss’’  AAccttiivviittiieess  tthhaatt  

wweerree  iimmpplleemmeenntteedd  aanndd  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy..    

66..  TThhee  iinnddiiccaattoorrss  tthhaatt  ddiidd  nnoott  aacchhiieevvee  tthhee  ttaarrggeett  wweerree::  

  ""DDeeggrreeee  ooff  eeffffiicciieennccyy  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  ffoorr  sscchhooooll  cclluusstteerrss""..  

  ""DDeeggrreeee  ooff  eeffffiicciieennccyy  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  

eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess""..  

  ""DDeeggrreeee  ooff  tteeaacchheerrss''  aanndd  sscchhooooll  pprriinncciippaallss''’’  ssaattiissffaaccttiioonn  wwiitthh  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  

ssuuppppoorrtt  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss""..  

  ""DDeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess''  ssttaaffff  wwiitthh  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  ssuuppppoorrtt  

pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  CCeennttrree  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess''  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss""..  

  ""DDeeggrreeee  ooff  eeffffiicciieennccyy  ooff  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ddiirreeccttoorraatteess''  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ffrroomm  

tthhee  vviieeww  ooff  eedduuccaattiioonnaall  lleeaaddeerrsshhiippss  aatt  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  ffrroomm  tthhee  vviieeww  ooff  

eedduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorrss""..  

77..  TThhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssttrraatteeggyy  aanndd  iittss  eexxeeccuuttiivvee  ppllaann  wweerree  sseett  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  

PPllaannnniinngg  CCoommmmiitttteeee  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn..  

88..  AAmmoonngg  tthhee  oobbssttaacclleess  aanndd  ddiiffffiiccuullttiieess  ffaacciinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  SSDDDDPP  wweerree::  

  IInnssttaabbiilliittyy  ooff  eedduuccaattiioonnaall  lleeaaddeerrsshhiippss  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssttaaffff..  

  TThhee  aattttiittuuddee  ooff  rreessiissttiinngg  cchhaannggee  aanndd  tthhee  llaacckk  ooff  eenntthhuussiiaassmm  aanndd  mmoottiivvaattiioonn  oorr  

ffoollllooww  uupp  ffrroomm  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  pprrooggrraamm  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  

  IInnccoonnvveenniieennccee  ooff  sscchhooooll  pphhyyssiiccaall  eennvviirroonnmmeenntt  ((rreenntteedd  bbuuiillddiinnggss,,  ddoouubbllee--sshhiifftt  

sscchhoooollss,,  oovveerrccrroowwddeedd  ccllaasssseess……..eettcc..  

  TThhee  hhiigghh  tteeaacchheerrss''  ccllaasssseess  llooaadd  eessppeecciiaallllyy  tthhoossee  wwhhoo  aarree  mmeemmbbeerrss  iinn  tthhee  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss..  

  TThhee  ddeellaayy  iinn  ddiisssseemmiinnaattiinngg  ggrraannttss  ttoo  ccoonncceerrnneedd  ddiirreeccttoorraatteess  mmaannaaggeedd  bbyy  tthhee  

MMiinniissttrryy..  
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  IInnssuuffffiicciieennccyy  ooff  ffiinnaanncciiaall  ggrraannttss  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  SScchhooooll  aanndd  DDiirreeccttoorraattee  

DDeevveellooppmmeenntt  PPrrooggrraamm  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  sscchhoooollss  aanndd  ddiirreeccttoorraatteess''''  ppllaannss..  

  CCoommpplliiccaatteedd  pprroocceedduurreess  iinn  rreecceeiivviinngg  sscchhoooollss''  mmaatteerriiaall  aanndd  iinn--kkiinndd  ddoonnaattiioonnss..  

  TThhee  llaacckk  ooff  eeffffiicciieennccyy  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss  iinn  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  

aanndd  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  iinn  tthhee  sscchhooooll  cclluusstteerrss..  

  WWeeaakk  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppppoorrtt  aanndd  iinneeffffeeccttiivvee  mmeetthhooddoollooggiieess  aapppplliieedd  iinn  pprreeppaarraattiioonn  

ooff  ddeevveellooppmmeennttaall  aanndd  pprroocceedduurraall  ppllaannss..  

  PPoooorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy..  

  SSoommee  ssttaakkeehhoollddeerrss  aarree  nnoott  ffuullllyy  aawwaarree  ooff  tthheeiirr  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  

  TThhee  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorrss  ddoo  nnoott  ppeerrffoorrmm  aann  eeffffeeccttiivvee  rroollee  iinn  pprroovviiddiinngg  

ssuussttaaiinnaabbllee  ssuuppppoorrttiinngg  aanndd  ccoouunnsseelliinngg  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  bbuuiillddiinngg  uupp  ccaappaacciittiieess  ttoo  

eennhhaannccee  sscchhooooll  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeevveellooppmmeenntt..    

44..  MMaajjoorr  rreeccoommmmeennddaattiioonnss::  

  CCrreeaattiinngg  ssuussttaaiinnaabbllee  mmeecchhaanniissmm  ttoo  ssuuppppoorrtt  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  sscchhoooollss  ttoo  

ccaarrrryy  oouutt  tthheeiirr  ddeevveellooppmmeennttaall  ppllaannss..    

  RReevviieewwiinngg  tthhee  mmeetthhooddoollooggyy  uusseedd  iinn  ddeevveellooppiinngg  tthhee  ddeevveellooppmmeennttaall  aanndd  pprroocceedduurraall  

ppllaannss..    

  AAddooppttiinngg  ddeevveellooppmmeennttaall  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  rreefflleecctt  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess’’  aanndd  sscchhoooollss’’  rreeaalliissttiicc  

nneeeeddss..    

  SSeettttiinngg  uupp  aa  ssttrraatteeggiicc  aanndd  pprroocceedduurraall  ppoolliiccyy  ssyysstteemm  ttoo  eennssuurree  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn  

aanndd  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ooff  tthhee  pprrooggrraamm..  

  EEssttaabblliisshhiinngg  aa  mmeecchhaanniissmm  tthhaatt  gguuaarraanntteeeess  tthhee  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreessuullttiinngg  

ffrroomm  tthhee  pprrooggrraamm  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  iittss  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  rreeppoorrttss  iinn  

ddeessiiggnniinngg  tthhee  MMiinniissttrryy''ss  ppllaannss  aanndd  ppoolliicciieess..  

  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aawwaarreenneessss  ccaammppaaiiggnnss  ttoo  hheellpp  ssttaakkeehhoollddeerrss  rreeaalliizzee  tthheeiirr  rroolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ttoowwaarrddss  tthhee  pprrooggrraamm  aatt  aallll  lleevveellss..  

  AAccttiivvaattiinngg  mmeecchhaanniissmmss  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss''  pprrooffeessssiioonnaall  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  rreeggaarrddiinngg  iinn  tthhee  

pprrooggrraamm  iimmpplleemmeennttaattiioonnss  aatt  aallll  aaddmmiinniissttrraattiivvee  lleevveellss  iinn  tthhee  MMiinniissttrryy..  
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11..00  IInnttrroodduuccttiioonn  

TThhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  iiss  ccuurrrreennttllyy  iimmpplleemmeennttiinngg  EERRffKKEE  pprroojjeecctt  wwhhiicchh  

iinnvvoollvveess  ttwwoo  pphhaasseess::  tthhee  ffiirrsstt  ((EERRffKKEE  II))  wwaass  llaauunncchheedd  iinn  22000033  ttoo  22000099  wwhhiillee  tthhee  

sseeccoonndd  pphhaassee  ((EERRffKKEE  IIII))  wwaass  ssttaarrtteedd  iinn  22000099  uupp  ttoo  22001155..TThhee  SScchhooooll  aanndd  DDiirreeccttoorraattee  

DDeevveellooppmmeenntt  PPrrooggrraamm  ((SSDDDDPP))
22
  rreepprreesseennttss  tthhee  ffiirrsstt  ccoommppoonneenntt  ooff  EERRFFKKEE  IIII  wwhhiicchh  

ccoonnssiissttss  ooff  ffiivvee  ccoommppoonneennttss::  

  CCoommppoonneenntt  11::  EEssttaabblliisshhiinngg  aa  sscchhooooll--bbaasseedd  nnaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ssyysstteemm--  

SSDDDDPP..  

  CCoommppoonneenntt  22::  MMoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt..    

  CCoommppoonneenntt  33::  LLeeaarrnniinngg//tteeaacchhiinngg  DDeevveellooppmmeenntt..  

  CCoommppoonneenntt  44::  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  ssppeecciiaall  pprrooggrraammss  ((EEaarrllyy  cchhiillddhhoooodd,,  vvooccaattiioonnaall  

eedduuccaattiioonn  aanndd  ssppeecciiaall  eedduuccaattiioonn))..  

  CCoommppoonneenntt  55::  IImmpprroovveemmeenntt  ooff  pphhyyssiiccaall  tteeaacchhiinngg  eennvviirroonnmmeenntt..    

TThheessee  ccoommppoonneennttss  ccoolllleeccttiivveellyy  aacchhiieevvee  EERRffKKEE  IIII  ddeevveellooppmmeennttaall  oobbjjeeccttiivvee  wwhhiicchh  

aaiimmss  ttoo  ""hheellpp  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  pprree  tteerrttiiaarryy  ((pprree--uunniivveerrssiittyy))  eedduuccaattiioonn  iinn  JJoorrddaann  

aaccqquuiirree  hhiigghh  ssttaannddaarrdd  sskkiillllss  aanndd  eemmppoowweerr  tthheemm  ttoo  ppllaayy  aann  aaccttiivvee  rroollee  iinn  tthhee  

kknnoowwlleeddggee  eeccoonnoommyy""..        

TThhee  ffiirrsstt  ccoommppoonneenntt  aaiimmss  ttoo::    

11..  IImmpprroovviinngg  sscchhooooll  eeffffiicciieennccyy  bbyy  bbuuiillddiinngg  uupp  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  sseellff  --iinniittiiaattiinngg  ttoo  

aacchhiieevvee  ddeevveellooppmmeenntt  wwiitthh  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  ppaarrttiicciippaattiioonn..  

22..  PPrroommoottiinngg  ddiirreeccttoorraattee  eeffffiicciieennccyy  ttoo  eennaabbllee  iitt  ttoo  aacchhiieevvee  iittss  ggooaallss  aanndd  ppeerrffoorrmm  iittss  

ttaasskk  aanndd  rroollee  iinn  ssuuppppoorrttiinngg  aanndd  uuppggrraaddiinngg  sscchhooooll  ccaappaacciittiieess..  

TThhee  SSDDDDPP  sseeeekkss  ttoo  ttrraannssllaattee  tthhee  vviissiioonn  ooff  eedduuccaattiioonn  nnaattiioonnaall  ssttrraatteeggyy--  wwhhiicchh  

eemmpphhaassiizzeess  tthhee  nneeeedd  ttoo  pprroommoottee  aa  ccuullttuurree  ooff  eexxppeerriimmeennttaattiioonn  aanndd  iinnnnoovvaattiioonn  aanndd  

rreessppoonnssiivveenneessss  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  iinn  aallll  aassppeeccttss  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  

ssyysstteemm--  iinnttoo  ddeevveellooppmmeennttaall  pprraaccttiicceess  tthhaatt  eemmppoowweerr  tthhee  sscchhooooll  ttoo  iinnvvoollvvee  tthhee  llooccaall  

ccoommmmuunniittyy  aanndd  ssttuuddeennttss  iinn  ffoorrmmuullaattiinngg  iittss  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss..  TThhee  eedduuccaattiioonn  nnaattiioonnaall  

ssttrraatteeggyy  ssttrreesssseess  tthhaatt  tthhee  mmaajjoorr  eelleemmeenntt  iinn  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ssyysstteemm  iiss  tthhee  sscchhooooll  wwhheerree  

tthhee  mmaaiinn  eedduuccaattiioonnaall  lleeaaddeerr  iiss  tthhee  sscchhooooll''ss  pprriinncciippaall..  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SSDDDDPP  eexxeeccuuttiivvee  ppllaann  wwhhiicchh  wwaass  pprreeppaarreedd  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  pphhaassee  

ooff  tthhee  eedduuccaattiioonn  rreeffoorrmm  pprroojjeecctt  ((EERRffKKEE  II))  tthhee  pprroojjeecctt  iimmpplleemmeennttaattiioonn  mmeetthhooddoollooggyy  iiss  

aapppplliieedd  iinnttoo  ddiiffffeerreenntt  pphhaasseess..  SSoo,,  tthhee  hhee  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  iinn  tthhee  KKiinnggddoomm  wweerree  

ddiivviiddeedd  iinnttoo  ssiixx  ggrroouuppss  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  pprrooggrraamm  iinn  sseeqquueennttiiaall  pphhaasseess,,  ttoo  bbuuiilldd--uupp  

ccaappaacciittiieess  tthhaatt  wwiillll  hheellpp  ttoo  iimmpplleemmeenntt  aanndd  ssuussttaaiinn  tthhee  SSDDDDPP..  TThhee  MMiinniissttrryy  aaiimmss  ttoo  

ddiisssseemmiinnaattee  tthhee  pprrooggrraamm  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ttoo  aallll  sscchhoooollss  aanndd  ddiirreeccttoorraatteess  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  

KKiinnggddoomm  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr  22001144//11001155..  TThhee  sseeccoonndd  pphhaassee  ccoonnttiinnuueess  oovveerr  

ffiivvee  yyeeaarrss  ttoo  rreessuummee  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  aacchhiieevveedd  iinn  tthhee  ffiirrsstt  pphhaassee  wwhhiicchh  ssttaarrtteedd  iinn  22000066  

aanndd  iinnvvoollvveedd  77  ddiirreeccttoorraatteess  iinncclluuddiinngg  885544  sscchhoooollss  ((tthhee  ffiirrsstt  ggrroouupp))..  IInn  AApprriill  22001111  tthhee  

pprrooggrraamm  wwaass  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  44  ddiirreeccttoorraatteess  iinncclluuddiinngg  225566  sscchhoooollss  ((tthhee  sseeccoonndd  ggrroouupp))  

aanndd  iinn  SSeepptteemmbbeerr  22001111  tthhee  pprrooggrraamm  wwaass  aapppplliieedd  iinn  66  ddiirreeccttoorraatteess  iinncclluuddiinngg  552299  

                                                           
22
  TThhee  SSDDDDPP  iiss  bbaasseedd  oonn  JJoorrddaann  EEdduuccaattiioonn  SSuuppppoorrtt  pprroojjeecctt  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  pphhaassee  ooff  EEdduuccaattiioonn  RReeffoorrmm  

ffoorr  kknnoowwlleeddggee  EEccoonnoommyy  ((EERRffKKEE  II))  
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sscchhoooollss  ((tthhee  tthhiirrdd  ggrroouupp))..IInn  AApprriill  22001122,,  tthhee  pprrooggrraamm  wwaass  aapppplliieedd  iinn  66  ddiirreeccttoorraatteess  

iinncclluuddiinngg  551177  sscchhoooollss  ((tthhee  ffoouurrtthh  ggrroouupp))  aanndd  iinn  AApprriill  22001133  tthhee  pprrooggrraamm  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ccoovveerreedd  55  nneeww  ddiirreeccttoorraatteess  iinncclluuddiinngg  556699  sscchhoooollss  ((tthhee  ffiifftthh  ggrroouupp))..IInn  

MMaarrcchh  22001144,,  tthhee  pprrooggrraamm  wwaass  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  77  nneeww  ddiirreeccttoorraatteess  iinncclluuddiinngg  554411  

sscchhoooollss  iinn  ((  ggrroouupp  ssiixxtthh  AA))  wwhhiillee  tthhee  ootthheerr  sseevveenn  ddiirreeccttoorraatteess  iinn  ggrroouupp  ssiixxtthh  BB  wwiillll  bbee  

iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  pprrooggrraamm  iinn  22001155
33
..    

TThhee  SSDDDDPP  wwaass  llaauunncchheedd  iinn  tthhee  sseeccoonndd  hhaallff  ooff  22000099  ttoo  eessttaabblliisshh  aa  sscchhooooll--bbaasseedd  

nnaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ssyysstteemm  tthhaatt  ttrraannssllaatteess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprriinncciippaallss  aanndd  ccoonncceeppttss  

iinncclluuddeedd  iinn  EERRffKKEE  pprroojjeecctt  iinnttoo  rreeaalliissttiicc  pprraaccttiicceess::  

  TThhee  sscchhooooll  aass  aa  ffuunnddaammeennttaall  ffaaccttoorr  iinn  tthhee  lleeaarrnniinngg//tteeaacchhiinngg  ddeevveellooppmmeenntt  

pprroocceessss..    

  TThhee  ssttuuddeenntt  bbeeiinngg  tthhee  uullttiimmaattee  ttaarrggeett  ooff  tthhee  lleeaarrnniinngg//tteeaacchhiinngg  ddeevveellooppmmeenntt  

pprroocceessss..  

  SScchhooooll  pprriinncciippaallss  aanndd  tteeaacchheerrss  bbeeiinngg  ppllaannnneerrss  rraatthheerr  tthhaann  iimmpplleemmeenntteerrss..  

  EEdduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorrss  bbeeiinngg  ffaacciilliittaattoorrss  aanndd  ssuuppppoorrttss  ffoorr  tteeaacchheerrss  ((iinnssppiirriinngg  

ttrraaiinneerrss))  rraatthheerr  tthhaann  ((ttoouugghh  iinnssppeeccttoorrss))..  

  PPaarreennttss  aanndd  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  bbeeiinngg  ppaarrttnneerrss  iinn  tthhee  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  pprroocceessss  

aanndd  iiddeennttiiffyyiinngg  nneeeeddss  aanndd  pprriioorriittiieess..  

  TThhee  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  bbeeiinngg  tthhee  lliiaaiissoonn  bbeettwweeeenn  tthhee  sscchhoooollss  aanndd  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  iinn  tthheeiirr  sscchhooooll  cclluusstteerrss  aanndd  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn..  

EERRffKKEE  pprroojjeecctt  aanndd  SSDDDDPP  aaiimm  ttoo  eessttaabblliisshh  qquuaalliittyy  pprriinncciipplleess  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ffuuttuurree  

ooff  eedduuccaattiioonn  iinn  JJoorrddaann  ssuucchh  aass::  

  EEdduuccaattiioonn  ((bbaasseedd  oonn  iinntteerraaccttiioonn))  rraatthheerr  tthhaann  tteeaacchhiinngg  ((iinnssttrruuccttiioonnaall  mmeetthhoodd))..  

  SSttaarrtt  pprrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ffrroomm  tthhee  bboottttoomm  lleevveell  ttoo  tthhee  ttoopp  lleevveell..  

  EEmmppoowweerrmmeenntt..  

  DDeecceennttrraalliizzaattiioonn..  

  TTrraannssffeerrrriinngg  kknnoowwlleeddggee    

  CCoommmmuunniittyy  ppaarrttiicciippaattiioonn..  

  GGeennddeerr  ((ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  ggeennddeerr  iissssuueess  wwhheenn  aannaallyyzziinngg  aanndd  ddeessiiggnniinngg  

ppoolliicciieess  aanndd  pprrooggrraammss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  tteeaacchhiinngg  pprroocceessss))..  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  SSDDDDPP,,  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  pphhaassee  iinn  eeaacchh  sscchhooooll  iiss  llaauunncchheedd  bbyy  

ccoonndduuccttiinngg  sseellff--rreevviieeww  pprroocceessss  uussiinngg  aa  nnaattiioonnaall  JJoorrddaanniiaann  sseellff--aasssseessssmmeenntt  ttooooll,,  

iinncclluuddiinngg  aallll  sscchhooooll  ssttaaffff  aass  ppaarrttiicciippaannttss..  SSttuuddeennttss,,  ppaarreennttss  aanndd  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  aarree  

ccoonnssiiddeerreedd  iinnppuuttss  iinn  tthhiiss  eevvaalluuaattiioonn  pprroocceessss,,  aanndd  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  oouuttppuuttss  ooff  tthhiiss  

                                                           
3
EEdduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ggrroouupp  aarree::  AAll  JJeeeezzeehh,,  MMuuwwaaggaarr,,  JJeerraasshh,,  NNoorrtthh--EEaasstteerrnn  BBaaddiiaa,,  NNoorrtthh--WWeesstteerrnn  BBaaddiiaa  aanndd  

SSoouutthh  GGhhoorr..  TThhee  sseeccoonndd  ggrroouupp  ccoommpprriisseess  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  iinn  ::BBaanniioobbeeiidd,,  NNoorrtthh  MMaazzaarr,,  MMaaddaabbaa  aanndd  SSoouutthh  MMaazzaarr..  TThhee  

tthhiirrdd  ggrroouupp  ccoommpprriisseess::  MMaarrkkaa,,  RRaammtthhaa,,  EEiinn  AAll  BBaasshhaa,,  SSoouutthh  BBaaddiiaa,,  AAll  qqaassrr  aanndd  FFuussssaaiiffeehh..  TThhee  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  iinn  tthhee  

ffoouurrtthh  ggrroouupp  aarree::  PPeettrraa,,  TTaaffeeeelleehh,,  TTaaiibbeehh&&  AAll--wwaassaattiiyyaahh,,  AAjjlloouunn,,QQwweeiissmmeehh  aanndd  SSaalltt..  TThhee  ffiifftthh  ggrroouupp  iinncclluuddeess::  QQaassaabbaatt  

IIrrbbiidd,,  ZZeerrqqaa//11,,  QQaassaabbaatt  AAmmmmaann,,  MMaa''aann  aanndd  SShhoobbaakk..  TThhee  ssiixxtthh  ggrroouupp  ccoommpprriisseess::  AAll--JJaammeeii''aa,,  BBaannii  KKeennaannaa,,  QQaassaabbaatt  KKaarraakk,,  ZZaarrqqaa//22,,  

DDaaiirr  AAllllaa,,  EEbbssaaiirraa  aanndd  TThheebbaann..  
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pprroocceessss  eevveerryy  sscchhooooll  pprreeppaarreess  iittss  oowwnn  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann  iinncclluuddiinngg  iittss  pprriioorriittiieess  aanndd  

ffuuttuurree  sstteeppss  ttoo  bbee  ttaakkeenn  ttoo  aacchhiieevvee  ggooaallss  aanndd  ffoollllooww--uupp  tthheeiirr  pprrooggrreessss..  

HHeennccee,,  SSDDDDPP  pprroovviiddeess  ppllaannnniinngg  ccoonnssiisstteenntt  mmeetthhooddoollooggyy  aapppplliieedd  bbyy  sscchhoooollss  aanndd  

eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  ttoo  ddeeppiicctt  ssttrreennggtthhss  aanndd  wweeaakknneesssseess  aarreeaass  aanndd  iiddeennttiiffyy  tthheeiirr  

pprriioorriittiieess  aanndd  eemmppoowweerr  tthheemm  iinn  ddeessiiggnniinngg  tthheeiirr  ppllaannss,,  ffoolllloowwiinngg  uupp  tthheeiirr  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  rreeppoorrttiinngg  oonn  tthhee  pprrooggrreessss  ooff  wwoorrkk  aanndd  aacchhiieevveemmeennttss..  TThhee  pprrooggrraamm  

mmeetthhooddoollooggyy  aallssoo  wwoorrkkss  ssyysstteemmaattiiccaallllyy  ttoo  eennggaaggee  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  aanndd  ssttrreennggtthheenn  

iittss  lliinnkkss  wwiitthh  sscchhoooollss  ttoo  ssuuppppoorrtt  ccoonnttiinnuuoouuss  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  sscchhoooollss''  ppeerrffoorrmmaannccee..  

MMoorreeoovveerr,,  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  nneeeeddss''  aannaallyyssiiss  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  sscchhoooollss  dduurriinngg  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  pprreeppaarraattiioonn  hheellpp  tthhee  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  ttoo  ddeessiiggnn  tthheeiirr  ppllaannss  ttoo  

ssuuppppoorrtt  tthheessee  sscchhoooollss..  EEdduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorrss  ssppeecciiffiiccaallllyy  ppllaayy  aa  vviittaall  rroollee  iinn  

ssuuppppoorrttiinngg  sscchhoooollss  ttoo  aacchhiieevvee  tthheeiirr  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  ggooaallss..    

MMaajjoorr  eeffffoorrttss  eexxeerrtteedd  iinn  tthhee  SSDDDDPP  aarree  ffooccuusseedd  oonn  pprroovviiddiinngg  iinniittiiaall  ttrraaiinniinngg  aanndd  

oonnggooiinngg  ssuuppppoorrtt  ttoo  eemmppoowweerr  tteeaacchheerrss  aanndd  pprriinncciippaallss  aanndd  ddeevveelloopp  tthheeiirr  sskkiillllss  aanndd  

aattttiittuuddeess  ttoo  aacchhiieevvee  aaccttiivvee  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  tthhee  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  eennssuurree  iittss  

ssuucccceessss..  OOnnee  ooff  tthhee  mmaaiinn  pprriioorriittiieess  iinn  tthhiiss  aarreeaa  iiss  ttoo  pprroovviiddee  ttrraaiinniinngg  aanndd  ddiirreecctt  ssuuppppoorrtt  

aatt  tthhee  sscchhooooll  lleevveell,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  aa  mmeetthhooddoollooggyy  tthhaatt  pprroommootteess  eeffffeeccttiivvee  lleeaarrnniinngg  

nneettwwoorrkkss..  TThhee  pprrooggrraamm  eemmpphhaassiizzeess  tthhee  vviittaall  rroollee  ooff  sscchhooooll  pprriinncciippaallss  iinn  lleeaaddeerrsshhiipp,,  

eemmppoowweerrmmeenntt  aanndd  mmoottiivvaattiioonn  ttoo  mmoovvee  ffoorrwwaarrdd  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  sscchhooooll  iimmpprroovveemmeenntt  

aanndd  ddeevveellooppmmeenntt..  

TThhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  ffoolllloowwiinngg  uupp  SSDDDDPP  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy  CCeennttrree  

lliieess  oonn  tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorraattee  ooff  EEdduuccaattiioonnaall  TTrraaiinniinngg  CCeennttrree,,  tthhee  MMaannaaggiinngg  

DDiirreeccttoorraattee  ooff  PPllaannnniinngg  aanndd  EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  DDCCUU..        

TThhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorraattee  ooff  EEdduuccaattiioonnaall  TTrraaiinniinngg  CCeenntteerr  aaddooppttss  aa  ccaappaacciittyy  

bbuuiillddiinngg  mmeetthhooddoollooggyy  aapppplliieedd  bbyy  ttrraaiinneerrss  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy  ttoo  pprroommoottee  ccaappaacciittyy  aanndd  

pprrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ooff  aallll  ssuuppeerrvviissoorrss  aanndd  hheeaaddss  ooff  ddiivviissiioonnss  iinn  aallll  

eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess,,  aass  wweellll  aass  aallll  sscchhooooll  pprriinncciippaallss  aanndd  aassssiissttaannttss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

SSDDDDPP  rreeqquuiirreemmeennttss..  SSuucchh  ttrraaiinniinngg  wwiillll  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  bbuuiilldd  uupp  tthheeiirr  sscchhooooll  aanndd  

ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeennttaall  ppllaannss  tthhaatt  aarree  bbaasseedd  oonn  tthhee  aacchhiieevveedd  rreessuullttss,,  ggeennddeerr--

sseennssiittiivviittyy  aanndd  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  aallll  ggoovveerrnnoorraatteess  aallll  oovveerr  tthhee  

KKiinnggddoomm..  

TThhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorraattee  ooff  PPllaannnniinngg  aanndd  EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  eexxeerrttss  eeffffoorrttss  ttoo  

ccrreeaattee  aa  ssuuppppoorrttiivvee  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  ppoolliicciieess  aanndd  lleeggiissllaattiioonnss  ttoo  gguuaarraanntteeee  

SSDDDDPP  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  aass  iitt  rreepprreesseennttss  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy''ss  aaccttiivviittiieess  aanndd  aa  

kkeeyy  bbaassiiss  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannnniinngg  iinn  sscchhoooollss  aass  wweellll  aass  iinn  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess..  

DDeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  SSDDDDPP  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ffrraammeewwoorrkk,,  tthhiiss  MMaannaaggiinngg  

DDiirreeccttoorraattee  ccoolllleeccttss  eevviiddeenncceess  aanndd  mmeeaassuurreess  tthhee  eexxtteenntt  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  ggooaallss''  

aacchhiieevveemmeenntt  aanndd  tthhuuss  pprreeppaarreess  tthhee  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  rreeppoorrtt..  OOvveerr  ttiimmee,,  tthhiiss  

pprroocceessss  pprroovviiddeess  rreeqquuiirreedd  ddaattaa  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  tthhee  ddeecciissiioonn--mmaakkeerrss  ttoo  eennssuurree  

ccoonnttiinnuuoouuss  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  SSDDDDPP  mmeetthhooddoollooggyy  aatt  vvaarriioouuss  lleevveellss..  
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TThhee  SSDDDDPP  eexxppeerriieennccee  rreevveeaalleedd  tthhaatt  iitt  iiss  iimmppeerraattiivvee  ttoo  rreevviieeww  eedduuccaattiioonnaall  ppoolliicciieess  

aanndd  pprroocceedduurreess  aapppplliieedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ttoo  eennssuurree  tthhee  SSDDDDPP  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn  aanndd  

ssuussttaaiinnaabbiilliittyy..  FFoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee,,  tthhee  MMiinniissttrryy  ffoorrmmeedd  aa  ccoommmmiitttteeee  iinn  SSeepptteemmbbeerr  22001111  

ccoommpprriissiinngg  mmeemmbbeerrss  ffrroomm  tthhee    

MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorraattee  ooff  PPllaannnniinngg  aanndd  EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  aanndd  tthhee  MMaannaaggiinngg  

DDiirreeccttoorraattee  ooff  EEdduuccaattiioonnaall  TTrraaiinniinngg  CCeenntteerr  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  tthhee  SSDDDDPP  mmeemmbbeerrss  //  

tthhee  CCaannaaddiiaann  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  AAggeennccyy  ((CCIIDDAA)),,  ttoo  iiddeennttiiffyy  SSDDDDPP  ssuuppppoorrttiivvee  

ppoolliicciieess  aass  ccllaarriiffiieedd  iinn  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ppoolliiccyy  ggeenneerraall  ffrraammeewwoorrkk  ddooccuummeenntt  ffoorr  22001100  

aass  wweellll  aass  rreeqquuiirreedd  pprroocceedduurraall  ppoolliicciieess  ttoo  bbee  iinnttrroodduucceedd  oorr  mmooddiiffiieedd..  

AAfftteerr  ccoonncclluuddiinngg  iittss  ccoommpprreehheennssiivvee  rreevviieeww,,  tthhee  ccoommmmiitttteeee  ffoouunndd  oouutt  tthhaatt  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  ppoolliiccyy  ggeenneerraall  ffrraammeewwoorrkk  ddooccuummeenntt  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  ccoommmmiitttteeee  iinn  22001100  

iinncclluuddeedd  ssuuppppoorrttiivvee  eedduuccaattiioonnaall  ppoolliicciieess  ffoorr  SSDDDDPP,,  aanndd  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  

tthheessee  ppoolliicciieess  wwiillll  lleeaadd  aaccccoorrddiinnggllyy  ttoo  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn  aanndd  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ooff  tthhee  

pprrooggrraamm..  

SSppeecciiaalliizzeedd  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  tteecchhnniiccaall  tteeaamm  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  aanndd  aatt  tthhee  

MMiinniissttrryy  aanndd  SSDDDDPP  mmeemmbbeerrss  iinn  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  aann  eexxppeerrtt  ffrroomm  CCIIDDAA  ccoonndduucctteedd  aa  

rreevviieeww  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm  oonn  tthhee  iissssuuee  ooff  lleeaaddeerrsshhiipp  ttoo  eennssuurree  

tthhee  uuttmmoosstt  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  pprrooggrraamm..  

BByy  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  sscchhoollaassttiicc  yyeeaarr  22001144//22001155,,  SSDDDDPP  aaiimmss  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

oouuttccoommeess  oonn  tthhee  mmeeddiiuumm  tteerrmm::  

  OOuuttccoommee  11::  IInnccrreeaassiinngg  tthhee  aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy,,  tthhee  

eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  tthhee  MMiinniissttrryy  CCeennttrree  iinn  tthhee  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  

pprroocceesssseess..  

  OOuuttccoommee  22::  IInnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn  ooff  aann  eeffffeeccttiivvee  sscchhooooll--bbaasseedd  ddeevveellooppmmeenntt  

ssyysstteemm  wwhhiicchh  pprroovviiddeess  ssttuuddeennttss  wwiitthh  aa  hhiigghh  qquuaalliittyy  eedduuccaattiioonn  wwhhiicchh  sseeeekkss  ttoo  

bbuuiilldd  uupp  tthheeiirr  aabbiilliittiieess,,  sskkiillllss  aanndd  aattttiittuuddeess  ttoowwaarrddss  tthhee  kknnoowwlleeddggee--bbaasseedd  

eeccoonnoommyy..  

IInn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  lloonngg  aanndd  mmeeddiiuumm--tteerrmm  oouuttccoommeess,,  tthhee  pprrooggrraamm  wwiillll  aacchhiieevvee  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddiirreecctt  rreessuullttss::  

  RReessuulltt  11..11::  AA  ccoonnssiisstteenntt  ddeevveellooppmmeenntt  aapppprrooaacchh  bbaasseedd  oonn  tthhee  nneeeeddss  aanndd  ggeennddeerr  --  

sseennssiittiivviittyy  ttoo  bbee  aapppplliieedd  aatt  tthhee  sscchhooooll,,  ddiirreeccttoorraattee  aanndd  tthhee  MMiinniissttrryy  lleevveellss  wwiitthh  

aaccttiivvee  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  ((CCaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  aanndd  

ddeevveellooppmmeenntt))..  

  RReessuulltt  11..22::  AApppprroovvaall  ooff  rreessppoonnssiivvee  ssyysstteemm  ppoolliicciieess  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  sscchhoooollss  aanndd  

eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  rreelleevvaanntt  ttoo  ddeevveellooppmmeennttaall  ppllaannss  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  

mmeecchhaanniissmmss  hhaavvee  bbeeeenn  aaddoopptteedd  ((AAccccoouunnttaabbiilliittyy))..  

  RReessuulltt  11..33::  HHiigghh  lleevveell  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  

ttoo  sscchhoooollss  aanndd  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthheeiirr  

ddeevveellooppmmeennttaall  ppllaannss  ((AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ttoo  ssuuppppoorrtt  

ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceesssseess   .(.(   
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TThhee  nneexxtt  ccoonnssiisstteenntt  aaccttiivviittiieess  wwiillll  aacchhiieevvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  tteenn  oouuttppuuttss::  

  OOuuttppuutt  ((1.1.11.1.1)) ::  EEssttaabblliisshhiinngg  aa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssttrraatteeggyy  ffoorr  SSDDDDPP..  

  OOuuttppuutt  1.1.21.1.2)))) ::  TTrraaiinniinngg  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  tteeaamm  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy  CCeennttrree,,  tthhee  

hheeaaddss  ooff  MMeeddiiaa  ddiivviissiioonnss  aatt  tthhee  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  oonn  ssttrraatteeggiicc  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssttrraatteeggiieess  aanndd  tthhee  mmeeddiiaa  aanndd  

ppuubblliicc  rreellaattiioonnss''  mmaannaaggeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  ppaarrttnneerrss..  

  OOuuttppuutt  1.1.31.1.3)) ))::  AA  ssttaaffff  aatt  tthhee  sscchhooooll  aanndd  ddiirreeccttoorraattee  lleevveell  ttrraaiinneedd  oonn  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannnniinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  bbaasseedd  oonn  tthhee  rreessuullttss  aanndd  ggeennddeerr  ––  

sseennssiittiivviittyy    wwiitthh  aaccttiivvee  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy..  

  OOuuttppuutt  ((1.1.11.1.1))::  AA  ssttaaffff  aatt  tthhee  ddiirreeccttoorraattee  lleevveell  ttrraaiinneedd  oonn  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannnniinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  bbaasseedd  oonn  rreessuullttss  aanndd  ggeennddeerr  ––  sseennssiittiivviittyy  wwiitthh  

aaccttiivvee  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy..  

  OOuuttppuutt  1.1.11.1.1)) ))::  CCoonncclluuddiinngg  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  rreevviieeww  ooff  tthhee  SSDDDDPP  bbaasseedd  oonn  

ppaarrttiicciippaattoorryy  mmeetthhooddoollooggyy..  

    OOuuttppuutt  ((1.1.11.1.1)) ::  TTrraaiinniinngg  tthhee  ssttaaffff  aatt  tthhee  sscchhooooll,,  ddiirreeccttoorraattee  aanndd  MMiinniissttrryy  CCeennttrree  

lleevveellss  oonn  ggeennddeerr  mmaaiinnssttrreeaammiinngg  iinn  ddaaiillyy  aaccttiivviittiieess..  

  OOuuttppuutt  ((2.1.12.1.1)) ::  EEssttaabblliisshhiinngg  aa  rreessuulltt--bbaasseedd  aanndd  ggeennddeerr--sseennssiittiivvee  SSDDDDPP  

mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ffrraammeewwoorrkk..    

  OOuuttppuutt  ((2.1.22.1.2)) ::  SSeettttiinngg  uupp  ppllaannnniinngg  ccoorrrreellaatteedd  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn  ppoolliicciieess  aatt  tthhee  

sscchhooooll,,  ddiirreeccttoorraattee  aanndd  MMiinniissttrryy  CCeennttrree  lleevveellss..  

  OOuuttppuutt  (( ((2.2.22.2.2 ::  AApppprroovviinngg  aa  ffiinnaanncciinngg  mmeecchhaanniissmm  ttoo  pprroovviiddee  ggrraannttss  ffoorr  sscchhoooollss  

aanndd  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthheeiirr  ddeevveellooppmmeennttaall  ppllaannss..  

TThhiiss  iiss  tthhee  tthhiirrdd  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  SSDDDDPP  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  

DDiivviissiioonn  ooff  MMoonniittoorriinngg  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn  iinn  tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorraattee  ooff  PPllaannnniinngg  aanndd  

EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  aanndd  bbaasseedd  oonn  tthhee  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ffrraammeewwoorrkk  sseett  uupp  

bbyy  tthhee  MM&&EE  DDiivviissiioonn  iinn  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorraattee  ooff  EEdduuccaattiioonnaall  

TTrraaiinniinngg  CCeenntteerr,,  aass  tthhee  rreeppoorrtt  iinncclluuddeess  tthhee  aacchhiieevveemmeennttss  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  ssiinnccee  tthhee  

bbeeggiinnnniinngg  ooff  iittss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iinn  22000099..  

TThhee  MM&&EE  DDiivviissiioonn  wwiillll  uuppddaattee  tthhee  MM&&EE  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  SSDDDDPP  iinn  lliigghhtt  ooff  tthhee  

ddeevveellooppmmeennttss  mmaaddee  oonn  tthhee  pprrooggrraamm  ppllaann,,  eessppeecciiaallllyy  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  

HHoouussee  ooff  eexxppeerriieennccee..  

22..00  AAcchhiieevveemmeennttss  

22..11  DDaattaa  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  tthhiirrdd  rreeppoorrtt::  

TThhee  ttoooollss  ooff  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  wweerree  iiddeennttiiffiieedd  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  MM&&EE  ffrraammeewwoorrkk
44
uussiinngg  

rruubbrriicc  ssccaallee,,  qquueessttiioonnnnaaiirreess  aanndd  iinntteerrvviieeww  pprroottooccoollss  rreellaattiinngg  ttoo  1111  iinnddiiccaattoorrss  bbeessiiddeess  ffiieelldd  

wwoorrkk  tthhrroouugghh  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  ddiirreeccttoorraatteess  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy  cceennttrree  aanndd  iinn  tthhee  eedduuccaattiioonn  

ddiirreeccttoorraatteess,,  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  qquuaannttiittyy  iinnddiiccaattoorrss..  

DDaattaa  ccoolllleeccttiioonn  wwaass  pprreecceeddeedd  bbyy  aa  rreeffrreesshhiinngg  wwoorrkksshhoopp,,  wwhhiicchh  wwaass  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  

hheeaadd  ooff  tthhee  MM&&EE  ddiivviissiioonn,,  ttoo  aallll  MM&&EE  ccoooorrddiinnaattoorrss  iinn  tthhee  ffiieelldd  ddiirreeccttoorraatteess  oonn  1100  AApprriill,,  

                                                           
44
  TThhee  ffrraammeewwoorrkk  wwaass  ddeevveellooppeedd  bbyy  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  MM&&EE  ddiivviissiioonn  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ttrraaiinniinngg  

cceenntteerr    
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22001144,,  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  tthhee  mmeetthhooddoollooggyy  wwaass  rreevviieewweedd,,  tthhee  ttoooollss  aanndd  wwrriittiinngg  rreeppoorrttss  wweerree  

aallssoo  ddiissccuusssseedd..  IIddeennttiiffyyiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  rroolleess  rreeggaarrddiinngg  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  wweerree  aallssoo  

ddiissccuusssseedd..      

AAllll  ddiirreeccttoorraatteess  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  SSDDDDPP  wweerree  sseenntt  ooffffiicciiaall  lleetttteerrss  oonn  66  MMaarrcchh  ttoo  iinnffoorrmm  

tthheemm  wwiitthh  tthhee  aasssseessssmmeenntt  ttiimmee..  DDaattaa  wweerree  ccoolllleecctteedd  dduurriinngg  1133  AApprriill  ttiillll  55  MMaayy  oovveerr  tthhrreeee  

ssttaaggeess  ((1133--1144  AApprriill,,  2277--2288  AApprriill,,  44--55  MMaayy))..CCoooorrddiinnaattoorrss  wweerree  ddiivviiddeedd  iinnttoo  tteeaammss;;  eeaacchh  

tteeaamm  ccoonnssiissttss  ooff  ttwwoo  ccoooorrddiinnaattoorrss  wwhhoo  wweerree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccoolllleeccttiinngg  ddaattaa  ffrroomm  tthheeiirr  

ddiirreeccttoorraatteess..  TThhee  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  ttooookk  ttwwoo  ddaayyss,,  oonnee  ffoorr  sscchhooooll  cclluusstteerrss  aanndd  tthhee  sseeccoonndd  ffoorr  

tthhee  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess..    

OOuutt  ooff  2288  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess,,  aa  rraannddoomm  ssaammppllee  ccoonnssiissttiinngg  ooff  2200  eedduuccaattiioonn  

ddiirreeccttoorraatteess  wweerree  cchhoosseenn..  TThhee  ssaammppllee  ccoonnssiisstteedd  ooff  5500%%  ooff  ddiirreeccttoorraatteess  ((ggrroouupp  11,,  22,,  33))  aanndd  

aallll  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  ((ggrroouupp  44,,  55))..  TTwwoo  sscchhooooll  cclluusstteerrss,,  aanndd  tthhrreeee  sscchhoooollss  wweerree  cchhoosseenn  ffrroomm  

eevveerryy  cclluusstteerr  ((ssoo  tthhee  ttoottaall  wwiillll  bbee  ssiixx  sscchhoooollss  ffrroomm  eeaacchh  ddiirreeccttoorraattee  aanndd  ddiirreeccttoorraatteess’’  

cceenntteerrss))..  1100%%  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeennttaall  ppllaannss  wweerree  ccoolllleecctteedd  ((aatt  lleeaasstt  88  ppllaannss  ffrroomm  eeaacchh  

eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraattee))  ssoo  2233  ppllaannss  wweerree  ggaatthheerreedd..  MMeemmbbeerrss  ffrroomm  tthhee  MM&&EE  DDiivviissiioonn  

iinnffoorrmmeedd  tthhee  MM&&EE  ccoooorrddiinnaattoorr  ooff  tthhee  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  ssaammpplleess  bbyy  ee--mmaaiill  ffoouurr  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  

tthhee  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  pprroocceessss  ffrroomm  tthhee  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraattee..  

AAmmoonngg  tthhee  vvaarriioouuss  aapppprrooaacchheess  uusseedd  iinn  tthhee  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  wwaass    tthhee  ffooccuuss  ddiissccuussssiioonn  

ggrroouuppss  iinncclluuddiinngg  ((sscchhooooll  ddeevveellooppmmeennttss  tteeaammss,,  tthhee  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  ,,  

eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorrss  ooff  sscchhooooll  cclluusstteerrss  ..MMoorreeoovveerr,,  tthhiiss  

iinncclluuddeess  eexxaammiinniinngg  ddooccuummeennttss  aanndd  rreeggiisstteerrss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  pprrooggrraamm((ssaammpplleess  ooff  sscchhooooll  aanndd  

ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss,,  mmoonntthhllyy  aacchhiieevveemmeenntt  rreeppoorrttss  ooff  aaccttiivviittiieess  aapppprroovveedd  bbyy  

tthheessee  ppllaannss,,  mmiinnuutteess  ooff  mmeeeettiinnggss  mmaaddee  bbyy  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  ooff  tthhee  sscchhooooll  cclluusstteerrss  aanndd  

ddiirreeccttoorraattee  eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss  aanndd  aa  lleetttteerr  ooff  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciill))..    

AAfftteerr  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  ddaattaa  ccoolllleeccttiinngg  ddaattaa  rreeggaarrddiinngg  aallll  iinnddiiccaattoorrss,,  tthhee  MM&&EE  

DDiivviissiioonn  mmeemmbbeerrss  aannaallyyzzeedd  tthhee  ddaattaa  uussiinngg  ccoommppuutteerriizzeedd  ssooffttwwaarree  tthhaatt  wwaass  ddeevveellooppeedd  ttoo  bbee  

rreelleevvaanntt  wwiitthh  tthhee  rruubbrriicc  ssccaallee  ooff  qquuaalliittyy  iinnddiiccaattoorrss  wwhhiicchh  iinncclluuddee  55  lleevveellss  ..QQuuaalliittaattiivvee  ddaattaa  

wweerree  ccoolllleecctteedd  tthhrroouugghh  ffooccuuss  ggrroouuppss  tthhaatt  wweerree  ccoonndduucctteedd  wwiitthh  vvaarriioouuss  ggrroouuppss  ccoonncceerrnneedd  

wwiitthh  tthhee  SSDDDDPP  ttoo  hheellpp  pprreeppaarriinngg  tthhee  tthhiirrdd  rreeppoorrtt..  

22..22  RReessuullttss  

((SSeeee  tthhee  aappppeennddiixx  ffoorr  tthhee  ssttrreennggtthh  aanndd  wweeaakknneessss  ppooiinnttss))  

  

22..11..11  MMeeddiiuumm--tteerrmm  rreessuullttss::  

11..11  EEnnhhaanncciinngg  aaccttiivvee  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy,,  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  

tthhee  MMiinniissttrryy  CCeennttrree  iinn  tthhee  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceesssseess..  

11..22  IInnddiiccaattoorrss  DDeeggrreeee  ooff  sscchhoooollss''  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthheeiirr  ddeevveellooppmmeennttaall  ppllaannss..  

11..33  DDeeggrreeee  ooff  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess''  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthheeiirr  ddeevveellooppmmeennttaall  ppllaannss..  

11..44  EEffffiicciieennccyy  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  ffoorrmmeedd  wwiitthh  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  aatt  tthhee  

lleevveell  ooff  sscchhooooll  cclluusstteerrss..  

11..55  EEffffiicciieennccyy  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss  ffoorrmmeedd  aatt  tthhee  eedduuccaattiioonn  

ddiirreeccttoorraatteess..  
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11..66  DDeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  sscchhooooll  tteeaacchheerrss  aanndd  pprriinncciippaallss  wwiitthh  tthhee  ssuuppppoorrtt  lleevveell  

pprroovviiddeedd  bbyy  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  ttoo  aacchhiieevvee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss..  

11..77  DDeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess''  ssttaaffff  wwiitthh  tthhee  ssuuppppoorrtt  lleevveell  

pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  CCeennttrree  ttoo  aacchhiieevvee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess''  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss..  

11..88  DDeeggrreeee  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssttrraatteeggyy  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  SSDDDDPP..  

11..99  DDeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  MMooEE  ssttaaffff  wwiitthh  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy  CCeennttrree,,  

eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess,,  sscchhoooollss  aanndd  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  SSDDDDPP..  

  

11..11  DDeeggrreeee  ooff  sscchhooooll  iimmpprroovveemmeenntt  ppllaannss''  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ::  

TThhee  eevvaalluuaattiioonn  tteeaammss  ffoorrmmeedd  ffooccuuss  ddiissccuussssiioonn  sseessssiioonnss  wwiitthh  aa  ssaammppllee  ooff  ssiixx  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  iinncclluuddiinngg  ffrroomm  ssiixx  ddiiffffeerreenntt  sscchhoooollss  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  eedduuccaattiioonnaall  

ssuuppeerrvviissoorrss  iinn  2200  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  iinn  oorrddeerr  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  

TThhee  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  wweerree  aasskkeedd  ttoo  pprreesseenntt  ssoommee  ssppeecciiffiicc  aaccttiivviittiieess  ooff  

iimmpplleemmeenntteedd  ddeevveellooppmmeennttaall  ppllaannss''  aanndd  iiddeennttiiffyy  eennaabblliinngg  tthhee  ffaaccttoorrss  aanndd  cchhaalllleennggeess..  

MMoorreeoovveerr,,  tthhee  aacchhiieevveemmeennttss  rreeccoorrddss  wweerree  cchheecckkeedd  aanndd  tthhee  eevvaalluuaattoorrss  eessttiimmaatteedd  tthhee  ttoottaall  

aacchhiieevveemmeenntt  rraattiioo  bbyy  ccoommppaarriinngg  tthhee  ccoommpplleettiioonn  rraattee  wwiitthh  tthhee  ssiizzee  ooff  ccaarrrriieedd  oouutt  aaccttiivviittiieess..  

TThhee  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorrss  pprroovviiddeedd  tthheeiirr  eessttiimmaatteess  ooff  tthheeiirr  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  

ssiinnccee  tthheeyy  aarree  iimmpplleemmeenntteedd  aarree  iimmpplleemmeenntteedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  aa  cceerrttaaiinn  sscchheedduullee,,  iinn  aaddddiittiioonn  

ttoo  iiddeennttiiffyyiinngg  tthhee  eennaabblliinngg  ffaaccttoorrss  aanndd  cchhaalllleennggeess..    

TTaabbllee  ((11))  sshhoowwss  tthhee  lleevveell  ffoorr  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  iimmpplleemmeennttaattiioonn  bbyy  tthhee  

sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  aanndd  ttaabbllee  ((22))  sshhoowwss  tthhee  lleevveell  ffoorr  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  bbyy  ssuuppeerrvviissoorrss..  HHoowweevveerr,,  ttaabbllee  ((33))  sshhoowwss  tthhee  rreessuullttss  iinn  ddeettaaiillss  aanndd  ttaabbllee  

((44))  sshhooww  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  aacchhiieevviinngg  tthhee  

ttaarrggeett  vvaalluuee..  

TTaabbllee  ((11))::  DDeeggrreeee  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  bbyy  tthhee  lleevveell  

ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn--SScchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  

  

IInnddiiccaattoorr  11..11  DDeeggrreeee  ooff    iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss    

SSttaannddaarrddss  LLeevveell  11  LLeevveell  22  LLeevveell  33  LLeevveell  44  LLeevveell  55  

PPeerrcceennttaaggee  ooff  

mmeeaassuurreess//aaccttiivviittiieess  ttoo  bbee  

iimmpplleemmeenntteedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

ppllaann  

  00  ––  2200%%  2211  ––  4400%%  4411  ––  6600%%  6611  ––  8800%%  

    
8811  ––  

110000%%  
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TTaabbllee  ((22))::  DDeeggrreeee  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  bbyy  tthhee  lleevveell  

ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn--  EEdduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorrss  

IInnddiiccaattoorr  11..11  DDeeggrreeee  ooff    iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  

SSttaannddaarrddss  LLeevveell  11  LLeevveell  22  LLeevveell  33  LLeevveell  44  LLeevveell  55  

PPeerrcceennttaaggee  ooff  

mmeeaassuurreess//aaccttiivviittiieess  

ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

ppllaann  

  00  ––  2200%%  2211  ––  4400%%  4411  ––  6600%%  6611  ––  8800%%  

    
8811  ––  110000%%  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

0
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4

5

level

Percentage of measures / activities to be 
implemented according to the plan / 

school development team  

4 

0

1

2

3

4

5

level

Percentage of measures / activities to be 
implemented according to the plan / 

educational supervisors  



14 
 

TTaabbllee  ((33))::  DDeeggrreeee  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  bbyy  

ddiirreeccttoorraatteess''  ggrroouuppss,,  ddaattaa  ssoouurrccee,,  sscchhooooll  ttyyppee  ((ggeennddeerr))  aanndd  ddiirreeccttoorraatteess  

rreeccoorrddiinngg  tthhee  hhiigghheesstt//tthhee  lloowweesstt  ddeeggrreeeess  

SSoouurrccee  ooff  

ddaattaa    
SScchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  EEdduuccaattiioonnaall  

ssuuppeerrvviissoorrss  

IInnddiiccaattoorr  

iimmpplleemmeennttaa

ttiioonn  ddeeggrreeee//  

  00110011   

DD
ee gg

rr ee
ee
  

DD
ee gg

rr ee
ee   oo

ff   mm
aa
ll ee

  

ss cc hh
oo
oo
ll ss   

DD
ee gg

rr ee
ee   oo

ff   ff ee mm
aa
ll ee   

&&
  mm

ii xx
ee dd

  ss cc hh
oo
oo
ll ss   

HHiigghheesstt  ddeeggrreeee  LLoowweesstt  ddeeggrreeee  

DDeeggrreeee  

DDiirreeccttoorraattee  

DD
ee gg

rr ee
ee
  

dd
ii rr ee cc tt oo

rr aa
tt ee

  

DD
ee gg

rr ee
ee
  

AAllll  

ddiirreeccttoorraatteess  
903903  903903  309309  

AAll--ttaayyyybbaahh  

AAll--wwaassaattiiyyyyaahh  
001001  

QQaassaabbiitt  

IIrrbbiidd    

AAll--QQaassiirr  
903903  903903  

GGrroouupp  11  903903  903903  903903  JJeerraasshh  303303  
SSoouutthheerrnn  

GGhhoouurr  
909909  903903  

GGrroouupp  22  309309  301301  304304  NNoorrtthheerrnn  MMaazzaarr  303303  
QQaassaabbiittMMaa

ddaabbaa  
301301  301301  

GGrroouupp  33  903903  901901  309309  
AAiinnAAllbbaasshhaa  

RRaammtthhaa  
301301  AAll--QQaassiirr  903903  301301  

GGrroouupp  44  303303  904904  303303  
AAll--ttaayyyybbaahh  

AAll--wwaassaattiiyyyyaahh  
001001  

TTaaffiillaahh  

QQuuwweeiissmmeehh  
903903  301301  

GGrroouupp  55  900900  303303  301301  QQaassaabbiitt  ZZaarrqqaa  301301  
QQaassaabbiitt  

IIrrbbiidd  
903903  901901  
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TTaabbllee  ((44))::  PPeerrcceennttaaggee  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  

aacchhiieevviinngg  ttaarrggeett  vvaalluuee  ((44//55%%))  bbyy  ssoouurrccee  ooff  ddaattaa  

  

  

SSoouurrccee  ooff  ddaattaa    

SScchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  

SSaammppllee  ttoottaall  

nnuummbbeerr  
NNuummbbeerr  ooff  ssaammppllee  aacchhiieevviinngg  TTaarrggeett  ((44//55))  

  
PPeerrcceennttaaggee  

AAllll  ddiirreeccttoorraatteess  031031  3434  3333%%   

GGrroouupp  11  2121  1111  1616%%  

GGrroouupp  22  1212  1111  2222%%   

GGrroouupp  33  1111  1111  1111%%   

GGrroouupp  44  3131  2222  1111%%   

GGrroouupp  55  3333  1212  1313%%   
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FFrroomm  ttaabbllee  ((33))  wwee  nnoottiiccee  tthhaatt  tthhee  ttoottaall  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ddeeggrreeee  aammoouunntteedd  ttoo  ((33..99))  wwhhiicchh  

iiss  lleessss  tthhaann  tthhee  ttaarrggeett  ((44..00//55..00)),,  aanndd  tthhaatt  tthhee  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  tthhee  sseeccoonndd  aanndd  ffoouurrtthh  

ggrroouuppss  aacchhiieevveedd  tthhee  hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  wwhhiicchh  wwaass  cclloossee  ttoo  tthhee  ttaarrggeett  ((44..00))..  BBuutt,,  tthhee  eedduuccaattiioonn  

ddiirreeccttoorraatteess  ooff  tthhee  ffiirrsstt,,  tthhiirrdd,,  aanndd  ffiifftthh  ggrroouuppss  aacchhiieevveedd  tthhee  lloowweesstt  ddeeggrreeee..  IItt  wwaass  aallssoo  

ffoouunndd  tthhaatt  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ddeeggrreeee  ooff  tthhee  ffeemmaallee  aanndd  mmiixxeedd  sscchhoooollss  ((44..33))  wwaass  hhiigghheerr  

tthhaann  tthhee  rraattee  ooff  tthhee  mmaalleess''  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ddeeggrreeee  wwhhiicchh  wwaass  33..44..    

TThhee  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  iinn  AAll--TTaayybbaahh  aanndd  AAll--WWaassaattiiyyyyaahh  rreeccoorrddeedd  hhiigghheerr  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  rraatteess  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  ddiirreeccttoorraattee  ooff  QQaassaabbiitt  IIrrbbiidd,,  wwhhiicchh  hhaass  aacchhiieevveedd  tthhee  

lloowweesstt  rraattiiooss..  

AAmmoonngg  tthhee  eennaabblliinngg  ffaaccttoorrss  lleeaaddiinngg  ttoo  ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss  aarree::  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppppoorrtt,,  mmoottiivvaattiioonn,,  ccooooppeerraattiivvee  tteeaammwwoorrkk  iinn  sscchhoooollss,,  tthhee  

aapppplliieedd  ppllaannnniinngg  mmeetthhooddoollooggyy  tthhaatt  bbuuiillddss  uupp  rreessppoonnssiivvee  ddeevveellooppmmeennttaall  ppllaannss  ttoo  sscchhoooollss''  

aaccttuuaall  nneeeeddss..    



18 
 

IItt  wwaass  ppooiinntteedd  oouutt  ttoo  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  ggrraannttss  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  MMooEE  aanndd  

SSDDDDPP  ttoo  eemmppoowweerr  tthheemm  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthheeiirr  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  aaccttiivviittiieess..  TThhee  ppeerrcceennttaaggee  

ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  tthhaatt  hhaavvee  aacchhiieevveedd  tthhee  ttaarrggeett  vvaalluuee  wwaass  ((7722%%)),,  aass  eexxppllaaiinneedd  

iinn  ttaabbllee  ((44))..    

CCoonncceerrnniinngg  tthhee  cchhaalllleennggeess,,  tthhee  ccoommpplliiccaatteedd  pprroocceedduurreess  aapppplliieedd  iinn  oorrggaanniizziinngg  tthhee  

pprroocceessss  ooff  ooffffeerriinngg  ggiiffttss,,  ddoonnaattiioonnss  ((ccaasshh  aanndd  iinn--kkiinndd  aassssiissttaannccee))  hhiinnddeerr  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthheerree  aarree  ootthheerr  oobbssttaacclleess  

iinncclluuddiinngg::  tthhee  iinnssttaabbiilliittyy  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorrss,,  sscchhooooll  pprriinncciippaallss  aanndd  tteeaacchheerrss  iinn  tthheeiirr  

llooccaattiioonnss,,  ppoooorr  ssttaaffff  ccaappaacciittyy  iinn  ssoommee  sscchhoooollss,,  tthhee  llaacckk  ooff  ffoollllooww--uupp  bbyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  tthhee  

eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  tthhee  iinneeffffiicciieennccyy  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  iinn  tthhee  sscchhooooll  

cclluusstteerrss..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  rreessiissttiinngg  cchhaannggeess  aanndd  llaacckk  ooff  mmoottiivvaattiioonn  bbyy  tthhee  sscchhooooll  ssttaaffff  aanndd  

iinnssuuffffiicciieenntt  kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  tthhee  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  aallssoo  ssttaanndd  aass  

aa  bbaarrrriieerr..    

TToo  aaddddrreessss  tthheessee  cchhaalllleennggeess,,  ssoommee  ooff  tthhee  iinntteerrvviieewweedd  ssttaakkeehhoollddeerrss  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  

iitt  iiss  iimmppeerraattiivvee  ttoo  iinnvvoollvvee  aallll  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  mmeemmbbeerrss  iinn  tthhee  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm  ooff  

SSDDDDPP  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  bbuuiillddiinngg  uupp  tthheeiirr  ccaappaacciittiieess  aanndd  eennhhaanncciinngg  tthheemm  wwiitthh  tthheeiirr  rroolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  IItt  wwaass  aallssoo  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzee  tthhee  nneeww  rroollee  ooff  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorrss  aass  tthheeyy  aarree  kkeeyy  ffaaccttoorrss  ffoorr  tthhee  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ooff  tthhee  pprrooggrraamm,,  iinn  

aaddddiittiioonn  ttoo  ddeevvoolluuttiioonn  ooff  aauutthhoorriittiieess  ttoo  sscchhooooll  pprriinncciippaallss,,  eessppeecciiaallllyy  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  ffuunnddiinngg  

mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ccoolllleeccttiinngg  sscchhooooll  ddoonnaattiioonnss..  EEdduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  rreepprreesseenntteedd  bbyy  

eedduuccaattiioonnaall  ssuuppppoorrtt  mmaakkee  ppeerriiooddiicc  ffoollllooww--uupp  ooff  tthhee  sscchhoooollss''  aacchhiieevveemmeennttss  iinn  tthheeiirr  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  pprroovviiddee  nneecceessssaarryy  aawwaarreenneessss  aanndd  tteecchhnniiccaall  

ssuuppppoorrtt  aass  wweellll  aass  aaccttiivvaattiinngg  pprrooffeessssiioonnaall  aaccccoouunnttaabbiilliittyy..  

  

22..11  DDeeggrreeee  ooff  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess''  ddeevveellooppmmeenntt  PPllaannss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

TThhee  eevvaalluuaattiioonn  tteeaammss  oorrggaanniizzeedd  ffooccuuss  ddiissccuussssiioonn  ggrroouuppss  wwiitthh  aallll  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  

iinn  eevveerryy  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraattee  ooff  tthhee  2200  ddiirreeccttoorraatteess,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  lleevveell  ooff  tthheeiirr  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  

TThhee  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  wweerree  aasskkeedd  ttoo  pprreesseenntt  ssoommee  ssppeecciiffiicc  aaccttiivviittiieess  ooff  

iimmpplleemmeenntteedd  ddeevveellooppmmeennttaall  ppllaannss''  aanndd  iiddeennttiiffyy  eennaabblliinngg  tthhee  ffaaccttoorrss  aanndd  cchhaalllleennggeess..  

MMoorreeoovveerr,,  tthhee  aacchhiieevveemmeennttss  rreeccoorrddss  wweerree  cchheecckkeedd  aanndd  tthhee  eevvaalluuaattoorrss  eessttiimmaatteedd  tthhee  ttoottaall  

aacchhiieevveemmeenntt  rraattiioo  bbyy  ccoommppaarriinngg  tthhee  ccoommpplleettiioonn  rraattee  wwiitthh  tthhee  ppllaannnneedd  aaccttiivviittiieess..  

TTaabbllee  ((55))  sshhoowwss  tthhee  lleevveell  ooff  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess''  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  bbyy  

tthhee  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss,,  wwhhiillee  TTaabbllee  ((66))  sshhoowwss  tthhee  rreessuullttss  iinn  ddeettaaiillss  
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TTaabbllee  ((55))::  DDeeggrreeee  ooff  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  iimmpplleemmeennttaattiioonn--  DDiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  

  

IInnddiiccaattoorr  11..22  ::  DDeeggrreeee  ooff    iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ddiirreeccttoorraatteess''  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  

SSttaannddaarrddss  LLeevveell  00  LLeevveell  33  LLeevveell  99  LLeevveell    33   LLeevveell      00   

PPeerrcceennttaaggee  ooff  mmeeaassuurreess//aaccttiivviittiieess  ttoo  bbee  

iimmpplleemmeenntteedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ppllaann  
33--2323%%   2121--1313%%   1111--1313%%   %%1313--1111  

    
1111--133133%%   

  

  

TTaabbllee  ((66))::  DDeeggrreeee  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess''  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  bbyy  

ddiirreeccttoorraatteess''  ggrroouuppss,,  ssoouurrccee  ooff  ddaattaa  aanndd  ddiirreeccttoorraatteess  rreeccoorrddiinngg  tthhee  hhiigghheesstt//tthhee  lloowweesstt  

ddeeggrreeeess  

  

  

SSoouurrccee  ooff  DDaattaa    DDiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm    

IInnddiiccaattoorr  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ddeeggrreeee//  

  00110011   

DD
ee gg

rr ee
ee
  

DDiirreeccttoorraattee  rreeccoorrddiinngg  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  
DDiirreeccttoorraattee  rreeccoorrddiinngg  lloowweesstt  

ddeeggrreeee  

DDiirreeccttoorraattee  

DD
ee gg

rr ee
ee
  

DDiirreeccttoorraattee  

DD
ee gg

rr ee
ee
  

AAllll  ddiirreeccttoorraatteess  903903  

AAiinn  AAll--BBbbaasshhaa  ,,  PPeettrraa,,  

AAll--TTaayybbaahh  ,,  AAll--

WWaassaattiiyyyyaahh,,  AAjjlloouunn,,  SSaalltt,,  

QQaassaabbiitt  IIrrbbiidd  

1.31.3  QQaassaabbiitt  AAmmmmaann  001001  

GGrroouupp  11  900900  JJeerraasshh  ,,  QQaassaabbiitt  MMaaffrraaqq  1.31.3  
AAll--JJiizzaa  ,,  SSoouutthheerrnn  

GGhhoouurr  
901901  

GGrroouupp  22  301301  NNoorrtthheerrnn  MMaazzaarr  1.31.3  QQaassaabbiittMMaaddaabbaa  301301  

GGrroouupp  33  301301  AAiinn  AAll--BBaasshhaa  1.31.3  RRaammtthhaa  901901  

GGrroouupp  44  300300  
PPeettrraa,,  AAll--TTaayybbaahh  ,,  AAll--

WWaassaattiiyyyyaahh,,  AAjjlloouunn,,  SSaalltt  
1.31.3  TTaaffiillaahh  901901  

GGrroouupp  11  303303  QQaassaabbiitt  IIrrbbiidd  1.31.3  QQaassaabbiitt  AAmmmmaann  001001  
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TTaabbllee  ((77))::  PPeerrcceennttaaggeess  ooff  ddiirreeccttoorraatteess’’  ppllaannss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aacchhiieevviinngg  tthhee  

ttaarrggeett  vvaalluuee  ((44//55))  

SSoouurrccee  ooff  ddaattaa    
DDiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm    

TToottaall  ssaammppllee  SSaammppllee  tthhaatt  ssccoorreedd  44//55  PPeerrcceennttaaggee  

AAllll  DDiirreeccttoorraattee    3131  0303  4141%%   

GGrroouupp  11  11  22  1313%%   

GGrroouupp  22  22  22  133133%%   

GGrroouupp  33  33  22  1616%%   

GGrroouupp  44  11  11  1313%%   

GGrroouupp  55  11  11  2323%%   

  

  

  

RReessuullttss  ooff  TTaabbllee  ((66))  rreevveeaall  tthhee  ggeenneerraall  ddeeggrreeee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iiss  ((33..77))  wwhhiicchh  iiss  

bbeellooww  tthhee  ttaarrggeetteedd  vvaalluuee  ((44//55))  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  rruubbrriicc  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhiiss  iinnddiiccaattoorr..  

HHaavviinngg  ccoommppaarreedd  tthhee  rreessuullttss  ooff  aallll  ddiirreeccttoorraatteess,,  rreessuullttss  sshhooww  tthhaatt  ggrroouupp  55  hhaass  ssccoorreedd  tthhee  
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lloowweesstt  ppeerrcceennttaaggee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ((22..88))  wwhheerreeaass  ggrroouupp  44  hhaass  ssccoorreedd  tthhee  hhiigghheesstt  

ppeerrcceennttaaggee  wwhhiicchh  ssccoorreedd  ((44..55))..  AAddddiittiioonnaallllyy,,  tthhiiss  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthheerree  aarree  vvaarriioouuss  aammoonngg  tthhee  

ddeeggrreeeess  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  AAbboouutt  6600%%  ooff  ddiirreeccttoorraatteess  mmeett  tthhee  ttaarrggeetteedd  vvaalluuee  aass  sshhoowwnn  iinn  

TTaabbllee  ((77))..        

DDiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  hhaavvee  ccoonnffiirrmmeedd  tthhee  ccrruucciiaall  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  ppllaannnniinngg  

mmeetthhooddoollooggyy  uusseedd  bbyy  tthhee  SSDDDDPP  wwhhiicchh  ffuullffiillll  rreeaalliissttiicc  nneeeeddss  iiddeennttiiffiieedd  ccoollllaabboorraattiivveellyy..  

MMoorreeoovveerr,,  tthhiiss  ppllaannnniinngg  mmeetthhooddoollooggyy  hhaass  aa  ssuucccceessssffuull  rroollee  iinn  iimmpplleemmeennttiinngg  ppllaannss  aanndd  

ffiinnaanncciiaall  ffuunnddss  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  mmiinniissttrryy  ooff  eedduuccaattiioonn  aanndd  CCIIDDAA..    

DDiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  hhaavvee  ccllaarriiffiieedd  tthhaatt  rreeaassoonn  bbeehhiinndd  tthhee  llooww  ppeerrcceennttaaggeess  

ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ppllaannss  aarree  ttoo  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  cceennttrraalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  

ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ssyysstteemm..  FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  aarree  nnoott  aabbllee  ttoo  

iimmpplleemmeenntt  vvooccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammss  wwhhiicchh  rreeqquuiirree  ffiinnaanncciiaall  aallllooccaattiioonnss  wwiitthhoouutt  aa  

pprreevviioouuss  ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  iitt  iiss  nnoottiicceeaabbllee  tthhaatt  tthhee  

ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  ccoonncceerrnneedd  ppeeooppllee  ddoo  nnoott  hhaavvee  aa  cclleeaarr  iimmaaggee  aabboouutt  tthheeiirr  rroolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  AAddddiittiioonnaallllyy,,  tthhee  llaacckk  ooff  eenntthhuussiiaassmm,,  rreessiissttiinngg  cchhaannggee,,  nnoott  iinnvvoollvviinngg  ssoommee  

ddiivviissiioonnss  aatt  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  iinn  ccaarrrryyiinngg  oouutt  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhiiss  ppllaann,,  tthhee  oonnggooiinngg  ttrraannssffeerr  ooff  

ddiirreeccttoorrss  aanndd  tthhee  iinneeffffiicciieenntt  rroollee  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss  hhaavvee  aallll  ccoonnttrriibbuutteedd  

ttoo  tthhee  llooww  ppeerrcceennttaaggee  ooff  ppllaannss  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  TThhee  llaacckk  ooff  mmoonniittoorriinngg  ffoorrmm  MMooEE  cceenntteerr  

hhaass  aa  ggrreeaatt  rroollee  ttoowwaarrddss  tthhee  llooww  ppeerrcceennttaaggee  ooff  iimmpplleemmeennttiinngg  SSDDDDPP..        

TToo  ffaaccee  ssuucchh  cchhaalllleennggeess,,  mmoosstt  iinntteerrvviieewweeeess  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  MMooEE  cceenntteerr  sshhoouulldd  

hhaavvee  aa  ssyysstteemmaattiicc  ffoollllooww  uupp  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ooff  tthhee  SSDDDDPP  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  TThheeyy  aallssoo  

rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  rroollee  ooff  ddiirreeccttoorrss  sshhoouulldd  bbee  eeffffiicciieenntt  iinn  ssuuppppoorrttiinngg  ssuucchh  aa  

pprrooggrraammmmee..  TThheeyy  aaddddeedd  tthhaatt  tthhee  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ssyysstteemm  oouugghhtt  ttoo  bbee  aaccttiivvaatteedd;;  oonnggooiinngg  

wwoorrkksshhooppss  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  ttoo  ccllaarriiffyy  tthhee  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss  aatt  

tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  bbuuiillddiinngg  uupp  tthheeiirr  ccaappaacciittiieess  aanndd  aaccttiivvaattiinngg  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss..    

  

11..33  DDeeggrreeee  ooff  eeffffiicciieennccyy  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  sscchhooooll  cclluusstteerrss  

TThhee  eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciill  iiss  ffoorrmmeedd  ffoorr  eevveerryy  ggrroouupp  ooff  ccoonnttiigguuoouuss  sscchhoooollss  

ttoo  ccrreeaattee  aann  aapppprroopprriiaattee  ssoocciiaall  lleeaarrnniinngg  eennvviirroonnmmeenntt  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  

ssttuuddeenntt''ss  ppeerrssoonnaalliittyy  iinn  tthhee  ffiieellddss  ooff  kknnoowwlleeddggee  aanndd  vvaalluueess  tthhrroouugghh::  

11..  UUppggrraaddiinngg  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  sscchhooooll,,  tthhee  ffaammiillyy  aanndd  ppaarreennttss  

aanndd  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ttoo  aacchhiieevvee  mmuuttuuaall  bbeenneeffiitt..  

22..  EEssttaabblliisshhiinngg  aa  ggeennuuiinnee  ppaarrttnneerrsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  sscchhoooollss  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss..  

TThhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  ccoommpprriisseess  mmeemmbbeerrss  ffrroomm  tthhee  llooccaall  

ccoommmmuunniittyy,,  sscchhooooll  pprriinncciippaallss,,  ppaarreennttss  aanndd  ssttuuddeennttss  aass  wweellll  aass  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissiioonn  

ccoooorrddiinnaattoorrss  iinn  tthhee  sscchhooooll  cclluusstteerr..    

AAmmoonngg  tthhee  ttaasskkss  eennttrruusstteedd  ttoo  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciill  aarree::    EExxaammiinniinngg  ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss  ffoorr  sscchhoooollss  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  ccoouunncciill,,  ccoonncclluuddiinngg  nneecceessssaarryy  rreeccoommmmeennddaattiioonnss,,  aanndd  

eexxaammiinniinngg  ssttuuddeennttss''  sseemmeesstteerr  aanndd  aannnnuuaall  lleeaarrnniinngg  aacchhiieevveemmeenntt  rreessuullttss,,  pprroovviiddiinngg  mmaatteerriiaall  
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aanndd  iinn--kkiinndd  ssuuppppoorrtt  ttoo  sscchhoooollss  aanndd  wwoorrkkiinngg  ttoo  ssoollvvee  eedduuccaattiioonnaall  pprroobblleemmss  iinn  tthhee  rreeggiioonn  

tthhrroouugghh  ccooooppeerraattiioonn  aanndd  eexxcchhaannggee  ooff  iiddeeaass  aanndd  vviieewwss..  

AA  rreepprreesseennttaattiivvee  ssaammppllee  ccoonnssiissttiinngg  ooff  ttwwoo  ccoouunncciillss  iinn  eeaacchh  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraattee  wwaass  

sseelleecctteedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  eeffffiicciieennccyy  ooff  sscchhooooll  cclluusstteerrss''  ddeevveellooppmmeenntt  

ccoouunncciillss..  TTaabbllee  ((88))  sshhoowwss  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss''  eeffffiicciieennccyy  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  

sscchhooooll  cclluusstteerrss  bbyy  tthhee  ssttaannddaarrdd  lleevveell,,  wwhhiillee  ttaabbllee  ((99))  sshhoowwss  tthhee  rreessuullttss  iinn  ddeettaaiillss..  

  

  

TTaabbllee  ((88))::  DDeeggrreeee  ooff  eeffffiicciieennccyy  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  ttoo  sscchhooooll  cclluusstteerrss  bbyy  ssttaannddaarrdd  

lleevveell  

  

IInnddiiccaattoorr  11..33::  DDeeggrreeee  ooff  eeffffiicciieennccyy  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  ttoo  sscchhooooll  cclluusstteerrss  wwiitthh  ccoommmmuunniittyy  

ppaarrttiicciippaattiioonn  

SSttaannddaarrddss  LLeevveell  

00  
LLeevveell  

33  
LLeevveell  

99  
LLeevveell  

33  
LLeevveell  

00  

CCoouunncciill  

ffoorrmmaattiioonn  
MMeemmbbeerrss  aarree  

nnoott  nnoommiinnaatteedd  
MMeemmbbeerrss  wweerree  

nnoommiinnaatteedd  bbuutt  

nnoott  aallll  sscchhoooollss  

wweerree  

rreepprreesseenntteedd  

AAllll  sscchhooooll  

cclluusstteerrss  

rreepprreesseenntteedd,,  

nnoo  sscchhooooll  

pprriinncciippaall,,  nnoo  

ssttuuddeenntt  

rreepprreesseennttiinngg  

eeaacchh  sscchhooooll  

aavvaaiillaabbllee    

  

MMeeeettss  aallll  

mmeemmbbeerrsshhiipp  

ccoonnddiittiioonnss,,  bbuutt  

nnoo  bbaallaannccee  

ccoonncceerrnniinngg  

ggeennddeerr  

MMeeeettss  aallll  

mmeemmbbeerrsshhiipp  

ccoonnddiittiioonnss((hheeaaddeedd  

bbyy  aa  llooccaall  

ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerr,,  

aanndd  ppaarreennttss  

ccoorrrreellaattiinngg  wwiitthh  

nnuummbbeerr  ooff  sscchhoooollss,,  

pprriinncciippaallss  aanndd  

ssttuuddeennttss((mmaalleess  &&  

ffeemmaalleess))  aanndd  

sshhoowwiinngg  bbaallaannccee  iinn  

ggeennddeerr--sseennssiittiivviittyy  

TThheeyy  rreeaalliizzee  

tthheeiirr  rroolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

RRoolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

aarree  nnoott  cclleeaarr  

ffoorr  aallll  

mmeemmbbeerrss  

RRoolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

aarree  oonnllyy  cclleeaarr  

ffoorr  tthhee  cchhaaiirrmmaann  

ooff  tthhee  ccoouunncciill  

aanndd  sscchhooooll  

pprriinncciippaallss  

RRoolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiiee

ss  aarree  oonnllyy  

cclleeaarr  ffoorr  tthhee  

cchhaaiirrmmaann  ooff  

tthhee  ccoouunncciill  ,,  

sscchhooooll  

pprriinncciippaallss  aanndd  

ppaarreennttss''  

rreepprreesseennttaattiivveess  

RRoolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

aarree  cclleeaarr  ffoorr  aallll  

mmeemmbbeerrss  

RRoolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aarree  

cclleeaarr  ffoorr  aallll  

mmeemmbbeerrss  aanndd  tthheerree  

iiss  aa  ppiieeccee  ooff  

eevviiddeennccee  ffoorr  tthhiiss  

TThheeyy  hhoolldd  aatt  

lleeaasstt  tthhrreeee  

mmeeeettiinnggss  dduurriinngg  

tthhee  sscchhoollaassttiicc  

yyeeaarr  

NNoo  mmeeeettiinnggss  

wweerree  hheelldd  
OOnnllyy  oonnee  

mmeeeettiinngg  wwaass  

hheelldd  dduurriinngg  tthhee  

sscchhoollaassttiicc  

yyeeaarr((ccoommppaarreedd  

wwiitthh  tthhee  ppllaannnneedd  

mmeeeettiinnggss  ffoorr  tthhee  

yyeeaarr))  

TTwwoo  mmeeeettiinnggss  

wweerree  hheelldd  

dduurriinngg  tthhee  

sscchhoollaassttiicc  

yyeeaarr((ccoommppaarreedd  

wwiitthh  tthhee  

ppllaannnneedd  

mmeeeettiinnggss  uunnttiill  

tthhiiss  ttiimmee  ooff  

tthhee  yyeeaarr))  

TThhrreeee  

mmeeeettiinnggss  wweerree  

hheelldd  dduurriinngg  tthhee  

sscchhoollaassttiicc  

yyeeaarr((ccoommppaarreedd  

wwiitthh  tthhee  

ppllaannnneedd  

mmeeeettiinnggss  uunnttiill  

tthhiiss  ttiimmee  ooff  tthhee  

yyeeaarr))  

--  TThhrreeee  mmeeeettiinnggss  

wweerree  hheelldd  

dduurriinngg  tthhee  

sscchhoollaassttiicc  yyeeaarr  

bbeessiiddeess  ootthheerr  

mmeeeettiinnggss  wwhheenn  

nneecceessssaarryy  

--  AA  mmeeeettiinngg  wwaass  

hheelldd  bbeeffoorree  tthhee  

bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  
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yyeeaarr  ttoo  ddiissccuussss  

ppllaannss  aanndd  

ssuuppppoorrtt  

aaccttiivviittiieess  

--  AA  mmeeeettiinngg  wwaass  

hheelldd  aatt  tthhee  

bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  

sseeccoonndd  sseemmeesstteerr  

--  AA  mmeeeettiinngg  wwaass  

hheelldd  aatt  tthhee  eenndd  

ooff  tthhee  sseeccoonndd  

sseemmeesstteerr  ttoo  

ddiissccuussss  

aacchhiieevveemmeenntt  

rreeppoorrttss  

TThheeyy  ttaakkee  

ddeecciissiioonnss  
NNoo  aavvaaiillaabbllee  

eevviiddeennccee  ooff  

ttaakkiinngg  

ddeecciissiioonnss  

NNoo  ddeecciissiioonnss  

wweerree  ttaakkeenn  oonn  

mmoosstt  iissssuueess  

ddiissccuusssseedd  dduurriinngg  

tthhee  mmeeeettiinnggss  

DDeecciissiioonnss  

wweerree  ttaakkeenn  oonn  

mmoorree  tthhaann  hhaallff  

ooff    iissssuueess  

ddiissccuusssseedd  

dduurriinngg  tthhee  

mmeeeettiinnggss  

DDeecciissiioonnss  wweerree  

ttaakkeenn  oonn  mmoosstt  

iissssuueess  

ddiissccuusssseedd  

dduurriinngg  tthhee  

mmeeeettiinnggss  

DDeecciissiioonnss  wweerree  

ttaakkeenn  oonn  aallll  iissssuueess  

ddiissccuusssseedd  dduurriinngg  tthhee  

mmeeeettiinnggss  

TThheeyy  ccaarrrryy  oouutt  

ddeecciissiioonnss  
NNoo  aavvaaiillaabbllee  

eevviiddeennccee  ooff  

ccaarrrryyiinngg  oouutt  

ddeecciissiioonnss  

MMoosstt  ddeecciissiioonnss  

wweerree  nnoott  ccaarrrriieedd  

oouutt  

MMoorree  tthhaann  hhaallff  

ooff  tthhee  

ddeecciissiioonnss  wwaass  

ccaarrrriieedd  oouutt  

  

MMoosstt  ddeecciissiioonnss  

wweerree  ccaarrrriieedd  

oouutt  

AAllll  ddeecciissiioonnss  wweerree  

ccaarrrriieedd  oouutt  

  

  

  

  



25 
 

TTaabbllee  ((99))::  DDeeggrreeee  ooff  eeffffiicciieennccyy  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  ttoo  sscchhooooll  cclluusstteerrss,,  bbyy  

ddiirreeccttoorraatteess''  ggrroouuppss,,  oovveerraallll  ddeeggrreeee,,  ddiirreeccttoorraatteess  rreeccoorrddiinngg  tthhee  hhiigghheesstt//tthhee  lloowweesstt  

ddeeggrreeeess  aanndd  hhiigghheesstt//lloowweesstt  ssttaannddaarrdd  

  

SSoouurrccee  ooff    ddaattaa    EEdduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  eeffffiicciieennccyy  ttoo  sscchhooooll  cclluusstteerrss  

IInnddiiccaattoorr''ss  

eeffffiicciieennccyy  

ddeeggrreeee  

00110011  

DD
ee
gg

rr
ee ee   

DDiirreeccttoorraatteess  wwiitthh  

hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  
DDiirreeccttoorraatteess  wwiitthh  

lloowweesstt  ddeeggrreeee  
SSttaannddaarrdd  wwiitthh  

hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  
SSttaannddaarrdd  wwiitthh  lloowweesstt  

ddeeggrreeee  

DDiirreeccttoorraattee  

DD
ee
gg

rr
ee ee   

DDiirreeccttoorraattee  

DD
ee
gg

rr
ee ee   

DDiirreeccttoorraattee  

DD
ee
gg

rr
ee ee   

DDiirreeccttoorraattee  

DD
ee
gg

rr
ee ee   

AAllll  

ddiirreeccttoorraatteess  
909909  

MMaaddaabbaa  

TTaaffiillaa  
303303  

QQaassaabbiitt  

MMaaffrraaqq  
000000  

CCoouunncciill  

ffoorrmmaattiioonn  
303303  TTaakkiinngg  ddeecciissiioonn  303303  

GGrroouupp  11  304304  JJiizzaa  903903  
QQaassaabbiitt  

MMaaffrraaqq  
000000  

CCoouunncciill  

ffoorrmmaattiioonn  
301301  TTaakkiinngg  ddeecciissiioonn  003003  

GGrroouupp  22  903903  
MMaaddaabbaa  

  
303303  

NNoorrtthheerrnn  

MMaazzaarr  
303303  

CCoouunncciill  

ffoorrmmaattiioonn  

HHoolldd  

mmeeeettiinnggss  

TTaakkiinngg  

ddeecciissiioonn    

301301  

RReeaalliizziinngg  rroolleess  

aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

CCaarrrryyiinngg  oouutt  

ddeecciissiioonnss    

903903  

GGrroouupp  33  903903  AAiinnAAllbbaasshhaa  903903  RRaammtthhaa  2.12.1  
CCoouunncciill  

ffoorrmmaattiioonn  303303  
CCaarrrryyiinngg  oouutt  

ddeecciissiioonnss  301301  

GGrroouupp  44  903903  TTaaffiillaa  303303  SSaalltt  2.12.1  
CCoouunncciill  

ffoorrmmaattiioonn  304304  
CCaarrrryyiinngg  oouutt  

ddeecciissiioonnss  900900  

GGrroouupp  55  900900  
QQaassaabbiitt  

ZZaarrqqaa  
300300  

QQaassaabbiitt  

AAmmmmaann    
2.32.3  

CCoouunncciill  

ffoorrmmaattiioonn  303303  
CCaarrrryyiinngg  oouutt  

ddeecciissiioonnss  300300  
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TTaabbllee  ((1100))::  PPeerrcceennttaaggee  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  sscchhooooll  cclluusstteerrss  aacchhiieevviinngg  

ttaarrggeett  eeffffiicciieennccyy  vvaalluuee  ((44//55))  

  

SSoouurrccee  ooff  ddaattaa    

EEdduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  

SSaammppllee  ttoottaall  

nnuummbbeerr  

NNuummbbeerr  ooff  ssaammppllee  aacchhiieevviinngg  

ttaarrggeett  

(( 33//00 ))  
PPeerrcceennttaaggee  

AAllll  ddiirreeccttoorraatteess  3131  0303  9090%%   

GGrroouupp  11  11  22  2121%%  

GGrroouupp  22  11  22  1313%%  

GGrroouupp  33  11  11  1616%%  

GGrroouupp  44  1212  11  1313%%  

GGrroouupp  55  1313  33  3333%%  
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TTaabbllee  ((99))  sshhoowwss  tthhaatt  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ddeeggrreeee  iiss  33..33//55..00  wwhhiicchh  iiss  lloowweerr  tthhaann  tthhee  ttaarrggeett  

vvaalluuee  ((44..00//55..00))..  TThhee  ssttaannddaarrdd  ""ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  ccoouunncciill""  ggoott  tthhee  hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  wwhhiillee  tthhee  

ssttaannddaarrdd  ""ccaarrrryyiinngg  oouutt  ddeecciissiioonnss""  ggoott  tthhee  lloowweesstt  ddeeggrreeee..  TThhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  sscchhooooll  cclluusstteerrss  tthhaatt  aacchhiieevveedd  tthhee  ttaarrggeett  eeffffiicciieennccyy  vvaalluuee  iiss  3355%%  aass  

sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  ((1100))..    

AAmmoonngg  tthhee  oobbssttaacclleess  hhiinnddeerriinngg  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  ffrroomm  ppeerrffoorrmmiinngg  tthheeiirr  rroollee  

aaccttiivveellyy,,  wwaass  tthhee  llaacckk  ooff  lleeggiissllaattiioonnss  ttoo  oorrggaanniizzee  tthheeiirr  aaccttiivviittiieess  aanndd  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  wwoorrkk  

lleeggaallllyy..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  ccoouunncciillss  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  ccoommpplliiccaatteedd  ggoovveerrnnmmeennttaall  pprroocceedduurreess  

rreellaattiinngg  ttoo  rreecceeiivviinngg  ccaasshh  aanndd  iinn--kkiinndd  sscchhooooll  ddoonnaattiioonnss  aass  aann  oobbssttaaccllee  ffaacciinngg  tthhee  pprroovviissiioonn  

ooff  nneecceessssaarryy  ssuuppppoorrtt  ffoorr  sscchhoooollss..  

MMoosstt  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  mmeeeett  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  rreeqquuiirreemmeennttss;;  hhoowweevveerr  tthheeyy  

llaacckk  tthhee  aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  ssttuuddeennttss  aanndd  bbaallaannccee  rreeggaarrddiinngg  ggeennddeerr..  MMoorreeoovveerr,,  tthheerree  wwaass  

nnoo  aaddeeqquuaattee  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  eennttrruusstteedd  ttoo  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss..  

TThheerreeffoorree,,  iitt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  ffooccuuss  oonn  tthhee  aarreeaa  ooff  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ooff  eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss''  mmeemmbbeerrss,,  tthhrroouugghh  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  ooff  SSDDDDPP,,  ttoo  ccllaarriiffyy  rroolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  ddooccuummeennttiinngg  tthhee  aaccttiivviittiieess  aanndd  aacchhiieevveemmeennttss  ooff  tthheessee  

ccoouunncciillss..  

TThhee  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  sshhoouulldd  rreessttrruuccttuurree  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  ooff  tthhee  iinnaaccttiivvee  

sscchhooooll  cclluusstteerrss,,  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  aabbiiddaannccee  ttoo  tthhee  ssttaannddaarrddss  ooff  mmeemmbbeerrss''  wwiilllliinnggnneessss  aanndd  

ccoommppeetteennccyy..  IItt  wwaass  aallssoo  rreeccoommmmeennddeedd  nnoott  ttoo  aappppooiinntt  mmeemmbbeerrss  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthheeiirr  ccaarreeeerr  

ppoossiittiioonnss  oorr  ssoocciiaall  rraannkkss  aanndd  aacchhiieevvee  bbaallaannccee  iinn  tteerrmmss  ooff  ggeennddeerr  mmaaiinnssttrreeaammiinngg..  

  

  

11..44  TThhee  ddeeggrreeee  ooff  eeffffeeccttiivveenneessss  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss    ffoorrmmeedd  iinn  MMooEE  ddiirreeccttoorraatteess  

TThhrroouugghh  iittss  ccoouunnsseelliinngg  rroollee,,  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciill  pprroovviiddeess  ssuuppppoorrtt  rreellaatteedd  ttoo  

iiddeennttiiffyyiinngg  tthhee  mmuuttuuaall  nneeeeddss  ffoorr  bbootthh  ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  sscchhoooollss  aalloonngg  wwiitthh  ssuuppppoorrtt  ffoorr  
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iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann..  TThhee  ccoouunncciill  aallssoo  eennhhaanncceess  tthhee  mmuuttuuaall  

uunnddeerrssttaannddiinngg  ffoorr  ssoocciieettaall  ppaarrttnneerrsshhiippss,,  eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  eexxcchhaannggiinngg  

eexxppeerrttiissee..  TThhee  ccoouunncciill  mmeemmbbeerrsshhiipp  iinncclluuddeess  hheeaaddss  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  ffoorr  sscchhoooollss  

bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  ddiirreeccttoorraattee  ((mmeemmbbeerrss  ooff  llooccaall  ccoommmmuunniittyy)),,  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorr,,  

eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm,,  aann  eelleecctteedd  ffeemmaallee  aanndd  mmaallee  ssttuuddeenntt  tthhrroouugghh  ssttuuddeenntt  

ppaarrlliiaammeenntt  ccoouunncciillss  aanndd  aa  ssoocciieettaall  ppaarrttnneerrsshhiipp  ccoooorrddiinnaattoorr  wwiitthhiinn  tthhee  ddiirreeccttoorraattee..    

  

AA  mmeeeettiinngg  wwiitthh  eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss  aanndd  tthheeiirr  mmeemmbbeerrss  wwaass  hheelldd  

wwhheerreebbyy  aa  vveerrbbaall  rraattiinngg  ssccaallee  wwaass  aapppplliieedd  ffoorr  tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  iinnddiiccaattoorr  aanndd  rreessuullttss  aarree  bbeellooww  

mmeennttiioonneedd  iinn  ttaabbllee  NNoo..1111..TToo  rreeccooggnniizzee  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  eeffffeeccttiivveenneessss  ffoorr  eedduuccaattiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss  ffoorr  MMooEE  ddiirreeccttoorraatteess,,  aa  mmeeeettiinngg  wwaass  hheelldd  wwiitthh  ddiirreeccttoorraattee  tteeaamm  

mmeemmbbeerrss  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciill  mmeemmbbeerrss,,  eeaacchh  sseeppaarraatteellyy,,  aanndd  aa  vveerrbbaall  

rraattiinngg  ssccaallee  wwaass  aapppplliieedd  ffoorr  tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  iinnddiiccaattoorr..    

TTaabbllee  1111  sshhoowwss  tthhee  lleevveell  ooff  eeffffeeccttiivveenneessss  ffoorr  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm..  TTaabbllee  1122,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  ccllaarriiffiieess  tthhee  lleevveell  ooff  

eeffffeeccttiivveenneessss  ffoorr  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  ccoovveerriinngg  sscchhoooollcclluusstteerrss,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciill’’ss  mmeemmbbeerrss  tthheemmsseellvveess..  RReessuullttss  iinn  ddeettaaiillss  aarree  sshhoowwnn  iinn  ttaabbllee  1133..  AAss  ffoorr  ttaabbllee  1144,,  iitt  

pprreesseennttss  tthhee  ppeerrcceennttaaggeess  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  iinn  wwhhiicchh  tthheeiirr  lleevveell  ooff  eeffffeeccttiivveenneessss  hhaass  

mmeett  tthhee  ttaarrggeett  vvaalluuee..  

  

TTaabbllee  ((1111))::  DDeeggrreeee  ooff  EEffffeeccttiivveenneessss  ffoorr  DDeevveellooppmmeenntt  CCoouunncciillss  ffoorr  MMooEE  DDiirreeccttoorraatteess--  

DDiirreeccttoorraattee  DDeevveellooppmmeenntt  TTeeaamm  

  

IInnddiiccaattoorr  11..44  ::  TThhee  ddeeggrreeee  ooff  eeffffeeccttiivveenneessss  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss  ffoorrmmeedd  iinn  MMooEE  ddiirreeccttoorraatteess    

SSttaannddaarrdd  LLeevveell  11  LLeevveell  22  LLeevveell  33  LLeevveell  44  LLeevveell  55  

CCoouunncciill  

ffoorrmmaattiioonn  
NNoo  

nnoommiinnaattiioonn  

ffoorr  

mmeemmbbeerrss  

NNoommiinnaattiioonn  

ffoorr  mmeemmbbeerrss  

bbuutt  ssttiillll  tthheerree  

iiss  nnoo  

rreepprreesseennttaattiioonn  

ffoorr  aallll  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss  ffoorr  

sscchhooooll  cclluusstteerrss  

iinn  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee..  

AAllll  eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss  hhaavvee  

rreepprreesseennttaattiivveess  

yyeett  nnoo  llooccaall  

ccoommmmuunniittyy  

mmeemmbbeerr  hheeaaddss  

tthhee  ccoouunncciill  

  

  

AAllll  ssttaannddaarrddss  ooff  

mmeemmbbeerrsshhiipp      

aarree  mmeett    hheerree  

bbuutt  tthheerree  iiss  nnoo  

ggeennddeerr  bbaallaannccee  

ooff  

rreepprreesseennttaattiioonn  

  

AAllll  ssttaannddaarrddss  ooff  mmeemmbbeerrsshhiipp  

aarree  mmeett  hheerree  ((  aa  llooccaall  

ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerr  hheeaaddss  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciill,,  

eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  mmeemmbbeerrss  

rreepprreesseennttiinngg  sscchhooooll  cclluusstteerrss,,  

eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorr  aanndd  aann  

eelleecctteedd  ffeemmaallee  aanndd  mmaallee  

ssttuuddeenntt  rreepprreesseennttiinngg  ssttuuddeennttss’’  

ccoouunncciillss))..IInn  aaddddiittiioonn,,  tthheerree  iiss  

ggeennddeerr  bbaallaannccee  ooff  

rreepprreesseennttaattiioonn  ..        

  

MMeemmbbeerrss  

aarree  aawwaarree  

ooff  tthheeiirr  

rroolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbii

lliittiieess    

RRoolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliitt

iieess  aarree  nnoott  

cclleeaarr  ttoo  

mmeemmbbeerrss    

RRoolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

aarree  cclleeaarr  ttoo  tthhee  

hheeaaddss  ooff  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss  bbuutt  

nnoott  cclleeaarr  ttoo  

RRoolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

aarree  cclleeaarr  ttoo  aallll  

ccoouunncciill  

mmeemmbbeerrss  

RRoolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

aarree  cclleeaarr  ttoo  aallll  

ccoouunncciill  

mmeemmbbeerrss  aanndd  

tthheerree  iiss  

eevviiddeennccee  ffoorr  

RRoolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aarree  

cclleeaarr  ttoo  aallll  ccoouunncciill  mmeemmbbeerrss  

aanndd  tthheerree  iiss  eevviiddeennccee  ffoorr  

mmeemmbbeerrss  pprraaccttiicciinngg  tthheeiirr  rroolleess  

aanndd  ppeerrffoorrmmiinngg  mmoorree  tthhaann  

rreeqquuiirreedd..      
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eedduuccaattiioonn  

ddiirreeccttoorr..    
mmeemmbbeerrss  

pprraaccttiicciinngg  tthheeiirr  

rroolleess..  

MMeemmbbeerrss  

hhoolldd  aatt  

lleeaasstt  tthhrreeee  

mmeeeettiinnggss  

dduurriinngg  tthhee  

sscchhoollaassttiicc  

yyeeaarr  

NNoo  mmeeeettiinngg  

wwaass  hheelldd  
  

OOnnllyy  oonnee  

mmeeeettiinngg  wwaass  

hheelldd  dduurriinngg  tthhee  

sscchhoollaassttiicc  yyeeaarr,,  

((aass  ppeerr  ppllaann..))  

TTwwoo  mmeeeettiinnggss  

wweerree  hheelldd  dduurriinngg  

tthhee  sscchhoollaassttiicc  

yyeeaarr  ((  aass  ppeerr  

ppllaann))    

TThhrreeee  mmeeeettiinnggss  

wweerree  hheelldd  

dduurriinngg  tthhee  

sscchhoollaassttiicc  yyeeaarr  

((aass  ppeerr  ppllaann))  

TThhrreeee  mmeeeettiinnggss  wweerree  hheelldd  

dduurriinngg  tthhee  sscchhoollaassttiicc  yyeeaarr  aanndd  

aaddddiittiioonnaall  mmeeeettiinnggss  wweerree  hheelldd  

aass  aapppprroopprriiaattee::  

  AA  mmeeeettiinngg  bbeeffoorree  tthhee  

bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  ffiirrsstt  

sseemmeesstteerr  wwaass  hheelldd  ffoorr  tthhee  

ppuurrppoossee  ooff  ddiissccuussssiinngg  

ppllaannss  aanndd  pprroovviiddiinngg  

ssuuppppoorrtt  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  

aaccttiivviittiieess..  

  AA  mmeeeettiinngg  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  

ooff  tthhee  sseeccoonndd  sseemmeesstteerr  wwaass  

hheelldd..  

  AA  mmeeeettiinngg  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  

sseeccoonndd  sseemmeesstteerr  wwaass  hheelldd  

ttoo  rreevviieeww  ppeerrffoorrmmaannccee  

rreeppoorrttss..  

  

MMeemmbbeerrss  

mmaakkee  

ddeecciissiioonnss    

NNoo  

eevviiddeennccee  

wwaass  sshhoowwnn  

oonn  mmaakkiinngg    

ddeecciissiioonn  

NNoo  ddeecciissiioonn  

wwaass  mmaaddee  

rreeggaarrddiinngg  

mmaannyy  iissssuueess  

ddiissccuusssseedd  

dduurriinngg  

mmeeeettiinnggss..  

DDeecciissiioonnss  wweerree  

mmaaddee  rreeggaarrddiinngg  

iissssuueess  ((mmoorree  

tthhaann  hhaallff  ooff  

tthheemm))  ddiissccuusssseedd  

dduurriinngg  mmeeeettiinnggss..    

DDeecciissiioonnss  wweerree  

mmaaddee  rreellaatteedd  ttoo  

mmaajjoorriittyy  ooff  

iissssuueess  ddiissccuusssseedd  

dduurriinngg  

mmeeeettiinnggss..  

DDeecciissiioonnss  wweerree  mmaaddee  

rreeggaarrddiinngg  aallll  iissssuueess  ddiissccuusssseedd  

dduurriinngg  mmeeeettiinnggss..    

MMeemmbbeerrss  

iimmpplleemmeenn

tt  

ddeecciissiioonnss      

NNoo  

eevviiddeennccee  

wwaass  sshhoowwnn  

oonn  ddeecciissiioonn  

iimmpplleemmeennttaatt

iioonn  

MMaajjoorriittyy  ooff  

ddeecciissiioonnss  wweerree  

nnoott  

iimmpplleemmeenntteedd  

HHaallff  ooff  

ddeecciissiioonnss  mmaaddee  

wweerree  

iimmpplleemmeenntteedd..  

MMoosstt  ooff  

ddeecciissiioonnss  mmaaddee  

wweerree  

iimmpplleemmeenntteedd  

  

AAllll  ddeecciissiioonnss  wweerree  

iimmpplleemmeenntteedd..  
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TTaabbllee  ((1122))::  DDeeggrreeee  ooff  EEffffeeccttiivveenneessss  ooff  DDeevveellooppmmeenntt  CCoouunncciillss  ffoorr  MMooEE  

DDiirreeccttoorraatteess--EEdduuccaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  CCoouunncciill  

IInnddiiccaattoorr  11..44  ::  EEffffeeccttiivveenneessss  lleevveell  ooff  DDeevveellooppmmeenntt  CCoouunncciillss  ffoorrmmeedd  iinn  MMooEE  DDiirreeccttoorraatteess  

SSttaannddaarrddss  LLeevveell  11  LLeevveell  22  LLeevveell  33  LLeevveell  44  LLeevveell  55  

CCoouunncciill  

ffoorrmmaattiioonn  
NNoo  

nnoommiinnaattiioonn  

ffoorr  

mmeemmbbeerrss  

NNoommiinnaattiioonn  

ffoorr  mmeemmbbeerrss  

bbuutt  ssttiillll  tthheerree  

iiss  nnoo  

rreepprreesseennttaattiioo

nn  ffoorr  aallll  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss  ffoorr  

sscchhooooll  

cclluusstteerrss  iinn  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee..  

AAllll  eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss  hhaavvee  

rreepprreesseennttaattiivveess  

yyeett  nnoo  llooccaall  

ccoommmmuunniittyy  

mmeemmbbeerr  hheeaaddss  

tthhee  ccoouunncciill  

  

  

AAllll  ssttaannddaarrddss  

ooff  

mmeemmbbeerrsshhiipp  

aarree  mmeett  hheerree  

bbuutt  tthheerree  iiss  nnoo  

ggeennddeerr  

bbaallaannccee  ooff  

rreepprreesseennttaattiioonn  

  

AAllll  ssttaannddaarrddss  ooff  

mmeemmbbeerrsshhiipp  aarree  mmeett  hheerree  ((aa  

llooccaall  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerr  

hheeaaddss  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciill,,  eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss  mmeemmbbeerrss  

rreepprreesseennttiinngg  sscchhooooll  

cclluusstteerrss,,  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorr  

aanndd  aann  eelleecctteedd  ffeemmaallee  aanndd  

mmaallee  ssttuuddeenntt  rreepprreesseennttiinngg  

ssttuuddeennttss’’  ccoouunncciillss))..IInn  

aaddddiittiioonn,,  tthheerree  iiss  ggeennddeerr  

bbaallaannccee  ooff  rreepprreesseennttaattiioonn  ..        

  

MMeemmbbeerrss  aarree  

aawwaarree  ooff  

tthheeiirr  rroolleess  

aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittii

eess    

RRoolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliitt

iieess  aarree  nnoott  

cclleeaarr  ttoo  

mmeemmbbeerrss    

RRoolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittii

eess  aarree  cclleeaarr  ttoo  

tthhee  hheeaaddss  ooff  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss  bbuutt  

nnoott  cclleeaarr  ttoo  

eedduuccaattiioonn  

ddiirreeccttoorr..    

RRoolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

aarree  cclleeaarr  ttoo  aallll  

ccoouunncciill  

mmeemmbbeerrss  

RRoolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiiee

ss  aarree  cclleeaarr  ttoo  

aallll  ccoouunncciill  

mmeemmbbeerrss  aanndd  

tthheerree  iiss  

eevviiddeennccee  ffoorr  

mmeemmbbeerrss  

pprraaccttiicciinngg  

rroolleess..  

RRoolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

aarree  cclleeaarr  ttoo  aallll  ccoouunncciill  

mmeemmbbeerrss  aanndd  tthheerree  iiss  

eevviiddeennccee  ffoorr  pprraaccttiicciinngg  tthheeiirr  

rroolleess  aanndd  ppeerrffoorrmmiinngg  mmoorree  

tthhaann  rreeqquuiirreedd..      

MMeemmbbeerrss  

hhoolldd  aatt  lleeaasstt  

tthhrreeee  

mmeeeettiinnggss  

dduurriinngg  tthhee  

sscchhoollaassttiicc  

yyeeaarr  

NNoo  mmeeeettiinngg  

wwaass  hheelldd  
OOnnllyy  oonnee  

mmeeeettiinngg  wwaass  

hheelldd  dduurriinngg  

tthhee  sscchhoollaassttiicc  

yyeeaarr,,  aass  ppeerr  

ppllaann..  

TTwwoo  mmeeeettiinnggss  

wweerree  hheelldd  

dduurriinngg  tthhee  

sscchhoollaassttiicc  yyeeaarr,,  

aass  ppeerr  ppllaann..    

TThhrreeee  

mmeeeettiinnggss  wweerree  

hheelldd  dduurriinngg  

tthhee  sscchhoollaassttiicc  

yyeeaarr,,  aass  ppeerr  

ppllaann..  

TThhrreeee  mmeeeettiinnggss  wweerree  hheelldd  

dduurriinngg  tthhee  sscchhoollaassttiicc  yyeeaarr  

aanndd  aaddddiittiioonnaall  mmeeeettiinnggss  

wweerree  hheelldd  aass  aapppprroopprriiaattee::  

--  AA  mmeeeettiinngg  wwaass  hheelldd  

bbeeffoorree  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  

tthhee  ffiirrsstt  sseemmeesstteerr  ffoorr  

tthhee  ppuurrppoossee  ooff  

ddiissccuussssiinngg  ppllaannss  aanndd  

pprroovviiddiinngg  ssuuppppoorrtt  ffoorr  

iimmpplleemmeennttiinngg  

aaccttiivviittiieess..  

--  AA  mmeeeettiinngg  wwaass  hheelldd  aatt  

tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  

sseeccoonndd  sseemmeesstteerr..  

--  AA  mmeeeettiinngg  wwaass  hheelldd  aatt  

tthhee  eenndd  ooff  tthhee  sseeccoonndd  

sseemmeesstteerr  ttoo  ssttuuddyy  

ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss..  

MMeemmbbeerrss  

mmaakkee  
NNoo  

eevviiddeennccee  
NNoo  ddeecciissiioonn  

wwaass  mmaaddee  
DDeecciissiioonnss  wweerree  

mmaaddee  
DDeecciissiioonnss  

wweerree  mmaaddee  
DDeecciissiioonnss  wweerree  mmaaddee  

rreeggaarrddiinngg  aallll  iissssuueess  
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ddeecciissiioonnss    wwaass  sshhoowwnn  

oonn  mmaakkiinngg    

ddeecciissiioonn  

rreeggaarrddiinngg  

mmaannyy  iissssuueess  

ddiissccuusssseedd  

dduurriinngg  

mmeeeettiinnggss..  

rreeggaarrddiinngg  

iissssuueess  ((mmoorree  

tthhaann  hhaallff  ooff  

tthheemm))  

ddiissccuusssseedd  

dduurriinngg  

mmeeeettiinnggss..    

rreellaatteedd  ttoo  

mmaajjoorriittyy  ooff  

iissssuueess  

ddiissccuusssseedd  

dduurriinngg  

mmeeeettiinnggss..  

ddiissccuusssseedd  dduurriinngg  mmeeeettiinnggss..    

MMeemmbbeerrss  

iimmpplleemmeenntt  

ddeecciissiioonnss      

NNoo  

eevviiddeennccee  

wwaass  sshhoowwnn  

oonn  ddeecciissiioonn  

iimmpplleemmeennttaatt

iioonn  

MMaajjoorriittyy  ooff  

ddeecciissiioonnss  

wweerree  nnoott  

iimmpplleemmeenntteedd  

HHaallff  ooff  

ddeecciissiioonnss  mmaaddee  

wweerree  

iimmpplleemmeenntteedd..  

MMoosstt  ooff  

ddeecciissiioonnss  

mmaaddee  wweerree  

iimmpplleemmeenntteedd  

  

AAllll  ddeecciissiioonnss  wweerree  

iimmpplleemmeenntteedd..  

  

  

  

TTaabbllee  1133::  DDeeggrreeee  ooff  eeffffeeccttiivveenneessss  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss––MMooEE  ddiirreeccttoorraatteess  bbyy  

ddiirreeccttoorraattee  ggrroouupp  aanndd  ddaattaa  rreessoouurrccee,,  ggeenneerraall  ddeeggrreeee  aanndd  ddiirreeccttoorraatteess  sshhoowwiinngg  hhiigghheesstt  

aanndd  lloowweesstt  ddeeggrreeee  

  

IInnddiiccaattoorr  

eeffffeeccttiivveenneessss  

ddeeggrreeee//55..0000  

DDaattaa  rreessoouurrccee  
DDiirreeccttoorraatteess  

sshhoowwiinngg  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee    

DDiirreeccttoorraatteess  

sshhoowwiinngg  lloowweesstt  

ddeeggrreeee  

DDiirreeccttoorraatteess  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  

EEdduuccaattiioonnaall  

DDeevveellooppmmeenntt  

CCoouunncciill    

GGeenneerraall  

DDeeggrreeee  
DDiirreeccttoorraattee    DDeeggrreeee  DDiirreeccttoorraattee    DDeeggrreeee  

AAllll  

ddiirreeccttoorraatteess  
900900  909909  903903  TTaaffiillaahh  001001  MMaaffrraaqq  003003  

GGrroouupp  11  303303  309309  303303  
SSoouutthheerrnn  

GGhhoouurr  
903903  MMaaffrraaqq  003003  

GGrroouupp  22  903903  903903  903903  MMaaddaabbaa  303303  
NNoorrtthheerrnn  

MMaazzaarr  
303303  

GGrroouupp  33  903903  304304  303303  AAiinnAAllbbaasshhaa  1.11.1  RRaammtthhaa  3.23.2  
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GGrroouupp  44  903903  903903  903903  TTaaffiillaahh  1.31.3  PPeettrraa  3.33.3  

GGrroouupp  55  303303  901901  303303  
QQaassaabbiitt  

IIrrbbiidd  
1.31.3  

QQaassaabbiitt  

AAmmmmaann  
1.21.2  
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TTaabbllee  ((1144))  PPeerrcceennttaaggeess  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss  wwhhiicchh  tthheeiirr  

ddeeggrreeee  ooff  eeffffeeccttiivveenneessss  hhaass  mmeett  tthhee  ttaarrggeetteedd  vvaalluuee  ((55..00//44..00))  

  

DDaattaa  

RReessoouurrccee  

EEdduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciill  DDiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  

TToottaall  

nnuummbbeerr  ooff  

ssaammppllee  

NNuummbbeerr  

ooff  

ssaammppllee  

tthhaatt  

aacchhiieevveedd  

44//55  

TToottaall  

nnuummbbeerr  

ooff  ssaammppllee  

NNuummbbeerr  

ooff  

ssaammppllee  

tthhaatt  

aacchhiieevveedd  

44//55  

TToottaall  

nnuummbbeerr  

ooff  ssaammppllee  

NNuummbbeerr  ooff  

ssaammppllee  tthhaatt  

aacchhiieevveedd  

44//55  

AAllll  ggrroouuppss  3131  33  3030%%   3131  33  3131%%   

GGrroouupp  11  11  33  33%%   11  33  33%%   

GGrroouupp  22  22  33  33%%   22  11  1313%.%.   

GGrroouupp33  33  33  133133%%   33  11  3333%%   

GGrroouupp  44  11  11  1616%%   11  22  3333%%   

GGrroouupp  55  11  11  2323%%   11  33  33%%   
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TTaabbllee  1133  sshhoowwss  tthhaatt  aaccccoorrddiinngg  ttoo  eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss,,  tthhee  rraattee  ooff  

eeffffeeccttiivveenneessss  ddeeggrreeee  ffoorr  tthheessee  ccoouunncciillss  aammoouunntteedd  ((33..44))  wwhhiicchh  iiss  lloowweerr  tthhaann  tthhee  ttaarrggeetteedd  
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vvaalluuee  ,,oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthhee  rraattee  ooff  eeffffeeccttiivveenneessss  ddeeggrreeee  ssttoooodd  ffoorr  ((33..55))  bbyy  ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  wwhhiicchh  iiss  aallmmoosstt  tthhee  ssaammee  ddeeggrreeee  tthhaatt  ccoouunncciillss  hhaavvee  ssccoorreedd  ((33..33))..  TThhee  

ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss  iinn  wwhhiicchh  tthheeiirr  ddeeggrreeee  ooff  eeffffeeccttiivveenneessss  

hhaass  mmeett  tthhee  ttaarrggeetteedd  vvaalluuee  wwaass  4455%%,,  2200%%  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  iinn  tthhee  

ddiirreeccttoorraatteess  aass  sshhoowwnn  iinn  ttaabbllee  1144..    

TThheerree  aarree  mmaannyy  ddiiffffiiccuullttiieess  tthhaatt  eennccoouunntteerr  ccoouunncciillss  aanndd  hhiinnddeerr  tthheeiirr  eeffffeeccttiivveenneessss  iinn  

pprraaccttiiccee..  TToo  mmeennttiioonn    ssoommee;;  tthhee  ppoooorr  lleeggiissllaattiioonn  tthhaatt  ggoovveerrnn  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff    ccoouunncciill  ,,  

ggoovveerrnnmmeenntt  pprroocceedduurreess  tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  ffoolllloowweedd  wwhheenn  rreecceeiivviinngg  ffiinnaanncciiaall  aanndd  iinn--kkiinndd  

ddoonnaattiioonnss  bbyy  sscchhoooollss  aanndd  tthhee  llaacckk  ooff  ccllaarriittyy  wwhheenn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  

TThheessee  ddiiffffiiccuullttiieess  ddoo  eemmeerrggee  aaggaaiinn  ffoorr  ccoouunncciillss  ooff  sscchhooooll  cclluusstteerrss  aanndd  aappppeeaarr  cclleeaarrllyy  iinn  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  wwhheerree  tthhee  ffooccuuss  iiss  ddiirreecctteedd  ttoo  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  tthhrroouugghh  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  

ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ddeevveellooppiinngg  bbootthh  sscchhoooollss  aanndd  ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  ttoo  eemmpphhaassiizziinngg  tthhee  

iimmppoorrttaannccee  ooff  ccllaarriiffyyiinngg  tthhee  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  ccoouunncciill  mmeemmbbeerrss  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  

ddooccuummeennttaattiioonn  ooff  ccoouunncciill  aaccttiivviittiieess  aanndd  aacchhiieevveemmeennttss..    

11..55  DDeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  pprriinncciippaallss  aanndd  tteeaacchheerrss  oonn  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  ssuuppppoorrtt  pprroovviiddeedd  

bbyy  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  iinn  vviieeww  ttoo  aacchhiieevvee  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss..  

PPrriinncciippaallss  aanndd  tteeaacchheerrss  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  iinnddiiccaattoorr  ““DDeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  pprriinncciippaallss  

aanndd  tteeaacchheerrss  oonn  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  pprroovviiddeedd  bbyy  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  iinn  vviieeww  ttoo  aacchhiieevvee  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss””  aanndd  ooppiinniioonnss  wweerree  oobbttaaiinneedd  tthhrroouugghh  ttwwoo  mmaajjoorr  wwaayyss  uuppoonn  wwhhiicchh  ddaattaa  

ccoouulldd  bbee  ccoolllleecctteedd  aafftteerrwwaarrddss..  TThhee  ffiirrsstt  ccoommpprriisseedd  ffooccuuss  ggrroouuppss  ffoorr  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  aanndd  tthhee  sseeccoonndd  iinncclluuddeess  aa  qquueessttiioonnnnaaiirree  ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  ssaammee  tteeaammss..  AAss  sshhoowwnn  iinn  

ttaabbllee  1155,,  tthhee  ggeenneerraall  lleevveell  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  wwaass  wweeaakk..  TTaabbllee  1166;;  hhoowweevveerr,,  sshhooww  tthhee  rreessuullttss  iinn  

ddeettaaiillss  ffoorr  tthhee  lleevveell  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  ffooccuuss  ggrroouuppss  aanndd  ttaabbllee  1177  iinncclluuddeess  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  

qquueessttiioonnnnaaiirreess..    

  

TTaabbllee  1155::  DDeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  pprriinncciippaallss  aanndd  tteeaacchheerrss  oonn  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  ssuuppppoorrtt  

pprroovviiddeedd  bbyy  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  iinn  vviieeww  ttoo  aacchhiieevvee  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  

  

  

IInnddiiccaattoorr  11..55  DDeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  pprriinncciippaallss  aanndd  tteeaacchheerrss  oonn  tthhee    qquuaalliittyy  ooff  ssuuppppoorrtt  

pprroovviiddeedd  bbyy  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  iinn  vviieeww  ttoo  aacchhiieevvee  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  

GGooaall  LLeevveell  11  LLeevveell  22  LLeevveell  33  LLeevveell  44  LLeevveell  55  

EEvvaalluuaattoorr  eevvaalluuaatteess  tthhee  lleevveell  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  ppaarrttiicciippaannttss  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  rreessppoonnsseess  aanndd  

aannsswweerrss  rreecceeiivveedd  dduurriinngg  mmeeeettiinnggss  

ddiissssaattiissffiieedd  llooww  wweeaakk  

    
ssaattiissffiieedd  ssttrroonngg  
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TTaabbllee  1166::  DDeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  sscchhooooll  pprriinncciippaallss  aanndd  tteeaacchheerrss  bbyy  ddiirreeccttoorraattee  

ggrroouuppss,,  ggeennddeerr,,  ddiirreeccttoorraattee  sshhoowwiinngg  hhiigghheesstt  oorr  lloowweesstt  ddeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ((FFooccuuss  

ggrroouuppss))  
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ddiirreeccttoorraatteess  iinn  vviieeww  ttoo  aacchhiieevvee  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss 
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AAss  sshhoowwnn  iinn  ttaabbllee  1166,,  iitt  iiss  nnoottiicceedd  tthhaatt  tthhee  ggeenneerraall  ddeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ssttoooodd  ffoorr  33..22  

wwhhiicchh  iiss  lloowweerr  tthhaann  tthhee  ttaarrggeetteedd  ddeeggrreeee  ((44..00--55..00))  aanndd  tthheerree  iiss  nnoo  bbiigg  ddiiffffeerreennccee  iinn  tthhee  ddeeggrreeee  

ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  bbeettwweeeenn  mmaalleess  aanndd  ffeemmaalleess..  

IItt  iiss  wwoorrtthh  mmeennttiioonniinngg  hheerree  tthhaatt  tthhee  ppllaannnniinngg  mmeetthhooddoollooggyy  aaddoopptteedd  iinn  SSDDDDPP  eennaabblleedd  

tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  ttoo  rreeccooggnniizzee  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  oobbssttaacclleess  aanndd  cchhaalllleennggeess  tthhaatt  ffaaccee  sscchhoooollss  

aanndd  tthhiiss  mmeetthhooddoollooggyy  eennhhaanncceedd  aanndd  iinnccrreeaasseedd  tthhee  lleevveell  ooff  ccooooppeerraattiioonn  bbeettwweeeenn  sscchhoooollss  aanndd  

ddiirreeccttoorraatteess..  

HHoowweevveerr,,  sscchhooooll  pprriinncciippaallss  iinn  ssoommee  ddiirreeccttoorraatteess  eexxpprreesssseedd  tthheeiirr  hhooppee  ffoorr  rreecceeiivviinngg  

bbeetttteerr  aanndd  ssttrroonnggeerr  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  ffoorr  tthheeiirr  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss..  SSoommee  

ccoommppllaaiinneedd  tthhaatt  tthheeyy  sshhoouullddeerr  hheeaavvyy  aaddmmiinniissttrraattiivvee  bbuurrddeennss  wwhhiicchh  iinn  rreettuurrnn  hhiinnddeerr  tthheeiirr  

aabbiilliittyy  iinn  ddeeddiiccaattiinngg  mmoorree  ttiimmee  ttoo  ppuutt  mmoorree  ffooccuuss  oonn  iimmpplleemmeennttiinngg  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ..IInn  

aaddddiittiioonn,,  tthheeyy  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthheerree  wwaass  wweeaakk  ccoouunnsseelliinngg  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ttoo  sscchhoooollss  rreellaatteedd  ttoo  

SSDDDDPP  aanndd  llaacckk  ooff  ccoonnssttaanntt  ffeeeeddbbaacckk  oonn  sscchhooooll  ppeerrffoorrmmaannccee  rreellaatteedd  ttoo  iimmpplleemmeennttiinngg  

aaccttiivviittiieess  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss..  AAllssoo,,  ccoommppllaaiinnttss  wweerree  rreecceeiivveedd  aabboouutt  tthhee  ssppeecciiffiicc  aatttteennttiioonn  

aanndd  ffooccuuss  ggiivveenn  ttoo  ggiirrllss  sscchhoooollss  aatt  tthhee  eexxppeennssee  ooff  bbooyyss''  sscchhoooollss..  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss  ffoorr  tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  iinnddiiccaattoorr  eemmpphhaassiizzeedd  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  ddiirreeccttoorraattee  iinn  

ddooiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

--  EEmmppoowweerriinngg  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthheeiirr  iinnffoorrmmiinngg  aabboouutt  

ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhoossee  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  tthhee  ccoommmmoonn  aanndd  

mmuuttuuaall  nneeeeddss  ffoorr  sscchhoooollss..    

--  TThhee  nneeeedd  ttoo  hhoolldd  mmuuttuuaall  vviissiittss  ffoorr  sscchhoooollss  aanndd  ddiirreeccttoorraatteess,,  hhaavviinngg  pprreevviioouuss  

eexxppeerriieennccee  wwiitthh  SSDDDDPP,,  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  bbuuiillddiinngg  uupp  ccaappaacciittiieess  aanndd  tthheeyy  

hhiigghhlliigghhtteedd  tthhee  nneecceessssiittyy  ttoo  bbootthh  ggiivviinngg  mmoorree  aatttteennttiioonn  ttoo  bbooyyss''  sscchhoooollss  aanndd  

ssuuppppoorrttiinngg  tthheemm  iinn  iimmpplleemmeennttiinngg  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss..    

--  TThheerree  sshhoouulldd  bbee  aa  kkiinndd  ooff  eeqquuaalliittyy  aanndd  jjuussttiiccee  iinn  pprroovviiddiinngg  sseerrvviicceess  ttoo  sscchhoooollss  aalloonngg  

wwiitthh  ppeerriiooddiicc  ffoollllooww  uupp  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss..  
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TTaabbllee  1177::  DDeeggrreeee  ooff  SSaattiissffaaccttiioonn  ooff  SScchhooooll  PPrriinncciippaallss  aanndd  TTeeaacchheerrss  bbyy  DDiirreeccttoorraattee  

ggrroouuppss,,  GGeennddeerr  aanndd  DDiirreeccttoorraattee  SShhoowwiinngg  HHiigghh  oorr  LLooww  DDeeggrreeee  ooff  SSaattiissffaaccttiioonn  

QQuueessttiioonnnnaaiirree  AAnnaallyyssiiss  
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ffoorr  ssttuuddeennttss  wwiitthh  

ssppeecciiaall  nneeeeddss((  wwiitthh  

304304  
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gg  nnaattiioonnaall  

aanndd  

iinntteerrnnaattiioonnaall  

eexxaammss  aanndd  

ssaavveess  tthheeiirr  

rreessuullttss  iinn  

rreeccoorrddss””  

PPaarraaggrraapphh  

1144..  ““  

ssuuppeerrvviissoorrss  

pprroovviiddee  wwiitthh  

ttrraaiinniinngg  aanndd  

ssuuppppoorrtt  ffoorr  

tthhee  iinnvvoollvveedd  

sscchhoooollss  iinn  

tthhee  SSDDPP””  

  

ggiifftteedd  oorr  ssllooww  

lleeaarrnneerrss))””  

  

GGrroouupp  55  303303  SShhaawwbbaakk  903903  AAmmmmaann  303303  304304  900900  

PPaarraaggrraapphh  

1133””  

ddiirreeccttoorraattee  

ssuuppeerrvviisseess  

tthhee  pprroocceessss  

ooff  

iimmpplleemmeennttiinn

gg  nnaattiioonnaall  

aanndd  

iinntteerrnnaattiioonnaall  

eexxaammss  aanndd  

ssaavveess  tthheeiirr  

rreessuullttss  iinn  

rreeccoorrddss””  

  

900900  

PPaarraaggrraapphh  1100””  

ddiirreeccttoorraattee  hheellppss  

sscchhoooollss  bbuuiilldd  uupp  

iinnddiivviidduuaall  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  

ffoorr  ssttuuddeennttss  wwiitthh  

ssppeecciiaall  nneeeeddss((  wwiitthh  

ggiifftteedd  oorr  ssllooww  

lleeaarrnneerrss))””  

  

PPaarraaggrraapphh  1111””  

ddiirreeccttoorraattee  hheellppss  

sscchhoooollss  wwoorrkk  

eeffffeeccttiivveellyy  wwiitthh  

ssttuuddeennttss  wwiitthh  ssppeecciiaall  

nneeeeddss  ((hhuummaann,,  

ffiinnaanncciiaall  aanndd  

tteecchhnniiccaall  rreessoouurrcceess  

  

  

303303  
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OOnnccee  ssttuuddyyiinngg  ttaabbllee  1177,,  iitt  iiss  nnoottiicceedd  tthhaatt  tthhee  ggeenneerraall  ddeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  uussiinngg  

qquueessttiioonnnnaaiirreess  aaccccoouunntteedd  ffoorr  33..11  wwhhiicchh  iiss  cclloossee  ttoo  tthhee  oonnee  rreevveeaalleedd  bbyy  ffooccuuss  ggrroouuppss  

aammoouunnttiinngg  33..22  yyeett  iitt  ssccoorreedd  bbeellooww  tthhee  sseett  ttaarrggeett  ((44..00//55..00))  nnoottiinngg  aallssoo  tthhaatt  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  iiss  hhiigghheerr  ffoorr  ggiirrllss  sscchhoooollss  tthhaann  bbooyyss..  IInntteerreessttiinnggllyy,,  tthheerree  iiss  aallmmoosstt  iiddeennttiiccaall  

ssiimmiillaarriittyy  bbeettwweeeenn  ggeenneerraall  ssaattiissffaaccttiioonn  rreecceeiivveedd  bbyy  ffooccuuss  ggrroouupp  mmeetthhoodd  aanndd  tthhee  oonnee  

rreecceeiivveedd  bbyy  qquueessttiioonnnnaaiirreess  iinnddiiccaattiinngg  tthhaatt  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  ttooookk  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  

ssttaannddaarrddss  ooff  ccrreeddiibbiilliittyy  iinn  ggiivviinngg  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

11..66  DDeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  MMooEE  ddiirreeccttoorraattee  ssttaaffff  oonn  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  ssuuppppoorrtt  pprroovviiddeedd  

ffrroomm  MMooEE  cceenntteerr  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  iimmpplleemmeennttiinngg  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ffoorr  

ddiirreeccttoorraatteess..    

TTwwoo  mmeetthhooddss  wweerree  aaddoopptteedd  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorrss  iinn  eevveerryy  eedduuccaattiioonnaall  ddiirreeccttoorraattee  oonn  tthhee  

qquuaalliittyy  ooff  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  iimmpplleemmeennttiinngg  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ffoorr  ddiirreeccttoorraatteess..  TThhee  



45 
 

ffiirrsstt  oonnee  wwaass  ccoolllleeccttiinngg  ddaattaa  ffrroomm  ffooccuuss  ggrroouuppss  aanndd  tthhee  ootthheerr  oonnee  wwaass  tthhrroouugghh  

qquueessttiioonnnnaaiirreess..  

TTaabblleess  1188,,  1199  sshhooww  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  wwhhiillee  ttaabbllee  2200  pprreesseennttss''  ddeettaaiillss  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  ffooccuuss  ggrroouuppss  aanndd  ttaabbllee  2211  iinncclluuddee  qquueessttiioonnnnaaiirree  aannaallyyssiiss..  

  

TTaabbllee  1188::  DDeeggrreeee  ooff  SSaattiissffaaccttiioonn  ooff  MMooEE  DDiirreeccttoorraattee  SSttaaffff  oonn  tthhee  QQuuaalliittyy  ooff  SSuuppppoorrtt  

PPrroovviiddeedd  ffrroomm  MMooEE  CCeenntteerr  ffoorr  tthhee  PPuurrppoossee  ooff  IImmpplleemmeennttiinngg  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaannss  ffoorr  

DDiirreeccttoorraatteess  ––  EEdduuccaattiioonnaall  SSuuppeerrvviissoorrss  

  

IInnddiiccaattoorr  11..66::  DDeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  MMooEE  ddiirreeccttoorraattee  ssttaaffff  oonn  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  ssuuppppoorrtt  

pprroovviiddeedd  ffrroomm  MMooEE  cceenntteerr  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  iimmpplleemmeennttiinngg  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ffoorr  

ddiirreeccttoorraatteess..  

GGooaall  LLeevveell  11  LLeevveell  22  LLeevveell  33  LLeevveell  44  LLeevveell  55  

EEvvaalluuaattoorr  eevvaalluuaatteess  tthhee  lleevveell  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  ppaarrttiicciippaannttss  aaccccoorrddiinngg  

ttoo  tthheeiirr  rreessppoonnsseess  aanndd  aannsswweerrss  

rreecceeiivveedd  dduurriinngg  mmeeeettiinnggss  

  

ddiissssaattiissffiieedd  LLooww  
  

wweeaakk  

  
ssaattiissffiieedd  ssttrroonngg  

  

  

  

TTaabbllee  1199::  DDeeggrreeee  ooff  SSaattiissffaaccttiioonn  ooff  MMooEE  DDiirreeccttoorraattee  SSttaaffff  oonn  tthhee  QQuuaalliittyy  ooff  SSuuppppoorrtt  

PPrroovviiddeedd  ffrroomm  MMooEE  CCeenntteerr  ffoorr  tthhee  PPuurrppoossee  ooff  IImmpplleemmeennttiinngg  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaannss  ffoorr  

DDiirreeccttoorraatteess  ––  EEdduuccaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  TTeeaammss  

IInnddiiccaattoorr  11..66::  DDeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  MMooEE  ddiirreeccttoorraattee  ssttaaffff  oonn  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  ssuuppppoorrtt  

pprroovviiddeedd  ffrroomm  MMooEE  cceenntteerr  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  iimmpplleemmeennttiinngg  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ffoorr  

ddiirreeccttoorraatteess..  

GGooaall  LLeevveell  11  LLeevveell  22  LLeevveell  33  LLeevveell  44  LLeevveell  55  

EEvvaalluuaattoorr  eevvaalluuaatteess  tthhee  lleevveell  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  ppaarrttiicciippaannttss  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  rreessppoonnsseess  aanndd  

aannsswweerrss  rreecceeiivveedd  dduurriinngg  mmeeeettiinnggss  

  

ddiissssaattiissffiieedd  llooww  wweeaakk  

    
ssaattiissffiieedd  ssttrroonngg  
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TTaabbllee  2200::  DDeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  ssuuppppoorrtt  pprroovviiddeedd  bbyy  MMooEE''ss  cceenntteerr  ttoo  ssttaaffff  bbyy  

ddiirreeccttoorraattee  ggrroouuppss,,  ddaattaa  rreessoouurrccee  aanndd  ddiirreeccttoorraattee  sshhoowwiinngg  hhiigghh  oorr  llooww  ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  ––  ((FFooccuuss  ggrroouuppss))  

DDaattaa  

rreessoouurrccee  

DDiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  

EEdduuccaattiioonnaall  

ssuuppeerrvviissoorrss  
GGeenneerraall  ssaattiissffaaccttiioonn  ((ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm++  

ssuuppeerrvviissoorrss))  

DDeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

iinnddiiccaattoorr    //  

55..0000    

DDeeggrreeee  DDeeggrreeee  DDeeggrreeee  

DDiirreeccttoorraatteess  

sshhoowwiinngg  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

DDiirreeccttoorraatteess  

sshhoowwiinngg  lloowweesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

DDiirreeccttoorraattee  DDeeggrreeee  DDiirreeccttoorraattee  DDeeggrreeee  

AAllll  

ddiirreeccttoorraatteess  
303303  300300  304304  

AAlljjiizzaa,,  

MMaaddaabbaa,,  

AAjjlloouunn  

SSaalltt  

900900  

JJeerraasshh  

QQaassaabbiitt  

MMaaffaarrqq  
000000  

GGrroouupp  11  309309  300300  303303  AAlljjiizzaa  900900  

JJeerraasshh  

QQaassaabbiitt  

MMaaffaarrqq  
000000  

GGrroouupp  22  300300  900900  901901  MMaaddaabbaa  900900  
NNoorrtthheerrnn  

MMaazzaarr  
300300  

GGrroouupp  33  903903  003003  303303  RRaammtthhaa  901901  
AAiinnAAllbbaasshhaa  

AAllqqaassiirr  
300300  

GGrroouupp  44  903903  303303  303303  
AAjjlloouunn  ,,  

QQaassaabbiitt  SSaalltt  
900900  PPeettrraa  301301  

GGrroouupp  55  004004  303303  303303  

QQaassaabbiitt  

ZZaarrqqaa  

QQaassaabbiitt  

MMaa''aann  

300300  

QQaassaabbiitt  

AAmmmmaann    

QQaassaabbiitt  

IIrrbbiidd  

SShhaawwbbaakk  

301301  
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TTaabbllee  ((2211))::  DDeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  ddiirreeccttoorraattee  ssttaaffff  bbyy  ddiirreeccttoorraattee  ggrroouuppss,,  aanndd  

ddiirreeccttoorraattee  sshhoowwiinngg  hhiigghh  oorr  llooww  ddeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  

((QQuueessttiioonnnnaaiirree  AAnnaallyyssiiss)) 

DDaattaa  

rreessoouurrccee  
DDiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorrss    

DDeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn    

iinnddiiccaattoorr  

55..0000//  

GGeenneerraall  

ddeeggrreeee  

DDiirreeccttoorraatteess  

sshhoowwiinngg  tthhee  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

  

DDiirreeccttoorraatteess  

sshhoowwiinngg  tthhee  lloowweesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

SSttaannddaarrddss  ooff  tthhee  

hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

  

SSttaannddaarrddss  ooff  tthhee  lloowweesstt  

ddeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  

DDiirreeccttoorraattee  DDeeggrreeee  DDiirreeccttoorraattee  DDeeggrreeee  SSttaannddaarrddss  DDeeggrreeee  SSttaannddaarrddss  DDeeggrreeee  

AAllll  

ddiirreeccttoorraatteess  
300300  AAjjlloouunn  909909  QQaassaabbiitt  

AAmmmmaann  
003003  

PPaarraaggrraapphh  55  

““MMooEE  

ffoolllloowwss  uupp  

ffiinnaanncciiaall  

aannaallyyssiiss  ddoonnee  

bbyy  

ddiirreeccttoorraatteess  

wwhhiicchh  

ccllaarriiffiieess  

eexxppeennddiittuurreess  

oonn  sscchhoooollss  ““  

303303  

PPaarraaggrraapphh  44””  

ssuuppppoorrtt  pprroovviiddeedd  

ffrroomm  MMooEE  cceenntteerr  

rreellaatteedd  ttoo  eeffffoorrttss  

eexxeerrtteedd  ttoo  aaccttiivvaattee  

eedduuccaattiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  

ccoouunncciillss””  

309309  

GGrroouupp  11  309309  AAlljjiizzaa  304304  QQaassaabbiitt  

MMaaffaarrqq  
003003  

PPaarraaggrraapphh  33””  

ffeeeeddbbaacckk  

rreecceeiivveedd  

ffrroomm  MMooEE  oonn  

rreeppoorrttss  

ssuubbmmiitttteedd  

ffrroomm  yyoouurr  

ddiirreeccttoorraattee””  

  

304304  

PPaarraaggrraapphh  44””  

ssuuppppoorrtt  pprroovviiddeedd  

ffrroomm  MMooEE  cceenntteerr  

rreellaatteedd  ttoo  eeffffoorrttss  

eexxeerrtteedd  ttoo  aaccttiivvaattee  

eedduuccaattiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  

ccoouunncciillss””  

301301  

GGrroouupp  22  900900  MMaaddaabbaa  903903  NNoorrtthheerrnn  

MMaazzaarr  
303303  

PPaarraaggrraapphh  55  

““MMooEE  

ffoolllloowwss  uupp  

ffiinnaanncciiaall  

aannaallyyssiiss  ddoonnee  

bbyy  

ddiirreeccttoorraatteess  

wwhhiicchh  

ccllaarriiffiieess  

eexxppeennddiittuurreess  

oonn  sscchhoooollss  ““  

909909  

PPaarraaggrraapphh  44””  

ssuuppppoorrtt  pprroovviiddeedd  

ffrroomm  MMooEE  cceenntteerr  

rreellaatteedd  ttoo  eeffffoorrttss  

eexxeerrtteedd  ttoo  aaccttiivvaattee  

eedduuccaattiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  

ccoouunncciillss””  

303303  

GGrroouupp  33  300300  RRaammtthhaa  303303  AAllqqaassiirr  309309  

PPaarraaggrraapphh  11””  

ssuuppppoorrtt  

pprroovviiddeedd  

ffrroomm  MMooEE  ttoo  

eennssuurree  tthhee  

bbeesstt  uussee  ffoorr  

ddaattaabbaassee  

rreellaatteedd  ttoo  

ccoommmmoonn  

nneeeeddss  ooff  

sscchhoooollss  ““  

  

303303  

PPaarraaggrraapphh  33””  

ffeeeeddbbaacckk  rreecceeiivveedd  

ffrroomm  MMooEE  oonn  

rreeppoorrttss  ssuubbmmiitttteedd  

ffrroomm  yyoouurr  

ddiirreeccttoorraattee””  

  

PPaarraaggrraapphh  44””  

ssuuppppoorrtt  pprroovviiddeedd  

ffrroomm  MMooEE  cceenntteerr  

rreellaatteedd  ttoo  eeffffoorrttss  

eexxeerrtteedd  ttoo  aaccttiivvaattee  

303303  
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eedduuccaattiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  

ccoouunncciillss””  

  

PPaarraaggrraapphh  66””tthhee  

eeffffeecctt  ooff  ddaattaa  aanndd  

iinnffoorrmmaattiioonn  

pprroodduucceedd  ffrroomm  

SSDDDDPP,,  ssuubbmmiitttteedd  

ffrroomm  ddiirreeccttoorraattee  ttoo  

MMooEE,,  oonn    

iinnttrroodduucciinngg  oorr  

ddeevveellooppiinngg  nneeww  

ppoolliicciieess  aanndd  

ddiirreeccttiioonnss””  

GGrroouupp  44  303303  AAjjlloouunn  909909  TTaaffiillaahh  300300  

PPaarraaggrraapphh  55  

““MMooEE  

ffoolllloowwss  uupp  

ffiinnaanncciiaall  

aannaallyyssiiss  ddoonnee  

bbyy  

ddiirreeccttoorraatteess  

wwhhiicchh  

ccllaarriiffiieess  

eexxppeennddiittuurreess  

oonn  sscchhoooollss  ““  

  

901901  

PPaarraaggrraapphh  22  

““eedduuccaattiioonnaall  

ssuuppeerrvviissoorrss  iinn  MMooEE  

pprroovviiddee  ssuuppppoorrtt  ttoo  

iimmpplleemmeenntt  tthhee  ppllaann  

ooff  eedduuccaattiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  iinn  vviieeww  

ttoo  mmeeeett  tthhee  nneeeeddss  ooff  

ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  

sscchhoooollss..””  

  

PPaarraaggrraapphh  44””  

ssuuppppoorrtt  pprroovviiddeedd  

ffrroomm  MMooEE  cceenntteerr  

rreellaatteedd  ttoo  eeffffoorrttss  

eexxeerrtteedd  ttoo  aaccttiivvaattee  

eedduuccaattiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  

ccoouunncciillss””  

300300  

GGrroouupp  55  
  

33.1.1  
QQaassaabbiitt  

IIrrbbiidd  
304304  QQaassaabbiitt  

AAmmmmaann  
003003  

PPaarraaggrraapphh  11””  

ssuuppppoorrtt  

pprroovviiddeedd  

ffrroomm  MMooEE  ttoo  

eennssuurree  tthhee  

bbeesstt  uussee  ffoorr  

ddaattaabbaassee  

rreellaatteedd  ttoo  

ccoommmmoonn  

nneeeeddss  ooff  

sscchhoooollss  ““  

309309  

PPaarraaggrraapphh  22  

““eedduuccaattiioonnaall  

ssuuppeerrvviissoorrss  iinn  MMooEE  

pprroovviiddee  ssuuppppoorrtt  ttoo  

iimmpplleemmeenntt  tthhee  ppllaann  

ooff  eedduuccaattiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  iinn  vviieeww  

ttoo  mmeeeett  tthhee  nneeeeddss  ooff  

ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  

sscchhoooollss..””  

  

301301  
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RReeffeerrrriinngg  ttoo  ttaabbllee  ((2200)),,  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  ggeenneerraall  ssaattiissffaaccttiioonn  aammoouunntteedd  ((22..77))  aanndd  aass  ffoorr  

ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  iitt  ssttoooodd  ffoorr  ((22..99)),,  wwhhiillee  iitt  rreeaacchheedd  ((22..55))..GGeenneerraallllyy  ssppeeaakkiinngg,,  

iitt  ssccoorreedd  bbeellooww  tthhee  ttaarrggeett  ddeeggrreeee  ((44..00//55..00))..  

AAss  sshhoowwnn  iinn  ttaabbllee  2211,,  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  ggeenneerraall  ssaattiissffaaccttiioonn  ((ffoorr  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorrss)),,  uussiinngg  tthhee  qquueessttiioonnnnaaiirree  mmeetthhoodd,,  rreeaacchheedd  ((22..55))  ssccoorriinngg  

lleessss  tthhaann  ttaarrggeett  ddeeggrreeee  ((44..00--55..00))..  HHeerree  iitt  iiss  nnoottiicceedd  tthhaatt  tthhee  ddiirreeccttoorraattee  ggrroouuppss  aarree  nnoott  

ssiimmiillaarr  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ttoo  rraannggee  ffrroomm  ((33..33))  ttoo  ((11..88))..  

OOnnee  aassppeecctt  hhaadd  bbeeeenn  sshhoowwnn  ttoo  bbee  tthhee  lleeaasstt  ssaattiissffyyiinngg  ssttaannddaarrddss  rreepprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  

““ssuuppppoorrtt  pprroovviiddeedd  ffrroomm  MMooEE  ttoo  rreellaatteedd  eeffffoorrttss  eexxeerrtteedd  ttoo  aaccttiivvaattee  eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  

ccoouunncciill””  aanndd  bbyy  ““tthhee  aassssiissttaanntt  aanndd  ccoouunnsseelliinngg  tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  ddiirreeccttoorraattee  ssttaaffff  

bbyy  MMooEE  cceenntteerr  ““aanndd  tthhiiss  iiss  dduuee  ttoo  tthhee  lliimmiitteedd  nnuummbbeerr  ooff  vviissiittss  ppaaiidd  bbyy  ssuuppeerrvviissoorrss  aanndd  tthhee  

llaacckk  ooff  ffeeeeddbbaacckk  rreeppoorrttss  tthhaatt  ddiirreeccttoorraatteess  ssuubbmmiitt  ttoo  MMooEE..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhaatt,,  rreessppoonnddeennttss  
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iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  pprreessuuppppoosseedd  aapppprroovvaall,,  ggiivveenn  bbyy  tthhee  mmiinniissttrryy  oonn  eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  

pprrooggrraammss,,  wwhhiicchh  ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  tthheeiirr  ssttaaffff  wweerree  wwiilllliinngg  ttoo  ffuullffiillll  rreevveeaalleedd  aa  mmeerree  

wweeaakknneessss..    

RReeccoommmmeennddaattiioonnss  rreellaatteedd  ttoo  tthhiiss  iinnddiiccaattoorr  wweerree  mmaaiinnllyy  ddiirreecctteedd  ttoo  tthhee  nneeeedd  ttoo  ffiinndd  aa  

mmeecchhaanniissmm  tthhaatt  eennssuurreess  tthhee  pprroocceessss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ffllooww  pprroodduucceedd  ffrroomm  SSDDDDPP  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ttoo  bbee  rreeaacchheedd  aanndd  ddiisssseemmiinnaatteedd  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ppaarrttiieess  iinn  MMooEE  cceenntteerr..  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss  aallssoo  ssttrreesssseedd  tthhee  nneeeedd  ttoo  pprroovviiddee  ssuussttaaiinnaabbllee  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  ttoo  

iimmpplleemmeenntt  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ffoorr  bbootthh  ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  sscchhoooollss  aalloonngg  wwiitthh  MMooEE  ccoonnssttaanntt  

mmoonniittoorriinngg  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  pprroovviiddiinngg  ffeeeeddbbaacckk  oonn  rreeppoorrttss  

ssuubbmmiitttteedd  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ttoo  tthhee  ppaarrttiieess  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  SSDDDDPP..  FFiinnaallllyy,,  tthheerree  sshhoouulldd  bbee  

iinntteennssiivvee  ffiieelldd  vviissiittss  ttoo  ddiirreeccttoorraatteess  ppaaiidd  bbyy  ssuuppeerrvviissoorrss..      

  

  

11..77  DDeeggrreeee  ooff  iimmpplleemmeennttiinngg  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssttrraatteeggyy  rreellaatteedd  ttoo  SSDDDDPP..  

TThhee  ddeeggrreeee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn  hhaass  ssccoorreedd  1100%%  uunnttiill  3300  JJuunnee  ffoorr  tthhee  ccuurrrreenntt  yyeeaarr..  TThhee  

ffoolllloowwiinngg  hhaavvee  bbeeeenn  aacchhiieevveedd::  

--  AApppprroovviinngg  ooff  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssttrraatteeggyy  iinn  tthhee  sseeccoonndd  hhaallff  ooff  22001122..  

--  AAnn  aawwaarreenneessss  sseessssiioonn  wwaass  hheelldd  oonn  tthhiiss  ssttrraatteeggyy  ffoorr  tthhee  hheeaaddss  ooff  MMeeddiiaa  MMaannaaggeemmeenntt  

aanndd  CCoommmmuunniittyy  CCoommmmuunniiccaattiioonn  DDiivviissiioonnss  aatt  tthhee  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess..              

--  IInniittiiaattiinngg  ddiiaalloogguueess  wwiitthh  tthhee  kkeeyy  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  pprroocceessss  aanndd  kkeeyy  

ppeerrssoonnaalliittiieess  iinn  tthhee  ssoocciieettyy  iinn  oorrddeerr  ttoo  eessttaabblliisshh  ppaarrttnneerrsshhiippss  bbeettwweeeenn  eedduuccaattiioonnaall  

iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  llooccaall  ccoommmmuunniittyy..  

--  DDeevveellooppiinngg  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttrraaiinniinngg  mmaannuuaallss..  TThhee  ttrraaiinniinngg  mmaannuuaallss  wweerree  

ttrriieedd  oonn  aa  ssaammppllee  ooff  ssppeecciiaalliizzeedd  ddiirreeccttoorrss  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy  CCeennttrree  wwiitthhiinn  aa  ttrraaiinniinngg  

mmaannuuaall  ffoorr  hhiigghheerr  mmaannaaggeemmeenntt..  

--  AA  ggrroouupp  ooff  MMOOEE  ssttaaffff  ((110088))  wweerree  ttrraaiinneedd  iinncclluuddiinngg  mmeemmbbeerrss  ffrroomm::  tthhee  MMaannaaggiinngg  

DDiirreeccttoorraattee  ooff  MMeeddiiaa  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  CCoommmmuunniittyy  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  tthhee  HHeellpp  DDeesskk  

DDiivviissiioonn  aanndd  mmeemmbbeerrss  ffrroomm  tthhee  EElleeccttrroonniicc  WWeebbssiittee  DDiivviissiioonn  aatt  QQuueeeenn  RRaanniiaa  CCeennttrree  

ffoorr  EEdduuccaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy  aanndd  IInnffoorrmmaattiioonn..  

--  EEnnhhaanncciinngg  ootthheerrss  aabboouutt  SSDDDDPP  tthhrroouugghh  mmeeddiiaa  aanndd  wwrriittiinngg  aabboouutt  ssuucccceessss  ssttoorriieess..    

--  CCrreeaattiinngg  FFaaccee  bbooookk  ggrroouuppss  ttoo  eennhhaannccee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  aammoonngg  hheeaaddss  ooff  mmeeddiiaa  

ddiivviissiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhiiss  ssttrraatteeggyy..    

  

AAssppeeccttss  tthhaatt  ssttrreennggtthheenneedd  tthhee  ssttrraatteeggyy  iimmpplleemmeennttaattiioonn::  

--  FFoorrmmiinngg  aa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  tteeaamm  ccoommpprriissiinngg  eexxppeerriieenncceedd  ssttaaffff::  DDiirreeccttoorr  ooff  

CCoommmmuunniittyy  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  HHeeaadd  ooff  DDiivviissiioonn  ooff  PPuubblliicc  RReellaattiioonnss  aanndd  MMeeddiiaa,,  HHeeaadd  

ooff  DDiivviissiioonn  ooff  SSDDDDPP,,  ccoooorrddiinnaattoorr  ooff  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  iinn  tthhee  DDCCUU..  

--  HHaavviinngg  hheeaadd  ooff  ddiivviissiioonnss  wwhhoo  aarree  ffuullllyy  rraaiinneedd  aanndd  rreeaaddyy  ttoo  wwoorrkk  aatt  tthhee  ffiieelldd  

ddiirreeccttoorraatteess..    

--  HHaavviinngg  ggoooodd  rreellaattiioonnss  wwiitthh  mmeeddiiaa  aanndd  pprreessss  rreepprreesseennttaattiivveess..  
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AAssppeeccttss  tthhaatt  hhiinnddeerreedd  tthhee  ssttrraatteeggyy  iimmpplleemmeennttaattiioonn::  

--  LLaacckk  ooff  eenntthhuussiiaassmm  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhiiss  ssttrraatteeggyy  bbyy  tthhee  ccoonncceerrnneedd  mmaannaaggiinngg  

ddiirreeccttoorraatteess..  

--  LLaacckk  ooff  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn  aanndd  ssttrruuccttuurriinngg  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinn  tthhee  MMooEE..  

--  LLaacckk  ooff  ccaappaacciittiieess  aanndd  mmoottiivvaattiioonn  bbyy  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ddiirreeccttoorraatteess..  

--  LLaacckk  ooff  ffiinnaanncciiaall  aallllooccaattiioonnss..  

--  LLaacckk  ooff  iinnvveerrttiinngg  ttaasskkss  oonn  tthhee  jjoobb  ddeessccrriippttiioonn  ccaarrddss  ffoorr  tthhee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  ccoonncceerrnneedd  

ddiivviissiioonnss..      

11..88  DDeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  MMooEE  ssttaaffff  wwiitthh  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy  CCeennttrree,,  

eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess,,  sscchhoooollss  aanndd  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  SSDDDDPP..  

SSaattiissffaaccttiioonn  hhaass  nnoott  bbeeeenn  mmeeaassuurreedd  yyeett  

  

11..99  AAvveerraaggee  rreessuulltt  22..00::  aann  eeffffeeccttiivvee  ssyysstteemm  ttoo  ddeevveelloopp  aa  sscchhooooll  ––bbaasseedd  eedduuccaattiioonn  aass  aa  

kkeeyy  ttooooll  ffoorr  pprroovviiddiinngg  ssttuuddeennttss  wwiitthh  qquuaalliittyy  eedduuccaattiioonn  tthhaatt  eennhhaanncceess  tthheeiirr  aabbiilliittiieess,,  

sskkiillllss  aanndd  aattttiittuuddeess  ttoowwaarrdd  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzeedd  kknnoowwlleeddggee  eeccoonnoommyy..  

  

IInnddiiccaattoorrss  

22..11  PPeerrcceennttaaggee  ooff  ppoolliicciieess  aanndd  pprroocceedduurreess  tthhaatt  iiss  sseennssiittiivvee  ttoo  ggeennddeerr  aanndd  bbeeiinngg  ssuuppppoorrttiivvee  

ttoo  tthhee  ssyysstteemm  ooff  sscchhooooll  ––bbaasseedd  eedduuccaattiioonn..    

22..22  AA  uunniitteedd  aanndd  aaccccrreeddiitteedd  ttooooll  ffoorr  sscchhooooll  sseellff  ––aasssseessssmmeenntt  tthhaatt  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  rreessuullttss  ooff  

EERRffKKEE  aanndd  ttoo  bbee  uusseedd  ffoorr  pprrooffeessssiioonnaall  aanndd  ggeenneerraall  aaccccoouunnttaabbiilliittyy..  

22..33  DDeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  ccoonncceerrnneedd  ppaarrttiieess  oonn  aauutthhoorriizzaattiioonn  ooff  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  aanndd  

rreessoouurrcceess  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  

22..44  DDeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  ccoonncceerrnneedd  ppaarrttiieess  oonn  tthhee  uussee  ooff  ddaattaa  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  wwhhiicchh  

SSDDDDPP  uuttiilliizzeess  ffoorr    eennhhaanncciinngg    ppoolliiccyy  mmaappppiinngg    pprroocceessss,,    ddeessiiggnniinngg  ssttrraatteeggiicc  ppllaannss  MMooEE  

aanndd    rreessoouurrccee  aallllooccaattiioonnss..  

  

11..22  PPeerrcceennttaaggee  ooff  ppoolliicciieess  aanndd  pprroocceedduurreess  tthhaatt  iiss  sseennssiittiivvee  ttoo  ggeennddeerr  aanndd  bbeeiinngg  

ssuuppppoorrttiivvee  ttoo  tthhee  ssyysstteemm  ooff  sscchhooooll  ––bbaasseedd  eedduuccaattiioonn..    

TThhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorraattee  ooff  PPllaannnniinngg  aanndd  EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  hhaass  ccoonnssttaannttllyy  

uuppddaatteedd  eedduuccaattiioonnaall  ppoolliiccyy  mmaattrriixx..  TThhiiss  mmaattrriixx  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  tthhee  bbaassee  tthhaatt  MMooEE  

rreelliieess  oonn  iinn  aacchhiieevviinngg  aanndd  ddiirreeccttiinngg  iittss  pprroocceesssseess..  TThhiiss  eeffffoorrtt  wwaass  ssuucccceessssffuullllyy  ttrraannssllaatteedd  

iinnttoo  eedduuccaattiioonnaall  ppoolliiccyy  ffrraammeewwoorrkk  ddooccuummeenntt  uuppoonn  wwhhiicchh  ppoolliiccyy  aanndd  ppllaannnniinngg  ccoommmmiitttteeee  

wwaass  ffoorrmmeedd  iinn  22001111aanndd  ttoo  bbeeccoommee  llaatteerr  oonn  tthhee  kkeeyy  rreeffeerreennccee  ffoorr  iiddeennttiiffyyiinngg  ppoolliicciieess  tthhaatt  

ssuuppppoorrtt  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn  ooff  SSDDDDPP..  TThhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ppoolliicciieess,,  ffoorrmmeedd  

bbyy  MMooEE  llaasstt  yyeeaarr,,  wwaass  rreevviisseedd  aanndd  aasssseesssseedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  iinncclluuddiinngg  ssuuiittaabbllee  aanndd  

aaddeeqquuaattee  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  ssuucchh  ppoolliicciieess  wwhhiicchh  uullttiimmaatteellyy  aaiimm  aatt  aacchhiieevviinngg  ssuucccceessss  aanndd  

ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ffoorr  SSDDDDPP  iimmpplleemmeennttaattiioonn  pprroocceessss..          

  

303303  AA  uunniiffiieedd  aanndd  aaccccrreeddiitteedd  ttooooll  ffoorr  sscchhooooll  sseellff  ––aasssseessssmmeenntt  tthhaatt  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  

rreessuullttss  ooff  EERRffKKEE  aanndd  ttoo  bbee  uusseedd  ffoorr  pprrooffeessssiioonnaall  aanndd  ggeenneerraall  aaccccoouunnttaabbiilliittyy..  

MMooEE  hhaass  ddeessiiggnneedd  tthhee  aapppprroopprriiaattee  aapppprrooaacchh  aaiimmiinngg  aatt  aacchhiieevviinngg  ssoolliidd  aanndd  ssoouunndd  

ppllaannnniinngg  tthhaatt  iiss  mmaaiinnllyy  bbaasseedd  oonn  tthhee  ttrruuee  eexxiissttiinngg  aanndd  pprreevvaaiilliinngg  nneeeeddss  ffoorr  bbootthh  
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ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  sscchhoooollss..  TThhiiss  aapppprrooaacchh  hhaass  bbeeeenn  eexxaammiinneedd  tthhrroouugghh  tthhee  ffiirrsstt  ssttaaggee  ooff  

EERRffKKEE  wwhhiicchh  rreessuulltteedd  llaatteerr  iinn  aaddooppttiinngg  SSDDDDPP  mmooddeell  iinn  22000099..  TThhee  ssttaaggee  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  

iinn  eevveerryy  sscchhooooll  ccoommmmeenncceedd  tthhrroouugghh  aa  sseellff--aasssseessssmmeenntt  pprroocceessss  uuttiilliizziinngg  aa  nnaattiioonnaall  

JJoorrddaanniiaann  sseellff--  aasssseessssmmeenntt  ttooooll..  TThhee  sseellff--aasssseessssmmeenntt  ccoovveerrss  aallll  wwoorrkkeerrss  iinn  sscchhoooollss  ssuucchh  aass  

ppaarrttiicciippaannttss,,  ssttuuddeennttss,,  ppaarreennttss  aanndd  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss..  DDeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  rreessuullttss  

aanndd  oouuttccoommeess  ooff  ssuucchh  eevvaalluuaattiioonn,,  eevveerryy  sscchhooooll  ssttaarrttss  ttoo  wwoorrkk  oonn  ddeessiiggnniinngg  iittss  oowwnn  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss,,  pprriioorriittiieess  aanndd  nneexxtt  sstteeppss  tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  ffoolllloowweedd  aanndd  aacchhiieevveedd..  MMooEE  

ddeecciiddeedd  ttoo  uussee  tthhiiss  ttooooll  iinn  aallll  ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  sscchhoooollss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  kkiinnggddoomm  ttoo  bbee  

rreeppllaacceedd  wwiitthh  aallll  ootthheerr  pprreevviioouuss  mmeetthhooddss,,  nnoottiinngg  tthhaatt  uupp  ttoo  ddaattee  tthhee  nneeww  ttooooll  wwaass  

iimmpplleemmeenntteedd  iinn  2233  ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  mmoorree  tthhaann  22007788  sscchhoooollss..  IInn  22001144,,  tthhee  aasssseessssmmeenntt  ttooooll  

hhaass  bbeeeenn  rreevviieewweedd  aanndd  ddeevveellooppeedd  ttoo  bbee  mmoorree  eeffffeeccttiivvee..  AAnndd  tthhiiss  ddeevveellooppeedd  ttooooll  wwiillll  bbee  

uusseedd  dduurriinngg  tthhee  ssiixxtthh  pphhaassee  iinn  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  iinn  tthhee  nneexxtt  eexxppaannssiioonn  pphhaassee..    

  

22..33  DDeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  ccoonncceerrnneedd  ppaarrttiieess  oonn  aauutthhoorriizzaattiioonn  ooff  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  

aanndd  rreessoouurrcceess  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  

BBeeccaauussee  ooff  tthhee  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmppoorrttaannccee  ggaaiinneedd  ffrroomm  ddaattaa  pprroodduucceedd  bbyy  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  

mmoonniittoorriinngg  pprroocceessss,,  aass  wweellll  aass  iinnffoorrmmaattiioonn  ggeenneerraatteedd  ffrroomm  ppllaannnniinngg--  bbaasseedd  SSDDPPPP  

aapppprrooaacchh  oonn  tthhee  nneeeeddss  ooff  sscchhoooollss  aanndd  ddiirreeccttoorraatteess,,  ssuucchh  ddaattaa  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  aarree  

ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  tthhee  bbaacckkbboonnee  ffoorr  ddeessiiggnniinngg  MMooEE  ssttrraatteeggiicc  ppllaannss  aanndd  mmaappppiinngg  iittss  ppoolliicciieess  

wwhhiicchh  iiss  aa  kkeeyy  ccoonnddiittiioonn  ffoorr  tthhee  ssuucccceessss  ooff  aacchhiieevviinngg  EERRffKKEE  nnaattiioonnaall  ggooaallss..  

  

IInn  lliinnee  wwiitthh  tthhiiss  ccoonntteexxtt,,  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  SSDDDDPP  hhaass  

eemmeerrggeedd..  SSDDDDPP  iiss  tthhee  mmaaiinn  mmeecchhaanniissmm  tthhaatt  MMooEE  uuttiilliizzeess  iinn  aacchhiieevviinngg  ccoommppoonneenntt  oonnee  

((11))  ooff  EERRffKKEE..  TThhee  ffrraammeewwoorrkk  hhaass  bbeeeenn  ddeessiiggnneedd  bbyy  MMooEE  rreepprreesseenntteedd  bbyy  mmoonniittoorriinngg  aanndd  

eevvaalluuaattiioonn  ddeeppaarrttmmeenntt  ((MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorraattee  ooff  PPllaannnniinngg  aanndd  EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh))  iinn  

ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorraattee  ooff  TTrraaiinniinngg  CCeenntteerr..  BBaasseedd  oonn  tthhiiss  ffrraammeewwoorrkk,,  

ddiiffffeerreenntt  aaccttiivviittiieess  rreellaatteedd  ttoo  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  hhaavvee  bbeeeenn  aacchhiieevveedd  ccoovveerriinngg  tteecchhnniiccaall  

tteeaamm,,  SSDDDDPP  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ccoommmmiitttteeee,,  mmeemmbbeerrss  ooff  mmoonniittoorriinngg  aanndd  

eevvaalluuaattiioonn  iinn  MMooEE  aanndd  MM  &&  EE  ccoooorrddiinnaattoorrss  iinn  aallll  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess..  AAnnootthheerr  aaccttiivviittyy  

hhaass  bbeeeenn  aaccccoommpplliisshheedd  rreeaalliizzeedd  bbyy  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  ffrroomm  aallll  ddiirreeccttoorraatteess  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  

pprrooggrraamm  aanndd  tthhee  tthhiirrdd  mmoonniittoorriinngg  rreeppoorrtt  ooff  SSDDDDPP  wwaass  iissssuueedd..  

AAfftteerr  bbeeiinngg  pprrooppeerrllyy  ccoolllleecctteedd  aanndd  ccllaassssiiffiieedd,,  ddaattaa  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  rreessuulltt  ffrroomm  

aappppllyyiinngg  ppllaannnniinngg  mmeetthhooddoollooggyy  aaccccoorrddiinngg  ttoo  SSDDDDPP,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ddaattaa  ooff  sseellff  ––aasssseessssmmeenntt  

tthhaatt  aallll  sscchhoooollss  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  SSDDDDPP  ppeerrffoorrmm,,  aarree  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraattee  

ccoovveerriinngg  ppaarrttiicciippaattiinngg  sscchhoooollss..  TThhee  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraattee  iiddeennttiiffiieess  tthhee  ccoommmmoonn  nneeeeddss  

aanndd  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  iittss  sscchhoooollss  tthhrroouugghh  aappppllyyiinngg  aa  ccoommppuutteerriizzeedd  pprrooggrraamm..  AAss  ssuucchh,,  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  ssttaarrttss  ttoo  sseett  uupp  iittss  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann  ttoo  mmeeeett  ssuucchh  nneeeeddss..  

IItt  iiss  wwoorrtthh  mmeennttiioonniinngg  tthhaatt  MMooEE  iiss  ccuurrrreennttllyy  wwoorrkkiinngg  oonn  ddeevveellooppiinngg  aa  mmeecchhaanniissmm  tthhaatt  

eennssuurreess  tthhee  aacccceessss  ooff  ddaattaa  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  bbyy  aa  ssppeecciiaall  ppaarrttyy  iinn  MMooEE  ttoo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  

aannaallyyzziinngg  iitt  aanndd  bbee  tthhee  ssoolliidd  bbaassee  ffoorr  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  pprroocceesssseess,,  eedduuccaattiioonnaall  ppoolliiccyy  

mmaappppiinngg  aanndd  ssttrraatteeggiicc  ppllaannnniinngg  aatt  tthhee  nnaattiioonnaall  lleevveell..  DDeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  hhaass  nnoott  bbeeeenn  

mmeeaassuurreedd  yyeett..  
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22..22..22..  DDiirreecctt  RReessuullttss    

11..11    DDiirreecctt  rreessuulltt::  AAnn  iinntteeggrraatteedd  ddeevveellooppmmeenntt  aapppprrooaacchh  bbaasseedd  oonn  tthhee  nneeeeddss  aanndd  ggeennddeerr  --  

sseennssiittiivviittyy  ttoo  bbee  aapppplliieedd  aatt  tthhee  sscchhooooll,,  ddiirreeccttoorraattee  aanndd  tthhee  MMiinniissttrryy  lleevveellss  wwiitthh  aaccttiivvee  

ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy..    

  

IInnddiiccaattoorrss::    

11..11..11  PPeerrcceennttaaggee  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  tthhaatt  aappppllyy  ((mmeeeett))  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss..  

11..11..22  PPeerrcceennttaaggee  ooff  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  tthhaatt  mmeeeett  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss..  

11..11..33  DDeeggrreeee  ooff  ggeennddeerr  mmaaiinnssttrreeaammiinngg  iinn  SSDDDDPP..  

11..11..44  NNuummbbeerr  ooff  iinniittiiaattiivveess  tthhaatt  ddiisssseemmiinnaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaatteedd  ttoo  SSDDDDPP  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssttrraatteeggyy..  

11..11..55  NNuummbbeerr  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  sseett  uupp  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  mmooddeell  

aaddoopptteedd  bbyy  SSDDDDPP..      

11..11..66  DDeeggrreeee  ooff  eeffffeeccttiivveenneessss  ffoorr  sseettttiinngg  uupp  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ffrroomm  sscchhooooll  

lleeaaddeerrsshhiippss’’  ppooiinntt  ooff  vviieeww..  

11..11..77  NNuummbbeerr  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ffoorr  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  sseett  uupp  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  mmooddeell  aaddoopptteedd  bbyy  SSDDDDPP..  

11..11..88  DDeeggrreeee  ooff  eeffffeeccttiivveenneessss  ffoorr  sseettttiinngg  uupp  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ffrroomm  sscchhooooll  

lleeaaddeerrsshhiippss’’  ppooiinntt  ooff  vviieeww  iinn  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess..  

11..11..99  PPeerrcceennttaaggee  ooff  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  aapppplliieedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  rreessuullttss  

eemmeerrggeedd  ffrroomm  tthhee  rreevviieeww  pprroocceessss  ffoorr  SSDDDDPP..  

  

11..11..11  PPeerrcceennttaaggee  ooff  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  tthhaatt  mmeeeett  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss..  

AA  rraannddoomm  ssaammppllee  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  pprroocceedduurraall  ppllaannss  wwaass  eevvaalluuaatteedd,,  ((1100%%))  ooff  tthhee  

ggrroossss  nnuummbbeerr  ooff  ppllaannss,,  ttaakkiinngg  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  tthhee  ttyyppee  ooff  sscchhooooll  ((bbooyyss,,  ggiirrllss  aanndd  

mmiixxeedd))  aanndd  tthhee  eedduuccaattiioonn  ccyyccllee  ((bbaassiicc  //sseeccoonnddaarryy))..  TThhee  vveerrbbaall  rraattee  ssccaallee  wwaass  uuttiilliizzeedd  ffoorr  

ggrroouuppss  oonnee  wwhhiillee  aannootthheerr  wwaass  uusseedd  ffoorr  ggrroouupp  ttwwoo,,  tthhrreeee,,  ffoouurr  aanndd  ffiivvee..  TThhiiss  wwaass  dduuee  ttoo  

tthhee  ffaacctt  tthhaatt  llaasstt  ggrroouuppss  iimmpplleemmeenntt  rreessuulltt  bbaasseedd  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss..  RReessuullttss  aarree  sshhoowwnn  iinn  

ttaabbllee  2222  aanndd  2233  wwhheerreeaass  ddeettaaiilleedd  rreessuullttss  aarree  sshhoowwnn  iinn  ttaabbllee  2244  aanndd  2255..    

  

  

TTaabbllee  2222::  SScchhooooll  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaannss  bbyy  SSttaannddaarrddss  LLeevveell  ((DDiirreeccttoorraatteess  ooff  ggrroouupp  oonnee))  

IInnddiiccaattoorr  11..11..11  ppeerrcceennttaaggee  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  tthhaatt  mmeeeett  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss  

SSttaannddaarrddss  LLeevveell  11  LLeevveell  22  LLeevveell  33  LLeevveell  44  LLeevveell  55  

PPrriioorriittiieess  aarree  ddeeffiinneedd    

aaccccoorrddiinngg  ttoo  sscchhooooll  

nneeeeddss  aass  sshhoowwnn  bbyy  

sseellff--aasssseessssmmeenntt  ddaattaa  

  

TThhee  ssuummmmaarryy  

ooff  nneeeeddss  iiss  nnoott  

aavvaaiillaabbllee    

  

TThheerree  iiss  aa  

ssuummmmaarryy  ooff  

nneeeedd  aanndd  oonnee  

pprriioorriittyy  iiss  

rreellaatteedd  ttoo  nneeeeddss  

TThheerree  iiss  aa  

ssuummmmaarryy  ooff  

nneeeeddss  aanndd  ttwwoo  

pprriioorriittiieess  aarree  

rreellaatteedd  ttoo  nneeeeddss  

TThheerree  iiss  aa  

ssuummmmaarryy  ooff  

nneeeeddss  aanndd  tthhrreeee    

pprriioorriittiieess  oorr  

mmoorree  aarree  

rreellaatteedd  ttoo  nneeeeddss  

TThheerree  iiss  aa  

ssuummmmaarryy  ooff  

nneeeeddss  aanndd  aallll  

pprriioorriittiieess  aalloonngg  

wwiitthh  vviissiioonn  

ssttaatteemmeenntt  rreellaattee  

aanndd  mmeeeett  tthhee  

nneeeeddss  
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RReessuullttss  aarree  rreellaatteedd  ttoo  

sscchhooooll  pprriioorriittiieess    

LLaacckk  ooff  

rreelleevvaannccee  

  

oonnee  pprriioorriittyy  iiss  

rreellaatteedd  ttoo  nneeeeddss  
ttwwoo  pprriioorriittiieess  

aarree  rreellaatteedd  ttoo  

nneeeeddss  

TThhrreeee  pprriioorriittiieess  

oorr  mmoorree  aarree  

rreellaatteedd  ttoo  

rreessuullttss  

GGeenneerraallllyy  

ssppeeaakkiinngg,,  aallll  

pprriioorriittiieess  aarree  

rreellaatteedd  ttoo  nneeeeddss  

IInnddiiccaattoorrss  aarree  rreellaatteedd  

ttoo  tthhee  ttaarrggeett  rreessuullttss  

LLaacckk  ooff  

rreelleevvaannccee  

  

OOnnllyy  oonnee  rreessuulltt  

hhaass  aa  rreelleevvaanntt  

iinnddiiccaattoorr  

ttwwoo  rreessuullttss  

hhaavvee  rreelleevvaanntt  

iinnddiiccaattoorrss  

tthhrreeee  rreessuullttss  

hhaavvee  rreelleevvaanntt  

iinnddiiccaattoorrss  

AAllll  rreessuullttss  aanndd  

tthheeiirr  iinnddiiccaattoorrss  

aarree  rreelleevvaanntt  

aanndd  tthheerree  iiss  aa  

mmiixx  ooff  qquuaalliittyy  

aanndd  qquuaannttiittyy  

iinnddiiccaattoorrss..  

  

PPrroocceedduurreess((aaccttiivviittiieess))  

aarree  rreellaatteedd  ttoo  rreessuullttss  

LLaacckk  ooff  

rreelleevvaannccee  

  

tthheerree  iiss  

rreelleevvaannccee  

bbeettwweeeenn  

pprroocceedduurreess  

((aaccttiivviittiieess))    aanndd  

rreessuullttss    

HHaallff  ooff    

pprroocceedduurreess  

((aaccttiivviittiieess))  aarree  

rreellaatteedd  ttoo  

rreessuullttss  

TThhee  mmaajjoorriittyy  ooff    

pprroocceedduurreess  

((aaccttiivviittiieess))  aarree  

rreellaatteedd  ttoo  

rreessuullttss  

AAllll    pprroocceedduurreess  

((aaccttiivviittiieess))  aarree  

rreellaatteedd  ttoo  

rreessuullttss  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  aarree  

ddeeffiinneedd  wwiitthh  

rreelleevvaannccee  ttoo  

pprroocceedduurreess((aaccttiivviittiieess))  

iinntteennddeedd  ffoorr  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  

  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

ffoorr      

pprroocceedduurreess  

((aaccttiivviittiieess))  aarree    

nnoott  ddeeffiinneedd    

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

ffoorr      

ssoommee  

pprroocceedduurreess  

((aaccttiivviittiieess))  aarree    

ddeeffiinneedd  

pprrooppeerrllyy  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

ffoorr  hhaallff  ooff  

pprroocceedduurreess  

((aaccttiivviittiieess))  aarree  

ddeeffiinneedd  

pprrooppeerrllyy  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

ffoorr  mmaajjoorriittyy  ooff  

pprroocceedduurreess  

((aaccttiivviittiieess))  aarree  

ddeeffiinneedd  

pprrooppeerrllyy  

  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

ffoorr  aallll  

pprroocceedduurreess  

((aaccttiivviittiieess))  aarree  

ddeeffiinneedd  

pprrooppeerrllyy  

  

RReeaalliissttiicc  ttiimmee  ttaabbllee  NNoo          

aapppprroovveedd  bbyy  

eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciill  

ffoorr  cclluusstteerr  sscchhoooollss  
        

  

YYeess  
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TTaabbllee  2233::  SScchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  bbyy  ssttaannddaarrddss  lleevveell  ((ggrroouuppss  22,,  33,,  44,,  55))  

IInnddiiccaattoorr  11..11..11  PPeerrcceennttaaggee  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  tthhaatt  mmeeeett  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss  

SSttaannddaarrddss  LLeevveell  11  LLeevveell  22  LLeevveell  33  LLeevveell  44  LLeevveell  55  

PPrriioorriittiieess  aarree  ddeeffiinneedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  sscchhooooll  

nneeeeddss  aass  sshhoowwnn  bbyy  

sseellff--aasssseessssmmeenntt  ddaattaa  

TThhee  ssuummmmaarryy  

ooff  nneeeeddss  iiss  

nnoott  aavvaaiillaabbllee    

  

TThheerree  iiss  aa  

ssuummmmaarryy  ooff  

nneeeeddss  aanndd  oonnee  

pprriioorriittyy  iiss  

rreellaatteedd  ttoo  nneeeeddss  

TThheerree  iiss  aa  

ssuummmmaarryy  ooff  

nneeeeddss  aanndd  ttwwoo  

pprriioorriittiieess  aarree  

rreellaatteedd  ttoo  nneeeeddss  

TThheerree  iiss  aa  

ssuummmmaarryy  ooff  

nneeeeddss  aanndd  tthhrreeee    

pprriioorriittiieess  oorr  

mmoorree  aarree  

rreellaatteedd  ttoo  nneeeeddss  

TThheerree  iiss  aa  

ssuummmmaarryy  ooff  

nneeeeddss  aanndd  aallll  

pprriioorriittiieess  aalloonngg  

wwiitthh  vviissiioonn  

ssttaatteemmeenntt  rreellaattee  

mmeeeett  tthhee  nneeeeddss  

RReessuullttss  aarree  rreellaatteedd  ttoo  

sscchhooooll  pprriioorriittiieess  
LLaacckk  ooff  

rreelleevvaannccee  

  

oonnee  pprriioorriittyy  iiss  

rreellaatteedd  ttoo  nneeeeddss  
ttwwoo  pprriioorriittiieess  

aarree  rreellaatteedd  ttoo  

nneeeeddss  

TThhrreeee  pprriioorriittiieess  

oorr  mmoorree  aarree  

rreellaatteedd  ttoo  

rreessuullttss  

GGeenneerraallllyy  

ssppeeaakkiinngg,,  aallll  

pprriioorriittiieess  aarree  

rreellaatteedd  ttoo  nneeeeddss  

  

RReessuullttss  aarree  wweellll  

wwrriitttteenn  ::  

--ssttaatteemmeennttss  aarree  

qquuiittee  cclleeaarr  

--ssttaatteemmeenntt  

ddeessccrriibbeess  bbeesstt  tthhee  

cchhaannggee  iinn  aabbiilliittyy  

oorr  ppeerrffoorrmmaannccee  

--ssttaatteemmeenntt  

iinncclluuddeess  aa  wwoorrdd  

tthhaatt  iinnddiiccaatteess  

cchhaannggee  

--ssttaatteemmeenntt  ddooeess  

nnoott  iinncclluuddee  

qquuaalliittyy  aanndd  

qquuaannttiittyy  ddaattaa  

SSttaatteemmeenntt  ffoorr  

rreessuulltt  ddooeess  

nnoott  mmeeeett  aannyy  

ooff  tthhee  aabboovvee  

mmeennttiioonneedd  

ssttaannddaarrddss  

SSttaatteemmeenntt  ffoorr  

rreessuulltt  mmeeeettss  

oonnee  ooff  tthhee  

aabboovvee  

mmeennttiioonneedd  

ssttaannddaarrddss  

SSttaatteemmeenntt  ffoorr  

rreessuulltt  mmeeeettss  

ttwwoo  ooff  tthhee  

aabboovvee  

mmeennttiioonneedd  

ssttaannddaarrddss  

SSttaatteemmeenntt  ffoorr  

rreessuulltt  mmeeeettss  

tthhrreeee  ooff  tthhee  

aabboovvee  

mmeennttiioonneedd  

ssttaannddaarrddss  

SSttaatteemmeenntt  ffoorr  

rreessuulltt  mmeeeettss  aallll  

tthhee  aabboovvee  

mmeennttiioonneedd  

ssttaannddaarrddss  

IInnddiiccaattoorrss  aarree  rreellaatteedd  

ttoo  tthhee  ttaarrggeett  rreessuullttss  
LLaacckk  ooff  

rreelleevvaannccee  
OOnnllyy  oonnee  rreessuulltt  

hhaass  aa  rreelleevvaanntt  

iinnddiiccaattoorr  

TTwwoo  rreessuullttss  

hhaavvee  rreelleevvaanntt  

iinnddiiccaattoorrss    

TThhrreeee  rreessuullttss  

hhaavvee  rreelleevvaanntt  

iinnddiiccaattoorrss  

AAllll  rreessuullttss  aanndd  

tthheeiirr  iinnddiiccaattoorrss  

aarree  rreelleevvaanntt  aanndd  

tthheerree  iiss  aa  mmiixx  

ooff    qquuaalliittyy  aanndd  

qquuaannttiittyy  

iinnddiiccaattoorrss  

  

OOuuttppuuttss  aarree  wweellll  

wwrriitttteenn::  

  

--  CClleeaarr  ssttaatteemmeennttss  

--  SSttaatteemmeenntt  

ddeessccrriibbeess  aacchhiieevveedd  

aaccttiivviittiieess  

--  SSttaatteemmeenntt  ddooeess  nnoott  

ddeessccrriibbee  cchhaannggee  

--  SSttaatteemmeenntt  ddooeess  nnoott  

iinncclluuddee  qquuaannttiittyy  

SSttaatteemmeenntt  ooff  

oouuttppuutt  

ddooeess  nnoott  

mmeeeett  aannyy  

ooff  tthhee  

aaffoorree  

mmeennttiioonnee

dd  

ssttaannddaarrddss  

  

SSttaatteemmeenntt  ooff  

oouuttppuutt  mmeeeettss  

oonnee    ooff  tthhee  

aaffoorree  

mmeennttiioonneedd  

ssttaannddaarrddss  

SSttaatteemmeenntt  ooff  

oouuttppuutt  mmeeeettss  

ttwwoo    ooff  tthhee  

aaffoorree  

mmeennttiioonneedd  

ssttaannddaarrddss  

SSttaatteemmeenntt  ooff  

oouuttppuutt  mmeeeettss  

tthhrreeee  ooff  tthhee  

aaffoorree  

mmeennttiioonneedd  

ssttaannddaarrddss  

SSttaatteemmeenntt  ooff  

oouuttppuutt  mmeeeettss  aallll  

tthhee  aaffoorree  

mmeennttiioonneedd  

ssttaannddaarrddss  
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aanndd  qquuaalliittyy  ddaattaa  

IInnddiiccaattoorrss  aarree  rreellaatteedd  

ttoo  oouuttppuuttss    
LLaacckk  ooff  

rreelleevvaannccee    
SSoommee  oouuttppuuttss  

hhaavvee  rreelleevvaanntt  

iinnddiiccaattoorrss  aanndd  

tthheerree  iiss  aa  mmiixx  

ooff  qquuaalliittyy  aanndd  

qquuaannttiittyy  

iinnddiiccaattoorrss,,  eeaacchh  

iinnddiiccaattoorr  hhaass  aa  

bbaassiicc  vvaalluuee  aanndd  

ttaarrggeett..    

HHaallff  oouuttppuuttss  

hhaavvee  rreelleevvaanntt  

iinnddiiccaattoorrss  aanndd  

tthheerree  iiss  aa  mmiixx  

ooff  qquuaalliittyy  aanndd  

qquuaannttiittyy  

iinnddiiccaattoorrss,,  eeaacchh  

iinnddiiccaattoorr  hhaass  aa  

bbaassiicc  vvaalluuee  aanndd  

ttaarrggeett..  

MMaajjoorriittyy  ooff  

oouuttppuuttss  hhaavvee  

rreelleevvaanntt  

iinnddiiccaattoorrss  aanndd  

tthheerree  iiss  aa  mmiixx  

ooff  qquuaalliittyy  aanndd  

qquuaannttiittyy  

iinnddiiccaattoorrss,,  eeaacchh  

iinnddiiccaattoorr  hhaass  aa  

bbaassiicc  vvaalluuee  aanndd  

ttaarrggeett..  

HHaallff  oouuttppuuttss  

hhaavvee  rreelleevvaanntt  

iinnddiiccaattoorrss  aanndd  

tthheerree  iiss  aa  mmiixx  

ooff  qquuaalliittyy  aanndd  

qquuaannttiittyy  

iinnddiiccaattoorrss,,  eeaacchh  

iinnddiiccaattoorr  hhaass  aa  

bbaassiicc  vvaalluuee  aanndd  

ttaarrggeett..  

TThheerree  iiss  aa  llooggiiccaall  

ccoonnnneeccttiioonn  bbeettwweeeenn  

aaccttiivviittiieess  ,,oouuttppuuttss  

aanndd  rreessuullttss  

LLaacckk  ooff  

rreelleevvaannccee  
SSoommee  rreessuullttss  

hhaavvee  rreelleevvaanntt  

aaccttiivviittiieess  aanndd  

oouuttppuuttss  

HHaallff  ooff  rreessuullttss  

hhaavvee  rreelleevvaanntt  

aaccttiivviittiieess  aanndd  

oouuttppuuttss  

MMaajjoorriittyy  ooff  

rreessuullttss  hhaavvee  

rreelleevvaanntt  

aaccttiivviittiieess  aanndd  

oouuttppuuttss  

AAllll  rreessuullttss  hhaavvee  

rreelleevvaanntt  

aaccttiivviittiieess  aanndd  

oouuttppuuttss  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  aarree  

ddeeffiinneedd  wwiitthh  

rreelleevvaannccee  ttoo  

pprroocceedduurreess((aaccttiivviittiieess))  

iinntteennddeedd  ffoorr  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  

  

RReessppoonnssiibbiilliittii

eess  ffoorr      

pprroocceedduurreess  

((aaccttiivviittiieess))  

aarree    nnoott  

ddeeffiinneedd  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

ffoorr      

ssoommee  

pprroocceedduurreess  

((aaccttiivviittiieess))  aarree    

ddeeffiinneedd  

pprrooppeerrllyy  

RReessppoonnssiibbiilliittiiee

ss  ffoorr  hhaallff  ooff  

pprroocceedduurreess  

((aaccttiivviittiieess))  aarree  

ddeeffiinneedd  

pprrooppeerrllyy  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

ffoorr  mmaajjoorriittyy  ooff  

pprroocceedduurreess  

((aaccttiivviittiieess))  aarree  

ddeeffiinneedd  

pprrooppeerrllyy  

  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

ffoorr  aallll  

pprroocceedduurreess  

((aaccttiivviittiieess))  aarree  

ddeeffiinneedd  

pprrooppeerrllyy  

  

RReeaalliissttiicc  ttiimmee  ttaabbllee          yyeess  

aapppprroovveedd  bbyy  

eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciill  

ffoorr  cclluusstteerr  sscchhoooollss  

        yyeess  

  

  

TTaabbllee  2244::  DDeeggrreeee  ooff  ccoonnssiisstteennccyy  bbeettwweeeenn  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss  aanndd  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  bbyy  ggrroouupp,,  sscchhooooll  ttyyppee  ((ggeennddeerr))  aanndd  ddiirreeccttoorraattee  tthhaatt  sshhoowwss  

hhiigghheesstt  aanndd  lloowweesstt  ddeeggrreeee  ooff  ccoonnssiisstteennccyy  
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DDaattaa  rreessoouurrccee  PPrroocceedduurraall  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  sscchhooooll  ppllaannss  

DDeeggrreeee  ooff  

eeffffeeccttiivveenneessss  

iinnddiiccaattoorr  

55..0000//  

GG
ee nn

ee rr aa
ll   dd

ee gg
rr ee ee   

PPeerrcceennttaaggee  aanndd  nnuummbbeerr  ooff  ppllaannss  

tthhaatt  mmeeeett  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss  

((301301//001001))   

DDiirreeccttoorraatteess  

sshhoowwiinngg  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  

DDiirreeccttoorraatteess  

sshhoowwiinngg  lloowweesstt  

ddeeggrreeee  

BB
oo
yy

ss ''   ss cc hh
oo

oo
ll ss   

GG
ii rr ll ss ''   ss cc hh

oo
oo
ll ss   

TToottaall  

nnuummbbeerr  

ooff  ppllaannss  

NNuummbbeerr  

ooff  ppllaannss  

tthhaatt  mmeeeett  

qquuaalliittyy  

ssttaannddaarrdd

ss  

((301301//001001))   

PPeerrcceennttaaggee  

ooff  ppllaannss  

tthhaatt  mmeeeett  

qquuaalliittyy  

ssttaannddaarrddss  

((301301//001001))   

DDiirreeccttoorraattee  
DD

ee gg
rr ee ee   

DDiirreeccttoorraattee  

DD
ee gg

rr ee ee   

GGrroouupp  ((11))    903903  3333  3333  0404%%   
SSoouutthheerrnn  

GGhhoouurr  
309309  

QQaassaabbiitt  

MMaaffrraaqq  
900900  301301  904904  

GGrroouupp  ((22))    303303  0404  0909  
3030%%   

  
MMaaddaabbaa  304304  

NNoorrtthheerrnn  

MMaazzaarr  
903903  303303  309309  

GGrroouupp  ((33))    301301  3333  0303  0303%%   AAllqqaassiirr  300300  RRaammtthhaa  903903  301301  300300  

GGrroouupp  ((44))    300300  0404  9494  
4343%%   

  
AAjjlloouunn  ,,  

SSaalltt  
309309  QQuuwweeiissmmeehh  903903  301301  300300  

GGrroouupp  ((55))    303303  4949  9494  3333%%   
QQaassaabbiitt  

ZZaarrqqaa  
304304  

QQaassaabbiitt  

AAmmmmaann  
301301  301301  303303  

GGeenneerraall  ((  AAllll  

ddiirreeccttoorraatteess))  
313313  034034  4141%%     
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TTaabbllee  2255::  DDeeggrreeee  ooff  ccoonnssiisstteennccyy  bbeettwweeeenn  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss  aanndd  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss  bbyy  ssttaannddaarrddss  aanndd  ggrroouupp  

DDaattaa  rreessoouurrccee  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  pprroocceedduurraall  sscchhooooll  ppllaannss  

DDeeggrreeee  ooff  

eeffffeeccttiivveenneessss  

iinnddiiccaattoorr  

  55..0000//  

SSttaannddaarrddss  ((ssccoorriinngg  tthhee  hhiigghheesstt))  
DDeeggrreeee  ooff  

hhiigghheesstt  

ssttaannddaarrddss  

SSttaannddaarrddss((ssccoorriinngg  tthhee  

lloowweesstt))  

DDeeggrreeee  ooff  

lloowweesstt  

ssttaannddaarrddss  

GGrroouupp  11  
HHaass  bbeeeenn  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciill  ffoorr  sscchhooooll  

cclluusstteerrss    

303303  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  hhaavvee  bbeeeenn  

iiddeennttiiffiieedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  

wwiitthh  tthhee  pprroocceedduurreess  ((  

aaccttiivviittiieess  ))  tthhaatt  wwiillll  bbee  ddoonnee  

901901  

GGrroouupp  22  

PPrriioorriittiieess  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  sscchhooooll  nneeeeddss  aass  

iinnddiiccaatteedd  bbyy  tthhee  ffeeeeddbbaacckk..  

RReessuullttss  aarree  rreellaatteedd  ttoo  sscchhoooollss’’  

pprriioorriittiieess  

304304  

LLooggiiccaall  rreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  

aaccttiivviittiieess  aanndd  rreessuullttss  
903903  

GGrroouupp  33  
HHaass  bbeeeenn  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciill  ffoorr  sscchhooooll  

cclluusstteerrss    

001001  TTiimmeettaabbllee  ffoorr  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  iiss  rreeaalliissttiicc  
300300  ((NNoo))  

GGrroouupp  44  
RReessuullttss  aarree  rreellaatteedd  ttoo  sscchhoooollss’’  

pprriioorriittiieess  
303303  TTiimmeettaabbllee  ffoorr  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  iiss  rreeaalliissttiicc  
900900  ((YYeess))  

GGrroouupp  55  
PPrriioorriittiieess  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  sscchhooooll  nneeeeddss  aass  

iinnddiiccaatteedd  bbyy  tthhee  ffeeeeddbbaacckk..  

303303  TTiimmeettaabbllee  ffoorr  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  iiss  rreeaalliissttiicc  
  903903  ((YYeess))  
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CCoonnssiiddeerriinngg  ttaabbllee  2244  aanndd  2255,,  iitt  iiss  nnoottiicceedd  tthhaatt  tthhee  aavveerraaggee  ooff  qquuaalliittyy  ddeeggrreeee  ffoorr  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  iiss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  tthhee  ssaammee  aammoonnggsstt  aallll  ddiirreeccttoorraattee  ggrroouuppss  ((ii..ee..  ggrroouupp  22,,  

33,,  44  aanndd  55))  rraannggiinngg  ffrroomm  ((44..00))  ttoo  ((44..22))  wwhhiicchh  iiss  aarroouunndd  tthhee  ttaarrggeetteedd  ddeeggrreeee  ((44..00//55..00))..  OOnn  tthhee  

ootthheerr  hhaanndd,,  qquuaalliittyy  ddeeggrreeee  ffoorr  ggrroouupp  oonnee  sseeeemmss  ttoo  bbee  bbeellooww  tthhee  ttaarrggeett  aammoouunnttiinngg  ((33..77))..  AAss  

ffoorr  ddiirreeccttoorraatteess  sshhoowwiinngg  tthhee  hhiigghheesstt  oorr  lloowweesstt  ddeeggrreeee  ooff  qquuaalliittyy,,  QQaassaabbiitt  MMaaddaabbaa  

ddiirreeccttoorraattee  hhaass  rreeaacchheedd  tthhee  hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  ooff  qquuaalliittyy  ((hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  ooff  qquuaalliittyy))  wwhhiillee  

QQaassaabbiitt  MMaaffaarrqq  ddiirreeccttoorraattee  hhaass  ssccoorreedd  tthhee  lloowweesstt  ddeeggrreeee..  RReeggaarrddiinngg  tthhee  qquuaalliittyy  ddeeggrreeee,,  

ggiirrllss’’  sscchhoooollss  sshhoowweedd  hhiigghheerr  ddeeggrreeee  tthhaann  bbooyyss’’..  

CCrriitteerriioonn  rreellaatteedd  ttoo  ““HHaass  bbeeeenn  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciill  ffoorr  sscchhooooll  cclluusstteerrss””  

hhaass  ssccoorreedd  tthhee  hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  iinn  ggrroouupp  11  wwhhiillee  ggrroouupp  22  hhaass  ssccoorreedd  aa  hhiigghh  lleevveell  iinn  

““PPrriioorriittiieess  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  sscchhooooll  nneeeeddss  aass  iinnddiiccaatteedd  bbyy  tthhee  ffeeeeddbbaacckk””  

aanndd  ““RReessuullttss  aarree  rreellaatteedd  ttoo  sscchhoooollss’’  pprriioorriittiieess””..  IItt  iiss  aallssoo  nnoottiicceeaabbllee  tthhaatt  ggrroouupp  33  hhaass  aa  hhiigghh  

ddeeggrreeee  iinn  ““HHaass  bbeeeenn  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciill  ffoorr  sscchhooooll  cclluusstteerrss””  wwhheerreeaass  

ggrroouupp  44  hhaass  ssccoorreedd  tthhee  hhiigghheesstt  lleevveell  iinn  ““RReessuullttss  aarree  rreellaatteedd  ttoo  sscchhoooollss’’  pprriioorriittiieess””..  
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SSuurrpprriissiinnggllyy,,  tthhee  ccrriitteerriioonn  rreeggaarrddiinngg  ““TTiimmeettaabbllee  ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iiss  rreeaalliissttiicc””  hhaass  ssccoorreedd  

tthhee  lloowweesstt  ddeeggrreeee  ooff  ccoonnssiisstteennccyy..    

AAss  ffoorr  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  tthhaatt  ssccoorreedd  aa  ddeeggrreeee  ooff  qquuaalliittyy  

aammoouunnttiinngg  44..00++,,  aa  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  112266  ppllaannss  oouutt  ooff  220077  hhaavvee  bbeeeenn  eevvaalluuaatteedd  6600%%..    

RReeggaarrddiinngg  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ffoorr  tthhiiss  iinnddiiccaattoorr,,  tthheeyy  mmaaiinnllyy  ffooccuusseedd  oonn  bbuuiillddiinngg  uupp  

ccaappaacciittyy  ffoorr  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  ffoorr  ggrroouupp  11  ppaarrttiiccuullaarrllyy  rreeggaarrddiinngg  rreessuullttss  bbaasseedd  

mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ffoorr  ootthheerr  ggrroouuppss  iinn  iissssuueess  ssuucchh  aass  

pprroocceedduurraall  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  iinnttrroodduucciinngg  ddeevveellooppmmeenntt  eeffffeeccttiivvee  

aaccttiivviittiieess  tthhaatt  hheellpp  iinn  aacchhiieevviinngg  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt..  

  

11..11..22  PPeerrcceennttaaggee  ooff  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  tthhaatt  mmeeeett  tthhee  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss  

TThhee  mmaajjoorr  ccoommppoonneennttss  ooff  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  iinncclluuddee  ddeeffiinniinngg  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  

wwhhiicchh  sscchhoooollss''  aanndd  ddiirreeccttoorraatteess''  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  bbeeiinngg  mmeett..  TThheessee  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  

ddeeffiinneedd  tthhrroouugghh  tthhee  sseellff  ––aasssseessssmmeenntt  pprroocceessss  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  ddiirreeccttoorraattee  ssttaaffff  aanndd  llooccaall  

ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss..  TToo  iiddeennttiiffyy  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  qquuaalliittyy  ffoorr  ssuucchh  ppllaannss,,  aa  mmoonniittoorriinngg  aanndd  

eevvaalluuaattiioonn  tteeaamm  hhaass  eevvaalluuaatteedd  aa  ssaammppllee  ooff  2200  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss..  

AA  vveerrbbaall  rraattee  ssccaallee  wwaass  uuttiilliizzeedd  ffoorr  ggrroouupp  oonnee  wwhhiillee  aannootthheerr  wwaass  uusseedd  ffoorr  ggrroouupp  ttwwoo,,  

tthhrreeee,,  ffoouurr  aanndd  ffiivvee  aanndd  tthhiiss  wwaass  dduuee  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  ggrroouupp  22,,  33,,  44  aanndd  55  iimmpplleemmeenntt  rreessuulltt--

bbaasseedd  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss..  RReessuullttss  aarree  sshhoowwnn  iinn  ttaabbllee  2266  aanndd  2277  wwhheerreeaass  ddeettaaiilleedd  rreessuullttss  aarree  

sshhoowwnn  iinn  ttaabbllee  2288  aanndd  2299..  

  

  

TTaabbllee  NNoo  ((2266))::  FFiieelldd  ddiirreeccttoorraatteess''  iimmpprroovveemmeenntt  ppllaannss  bbyy  ssttaannddaarrdd  lleevveell  

((ddiirreeccttoorraatteess  ooff  ggrroouupp  11  oonnllyy))  

IInnddiiccaattoorr  22..11..11  PPeerrcceennttaaggee  ooff  ffiieelldd  ddiirreeccttoorraatteess''  ppllaannss  wwhhiicchh  aappppllyy  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss  

SSttaannddaarrddss    LLeevveell  11  LLeevveell  22  LLeevveell  33  LLeevveell  44  LLeevveell  55  

PPrriioorriittiizziinngg  hhaass  bbeeeenn  

ddoonnee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

ddiirreeccttoorraatteess’’  aanndd  

sscchhoooollss’’  nneeeeddss  aass  

mmeennttiioonneedd  iinn  sseellff--

rreevviieeww  ddaattaa  

NNoo  rreellaattiioonnss  

bbeettwweeeenn  

pprriioorriittiieess  aanndd  

ddiirreeccttoorraatteess\\  

aanndd  sscchhoooollss\\  

nneeeeddss  

OOnnee  ooff  tthhee  

pprriioorriittiieess  iiss  

rreellaatteedd  ttoo  

ddiirreeccttoorraatteess\\  aanndd  

sscchhoooollss\\  nneeeeddss    

  

TTwwoo  ooff  tthhee  

pprriioorriittiieess  

hhaavvee  aa  

rreellaattiioonn  wwiitthh  

ddiirreeccttoorraatteess\\  

aanndd  sscchhoooollss\\  

nneeeeddss  

TThhrreeee  oorr  mmoorree  ooff  

tthhee  pprriioorriittiieess  

hhaavvee  aa  rreellaattiioonn  

wwiitthh  ddiirreeccttoorraatteess\\  

aanndd  sscchhoooollss\\  

nneeeeddss  

AAllll  pprriioorriittiieess  hhaavvee  

aa  rreellaattiioonn  wwiitthh  

ddiirreeccttoorraatteess\\  aanndd  

sscchhoooollss\\  nneeeeddss  

RReessuullttss  aarree  rreellaatteedd  ttoo  

pprriioorriittiieess    
NNoo  rreellaattiioonn  OOnnee  ooff  tthhee  

pprriioorriittiieess  hhaass  aa  

rreellaattiioonn  wwiitthh  tthhee  

rreessuullttss    

TTwwoo  ooff  tthhee  

pprriioorriittiieess  

hhaavvee  aa  

rreellaattiioonn  wwiitthh  

tthhee  rreessuullttss  

TThhrreeee  ooff  tthhee  

pprriioorriittiieess  hhaavvee  aa  

rreellaattiioonn  wwiitthh  tthhee  

rreessuullttss  

AAllll  pprriioorriittiieess  hhaavvee  

aa  rreellaattiioonn  wwiitthh  tthhee  

rreessuullttss  

IInnddiiccaattoorrss  aarree  rreellaatteedd  

ttoo  oouuttccoommeess    
NNoo  rreellaattiioonn    OOnnee  rreessuulltt  hhaass  

rreelleevvaanntt  

iinnddiiccaattoorrss  

  

TTwwoo  rreessuullttss  

hhaavvee  rreelleevvaanntt  

iinnddiiccaattoorrss  

TThhrreeee  rreessuullttss  

hhaavvee  rreelleevvaanntt  

iinnddiiccaattoorrss    

AAllll  ooff  tthhee    

oouuttccoommeess  hhaavvee  

tthheeiirr  oowwnn  

ccoommppaattiibbllee    

iinnddiiccaattoorrss  aanndd  

tthheerree  aarree  

qquuaannttiittaattiivvee  aanndd  
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qquuaalliittaattiivvee  

iinnddiiccaattoorrss    

PPrroocceedduurreess  aarree  

rreellaatteedd  ttoo  rreessuullttss  
NNoo  rreellaattiioonn  

TThheerree  iiss  rreellaattiioonn  

bbeettwweeeenn  

pprroocceedduurreess  aanndd  

rreessuullttss  

HHaallff  ooff  tthhee  

pprroocceedduurreess  

aarree  rreellaatteedd  ttoo  

rreessuullttss    

MMoosstt    ooff  tthhee  

pprroocceedduurreess  aarree  

rreellaatteedd  ttoo  rreessuullttss  

AAllll    ooff  tthhee  

pprroocceedduurreess  aarree  

ttrreellaatteedd  ttoo  rreessuull  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ttoo  

eeaacchh  aaccttiivviittyy  hhaavvee  

bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd..    

RReessppoonnssiibbiilliittiiee

ss  ttoo  eeaacchh  

aaccttiivviittyy  hhaavvee  

nnoott  bbeeeenn  

iiddeennttiiffiieedd..  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

ttoo  ssoommee  

aaccttiivviittiieess  hhaavvee  

bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd..  

RReessppoonnssiibbiilliitt

iieess  ttoo  hhaallff  ooff  

tthhee  aaccttiivviittiieess  

hhaavvee  bbeeeenn  

iiddeennttiiffiieedd..  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ttoo  

mmoosstt  ooff  tthhee  

aaccttiivviittiieess  hhaavvee  

bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ttoo  

aallll  ooff  tthhee  aaccttiivviittiieess  

hhaavvee  bbeeeenn  

iiddeennttiiffiieedd  

TThhee  sscchheedduullee  iiss  

rreeaassoonnaabbllee    
NNoo        TThhee  sscchheedduullee  iiss  

rreeaassoonnaabbllee  ((yyeess))  

TThhee  ppllaann  hhaass  bbeeeenn  

eennddoorrsseedd  bbyy  tthhee  

CCoouunncciill  ooff  

EEdduuccaattiioonnaall  

DDeevveellooppmmeenntt    

        TThhee  ppllaann  hhaass  nnoott    

bbeeeenn  eennddoorrsseedd  bbyy  

tthhee  CCoouunncciill  ooff  

EEdduuccaattiioonnaall  

DDeevveellooppmmeenntt    

TTaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  

tthhee  ddiiffffeerreenncceess  ooff    

bbootthh  mmaalleess  aanndd  

ffeemmaalleess  ((  ggeennddeerr))  iinn  

tteerrmmss  ooff  ::        

--  SSuummmmaarriizziinngg  nneeeeddss  

ooff  ffeemmaalleess  aanndd  

mmaalleess  sscchhoooollss..  

--  TThhee  llaanngguuaaggee  uusseedd  

ccllaarriiffiieess  tthhee  

iimmpprroovveemmeenntt  ddoonnee  

bbyy  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  ffoorr  bbootthh  

sscchhoooollss..    

--  TTaarrggeettiinngg  tthhee  ggaapp  

wwhhiicchh  aappppeeaarreedd  iinn  

mmaalleess  aanndd  ffeemmaalleess  

sscchhoooollss  aaccccoorrddiinngg  

ttoo  tthhee  sseellff--rreevviieewweedd  

ddaattaa  wwhhiicchh  aarree  

ccllaassssiiffiieedd  bbyy  sseexx..    

--  FFuullffiilllliinngg  sscchhoooollss’’  

nneeeeddss  wwhheetthheerr  

mmaalleess  oorr  ffeemmaalleess  

sscchhoooollss..  

TThhee  ppllaann  ddooeess  

nnoott  aappppllyy  aannyy  

ooff  tthhee  aabboovvee  

ssttaannddaarrddss  

TThhee  ppllaann  aapppplliieess  

oonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

ssttaannddaarrddss  

TThhee  ppllaann  

aapppplliieess  ttwwoo  

ooff  tthhee  aabboovvee  

ssttaannddaarrddss  

TThhee  ppllaann  aapppplliieess  

tthhrreeee  ooff  tthhee  

aabboovvee  ssttaannddaarrddss  

TThhee  ppllaann  aapppplliieess  

aallll  ooff  tthhee  aabboovvee  

ssttaannddaarrddss  
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TTaabbllee  NNoo  ((2277))::  FFiieelldd  ddiirreeccttoorraatteess''  iimmpprroovveemmeenntt  ppllaannss  bbyy  ssttaannddaarrdd  lleevveell  

((DDiirreeccttoorraatteess  ooff  22,,33,,44,,55  ggrroouuppss))  

IInnddiiccaattoorr  22..11..11  PPeerrcceennttaaggee  ooff  ffiieelldd  ddiirreeccttoorraatteess''  ppllaannss  wwhhiicchh  aappppllyy  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss  

SSttaannddaarrddss    LLeevveell  11  LLeevveell  22  LLeevveell  33  LLeevveell  44  LLeevveell  55  

PPrriioorriittiizziinngg  hhaass  

bbeeeenn  ddoonnee  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

ddiirreeccttoorraatteess’’  aanndd  

sscchhoooollss’’  nneeeeddss  

aass  mmeennttiioonneedd  iinn  

sseellff--rreevviieeww  ddaattaa    

NNoo  rreellaattiioonnss  

bbeettwweeeenn  

pprriioorriittiieess  aanndd  

ddiirreeccttoorraatteess\\  

aanndd  sscchhoooollss\\  

nneeeeddss  

OOnnee  ooff  tthhee  

pprriioorriittiieess  hhaass  aa  

rreellaattiioonn  wwiitthh  

ddiirreeccttoorraatteess\\  

aanndd  sscchhoooollss\\  

nneeeeddss    

  

TTwwoo  ooff  tthhee  

pprriioorriittiieess  hhaavvee  

aa  rreellaattiioonn  wwiitthh  

ddiirreeccttoorraatteess\\  

aanndd  sscchhoooollss\\  

nneeeeddss  

TThhrreeee  oorr  mmoorree  

ooff  tthhee  

pprriioorriittiieess  hhaavvee  

aa  rreellaattiioonn  wwiitthh  

ddiirreeccttoorraatteess\\  

aanndd  sscchhoooollss\\  

nneeeeddss  

AAllll  pprriioorriittiieess  

hhaavvee  aa  rreellaattiioonn  

wwiitthh  

ddiirreeccttoorraatteess\\  

aanndd  sscchhoooollss\\  

nneeeeddss  

RReessuullttss  aarree  

rreellaatteedd  ttoo  

pprriioorriittiieess    

NNoo  rreellaattiioonn  OOnnee  ooff  tthhee  

pprriioorriittiieess  hhaass  aa  

rreellaattiioonn  wwiitthh  

tthhee  rreessuullttss    

TTwwoo  ooff  tthhee  

pprriioorriittiieess  hhaavvee  

aa  rreellaattiioonn  wwiitthh  

tthhee  rreessuullttss  

TThhrreeee  ooff  tthhee  

pprriioorriittiieess  hhaavvee  

aa  rreellaattiioonn  wwiitthh  

tthhee  rreessuullttss  

AAllll  pprriioorriittiieess  

hhaavvee  aa  rreellaattiioonn  

wwiitthh  tthhee  rreessuullttss  

RReessuullttss  aarree  

wwrriitttteenn  vveerryy  

wweellll::  

--  CClleeaarr  

--  DDeessccrriibbiinngg  aa  

cchhaannggee  iinn  

aabbiilliittyy  aanndd  

ppeerrffoorrmmaannccee..    

--  CCoonnttaaiinniinngg  aann  

eexxpprreessssiioonn  

wwhhiicchh  

iinnddiiccaatteess  aa  

cchhaannggee..    

--  CCoonnttaaiinniinngg  nnoo  

qquuaannttiittaattiivvee  

oorr  qquuaalliittaattiivvee  

ddaattaa..  

TThhee  rreessuulltt  

ddooeess  nnoott  aappppllyy  

aannyy  ooff  tthhee  

ccoonnddiittiioonnss  

aabboovvee    

TThhee  rreessuulltt  

aapppplliieess  ttoo  oonnee  

ooff  tthhee  

ccoonnddiittiioonnss  

aabboovvee  

TThhee  rreessuulltt  

aapppplliieess  ttoo  ttwwoo  

ooff  tthhee  

ccoonnddiittiioonnss  

aabboovvee  

TThhee  rreessuulltt  

aapppplliieess  ttoo  

tthhrreeee  ooff  tthhee  

ccoonnddiittiioonnss  

aabboovvee  

TThhee  rreessuulltt  

aapppplliieess  ttoo  aallll  

ccoonnddiittiioonnss  

aabboovvee  

IInnddiiccaattoorrss  mmeeeett  

wwiitthh  tthhee  
NNoo  rreellaattiioonn    OOnnllyy  oonnee  rreessuulltt  

mmeeeett  wwiitthh  oonnee  
OOnnllyy  ttwwoo  

rreessuullttss  mmeeeett  
TThhrreeee    rreessuullttss  

mmeeeett  wwiitthh    tthhee    
AAllll  rreessuullttss  mmeeeett  

wwiitthh  tthhee  
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eexxppeecctteedd  rreessuullttss    iinnddiiccaattoorr  wwiitthh  tthhee  

iinnddiiccaattoorrss  
iinnddiiccaattoorrss  iinnddiiccaattoorrss  aanndd  

tthheerree  aarree  bbootthh  

qquuaannttiittaattiivvee  

aanndd  qquuaalliittaattiivvee  

iinnddiiccaattoorrss..    

OOuuttccoommeess  aarree  

wwrriitttteenn  vveerryy  

wweellll::  

--  CClleeaarr    

--  DDeessccrriibbiinngg  

ccoommpplleetteedd  

aaccttiivviittiieess..  

--  DDeessccrriibbiinngg  nnoo  

cchhaannggeess..  

--  CCoonnttaaiinniinngg  

qquuaannttiittaattiivvee  

aanndd  

qquuaalliittaattiivvee  

ddaattaa..    

TThhee  oouuttccoommee  

ddooeess  nnoott  aappppllyy  

aannyy  ooff  tthhee  

mmeennttiioonneedd  

ccoonnddiittiioonnss  

TThhee  oouuttccoommee  

aapppplliieess  oonnee  ooff  

tthhee  mmeennttiioonneedd  

ccoonnddiittiioonnss  

TThhee  oouuttccoommee  

aapppplliieess  ttwwoo  ooff  

tthhee  mmeennttiioonneedd  

ccoonnddiittiioonnss  

TThhee  oouuttccoommee  

aapppplliieess  tthhrreeee  

ooff  tthhee  

mmeennttiioonneedd  

ccoonnddiittiioonnss  

TThhee  oouuttccoommee  

aapppplliieess  aallll  ooff  

tthhee  mmeennttiioonneedd  

ccoonnddiittiioonnss  

IInnddiiccaattoorrss  aarree  

rreellaatteedd  ttoo  

oouuttccoommeess    

NNoo  rreellaattiioonn    SSoommee  

oouuttccoommeess  hhaavvee  

tthheeiirr  oowwnn  

ccoommppaattiibbllee  

iinnddiiccaattoorrss  aanndd  

tthheerree  aarree  

qquuaannttiittaattiivvee  

aanndd  qquuaalliittaattiivvee  

iinnddiiccaattoorrss,,  aa  

bbaasseelliinnee  aanndd  

oonnee  ttaarrggeett  

HHaallff  ooff  tthhee    

oouuttccoommeess  hhaavvee  

tthheeiirr  oowwnn  

ccoommppaattiibbllee    

iinnddiiccaattoorrss  aanndd  

tthheerree  aarree  

qquuaannttiittaattiivvee  

aanndd  ttaarrggeett  

MMoosstt  ooff  tthhee    

oouuttccoommeess  hhaavvee  

tthheeiirr  oowwnn  

ccoommppaattiibbllee    

iinnddiiccaattoorrss  aanndd  

tthheerree  aarree  

qquuaannttiittaattiivvee  

aanndd  ttaarrggeett  

AAllll  ooff  tthhee    

oouuttccoommeess  hhaavvee  

tthheeiirr  oowwnn  

ccoommppaattiibbllee    

iinnddiiccaattoorrss  aanndd  

tthheerree  aarree  

qquuaannttiittaattiivvee  

aanndd  ttaarrggeett  

TThheerree  iiss  aa  

rreeaassoonnaabbllee  

rreellaattiioonn  aammoonngg  

aaccttiivviittiieess,,  

oouuttccoommeess  aanndd  

rreessuullttss..  

NNoo  rreellaattiioonn    SSoommee  rreessuullttss  

hhaavvee  aaccttiivviittiieess  

aanndd  rreelleevvaanntt  

oouuttccoommeess  

HHaallff  ooff  tthhee  

rreessuullttss  hhaavvee  

aaccttiivviittiieess  aanndd  

rreelleevvaanntt  

oouuttccoommeess..  

MMoosstt  ooff  tthhee  

rreessuullttss  hhaavvee  

aaccttiivviittiieess  aanndd  

rreelleevvaanntt  

oouuttccoommeess..  

AAllll  ooff  tthhee  

rreessuullttss  hhaavvee  

aaccttiivviittiieess  aanndd  

rreelleevvaanntt  

oouuttccoommeess..  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

ttoo  eeaacchh  aaccttiivviittyy  

hhaavvee  bbeeeenn  

iiddeennttiiffiieedd..    

RReessppoonnssiibbiilliittii

eess  ttoo  eeaacchh  

aaccttiivviittyy  hhaavvee  

nnoott  bbeeeenn  

iiddeennttiiffiieedd..  

  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

ttoo  ssoommee  

aaccttiivviittiieess  hhaavvee  

bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd..  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

ttoo  hhaallff  ooff  tthhee  

aaccttiivviittiieess  hhaavvee  

bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd..  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

ttoo  mmoosstt  ooff  tthhee  

aaccttiivviittiieess  hhaavvee  

bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

ttoo  aallll  ooff  tthhee  

aaccttiivviittiieess  hhaavvee  

bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  

TThhee  sscchheedduullee  iiss  

rreeaassoonnaabbllee    
        NNoo  

TThhee  ppllaann  hhaass  

bbeeeenn  eennddoorrsseedd  

bbyy  tthhee  CCoouunncciill  

ooff  EEdduuccaattiioonnaall  

DDeevveellooppmmeenntt    

        YYeess  
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TTaakkiinngg  iinnttoo  

aaccccoouunntt  tthhee  

ddiiffffeerreenncceess  ooff    

bbootthh  mmaalleess  aanndd  

ffeemmaalleess  ((  

ggeennddeerr))  iinn  tteerrmmss  

ooff  ::        

--  SSuummmmaarriizziinngg  

nneeeeddss  ooff  

ffeemmaalleess  aanndd  

mmaalleess  sscchhoooollss..  

--  TThhee  llaanngguuaaggee  

uusseedd  ccllaarriiffiieess  

tthhee  

iimmpprroovveemmeenntt  

ddoonnee  bbyy  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  ffoorr  bbootthh  

sscchhoooollss..    

--  TTaarrggeettiinngg  tthhee  

ggaapp  wwhhiicchh  

aappppeeaarreedd  iinn  

mmaalleess  aanndd  

ffeemmaalleess  

sscchhoooollss  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

tthhee  sseellff--

rreevviieewweedd  ddaattaa  

wwhhiicchh  aarree  

ccllaassssiiffiieedd  bbyy  

sseexx..    

--  FFuullffiilllliinngg  

sscchhoooollss’’  nneeeeddss  

wwhheetthheerr  mmaalleess  

oorr  ffeemmaalleess  

sscchhoooollss..    

TThhee  ppllaann  ddooeess  

nnoott  aappppllyy  aannyy  

ooff  tthhee  aabboovvee  

ssttaannddaarrddss  

TThhee  ppllaann  

aapppplliieess  oonnee  ooff  

tthhee  aabboovvee  

ssttaannddaarrddss  

TThhee  ppllaann  

aapppplliieess  ttwwoo  ooff  

tthhee  aabboovvee  

ssttaannddaarrddss  

TThhee  ppllaann  

aapppplliieess  tthhrreeee  

ooff  tthhee  aabboovvee  

ssttaannddaarrddss  

TThhee  ppllaann  

aapppplliieess  aallll  ooff  

tthhee  aabboovvee  

ssttaannddaarrddss  
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TTaabbllee  NNoo  2288::  DDeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  ffiieelldd  ddiirreeccttoorraattee  ppllaannss  aarree  aapppplliiccaabbllee  ttoo  qquuaalliittyy  

ssttaannddaarrddss  bbyy  ddiirreeccttoorraattee  ggrroouupp,,  tthhee  hhiigghheesstt  aanndd  tthhee  lloowweesstt  ddiirreeccttoorraattee  

  

SSoouurrccee  ooff  

ddaattaa  
FFiieelldd  DDiirreeccttoorraatteess’’  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  aanndd  aaccttiioonn  ppllaannss  

TThhee  ddeeggrreeee  ooff  

iinnddiiccaattoorrss’’  

eeffffeeccttiivveenneessss//

55..0000  

  

GG
ee nn

ee rr aa
ll   dd

ee gg
rr ee

ee
  

TToottaall  

NNoo  ooff  

ppllaannss  

TThhee  NNoo  ooff  

ppllaannss  tthhaatt  

mmeeeett  

qquuaalliittyy  

ssttaannddaarrdd  

PPeerrcceennttaaggee  

ooff  ppllaannss  

tthhaatt  aappppllyy  

tthhee  qquuaalliittyy  

ssttaannddaarrddss  

((301301//001001))   

FFiieelldd  DDiirreeccttoorraattee  

wwiitthh  hhiigghh  ddeeggrreeee  

iinn  aappppllyyiinngg  tthhee  

qquuaalliittyy  

ssttaannddaarrddss  

FFiieelldd  DDiirreeccttoorraattee  

wwiitthh  llooww  ddeeggrreeee  iinn  

aappppllyyiinngg  tthhee  qquuaalliittyy  

ssttaannddaarrddss  

DD
ii rr ee cc tt oo

rr aa
tt ee

  

DD
ee gg

rr ee
ee
  

DD
ii rr ee cc tt oo

rr aa
tt ee

  

DD
ee gg

rr ee
ee
  

GGrroouupp  11  33..99  44  11  2255%%  
SSoouutthh  

GGhhoorr  
55..00  MMaaffrraaqq  33..11  

GGrroouupp  22  33..55  22  11  5500%%  MMaaddaabbaa  44..99  
NNoorrtthheerrnn  

MMaazzaarr  
44..11  

GGrroouupp  33    44..44  33  22  6677%%  AAllqqaassiirr  55..00  RRaammtthhaa  33..99  

GGrroouupp  44  44..22  66  44  6677%%  AAll  ttaaffiilleehh  55..00  
TTaaiibbeehh  aanndd  

WWaassaatteeiihh  
33..33  

GGrroouupp  55  44..66  55  55  110000%%  ZZaarrqqaa  44..99  
IIrrbbiidd,,  MMaa''aann  

aanndd  sshhoouubbaakk  
44..55  

AAllll  ddiirreeccttoorraatteess  2200  1133  6655%%          
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TTaabbllee  NNoo  2299::  DDeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  ffiieelldd  ddiirreeccttoorraattee  ppllaannss  aarree  aapppplliiccaabbllee  ttoo  qquuaalliittyy  

ssttaannddaarrddss  bbyy  ddiirreeccttoorraattee  aanndd  bbyy  hhiigghheesstt  aanndd  lloowweesstt  ssttaannddaarrdd  

SSoouurrccee  ooff  ddaattaa  FFiieelldd  DDiirreeccttoorraatteess’’  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  aanndd  aaccttiioonn  ppllaannss      

TThhee  ddeeggrreeee  ooff  

iinnddiiccaattoorrss’’  

eeffffeeccttiivveenneessss//55..0000  

  

HHiigghheesstt  ssttaannddaarrdd  

DDeeggrreeee  ooff  

tthhee  

hhiigghheesstt  

ssttaannddaarrdd  

LLoowweesstt  

ssttaannddaarrdd  

DDeeggrreeee  ooff  

tthhee  lloowweesstt  

ssttaannddaarrdd  

GGrroouupp  11  

PPrriioorriittiizziinngg  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  aanndd  tthhee  ccoommmmoonn  nneeeeddss  

ooff  tthhee  sscchhoooollss  aass  sshhoowwnn  aanndd  

iinnddiiccaatteedd  bbyy  tthhee  ddaattaa  ooff  sseellff--

rreevviieeww..    

55..00  GGeennddeerr--

sseennssiittiivviittyy  
22..00  

GGrroouupp  22  
PPrriioorriittiieess  hhaavvee  bbeeeenn  eennddoorrsseedd  bbyy  

tthhee  EEdduuccaattiioonnaall  CCoouunncciill  
55..00  TTiimmee  ttaabbllee  iiss  

rreeaalliissttiicc  
22..55  

GGrroouupp  33    

PPrriioorriittiizziinngg  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee,,  rreessuullttss  

aarree  rreellaatteedd  ttoo  pprriioorriittiieess,,  rreessuullttss  aarree  

wweellll  ––wwrriitttteenn,,  aanndd  oouuttccoommeess  aarree  

wweellll--wwrriitttteenn  aanndd  hhaavvee  bbeeeenn  

eennddoorrsseedd  bbyy  EEdduuccaattiioonnaall  CCoouunncciill..  

55..00  TTiimmeettaabbllee  iiss  

rreeaalliissttiicc  
22..33  

GGrroouupp  44  
PPrriioorriittiieess  hhaavvee  bbeeeenn  eennddoorrsseedd  bbyy  

tthhee  EEdduuccaattiioonnaall  CCoouunncciill  
55..00  GGeennddeerr--

sseennssiittiivviittyy  
11..55  

GGrroouupp  55              

OOuuttccoommeess  aarree  wweellll--  wwrriitttteenn,,  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  hhaavvee  bbeeeenn  aassssiiggnneedd  

ttoo  eeaacchh  rreeqquuiirreedd  aaccttiivviittyy  aanndd  

pprriioorriittiieess  hhaavvee  bbeeeenn  eennddoorrsseedd  bbyy  

tthhee  EEdduuccaattiioonnaall  CCoouunncciill  

55..00    GGeennddeerr--

sseennssiittiivviittyy  
33..66  
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TTaabblleess  2277  aanndd  2288  sshhooww  tthhaatt  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  qquuaalliittyy  ffoorr  ffiieelldd  ddiirreeccttoorraattee  ppllaannss  iinn  ggrroouupp  

ddiirreeccttoorraatteess  hhaavvee  mmeett  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss  ffoorr  ggrroouuppss  33,,  44  aanndd  55  aass  tthhee  ddeeggrreeee  eexxcceeeeddeedd  tthhee  

ttaarrggeetteedd  ddeeggrreeee  ssccoorriinngg  ffrroomm  ((44..22))  ttoo  ((44..66))  wwhheerreeaass  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  qquuaalliittyy  iinn  ggrroouupp  11  aanndd  

ttwwoo  hhaass  nnoott  bbeeeenn  mmeett  tthhee  ttaarrggeetteedd  ddeeggrreeee  ssccoorriinngg  bbeettwweeeenn  33..55  ttoo  33..99  ffoorr  ggrroouupp  22  aanndd  11  

rreessppeeccttiivveellyy..    

RReeggaarrddiinngg  tthhee  rruubbrriicc  ssccaallee  ooff  tthhiiss  iinnddiiccaattoorr,,  tthhee  ffiirrsstt  ggrroouupp  ssccoorreedd  tthhee  hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  

iinn  tthhee  ssttaannddaarrdd  ooff  ““PPrriioorriittiizziinngg  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  ddiirreeccttoorraattee  

aanndd  tthhee  ccoommmmoonn  nneeeeddss  ooff  tthhee  sscchhoooollss  aass  iinnddiiccaatteedd  bbyy  tthhee  ddaattaa  ooff  sseellff--rreevviieeww""..  AAss  ffoorr  tthhee  
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ccrriitteerriioonn  ooff  ""  pprriioorriittiieess  hhaavvee  bbeeeenn  eennddoorrsseedd  bbyy  tthhee  EEdduuccaattiioonnaall  CCoouunncciill"",,  tthhee  ffoorrtthh  aanndd  

sseeccoonndd  ggrroouuppss  ssccoorreedd  tthhee  hhiigghheesstt  ddeeggrreeeess  ,,wwhhiillee  ggrroouupp  33  ssccoorreedd  tthhee  hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  ffoorr  tthhee  

iinnddiiccaattoorr  ""  PPrriioorriittiizziinngg  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee,,  rreessuullttss  aarree  rreellaatteedd  ttoo  pprriioorriittiieess,,  rreessuullttss  aarree  wweellll  ––

wwrriitttteenn,,  oouuttccoommeess  aarree  wweellll--  wwrriitttteenn  aanndd  hhaavvee  bbeeeenn  eennddoorrsseedd  bbyy  EEdduuccaattiioonnaall  CCoouunncciill..""  

FFiinnaallllyy,,  ggrroouupp  55  ssccoorreedd  tthhee  hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  ffoorr  tthhee  iinnddiiccaattoorr  ""oouuttccoommeess  aarree  wweellll--  wwrriitttteenn,,  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  hhaavvee  bbeeeenn  aassssiiggnneedd  ttoo  eeaacchh  rreeqquuiirreedd  aaccttiivviittyy  aanndd  pprriioorriittiieess  hhaavvee  bbeeeenn  

eennddoorrsseedd  bbyy  tthhee  EEdduuccaattiioonnaall  CCoouunncciill..""  

SSuurrpprriissiinnggllyy,,  tthhee  ccrriitteerriioonn  ooff  ""ggeennddeerr  sseennssiittiivviittyy""  hhaass  ssccoorreedd  tthhee  lloowweesstt  ddeeggrreeeess  ffoorr  

aallll  ggrroouuppss..  AAlltthhoouugghh  tthhee  llaanngguuaaggee  uussee  hhaass  ttaakkeenn  ggeennddeerr  sseennssiittiivviittyy  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn,,  ssttiillll  

ddaattaa  wwaass  nnoott  ccllaassssiiffiieedd  bbyy  ggeennddeerr  aass  wweellll  aass  eedduuccaattiioonnaall  aaccttiivviittiieess  wweerree  nnoott  ddeessiiggnneedd  ttoo  

mmeeeett  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  nneeeeddss  ooff  mmaallee  aanndd  ffeemmaallee  ssttuuddeennttss..      

RReeggaarrddiinngg  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeennttaall  ppllaannss  mmeeeettiinngg  tthhee  qquuaalliittyy  ddeeggrreeee  

ooff  44..00  aanndd  mmoorree,,  tthhee  ffiifftthh  ggrroouupp  rreeccoorrddeedd  tthhee  hhiigghheesstt  qquuaalliittyy  lleevveell  aatt  110000%%,,  wwhheerreeaass  tthhee  

ffiirrsstt  ggrroouupp  ggoott  tthhee  lloowweesstt  aatt  aa  ppeerrcceennttaaggee  ooff  2255%%  wwhheerree  tthhee  ttoottaall  ppeerrcceennttaaggee  ffoorr  aallll  

ddiirreeccttoorraatteess  rreeaacchheedd  6655%%..  

TThhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ssttrreesssseedd  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ooff  rreessuulltt--bbaasseedd  

mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ggrroouupp  ddiirreeccttoorraatteess,,  aanndd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  eeffffoorrttss  iinn  

ootthheerr  ggrroouuppss  aanndd  ttrraannssllaattee  tthhiiss  iinnttoo  eeffffeeccttiivvee  ddeevveellooppmmeennttaall  ppllaannnniinngg  aanndd  pprroocceedduurreess..  IItt  

wwaass  aallssoo  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  uussee  ddaattaa  ccaatteeggoorriizzeedd  bbyy  ggeennddeerr  aanndd  ddeessiiggnn  eeffffeeccttiivvee  aaccttiivviittiieess  

ttoo  mmeeeett  tthhee  ggooaallss  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  ddiirreeccttoorraattee..  

  

11..11..33  PPeerrcceennttaaggee  ooff  ggeennddeerr  mmaaiinnssttrreeaammiinngg  iinn  SSDDPPPP  

  

  TThhiiss  iinnddiiccaattoorr  wwaass  nnoott  mmeeaassuurreedd  

11..11..44  NNuummbbeerr  ooff  iinniittiiaattiivveess  ppuubblliisshhiinngg  ddaattaa  oonn  SSDDDDPP  bbyy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

ssttrraatteeggyy..  

NNoo  iinniittiiaattiivveess  ssoo  ffaarr  eexxcceepptt  ffoorr  aa  nneeww  wweebbssiittee  ddeessiiggnneedd  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ffoorr  

SSDDDDPP..  

  

11..11..55  NNuummbbeerr  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  pprreeppaarreedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

aapppprroovveedd  mmooddeell  bbyy  SSDDDDPP  

22772255  sscchhoooollss  iinn  2288  ddiirreeccttoorraatteess  hhaavvee  tthheeiirr  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ,,ddiissttrriibbuutteedd  

aammoonnggsstt  885544  sscchhoooollss  iinn  77  ddiirreeccttoorraatteess  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ggrroouupp,,225566  sscchhoooollss  iinn  44  

ddiirreeccttoorraatteess  iinn  tthhee  sseeccoonndd  ggrroouupp,,552299  sscchhoooollss  iinn  66  ddiirreeccttoorraatteess  iinn  tthhiirrdd  ggrroouupp  aanndd  

551177  sscchhoooollss  iinn  ssiixx  ddiirreeccttoorraatteess  iinn  ggrroouupp  aanndd  ffiinnaallllyy  556699  sscchhoooollss  iinn  ffiivvee  

ddiirreeccttoorraatteess  iinn  ggrroouupp  55..    

  

11..11..66  EEffffiicciieennccyy  ddeeggrreeee  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  pprreeppaarraattiioonn  ffrroomm  

ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  sscchhooooll  lleeaaddeerrsshhiippss  

TThhee  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  tteeaammss  hheelldd  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  tthhee  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  ttoo  eexxaammiinnee  tthheeiirr  vviieeww  ppooiinnttss  oonn  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  tthhee  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss''  pprreeppaarraattiioonn..  DDuurriinngg  tthheessee  mmeeeettiinnggss,,  tthhee  rruubbrriicc  ssccaallee  wwhhiicchh  ccoonnssiissttss  ooff  66  

ssttaannddaarrddss  wwaass  uusseedd  ttoo  mmeeaassuurree  tthhiiss  iinnddiiccaattoorr..  TThheessee  ssttaannddaarrddss  ccoovveerreedd  aallll  ssttaaggeess  



74 
 

ooff  tthhee  ppllaannss''  pprreeppaarraattiioonn  pprroocceessss  ssttaarrttiinngg  ffrroomm  ddeessiiggnniinngg  tthheemm  eennddiinngg  uupp  wwiitthh  

ssuubbmmiittttiinngg  tthheemm  ttoo  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciill  ooff  tthhee  sscchhooooll  cclluusstteerr..  TTaabbllee  3300  sshhoowwss  

tthhee  rreessuullttss  ooff  ssttaannddaarrddss''  lleevveell  wwhhiillee  tthhee  rreessuullttss  iinn  ddeettaaiillss  aarree  eexxppllaaiinneedd  iinn  ttaabbllee  3311..    

  

TTaabbllee  ((3300))::  EEffffiicciieennccyy  ddeeggrreeee  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  pprreeppaarraattiioonn  ffrroomm  

ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  sscchhooooll  lleeaaddeerrsshhiippss,,  bbyy  ssttaannddaarrdd  lleevveell    

  

IInnddiiccaattoorr  11..11..66::  EEffffiicciieennccyy  ddeeggrreeee  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  pprreeppaarraattiioonn  ffrroomm  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  

sscchhooooll  lleeaaddeerrsshhiippss  bbyy  ssttaannddaarrdd  lleevveell  

SSttaannddaarrdd  LLeevveell  11  LLeevveell  22  LLeevveell  33  LLeevveell  44  LLeevveell  55  

FFoorrmmaattiioonn  ooff  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  

SScchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  hhaass  nnoott  

bbeeeenn  ffoorrmmeedd  

TThhee  sscchhooooll  

pprriinncciippaall  hhaass  

ffoorrmmeedd  tthhee  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  bbuutt  tthhee  

tteeaamm  ddooeess  nnoott  

wwoorrkk..      

TThhee  sscchhooooll  

pprriinncciippaall  hhaass  

ffoorrmmeedd  tthhee  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  wwiitthhoouutt  

rreeffeerrrriinngg  

ssttaannddaarrddss  lliikkee  

wwiilllliinnggnneessss  aanndd  

eeffffiicciieennccyy..  TThhee  

tteeaamm  ccoonnssiissttss  ooff  

tthhee  sscchhooooll  

pprriinncciippaall  aanndd  

ffoouurr  tteeaacchheerrss..    

TThhee  sscchhooooll  

pprriinncciippaall  hhaass  

ffoorrmmeedd  tthhee  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  aaccccoorrddiinngg  

ttoo  wwiilllliinnggnneessss  

aanndd  eeffffiicciieennccyy..  

TThhee  tteeaamm  

ccoonnssiissttss  ooff  tthhee  

sscchhooooll  pprriinncciippaall  

aanndd  ffoouurr  

tteeaacchheerrss..  

  

TThhee  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  hhaass  bbeeeenn  

ffoorrmmeedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

wwiilllliinnggnneessss  

aanndd  eeffffiicciieennccyy..  

TThhee  tteeaamm  

ccoonnssiissttss  ooff  tthhee  

sscchhooooll  

pprriinncciippaall  aanndd  

ffoouurr  tteeaacchheerrss..  

RReeaaddiinneessss  ((  

lleeaaddeerrsshhiipp,,  

ccoommmmuunniittyy  

ppaarrttnneerrsshhiipp  ,,  

ggeennddeerr  ,,SSDDDDPP))    

TThhee  sscchhooooll  

pprriinncciippaall  hhaass  

nnoott  aatttteennddeedd  

aannyy  ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraamm  

TThhee  sscchhooooll  

pprriinncciippaall  hhaass    

aatttteennddeedd  

ssoommee  ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraammss  

TThhee  sscchhooooll  

pprriinncciippaall  hhaass  

aatttteennddeedd  aallll  

ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraammss  aanndd  

ss//hhee  hhaass  nnoott  

iinnffoorrmmeedd  tthhee  

sscchhooooll  

ccoommmmuunniittyy  

aabboouutt  tthheemm..  

TThhee  sscchhooooll  

pprriinncciippaall  hhaass  

aatttteennddeedd  aallll  

ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraammss  aanndd  

ss//hhee  hhaass    

iinnffoorrmmeedd  tthhee  

sscchhooooll  

ccoommmmuunniittyy  

aabboouutt  tthheemm  

  

TThhee  sscchhooooll  

pprriinncciippaall  hhaass  

aatttteennddeedd  aallll  

ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraammss  aanndd  

sshhee//hhee  hhaass  

iinnffoorrmmeedd  tthhee  

sscchhooooll  

ccoommmmuunniittyy  

aabboouutt  tthheemm..  

HHee//SShhee  hhaass  

ttrraannssffeerrrreedd  

ssuucchh  

kknnoowwlleeddggee  ttoo  

aallll  

ssttaakkeehhoollddeerrss  aatt  

sscchhooooll..  
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SSeellff  rreevviieeww  

((ccoolllleeccttiinngg  ddaattaa  

ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  

ppeerrffoorrmmaannccee  

tthhrroouugghhoouutt  tthhee  

pprrooggrraamm’’ss  

qquueessttiioonnnnaaiirreess..    

SSeellff  rreevviieeww  

hhaass  nnoott  bbeeeenn  

ddoonnee  

SSeellff  rreevviieeww  

hhaass  bbeeeenn  ddoonnee  

wwiitthhoouutt  

ffoolllloowwiinngg  

SSDDDDPP’’ss  

mmeetthhooddoollooggyy    

  

SSeellff  rreevviieeww  hhaass  

bbeeeenn  ddoonnee  

tthhrroouugghh  

ffoolllloowwiinngg  

SSDDDDPP’’ss  

mmeetthhooddoollooggyy  ..IItt  

hhaass  bbeeeenn  

iimmpplleemmeenntteedd  oonn  

tteeaacchheerrss..    

  

SSeellff  rreevviieeww  hhaass  

bbeeeenn  ddoonnee  

tthhrroouugghh  

ffoolllloowwiinngg  

SSDDDDPP’’ss  

mmeetthhooddoollooggyy  ..IItt  

hhaass  bbeeeenn  

iimmpplleemmeenntteedd  oonn  

tteeaacchheerrss  aass  wweellll  

aass  ssttuuddeennttss..    

  

  

SSeellff  rreevviieeww  

hhaass  bbeeeenn  ddoonnee  

tthhrroouugghh  

ffoolllloowwiinngg  

SSDDDDPP’’ss  

mmeetthhooddoollooggyy..  

IItt  hhaass  bbeeeenn  

iimmpplleemmeenntteedd  

oonn  tteeaacchheerrss,,  

ssttuuddeennttss  aass  

wweellll  aass  llooccaall  

ccoommmmuunniittyy..    

PPrriioorriittiizziinngg  

nneeeeddss    
NNeeeeddss  hhaavvee  

nnoott  bbeeeenn  

pprriioorriittiizzeedd    

NNeeeeddss  hhaavvee  

bbeeeenn  

pprriioorriittiizzeedd  

ffrroomm  tthhee  

sscchhooooll  

pprriinncciippaall’’ss  

vviieeww  aanndd  

wwiitthhoouutt  

rreeffeerrrriinngg  ttoo  

tthhee  sseellff  

rreevviieeww  

rreessuullttss..    

NNeeeeddss  hhaavvee  bbeeeenn  

pprriioorriittiizzeedd  bbyy  

lleevveellss  rreessuulltteedd  

ffrroomm  tthhee  sseellff  

rreevviieeww..  PPrriioorriittiieess  

hhaavvee  bbeeeenn  

cchhoosseenn  rraannddoommllyy  

wwiitthhoouutt  rreeffeerrrriinngg  

ttoo  tthhee  lleevveellss..        

NNeeeeddss  hhaavvee  bbeeeenn  

pprriioorriittiizzeedd  bbyy  tthhee  

lleevveellss  rreessuulltteedd  

ffrroomm  rreevviieewwiinngg..  

PPrriioorriittiieess  hhaavvee  

bbeeeenn  cchhoosseenn  

ffrroomm  lleevveellss  11++22  

NNeeeeddss  wweerree  

pprriioorriittiizzeedd  bbyy  

tthhee  lleevveellss  

rreessuulltteedd  ffrroomm  

tthhee  rreevviieeww..  

PPrriioorriittiieess  hhaavvee  

bbeeeenn  cchhoosseenn  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

SSDDDDPP  

ssttaannddaarrddss  

DDeessiiggnniinngg  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  

SScchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  hhaass  nnoott  

bbeeeenn  

ddeessiiggnneedd  

SScchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  hhaass  bbeeeenn  

ddeessiiggnneedd  

wwiitthhoouutt  

rreeffeerrrriinngg  tthhee  

SSDDDDPP  

mmeetthhooddoollooggyy  

SScchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  hhaass  bbeeeenn  

ddeessiiggnneedd  iinn  

ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  

ssoommee  tteeaacchheerrss  

wwhhoo  aarree  nnoott  

nneecceessssaarriillyy  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm..  

  

SScchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  hhaass  bbeeeenn  

ddeessiiggnneedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

SSDDDDPP  

mmeetthhooddoollooggyy  iinn  

ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  

tteeaacchheerrss  wwhhoo  aarree  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm..  

SScchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  hhaass  bbeeeenn  

ddeessiiggnneedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

SSDDDDPP  

mmeetthhooddoollooggyy  iinn  

ccooooppeerraattiioonn  

wwiitthh  tteeaacchheerrss  

wwhhoo  aarree  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  aanndd  ootthheerr  

ccoooorrddiinnaattiinngg  

tteeaammss..  

SShhaarriinngg  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  wwiitthh  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciill  ooff  

sscchhooooll  cclluusstteerrss  

TThhee  ccoouunncciill  

hhaass  nnoott  sseeeenn  

oorr  ssiiggnn  tthhee  

ppllaann  

TThhee  hheeaadd  ooff  

tthhee  ccoouunncciill  

hhaass  sseeeenn  tthhee  

ppllaann  aanndd  

ssiiggnneedd  iitt  

TThhee  mmeemmbbeerrss  ooff  

tthhee  ccoouunncciill  hhaavvee  

sseeeenn  aanndd  ssiiggnneedd  

tthhee  ppllaann  wwiitthhoouutt  

ddiissccuussssiinngg  iitt..  

  

TThhee  mmeemmbbeerrss  ooff  

tthhee  ccoouunncciill  hhaavvee  

sseeeenn  aanndd  ssiiggnneedd  

tthhee  ppllaann  aafftteerr  

ddiissccuussssiinngg  iitt  

TThhee  mmeemmbbeerrss  

ooff  tthhee  ccoouunncciill  

hhaavvee  sseeeenn  aanndd  

ssiiggnneedd  tthhee  ppllaann  

aafftteerr  ddiissccuussssiinngg  

iitt..  TThhee  ccoouunncciill  

hhaass  wwrriitttteenn  

nnootteess  aanndd  sseenndd  

tthheemm  aass  aa  ffeeeedd  

bbaacckk  ttoo  tthhee  

sscchhooooll  

pprriinncciippaall..  
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TTaabbllee  ((3311))::  EEffffiicciieennccyy  ddeeggrreeee  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  pprreeppaarraattiioonn  ffrroomm  

ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  sscchhooooll  lleeaaddeerrsshhiippss,,  bbyy  ddiirreeccttoorraattee  ggrroouupp,,  sseexx  aanndd  ssttaannddaarrdd  

  

SSoouurrccee  ooff  ddaattaa    SScchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  

TThhee  ddeeggrreeee  ooff  

iinnddiiccaattoorrss’’  

eeffffeeccttiivveenneessss//55..  

GGeenneerraall  

ddeeggrreeee    

HHiigghheesstt  ddeeggrreeee  ssttaannddaarrdd  LLoowweesstt  ddeeggrreeee  ssttaannddaarrdd  
MMaalleess’’  

sscchhooooll  
FFeemmaalleess’’  

sscchhooooll  
SSttaannddaarrdd  DDeeggrreeee  SSttaannddaarrdd  DDeeggrreeee  

AAllll  ddiirreeccttoorraatteess  

((ggeenneerraall  ))  
44..22  

““FFoorrmmaattiioonn  ooff  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm””  

44..66  

““SShhaarriinngg  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  wwiitthh  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciill  ooff  

sscchhooooll  

cclluusstteerrss””  

33..44  44..00  44..55  

GGrroouupp  ((11))  33..99  

““FFoorrmmaattiioonn  ooff  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm””  

44..55  

““SShhaarriinngg  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  wwiitthh  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciill  ooff  

sscchhooooll  

cclluusstteerrss””  

33..00  33..66  44..22  

GGrroouupp  ((22))  33..99  

““FFoorrmmaattiioonn  ooff  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm””  

44..44  

““SShhaarriinngg  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  wwiitthh  tthhee  

33..22  44..11  33..77  
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eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciill  ooff  

sscchhooooll  

cclluusstteerrss””  

GGrroouupp  ((33))  44..55  
““CCoommpprreehheennssiivvee  

sseellff--rreevviieeww””    
44..99  

““SShhaarriinngg  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  wwiitthh  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciill  ooff  

sscchhooooll  

cclluusstteerrss””  

33..88  44..33  44..77  

GGrroouupp  ((44))  44..44  ""sseellff--rreevviieeww””    44..77  

““SShhaarriinngg  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  wwiitthh  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciill  ooff  

sscchhooooll  

cclluusstteerrss””  

33..88  44..00  44..77  

GGrroouupp  ((55))  44..22  ““sseellff--rreevviieeww""  44..77  

““SShhaarriinngg  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  wwiitthh  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciill  ooff  

sscchhooooll  cclluusstteerrss  

33..22  33..99  44..55  
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TTaabbllee  ((3311))  sshhoowwss  tthhaatt  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ddeeggrreeee  ffoorr  aallll  ddiirreeccttoorraatteess  wwaass  ((44..22))  eexxcceeeeddiinngg  

tthhee  ttaarrggeett  

DDeeggrreeee  ((44%%--55%%)),,  aanndd  tthhaatt  tthhee  sscchhooooll  ffeemmaalleess''  ddeeggrreeee  wwaass  hhiigghheerr  ((44..55))  tthhaann  tthhee  bbooyyss''  

ddeeggrreeee  ((44..00))..  TThhiiss  sshhoowwss  tthhaatt  ggrroouuppss  ooff  ddiirreeccttoorraatteess  33,,  44  aanndd  55  hhaavvee  mmeett  tthhee  ttaarrggeetteedd  

ddeeggrreeee  ffrroomm  ((44..22))  ttoo  44..55))  wwhhiillee  ggrroouuppss  11  aanndd  22  wweerree  ttoooo  cclloossee  ttoo  tthhee  ttaarrggeetteedd  ddeeggrreeee  

rreeaacchhiinngg  ((33..99))..  

TThhee  ttwwoo  ssttaannddaarrddss;;  tthhee  ““FFoorrmmaattiioonn  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm””  aanndd  ““sseellff--rreevviieeww””  

rreeccoorrddeedd  tthhee  hhiigghheesstt  ggrraaddeess  wwhhiillee  tthhee  ssttaannddaarrdd  ooff  ““SShhaarriinngg  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann  wwiitthh  

tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciill  ooff  sscchhooooll  cclluusstteerrss””  ggoott  tthhee  lloowweesstt..  TThhee  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  

ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  tthheerree  wwaass  nnoott  eennoouugghh  ttiimmee  ttoo  pprreeppaarree  tthheeiirr  ddeevveellooppmmeennttaall  ppllaannss  aanndd  tthhee  

ttoooollss  uusseedd  iinn  sseellff--  rreevviieeww  pprroocceessss  nneeeedd  ttoo  bbee  rreeccoonnssiiddeerreedd..  

IItt  wwaass  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  sseelleecctt  mmeemmbbeerrss  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

tthheeiirr  ccoommppeetteennccyy,,  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  wwoorrkk  aanndd  mmoottiivvaattiioonn..  MMoorreeoovveerr,,  sseellff--rreevviieeww  

qquueessttiioonnnnaaiirreess  sshhoouulldd  bbee  eevvaalluuaatteedd  ttoo  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt  aallll  lleevveellss  ooff  ttaarrggeetteedd  ggrroouuppss  aanndd  

aawwaarreenneessss  ccaammppaaiiggnnss  sshhoouulldd  bbee  hheelldd  bbyy  ddiirreeccttoorraatteess  ffoorr  bbootthh  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  

aanndd  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  wwhheerree  tthheeyy  aarree  iinnttrroodduucceedd  ttoo  tthheeiirr  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess,,  

ddeevveellooppmmeennttaall  ppllaannss  aarree  aaccttiivvaatteedd  aanndd  sscchhooooll  ssttaaffff  iiss  mmoottiivvaatteedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee..  

  

11..11..77  NNuummbbeerr  ooff  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess''  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  pprreeppaarreedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

aapppprroovveedd  mmooddeell  bbyy  SSDDDDPP  

AAllll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ffoorr  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  ggrroouuppss  11,,  22,,  33,,  44  aanndd  55  aanndd  tthheerree  aarree  2288  

ddiirreeccttoorraatteess..  

  

11..11..88  EEffffiicciieennccyy  ddeeggrreeee  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  pprreeppaarraattiioonn  ffrroomm  tthhee  

ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  sscchhooooll  lleeaaddeerrsshhiippss  iinn  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  

TToo  iiddeennttiiffyy  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ddeeggrreeee  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  pprreeppaarraattiioonn,,  tthhee  

eevvaalluuaattiioonn  tteeaamm  hheelldd  ttwwoo  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  ttwwoo  ddiiffffeerreenntt  ssoouurrcceess::  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  

ssuuppeerrvviissoorrss  aanndd  tthhee  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffiinndd  oouutt  tthheeiirr  vviieewwss  

ccoonncceerrnniinngg  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ddeeggrreeee  ooff  tthhee  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  pprreeppaarraattiioonn..  

DDuurriinngg  tthheessee  mmeeeettiinnggss,,  tthhee  rruubbrriicc  ssccaallee  wwhhiicchh  ccoonnssiissttss  ooff  77  ssttaannddaarrddss  wwaass  uusseedd  ttoo  

mmeeaassuurree  tthhiiss  iinnddiiccaattoorr..  TThheessee  ssttaannddaarrddss  ccoovveerreedd  aallll  ssttaaggeess  ooff  tthhee  ppllaannss''  pprreeppaarraattiioonn  

ssttaarrttiinngg  ffrroomm  ddeessiiggnniinngg  ttoo  ssuubbmmiittttiinngg  tthheemm  ttoo  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciill  ooff  tthhee  ddiirreeccttoorraattee..  

TTaabbllee  3322  sshhoowwss  tthhee  rreessuullttss  ooff  ssttaannddaarrddss''  lleevveell  bbyy  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorrss  aanndd  ttaabbllee  3333  

sshhoowwss  tthhee  rreessuullttss  ooff  ssttaannddaarrddss  lleevveellss  bbyy  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss,,  wwhhiillee  tthhee  rreessuullttss  

iinn  ddeettaaiillss  aarree  eexxppllaaiinneedd  iinn  ttaabbllee  3344..  

  

  

  



80 
 

TTaabbllee  ((3322))::  EEffffiicciieennccyy  ddeeggrreeee  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  pprreeppaarraattiioonn  ffrroomm  

ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  sscchhooooll  lleeaaddeerrsshhiippss,,  bbyy  ssttaannddaarrdd  lleevveell  ""eedduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorrss""  

  

IInnddiiccaattoorr  11..11..88  EEffffiicciieennccyy  ddeeggrreeee  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  pprreeppaarraattiioonn  ffrroomm  

ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  sscchhooooll  lleeaaddeerrsshhiippss  iinn  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  

SSttaannddaarrddss  LLeevveell  11  LLeevveell  22  LLeevveell  33  LLeevveell  44  LLeevveell  55  

FFoorrmmaattiioonn  ooff  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  hhaass  nnoott  

bbeeeenn  ffoorrmmeedd  

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee  

tteeaamm  hhaass  

bbeeeenn  ffoorrmmeedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

SSDDDDPP  

rreeqquuiirreemmeennttss..  

TThhee  

ccoooorrddiinnaattiinngg  

tteeaammss  hhaavvee  

nnoott  bbeeeenn  

ffoorrmmeedd..      

TThhee  ddiirreeccttoorraattee  

tteeaamm  hhaass  bbeeeenn  

ffoorrmmeedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

SSDDDDPP  

rreeqquuiirreemmeennttss..  

TThhee  tteeaamm  

ccoooorrddiinnaattiinngg  

mmeemmbbeerrss  hhaavvee  

bbeeeenn  sseelleecctteedd  

bbyy  eeffffiicciieennccyy  

aanndd  

wwiilllliinnggnneessss..    

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee  

tteeaamm  hhaass  

bbeeeenn  ffoorrmmeedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

SSDDDDPP  

rreeqquuiirreemmeennttss..  

TThhee  tteeaamm  

ccoooorrddiinnaattiinngg  

mmeemmbbeerrss  

hhaavvee  bbeeeenn  

sseelleecctteedd  oonnllyy  

bbyy  

eeffffiicciieennccyy..  

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee  

tteeaamm  hhaass  

bbeeeenn  ffoorrmmeedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

SSDDDDPP  

rreeqquuiirreemmeennttss..  

TThhee  tteeaamm  

ccoooorrddiinnaattiinngg  

mmeemmbbeerrss  

hhaavvee  bbeeeenn  

sseelleecctteedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

eeffffiicciieennccyy  

aanndd  

wwiilllliinnggnneessss..  

RReeaaddiinneessss  

((lleeaaddeerrsshhiipp,,  

ccoommmmuunniittyy  

ppaarrttnneerrsshhiipp  ,,  

ggeennddeerr,,  

SSDDDDPP))    

NNoonnee  ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  

mmeemmbbeerrss  

ppaarrttiicciippaattee  

iinn  aannyy  

ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraamm  

MMeemmbbeerrss  ooff  

tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  

ppaarrttiicciippaatteedd  

iinn  rreellaatteedd  

ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraammss  

MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  

ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  

aallll  rreellaatteedd  

ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraammss,,  bbuutt  

tthheeyy  ddiidd  nnoott  

mmaakkee  ootthheerr  

mmeemmbbeerrss  aawwaarree  

ooff  tthhee  pprrooggrraamm  

MMeemmbbeerrss  ooff  

tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  

ppaarrttiicciippaatteedd  

iinn  aallll  rreellaatteedd  

ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraammss,,  

aanndd  tthheeyy  

mmaaddee    ootthheerr  

mmeemmbbeerrss  

aawwaarree  ooff  tthhee  

pprrooggrraamm  

MMeemmbbeerrss  ooff  

tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  

ppaarrttiicciippaatteedd  

iinn  aallll  rreellaatteedd  

ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraammss,,  

tthheeyy  mmaaddee    

ootthheerr  

mmeemmbbeerrss  

aawwaarree  ooff  tthhee  

pprrooggrraamm  aanndd  

ttrraannssffeerrrreedd  

tthhee  iimmppaacctt  ooff  

ttrraaiinniinngg  ttoo  aallll  

ssttaakkeehhoollddeerrss  

iinn  tthhee  

eedduuccaattiioonn  

ddiirreeccttoorraattee  
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IIddeennttiiffyyiinngg  

ddiirreeccttoorraatteess  

sscchhoooollss’’  nneeeeddss  

CCoommmmoonn  ''  

nneeeeddss  wweerree  

nnoott  

iiddeennttiiffiieedd  

DDiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  

eessttiimmaatteedd  

sscchhoooollss''  

ccoommmmoonn  

nneeeeddss  

wwiitthhoouutt  

rreeffeerrrriinngg  ttoo  

sscchhoooollss''  sseellff--

rreevviieeww  ddaattaa    

DDiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  eexxaammiinneedd  

ssaammpplleess  ooff  

sscchhoooollss''  sseellff--

rreevviieeww  ddaattaa  

uuppoonn  wwhhiicchh  

tthheeyy  iiddeennttiiffyy  

ccoommmmoonn  

sscchhoooollss''  nneeeeddss  

  

DDiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  

eexxaammiinneedd  

ssaammpplleess  ooff  

sscchhoooollss''  sseellff--

rreevviieeww  ddaattaa  

uuppoonn  wwhhiicchh  

tthheeyy  iiddeennttiiffyy  

ccoommmmoonn  

sscchhoooollss''  

nneeeeddss  

  

DDiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  

eexxaammiinneedd  

ssaammpplleess  ooff  

sscchhoooollss''  sseellff--

rreevviieeww  ddaattaa  

uuppoonn  wwhhiicchh  

tthheeyy  iiddeennttiiffyy  

ccoommmmoonn  

sscchhoooollss''  

nneeeeddss  iinn  

ccooooppeerraattiioonn  

wwiitthh  tthhee  

DDiivviissiioonn  ooff  

eedduuccaattiioonnaall  

ssuuppeerrvviissiioonn  

SSeellff--rreevviieeww  

wwaass  mmaaddee  ttoo  

iiddeennttiiffyy  

ddiirreeccttoorraattee''ss  

nneeeeddss  

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ddiidd  nnoott  

mmaakkee  tthhee  

sseellff--rreevviieeww  

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee  

mmaaddee  tthhee  

sseellff--rreevviieeww  

wwiitthhoouutt  

iimmpplleemmeennttiinngg  

SSDDDDPP  

mmeetthhooddoollooggyy,,  

aanndd  nneeeeddss  

wweerree  

iiddeennttiiffiieedd  oonn  

tthhee  bbaassiiss  ooff  

tthhee  

ddiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  tthhee  

eexxppeerriieennccee  

TThhee  ddiirreeccttoorraattee  

mmaaddee  tthhee  sseellff--

rreevviieeww  oonn  tthhee  

bbaassiiss  ooff  tthhee  

SSDDDDPP  

mmeetthhooddoollooggyy,,  

aanndd  nneeeeddss  wweerree  

iiddeennttiiffiieedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee    

rreessuullttss  

  

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee  

mmaaddee  tthhee  

sseellff--rreevviieeww  

oonn  tthhee  bbaassiiss  

ooff  tthhee  SSDDDDPP  

mmeetthhooddoollooggyy  

bbuutt  

iimmpplleemmeenntteedd  

iitt  oonn  sscchhooooll  

pprriinncciippaallss  

aanndd  

ddiirreeccttoorraattee''ss  

ssttaaffff  oonnllyy,,  

aanndd  nneeeeddss  

wweerree  

iiddeennttiiffiieedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

tthhee    rreessuullttss  

  

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee  

mmaaddee  tthhee  

sseellff--rreevviieeww  

oonn  tthhee  bbaassiiss  

ooff  tthhee  SSDDDDPP  

mmeetthhooddoollooggyy  

bbuutt  

iimmpplleemmeenntteedd  

iitt  oonn  sscchhooooll  

pprriinncciippaallss  

,,ddiirreeccttoorraattee''ss  

ssttaaffff  aanndd  

mmeemmbbeerrss  ooff  

tthhee  llooccaall  

ccoommmmuunniittyy,,  

aanndd  nneeeeddss  

wweerree  

iiddeennttiiffiieedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

tthhee    rreessuullttss  

CCaatteeggoorriizziinngg  

nneeeeddss  aanndd  

iiddeennttiiffyyiinngg  

pprriioorriittiieess  

NNeeeeddss  wweerree  

nnoott  

ccaatteeggoorriizzeedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

tthheeiirr  pprriioorriittyy  

NNeeeeddss  wweerree  

ccaatteeggoorriizzeedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

tthheeiirr  pprriioorriittyy  

ffrroomm  tthhee  

ppeerrssppeeccttiivvee  

ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  wwiitthhoouutt  

aabbiiddiinngg  ttoo  tthhee  

sseellff--rreevviieeww  

NNeeeeddss  wweerree  

ccaatteeggoorriizzeedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

tthheeiirr  pprriioorriittyy  

ffrroomm  tthhee  

ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  

tthhee  ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  bbyyttee  sseellff--

rreevviieeww  rreessuullttss,,  

bbuutt  pprriioorriittiieess  

wweerree  iiddeennttiiffiieedd  

NNeeeeddss  wweerree  

ccaatteeggoorriizzeedd  

bbyy  tthhee  sseellff--

rreevviieeww  

rreessuullttss,,  aanndd  

pprriioorriittiieess  

wweerree  

iiddeennttiiffiieedd  

wwiitthh  

aabbiiddaannccee  ttoo  

aapppprroovveedd  

lleevveellss  ((11++22))  

NNeeeeddss  wweerree  

ccaatteeggoorriizzeedd  

bbyy  tthhee  sseellff--

rreevviieeww  

rreessuullttss,,  aanndd  

pprriioorriittiieess  

wweerree  

iiddeennttiiffiieedd  

wwiitthh  

aabbiiddaannccee  ttoo  

aapppprroovveedd  

ssttaannddaarrddss  bbyy  
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rreessuullttss  rraannddoommllyy  

wwiitthhoouutt  

aabbiiddaannccee  ttoo  

aapppprroovveedd  lleevveellss  

  tthhee  SSDDDDPP  

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  wwaass  

ddeevveellooppeedd  

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  wwaass  nnoott  

ddeevveellooppeedd  

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  wwaass  

ddeevveellooppeedd  

wwiitthhoouutt  

aabbiiddaannccee  ttoo  

SSDDDDPP  

mmeetthhooddoollooggyy  

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  wwaass  

ddeevveellooppeedd  wwiitthh  

ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  

ssoommee  mmeemmbbeerrss  

ooff  tthhee  eedduuccaattiioonn  

ddiirreeccttoorraattee  

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  wwaass  

ddeevveellooppeedd  

wwiitthh  

ppaarrttiicciippaattiioonn  

ooff  aallll  

mmeemmbbeerrss  ooff  

tthhee  eedduuccaattiioonn  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  wwaass  

ddeevveellooppeedd  

wwiitthh  

ppaarrttiicciippaattiioonn  

ooff  aallll  

mmeemmbbeerrss  ooff  

tthhee  eedduuccaattiioonn  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  aanndd  

ddoommaaiinnss''  

tteeaamm  

ccoooorrddiinnaattoorrss    

SShhaarriinngg  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  wwiitthh  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  

ccoouunncciill  

TThhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciill  wwaass  

nnoott  

iinnffoorrmmeedd  ooff  

tthhee  

ddiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  nnoorr  iittss  

cchhaaiirrmmaann  

ssiiggnneedd  iitt  

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  wwaass  

eennddoorrsseedd  aanndd  

ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciill  

cchhaaiirrmmaann  

wwhhoo  wwaass  

iinnffoorrmmeedd  ooff  iitt  

pprreevviioouussllyy  

TThhee  ccoouunncciill  

wwaass  iinnffoorrmmeedd  

ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann,,  iittss  

cchhaaiirrmmaann  

eennddoorrsseedd  aanndd  

ssiiggnneedd  iitt  

wwiitthhoouutt  

ddiissccuussssiioonn  

TThhee  ccoouunncciill  

wwaass  iinnffoorrmmeedd  

ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann,,  iittss  

cchhaaiirrmmaann  

eennddoorrsseedd  aanndd  

ssiiggnneedd  iitt  

wwiitthhoouutt  

ddiissccuussssiioonn  

TThhee  ccoouunncciill  

wwaass  iinnffoorrmmeedd  

ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann,,  iittss  

cchhaaiirrmmaann  

eennddoorrsseedd  aanndd  

ssiiggnneedd  iitt  

wwiitthhoouutt  

ddiissccuussssiioonn,,  

aanndd  rreemmaarrkkss  

wweerree  

ddooccuummeenntteedd  

bbyy  tthhee  

ccoouunncciill  

bbeessiiddeess  

pprroovviiddiinngg  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

wwiitthh  wwrriitttteenn  

ffeeeeddbbaacckk..  
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TTaabbllee  ((3333))::  EEffffiicciieennccyy  ddeeggrreeee  ooff  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  pprreeppaarraattiioonn  ffrroomm  

ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  sscchhooooll  lleeaaddeerrsshhiippss,,  bbyy  ssttaannddaarrdd  lleevveell  ""ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm""  

IInnddiiccaattoorr  11..11..88::  EEffffiicciieennccyy  ddeeggrreeee  ooff  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  pprreeppaarraattiioonn  ffrroomm  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  

sscchhooooll  lleeaaddeerrsshhiippss  

SSttaannddaarrddss  LLeevveell    ll  LLeevveell  22  LLeevveell  33  LLeevveell  44  

  
LLeevveell  55  

TThhee  ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  

wwaass  ffoorrmmeedd  

TThhee  ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  wwaass  nnoott  

ffoorrmmeedd  

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  wwaass  

ffoorrmmeedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

SSDDDDPP  

rreeqquuiirreemmeennttss,,  

bbuutt  tthhee  

ddoommaaiinnss''  

tteeaamm  

ccoooorrddiinnaattoorrss  

wweerree  nnoott  

ffoorrmmeedd  

  

TThhee  ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  wwaass  

ffoorrmmeedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

SSDDDDPP  

rreeqquuiirreemmeenntt,,  

aanndd  tthhee  

ddoommaaiinnss''  tteeaamm  

ccoooorrddiinnaattoorrss  

wweerree  ffoorrmmeedd  

wwiitthhoouutt  ttaakkiinngg  

iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  

ssttaannddaarrddss  ooff  

wwiilllliinnggnneessss  aanndd  

ccoommppeetteennccyy  

  

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  wwaass  

ffoorrmmeedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

SSDDDDPP  

rreeqquuiirreemmeennttss,,  

aanndd  tthhee  

ddoommaaiinnss''  

tteeaamm  

ccoooorrddiinnaattoorrss  

wweerree  ffoorrmmeedd  

ttaakkiinngg  iinnttoo  

aaccccoouunntt  tthhee  

ssttaannddaarrdd  ooff  

ccoommppeetteennccyy  

oonnllyy  

  

TThhee  ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  wwaass  

ffoorrmmeedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

SSDDDDPP  

rreeqquuiirreemmeennttss,,  

aanndd  tthhee  

ddoommaaiinnss''  tteeaamm  

ccoooorrddiinnaattoorrss  

wweerree  ffoorrmmeedd  

ttaakkiinngg  iinnttoo  

aaccccoouunntt  tthhee  

ssttaannddaarrddss  ooff  

wwiilllliinnggnneessss  aanndd  

ccoommppeetteennccyy    

RReeaaddiinneessss((lleeaaddeerrsshhiipp,,  

ccoommmmuunniittyy  

ppaarrttnneerrsshhiipp,,  ggeennddeerr  

aanndd  SSDDDDPP))  

NNoonnee  ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  mmeemmbbeerrss  

MMeemmbbeerrss  ooff  

tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  

MMeemmbbeerrss  ooff  

tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  
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  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  

aannyy  ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraamm  

tteeaamm  

ppaarrttiicciippaatteedd  

iinn  ssoommee  

rreellaatteedd  

ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraammss  

ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  

aallll  rreellaatteedd  

ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraammss,,  bbuutt  

tthheeyy  ddiidd  nnoott  

mmaakkee  ootthheerr  

mmeemmbbeerrss  aawwaarree  

ooff  tthhee  pprrooggrraamm  

tteeaammss  

ppaarrttiicciippaatteedd  

iinn  aallll  rreellaatteedd  

ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraammss,,  

aanndd  tthheeyy  

mmaaddee    ootthheerr  

mmeemmbbeerrss  

aawwaarree  ooff  tthhee  

pprrooggrraamm  

ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  

aallll  rreellaatteedd  

ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraammss,,  tthheeyy  

mmaaddee    ootthheerr  

mmeemmbbeerrss  aawwaarree  

ooff  tthhee  pprrooggrraamm  

aanndd  ttrraannssffeerrrreedd  

tthhee  iimmppaacctt  ooff  

ttrraaiinniinngg  ttoo  aallll  

ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  

tthhee  eedduuccaattiioonn  

ddiirreeccttoorraattee  

IIddeennttiiffyyiinngg  

ddiirreeccttoorraatteess  ccoommmmoonn  

sscchhoooollss’’  nneeeeddss  

CCoommmmoonn  

sscchhoooollss''  nneeeeddss  

wweerree  nnoott  

iiddeennttiiffiieedd  

DDiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  

eessttiimmaatteedd  

sscchhoooollss''  

ccoommmmoonn  

nneeeeddss  

wwiitthhoouutt  

rreeffeerrrriinngg  ttoo  

sscchhoooollss''  sseellff--

rreevviieeww  ddaattaa  

DDiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  eexxaammiinneedd  

ssaammpplleess  ooff  

sscchhoooollss''  sseellff--

rreevviieeww  ddaattaa  

uuppoonn  wwhhiicchh  

tthheeyy  iiddeennttiiffyy  

ccoommmmoonn  

sscchhoooollss''  nneeeeddss  

  

DDiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  

eexxaammiinneedd  

ssaammpplleess  ooff  

sscchhoooollss''  sseellff--

rreevviieeww  ddaattaa  

uuppoonn  wwhhiicchh  

tthheeyy  iiddeennttiiffyy  

ccoommmmoonn  

sscchhoooollss''  

nneeeeddss  

  

DDiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  eexxaammiinneedd  

ssaammpplleess  ooff  

sscchhoooollss''  sseellff--

rreevviieeww  ddaattaa  

uuppoonn  wwhhiicchh  

tthheeyy  iiddeennttiiffyy  

ccoommmmoonn  

sscchhoooollss''  nneeeeddss  

iinn  ccooooppeerraattiioonn  

wwiitthh  tthhee  

DDiivviissiioonn  ooff  

eedduuccaattiioonnaall  

ssuuppeerrvviissiioonn  

SSeellff--rreevviieeww  wwaass  

mmaaddee  ttoo  iiddeennttiiffyy  

ddiirreeccttoorraattee''ss  nneeeeddss  

TThhee  ddiirreeccttoorraattee  

ddiidd  nnoott  mmaakkee  

tthhee  sseellff--rreevviieeww  

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee  

mmaaddee  tthhee  

sseellff--rreevviieeww  

wwiitthhoouutt  

iimmpplleemmeennttiinngg  

SSDDDDPP  

mmeetthhooddoollooggyy,,  

aanndd  nneeeeddss  

wweerree  

iiddeennttiiffiieedd  oonn  

tthhee  bbaassiiss  ooff  

tthhee  

ddiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  tthhee  

eexxppeerriieennccee  

TThhee  ddiirreeccttoorraattee  

mmaaddee  tthhee  sseellff--

rreevviieeww  oonn  tthhee  

bbaassiiss  ooff  tthhee  

SSDDDDPP  

mmeetthhooddoollooggyy,,  

aanndd  nneeeeddss  wweerree  

iiddeennttiiffiieedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee    

rreessuullttss  

  

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee  

mmaaddee  tthhee  

sseellff--rreevviieeww  

oonn  tthhee  bbaassiiss  

ooff  tthhee  SSDDDDPP  

mmeetthhooddoollooggyy  

bbuutt  

iimmpplleemmeenntteedd  

iitt  oonn  sscchhooooll  

pprriinncciippaallss  

aanndd  

ddiirreeccttoorraattee''ss  

ssttaaffff  oonnllyy,,  

aanndd  nneeeeddss  

wweerree  

iiddeennttiiffiieedd  bbyy  

tthhee    rreessuullttss  

  

TThhee  ddiirreeccttoorraattee  

mmaaddee  tthhee  sseellff--

rreevviieeww  oonn  tthhee  

bbaassiiss  ooff  tthhee  

SSDDDDPP  

mmeetthhooddoollooggyy  

bbuutt  

iimmpplleemmeenntteedd  iitt  

oonn  sscchhooooll  

pprriinncciippaallss  

,,ddiirreeccttoorraattee''ss  

ssttaaffff  aanndd  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

llooccaall  

ccoommmmuunniittyy,,  aanndd  

nneeeeddss  wweerree  

iiddeennttiiffiieedd  bbyy  tthhee    

rreessuullttss  

CCaatteeggoorriizziinngg  nneeeeddss  

aanndd  iiddeennttiiffyyiinngg  

pprriioorriittiieess  

NNeeeeddss  wweerree  

nnoott  ccaatteeggoorriizzeedd  

bbyy  tthheeiirr  

NNeeeeddss  wweerree  

ccaatteeggoorriizzeedd  

bbyy  tthheeiirr  

NNeeeeddss  wweerree  

ccaatteeggoorriizzeedd  bbyy  

tthheeiirr  pprriioorriittyy  

NNeeeeddss  wweerree  

ccaatteeggoorriizzeedd  

bbyyttee  sseellff--

NNeeeeddss  wweerree  

ccaatteeggoorriizzeedd  bbyy  

tthhee  sseellff--rreevviieeww  
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pprriioorriittyy  pprriioorriittyy  ffrroomm  

tthhee  

ppeerrssppeeccttiivvee  

ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  wwiitthhoouutt  

aabbiiddiinngg  ttoo  tthhee  

sseellff--rreevviieeww  

rreessuullttss  

ffrroomm  tthhee  

ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  

tthhee  ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  bbyyttee  sseellff--

rreevviieeww  rreessuullttss,,  

bbuutt  pprriioorriittiieess  

wweerree  iiddeennttiiffiieedd  

rraannddoommllyy  

wwiitthhoouutt  

aabbiiddaannccee  ttoo  

aapppprroovveedd  lleevveellss  

rreevviieeww  

rreessuullttss,,  aanndd  

pprriioorriittiieess  

wweerree  

iiddeennttiiffiieedd  

wwiitthh  

aabbiiddaannccee  ttoo  

aapppprroovveedd  

lleevveellss  ((11++22))  

  

  

rreessuullttss,,  aanndd  

pprriioorriittiieess  wweerree  

iiddeennttiiffiieedd  wwiitthh  

aabbiiddaannccee  ttoo  

aapppprroovveedd  

ssttaannddaarrddss  bbyy  tthhee  

SSDDDDPP  

TThhee  ddiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann  

wwaass  ddeevveellooppeedd  

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  wwaass  nnoott  

ddeevveellooppeedd  

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  wwaass  

ddeevveellooppeedd  

wwiitthhoouutt  

aabbiiddaannccee  ttoo  

SSDDDDPP  

mmeetthhooddoollooggyy  

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  wwaass  

ddeevveellooppeedd  wwiitthh  

ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  

ssoommee  mmeemmbbeerrss  

ooff  tthhee  eedduuccaattiioonn  

ddiirreeccttoorraattee  

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  wwaass  

ddeevveellooppeedd  

wwiitthh  

ppaarrttiicciippaattiioonn  

ooff  aallll  

mmeemmbbeerrss  ooff  

tthhee  eedduuccaattiioonn  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  wwaass  

ddeevveellooppeedd  wwiitthh  

ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  

aallll  mmeemmbbeerrss  ooff  

tthhee  eedduuccaattiioonn  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  aanndd  

ddoommaaiinnss''  tteeaamm  

ccoooorrddiinnaattoorrss    

SShhaarriinngg  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann  

wwiitthh  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciill  

TThhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciill  wwaass  

nnoott  iinnffoorrmmeedd  

ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  nnoorr  iittss  

cchhaaiirrmmaann  

ssiiggnneedd  iitt  

TThhee  

ddiirreeccttoorraattee''ss  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  wwaass  

eennddoorrsseedd  aanndd  

ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciill  

cchhaaiirrmmaann  

wwhhoo  wwaass  

iinnffoorrmmeedd  ooff  iitt  

pprreevviioouussllyy  

TThhee  ccoouunncciill  

wwaass  iinnffoorrmmeedd  

ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann,,  iittss  

cchhaaiirrmmaann  

eennddoorrsseedd  aanndd  

ssiiggnneedd  iitt  

wwiitthhoouutt  

ddiissccuussssiioonn  

TThhee  ccoouunncciill  

wwaass  iinnffoorrmmeedd  

ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann,,  iittss  

cchhaaiirrmmaann  

eennddoorrsseedd  aanndd  

ssiiggnneedd  iitt  

wwiitthhoouutt  

ddiissccuussssiioonn  

TThhee  ccoouunncciill  wwaass  

iinnffoorrmmeedd  ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann,,  iittss  

cchhaaiirrmmaann  

eennddoorrsseedd  aanndd  

ssiiggnneedd  iitt  

wwiitthhoouutt  

ddiissccuussssiioonn,,  aanndd  

rreemmaarrkkss  wweerree  

ddooccuummeenntteedd  bbyy  

tthhee  ccoouunncciill  

bbeessiiddeess  

pprroovviiddiinngg  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  wwiitthh  

wwrriitttteenn  

ffeeeeddbbaacckk..  
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TTaabbllee  ((3344))::  EEffffiicciieennccyy  ddeeggrreeee  ooff  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  pprreeppaarraattiioonn  ffrroomm  

ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  sscchhooooll  lleeaaddeerrsshhiippss,,  bbyy  ddiirreeccttoorraattee  ggrroouupp  aanndd  ssoouurrccee  ooff  ddaattaa  

  

SSoouurrccee  ooff  ddaattaa  DDiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  EEdduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorrss  

IInnddiiccaattoorr  eeffffiicciieennccyy  ddeeggrreeee  DDeeggrreeee  DDeeggrreeee  

AAllll  ddiirreeccttoorraatteess  44..44  33..55  

GGrroouupp  11  44..22  33..44  

GGrroouupp  22  44..33  44..33  

GGrroouupp  33  44..33  33..66  

GGrroouupp  44  44..77  33..44  
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WWhheenn  tthhee  rruubbrriicc  ssccaallee  wwaass  aapppplliieedd  ffoorr  tthhiiss  iinnddiiccaattoorr,,  ttaabbllee  ((3344))  sshhoowwss  tthhaatt,,  tthhee  

eeffffiicciieennccyy  ggrraaddee  eessttiimmaatteedd  bbyy  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorrss  wwaass  lloowweerr  tthhaann  tthhaatt  ggrraaddee  ggiivveenn  

bbyy  tthhee  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  ssccoorriinngg    ((33..55))  aanndd  ((44..44))  rreessppeeccttiivveellyy  

TThhee  rreeaassoonn  bbeehhiinndd  tthhiiss  iiss  tthhaatt  tthhee  ssuuppeerrvviissoorrss  ddoo  nnoott  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss''  pprreeppaarraattiioonn  aalltthhoouugghh  ssoommee  ooff  tthheemm  ttaakkee  ppaarrtt  iinn  tthhee  SSDDDDPP  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss..  

HHoowweevveerr,,  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aallll  ssttaaggeess  ooff  SSDDDDPP,,  ssoo  tthheeyy  aarree  

mmoorree  ccoommppeetteenntt  iinn  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  pprroocceessss  wwhheerree  tthheeyy  ppeerrffoorrmm  tthhiiss  ttaasskk  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  aa  

ddeeeepp  aanndd  ccoommpprreehheennssiivvee  wwaayy..    IItt  iiss  aallssoo  pprroobbaabbllee  tthhaatt  ssuuppeerrvviissoorrss''  eevvaalluuaattiioonn  mmiigghhtt  bbee  

tthhee  rreessuulltt  ooff  tthheeiirr  rreelluuccttaannccee  ttoo  tthheeiirr  nneeww  rroollee  aassssiiggnneedd  ttoo  tthheemm  bbyy  tthhee  SSPPPPDD    

RReeggaarrddiinngg  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss,,  iitt  iiss  iimmppeerraattiivvee  ttoo  rreevviieeww  tthhee  iitteemmss  ooff  sseellff--rreevviieeww  

qquueessttiioonnnnaaiirreess  ttoo  bbee  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  ttaasskkss  ooff  ddiiffffeerreenntt  jjoobb  ppoossiittiioonnss  aanndd  ddeessccrriippttiioonnss..  

IItt  wwaass  aallssoo  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  aaccttiivvaattee  tthhee  rroollee  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss  iinn  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  

  

11..11..99  PPeerrcceennttaaggee  ooff  aapppplliieedd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ffrroomm  oovveerraallll  rreessuullttss  ccoonncclluuddeedd  ffrroomm  

tthhee  SSDDDDPP  rreevviieeww  pprroocceesssseess..  

  

TThhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aapppplliieedd  aanndd  rreessuullttiinngg  ffrroomm  rreevviieewwss  ffoorr  SSDDDDPP  

rreeaacchheedd  6655%%..  RReeccoommmmeennddaattiioonnss  wweerree  aass  ffoolllloowwss::    

AA))  OOvveerraallll  rreevviieeww  ffoorr  tthhee  mmeetthhooddoollooggyy  ooff  tthhee  pprrooggrraamm..  

  AA  rreevviieeww  ffoorr  tthhee  iinnddiiccaattoorrss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  aaccttiivvee  sscchhooooll  wwaass  mmaaddee  aanndd  iinnddiiccaattoorrss  

wweerree  mmiinniimmiizzeedd  iinn  nnuummbbeerr  ddoowwnn  ffrroomm  3399  ttoo  2200  wwiitthh  aann  iinntteennssiivvee  ffooccuuss  oonn  bbeetttteerr  

ssttuuddeenntt  lleeaarrnniinngg  pprroocceessss  aanndd  ddeevveellooppiinngg  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  ttoooollss  ttoo  bbee  oonnllyy  tthhrreeee  oonneess..    

  AA  rreevviieeww  ffoorr  SSDDDDPP  ccoonncceerrnniinngg  iittss  ttoooollss  aanndd  iinnddiiccaattoorrss..  

  AA  rreevviieeww  ffoorr  ttrraaiinniinngg  gguuiiddeess  oorr  mmaannuuaallss  aanndd  tthhee  pprroocceessss  ooff  tthheeiirr  uuppddaattiinngg  hhaass  bbeeeenn  

aaccccoommpplliisshheedd..    

BB))  EEssttaabblliisshhiinngg  ooff  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ssyysstteemm..  

  AA  tteeaamm  wwaass  ffoorrmmeedd..  TThhee  tteeaammss  ccoonnssiisstteedd  ooff  aa  mmaannaaggeerr  ooff  aa  mmaannaaggiinngg  

ddiirreeccttoorraattee,,  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorr,,  ffiieelldd  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorr,,  sscchhooooll  pprriinncciippaall,,  

MMooEE  ddiirreeccttoorr,,  ddeeppuuttyy  mmaannaaggeerr  ooff  SSDDDDPP  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  eexxppeerrtt..  

CC))    EEnnhhaanncciinngg  ddeecceennttrraalliizzaattiioonn  

  IImmpplleemmeennttiinngg  aanndd  ddiisssseemmiinnaattiinngg  tthhee  ddiirreeccttiivveess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ooff  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  aass  wweellll  aass  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss..  

  IImmpplleemmeennttiinngg  tthhee  ddiirreeccttiivveess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  tthhaatt  ffaacciilliittaattee  tthhee  pprroocceessss  ooff  

rreecceeiivviinngg  ddoonnaattiioonnss  aanndd  ggrraannttss  ffrroomm  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  aanndd  ootthheerr  oorrggaanniizzaattiioonnss..  

  

DDiirreecctt  RReessuulltt  11..22  

AA  ssyysstteemm  ooff  rreessppoonnssiivvee  ppoolliicciieess  ffoorr  sscchhooooll  aanndd  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess''  nneeeeddss  aanndd  

ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthheeiirr  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  aanndd  aapppprroovveedd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  mmeecchhaanniissmmss  

((AAccccoouunnttaabbiilliittyy))  

IInnddiiccaattoorrss::  
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22..11..11  DDeeggrreeee  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss''  ssaattiissffaaccttiioonn  wwiitthh  tthhee  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  rreeppoorrttss  

oonn  SSDDDDPP..  

22..11..22  DDeeggrreeee  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss''  ssaattiissffaaccttiioonn  wwiitthh  tthhee  MMooEE  ppoolliicciieess  ssyysstteemm  rreellaattiinngg  ttoo  

SSDDDDPP..  

22..11..33  DDeeggrreeee  ooff  bbeenneeffiitt  ffrroomm  tthhee  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  rreellaattiinngg  

ttoo  ccoonnttiinnuuoouuss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  SSDDDDPP..    

  

11..11..22  DDeeggrreeee  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss''  ssaattiissffaaccttiioonn  wwiitthh  tthhee  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  

rreeppoorrttss  oonn  SSDDDDPP::  

AAss  eexxppllaaiinneedd  iinn  22..22..11  tthhee  DDiivviissiioonn  ooff  MMoonniittoorriinngg  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn//MMaannaaggiinngg  

DDiirreeccttoorraattee  ooff  PPllaannnniinngg  aanndd  EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  ddeessiiggnneedd  tthhee  SSDDDDPP  ggeenneerraall  

ffrraammeewwoorrkk  iinn  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorraattee  ooff  EEdduuccaattiioonnaall  TTrraaiinniinngg  

CCeennttrree..  IItt  aallssoo  sseett  ssoommee  aaccttiivviittiieess  iinncclluuddiinngg  MM&&EE  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  tthhrroouugghh  hhoollddiinngg  

ttrraaiinniinngg  wwoorrkksshhooppss  aanndd  ccoolllleeccttiinngg  ddaattaa  oonn  sseelleecctteedd  iinnddiiccaattoorrss  ttoo  pprreeppaarree  iittss  sseeccoonndd  MM&&EE  

rreeppoorrtt  oonn  SSDDDDPP..  TThhee  DDiivviissiioonn  wwiillll  ccoonndduucctt  aa  ssttuuddyy  oonn  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  

ttaarrggeetteedd  ggrroouuppss  aafftteerr  iissssuuiinngg  tthhee  sseeccoonndd  MM&&EE  rreeppoorrtt  oonn  SSDDDDPP  iinn  tthhee  llaasstt  qquuaarrtteerr  ooff  

22001144..  

IItt  iiss  wwoorrtthh  mmeennttiioonniinngg  tthhaatt  tthhee  DDiivviissiioonn  ffaacceess  ssoommee  ddiiffffiiccuullttiieess  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  llaacckk  

ooff  qquuaalliiffiieedd  ssttaaffff,,  lliimmiitteedd  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  llaacckk  ooff  ffuullll--ttiimmee  

ccoooorrddiinnaattoorrss  iinn  tthhee  ffiieelldd  ttoo  wwoorrkk  oonn  tthhee  ttaasskkss  ooff  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn..  

22..11..22  DDeeggrreeee  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss''  ssaattiissffaaccttiioonn  wwiitthh  tthhee  MMooEE  ppoolliicciieess  ssyysstteemm  rreellaattiinngg  

ttoo  SSDDDDPP  

TThhee  ccoommmmiitttteeee  ooff  ppoolliicciieess  aanndd  ppllaannnniinngg  wwhhiicchh  wwaass  ffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  iinn  

SSeepptteemmbbeerr  22001111  ((ccoommpprriissiinngg  mmeemmbbeerrss  ffrroomm  tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorraattee  ooff  PPllaannnniinngg  aanndd  

EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  aanndd  tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorraattee  ooff  EEdduuccaattiioonnaall  TTrraaiinniinngg  CCeennttrree))  

rreevviieewweedd  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ppoolliiccyy  ddooccuummeenntt  ggeenneerraall  ffrraammeewwoorrkk  ttoo  iiddeennttiiffyy  ppoolliicciieess  

ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  SSDDDDPP..  IItt  aallssoo  ssuubbmmiitttteedd  iittss  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  oonn  rreeqquuiirreedd  pprroocceedduurraall  

ppoolliicciieess  ttoo  bbee  iinnttrroodduucceedd  oorr  mmooddiiffiieedd  ttoo  eennssuurree  tthhee  SSDDDDPP  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn  aanndd  

ssuussttaaiinnaabbiilliittyy..  

TThhiiss  iinnddiiccaattoorr  wwiillll  bbee  mmeeaassuurreedd  aafftteerr  aapppprroovvaall  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  uuppddaatteedd  

eedduuccaattiioonnaall  ppoolliiccyy  ggeenneerraall  ffrraammeewwoorrkk..    

33..11..22::  DDeeggrreeee  ooff  bbeenneeffiitt  ffrroomm  tthhee  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  

rreellaattiinngg  ttoo  ccoonnttiinnuuoouuss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  SSDDDDPP  

TThhiiss  iinnddiiccaattoorr  wwiillll  bbee  mmeeaassuurreedd  aafftteerr  iissssuuaannccee  ooff  tthhee  sseeccoonndd  MM&&EE  rreeppoorrtt  iinn  tthhee  llaasstt  

qquuaarrtteerr  ooff  22001144..  

  

DDiirreecctt  RReessuulltt  22..22::  IInnccrreeaassee  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  

MMiinniissttrryy  ttoo  ssuuppppoorrtt  sscchhooooll  aanndd  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  iimmpplleemmeennttaattiioonn  
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IInnddiiccaattoorrss  

11..11..11  PPeerrcceennttaaggee  ooff  sscchhoooollss  aanndd  ddiirreeccttoorraatteess  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  aanndd  aaccttiivviittiieess''  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  tthhrroouugghh  MMooEE  ffiinnaanncciinngg..  

11..11..22  AAmmoouunntt  ooff  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  aallllooccaatteedd  bbyy  MMooee''ss  aannnnuuaall  bbuuddggeett  ttoo  ffiinnaannccee  

sscchhooooll  aanndd  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  

11..11..33  NNuummbbeerr  ooff  sscchhoooollss  aanndd  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  tthhaatt  rreecceeiivveedd  ggrraannttss  ffrroomm  MMooEE  

aannnnuuaall  bbuuddggeett..  

  

11..22..22  PPeerrcceennttaaggee  ooff  sscchhoooollss  aanndd  ddiirreeccttoorraatteess  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  aanndd    aaccttiivviittiieess''  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  tthhrroouugghh  MMooEE  ffiinnaanncciinngg  

EEvvaalluuaattiioonn  tteeaammss  ccoonndduucctteedd  iinntteennssiivvee  ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh  aa  ssaammppllee  ccoommpprriissiinngg  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  aammoouunnttiinngg  ssiixx  tteeaammss  ffrroomm  ssiixx  ddiiffffeerreenntt  sscchhoooollss  ttaakkeenn  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  

eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  tthhaatt  rreecceeiivveedd  ffiinnaanncciiaall  ggrraannttss  ffoorr  tthhee  MMiinniissttrryy..  TThhoossee  ggrraannttss  wweerree  

aallllooccaatteedd  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  ppllaannss  aanndd  tthheeiirr  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  TThhee  nnuummbbeerr  ooff  

tthhoossee  ddiirreeccttoorraatteess  rreecceeiivviinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  iiss  1111  bbeelloonnggiinngg  ttoo  ggrroouupp  11  aanndd  22..  TThhee  

sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  hhaass  bbeeeenn  aasskkeedd  ttoo  pprreesseenntt  eexxaammpplleess  oonn  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  

pprroocceedduurraall  ppllaannss  tthhrroouugghh  uuttiilliizziinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ggrraannttss  rreecceeiivveedd  ffrroomm  tthhee  mmiinniissttrryy..  TThheeyy  

aallssoo  hhiigghhlliigghhtteedd  ssoommee  cchhaalllleennggeess  aanndd  oobbssttaacclleess  tthhaatt  kkeeeepp  ccoonnffrroonnttiinngg  tthheemm  dduurriinngg  

wwoorrkk..  EEvvaalluuaattoorrss  aasssseesssseedd  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  aaccttiivviittiieess  tthhrroouugghh  ccoommppaarriinngg  tthhee  

nnuummbbeerr  ooff  tthhee  aaccttuuaall  iimmpplleemmeenntteedd  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  eemmppllooyy  oorr  uuttiilliizzee  ggrraannttss  ttoo  tthhee  ttoottaall  

nnuummbbeerr  ooff  tthhee  ppllaannnneedd  aaccttiivviittiieess..  TTaabbllee  3355  sshhoowwss  tthhee  lleevveell  ooff  tthhee  iimmpplleemmeenntteedd  

aaccttiivviittiieess  tthhaatt  uuttiilliizzee  ggrraannttss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  wwhheerreeaass  ttaabbllee  3366  

sshhoowwss  rreessuullttss  iinn  ddeettaaiillss..  

TTaabbllee  ((3355))::  TThhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  aaccttiivviittiieess  rreellaatteedd  ttoo  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ffoorr  sscchhoooollss  aanndd  

ddiirreeccttoorraatteess  iimmpplleemmeenntteedd  tthhrroouugghh  uuttiilliizziinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  

mmiinniissttrryy--  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm--  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm..  

IInnddiiccaattoorr  22..22..11::  TThhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  aaccttiivviittiieess  rreellaatteedd  ttoo  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ffoorr  sscchhoooollss  aanndd  

ddiirreeccttoorraatteess  iimmpplleemmeenntteedd  tthhrroouugghh  uuttiilliizziinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  mmiinniissttrryy--  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm--  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm..  

SSttaannddaarrdd  LLeevveell  11  LLeevveell  22  LLeevveell  33  LLeevveell  44  LLeevveell  55  

TThhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  

pprroocceedduurreess//aaccttiivviittiieess  mmeennttiioonneedd  

iinn  tthhee  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann  

wwhhiicchh  wwaass  iimmpplleemmeenntteedd  aanndd    

ffuunnddeedd  tthhee  ggrraanntt  pprroovviiddeedd  ffoorr  

MMooee  aaggaaiinnsstt  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  

aaccttiivviittiieess  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd    

00--2200%%  2211--4400%%  4411--6600%%  6611--8800%%  8811--110000%%  

TThhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  

pprroocceedduurreess//aaccttiivviittiieess  mmeennttiioonneedd  

iinn  tthhee  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  wwhhiicchh  wwaass  iimmpplleemmeenntteedd  

aanndd    ffuunnddeedd  tthhee  ggrraanntt  pprroovviiddeedd  

ffoorr  MMooEE  aaggaaiinnsstt  tthhee  ttoottaall  

nnuummbbeerr  ooff  aaccttiivviittiieess  ttoo  bbee  

iimmpplleemmeenntteedd      

00--2200%%  2211--4400%%  4411--6600%%  6611--8800%%  8811--110000%%  
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TTaabbllee  ((3366))::  TThhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  aaccttiivviittiieess  rreellaatteedd  ttoo  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ffoorr  sscchhoooollss  aanndd  

ddiirreeccttoorraatteess  iimmpplleemmeenntteedd  tthhrroouugghh  uuttiilliizziinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  rreecceeiivveedd  ffrroomm  tthhee  

mmiinniissttrryy  ––  bbyy  ddiirreeccttoorraattee  ggrroouuppss  aanndd  ssoouurrccee  ooff  ddaattaa..  

DDiirreeccttoorraatteess  SScchhooooll  ppllaannss  ((sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm))  
DDiirreeccttoorraattee  ppllaannss  ((  ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm))  

GGeenneerraall((  ggrroouupp  11&&22))    5544%%  5577%%  

GGrroouupp  11  4499%%  5555%%  

GGrroouupp  22    6600%%  6600%%  

  

  

  

TTaabbllee  ((3366))  sshhoowwss  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ssccoorreedd  5544%%  ffoorr  sscchhoooollss  aanndd  5577%%  

ffoorr  ddiirreeccttoorraatteess..  TThheessee  ppeerrcceennttaaggeess  aarree  qquuiittee  cclloossee  ttoo  tthhee  ttaarrggeetteedd  ppeerrcceennttaaggee  ((6600%%))..  

22..22..22  AAmmoouunntt  ooff  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  aallllooccaatteedd  bbyy  MMooee''ss  aannnnuuaall  bbuuddggeett  ffiinnaannccee  

sscchhooooll  aanndd  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss''  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

TThhee  aammoouunntt  aallllooccaatteedd  wwiitthhiinn  tthhee  SSDDDDPP  bbuuddggeett  rreeaacchheedd  JJDD  220000000000..  

22..22..33  NNuummbbeerr  ooff  sscchhoooollss  aanndd  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  tthhaatt  rreecceeiivveedd  ggrraannttss  ffrroomm  

MMooEE  aannnnuuaall  bbuuddggeett  

WWiitthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  SSDDDDPP  aanndd  tthhee  wwoorrkk  aacchhiieevveedd  bbyy  sscchhoooollss  aanndd  ddiirreeccttoorraatteess  

iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  pprrooggrraamm,,  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  wwaass  ggiivveenn  ttoo  eevveerryy  sscchhooooll  aanndd  ddiirreeccttoorraattee  tthhaatt  

hhaass  ffiinnaalliizzeedd  iittss  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss..  SSuuppppoorrtt  wwaass  mmaaiinnllyy  ggaaiinneedd  ffrroomm  CCIIDDAA..  

IInn  oorrddeerr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  iimmppllaannttaattiioonn  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann,,  tthhee  mmiinniissttrryy  

aallllooccaatteedd  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ffoorr  tthhee  yyeeaarrss  22001133  aanndd  22001144  ttoo  ssuuppppoorrtt  ssuucchh  ppllaannss  wwiitthhiinn  aa  
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ddiirreecctt  ssuuppeerrvviissiioonn  ffrroomm  tthhee  mmiinniissttrryy  iittsseellff..  TThhee  mmiinniissttrryy  hhaass  aallrreeaaddyy  ggrraanntteedd  882244  sscchhoooollss  

aanndd  77  ddiirreeccttoorraatteess  iinn  ggrroouupp  11  tthhee  rreeqquuiirreedd  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  22001133..  IInn  22001144,,  tthhee  

mmiinniissttrryy  ggrraanntteedd  225566  sscchhoooollss  aanndd  44  ddiirreeccttoorraatteess  iinn  ggrroouupp  22  aanndd  225599  sscchhoooollss  aanndd  66  

ddiirreeccttoorraatteess  iinn  ggrroouupp  33..    

OOuuttppuuttss  

OOuuttppuutt  ((11..11..11))::  AA  wweellll--pprreeppaarreedd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssttrraatteeggyy  ffoorr  SSDDDDPP  

IInnddiiccaattoorrss  

  

11..11..11..11  AA  wweellll--pprreeppaarreedd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssttrraatteeggyy  ffoorr  SSDDDDPP::  

AA  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssttrraatteeggyy  wwaass  pprreeppaarreedd  ffoorr  SSDDDDPP  wwiitthhiinn  EERRffKKEE  IIII  ttoo  ssttrreennggtthheenn  ttiieess  

aatt  tthhee  tthhrreeee  lleevveellss::  tthhee  MMiinniissttrryy  CCeennttrree,,  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  sscchhoooollss..  AA  ssttrraatteeggiicc  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppllaann  wwaass  sseett  oovveerr  tthhee  ccoommiinngg  ffiivvee  yyeeaarrss  iinncclluuddiinngg  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  

mmeetthhooddoollooggyy  ttoo  eennhhaannccee  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  hhiigghhlliigghhtt  EERRffKKEE  IIII  aacchhiieevveemmeennttss,,  ffooccuussiinngg  oonn  

SSDDDDPP  aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  ttiieess  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  CCeennttrree  aanndd  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  wwiitthh  aallll  ccoonncceerrnneedd  

ggrroouuppss,,  tthhee  mmaassss  mmeeddiiaa,,  ffiinnaanncceerrss,,  eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss  aanndd  tthhee  llooccaall  

ccoommmmuunniittyy..  

TThhiiss  ssttrraatteeggyy  aallssoo  iinncclluuddeess  aann  eexxeeccuuttiivvee  ppllaann  ffoorr  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy  iinn  

tthhee  ddoommaaiinn  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttoo  ssuuppppoorrtt  ssuussttaaiinnaabbllee  eeffffoorrttss,,  aaccttiivvee  iinnffoorrmmaattiioonn  ffllooww  

tthhrroouugghh  tthhee  tthhrreeee  lleevveellss  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ssyysstteemm..  MMoorreeoovveerr,,  tthhee  ssttrraatteeggyy  ccaallllss  ttoo  

ddiisssseemmiinnaattee  ssttoorriieess  ooff  SSDDDDPP  ssuucccceessss  iinn  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  ttoo  ggeett  aallll  nneeeeddeedd  ssuuppppoorrtt  ffoorr  

tthhee  pprrooggrraamm  ffrroomm  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  ttoo  ccrreeaattee  bbeetttteerr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ffoorr  tthhee  eexxeerrtteedd  eeffffoorrttss  

ddoonnee  ttoo  rreeffoorrmm  eedduuccaattiioonn  aanndd  eennccoouurraaggee  tthhee  eeffffeeccttiivvee  uussee  ooff  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  aanndd  wwoorrkk  

ssiimmuullttaanneeoouussllyy  wwiitthh  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  ffooccuussiinngg  oonn  tthhee  aassppeecctt  ooff  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg..    

OOuuttppuutt  ((22..11..11))::  CCooaacchhiinngg  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  tteeaamm  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy  CCeennttrree,,  hheeaaddss  ooff  tthhee  

MMeeddiiaa  DDiivviissiioonnss  aatt  tthhee  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss''  mmeemmbbeerrss  oonn  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  sskkiillllss  aanndd  mmeeddiiaa  rreellaattiioonnss  mmaannaaggeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  ppaarrttnneerr..  

IInnddiiccaattoorrss  

11..22..11..11  NNuummbbeerr  ooff  ttrraaiinneeeess  oonn  tthhee  ssttrraatteeggiicc  ccoommmmuunniiccaattiioonn  sskkiillllss  wwiitthh  tthhee  ppaarrttnneerrss::  

TThhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssttrraatteeggyy  wwaass  aapppprroovveedd  iinn  tthhee  sseeccoonndd  hhaallff  ooff  22001122,,  tthhee  ttrraaiinniinngg  

mmaannuuaallss  wweerree  pprreeppaarreedd  aanndd  aa  ggrroouupp  ooff  MMOOEE  ssttaaffff  wweerree  ttrraaiinneedd  iinncclluuddiinngg  mmeemmbbeerrss  ffrroomm::  

tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorraattee  ooff  MMeeddiiaa  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  CCoommmmuunniittyy  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  tthhee  

HHeellpp  DDeesskk  DDiivviissiioonn  aanndd  mmeemmbbeerrss  ffrroomm  tthhee  EElleeccttrroonniicc  WWeebbssiittee  DDiivviissiioonn  aatt  QQuueeeenn  RRaanniiaa  

CCeennttrree  ffoorr  EEdduuccaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy  aanndd  IInnffoorrmmaattiioonn..  TThhee  ttrraaiinniinngg  mmaannuuaallss  wweerree  ttrriieedd  oonn  aa  

ssaammppllee  ooff  ssppeecciiaalliizzeedd  ddiirreeccttoorrss  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy  CCeennttrree  wwiitthhiinn  aa  ttrraaiinniinngg  mmaannuuaall  ffoorr  hhiigghheerr  

mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  aann  aawwaarreenneessss  sseessssiioonn  wwaass  hheelldd  oonn  tthhiiss  ssttrraatteeggyy  ffoorr  tthhee  hheeaaddss  ooff  MMeeddiiaa  

MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  CCoommmmuunniittyy  CCoommmmuunniiccaattiioonn  DDiivviissiioonnss  aatt  tthhee  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess..  TThhee  

ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  ttrraaiinneeeess  rreeaacchheedd  uupp  ttoo  6622;;  2200  ooff  tthheemm  wweerree  sseelleecctteedd  ffrroomm  tthhee  mmiinniissttrryy  

wwhhiillee  4422  ttrraaiinneeeess  wweerree  ffrroomm  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess..  

OOuuttppuutt  ((11..11..33))::  AA  rreessuulltt--bbaasseedd  ttrraaiinneedd  ssttaaffff  aatt  tthhee  sscchhooooll  aanndd  ddiirreeccttoorraattee  lleevveell  ttrraaiinneedd  

oonn  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  tthhaatt  aarree  ggeennddeerr--

sseennssiittiivvee  aanndd  aann  oouuttccoommee  ooff  ccoommmmuunniittyy  iinnvvoollvveemmeenntt  

IInnddiiccaattoorrss  

11..11..33..11  NNuummbbeerr  ooff  ppeeooppllee  ttrraaiinneedd  oonn  tthhee  SSDDDDPP..  

11..11..33..22  NNuummbbeerr  ooff  ppeeooppllee  ttrraaiinneedd  oonn  lleeaaddeerrsshhiipp  sskkiillllss..  
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11..11..33..33  NNuummbbeerr  ooff  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss,,  sscchhooooll  

pprriinncciippaallss,,  tthheeiirr  aassssiissttaannttss,,  ddiirreeccttoorraatteess''  ssttaaffff,,  ccoouunnsseelloorrss  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  

ssuuppeerrvviissoorrss  wwhhoo  aarree  ttrraaiinneedd  ttoo  CCoommmmuunniittyy  PPaarrttnneerrsshhiipp  PPrrooggrraamm..  

TThhiiss  oouuttppuutt  ffooccuusseess  oonn  aallll  eeffffoorrttss  eexxeerrtteedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  iinncclluuddiinngg  SSDDDDPP  ccaappaacciittyy  

bbuuiillddiinngg  aaccttiivviittiieess  ttaarrggeettiinngg  sscchhooooll  pprriinncciippaallss,,  tthheeiirr  aassssiissttaannttss,,  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorrss  

aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy..    

TTaabbllee  ((3377))  sshhoowwss  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ttrraaiinneeeess  oonn  SSDDDDPP  bbyy  sseexx..  

  

  NNaammee  ooff  

PPrrooggrraamm  

GGrroouupp  11  GGrroouuppss  ((22,,33,,44))  TToottaall  

MMaalleess  FFeemmaalleess  MMaalleess  FFeemmaalleess  MMaalleess  FFeemmaalleess  

SSDDDDPP  661177  555500  22338833  22888866  
22338833  22338833  

CCoommmmuunniittyy  

PPaarrttnneerrsshhiipp  
226677  339900  22887744  44555511  

33553311  44994411  

LLeeaaddeerrsshhiipp  771177  555544  22004444  22338800  
22775577  22994411  

  
  

  
  

        

  
OOuuttppuutt  ((11..11..44))::  AA  rreessuulltt--bbaasseedd  ttrraaiinneedd  ssttaaffff  aatt  tthhee  ddiirreeccttoorraattee  lleevveell  ttrraaiinneedd  oonn  

pprreeppaarraattiioonn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  tthhaatt  aarree  ggeennddeerr--

sseennssiittiivvee  aanndd  aann  oouuttccoommee  ooff  ccoommmmuunniittyy  iinnvvoollvveemmeenntt  

IInnddiiccaattoorrss  

11..11..44..11  NNuummbbeerr  ooff  ppeeooppllee  ttrraaiinneedd  oonn  tthhee  SSDDDDPP..  

TThhiiss  oouuttppuutt  ffooccuusseess  oonn  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ooff  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess''  ssttaaffff  oonn  SSDDDDPP  

iinncclluuddiinngg  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorrss,,  hheeaaddss  ooff  ddiivviissiioonnss  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorrss..  
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WWiitthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann,,  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  rreecceeiivvee  tthhee  

rreessuullttss  ooff  sseellff--rreevviieeww  mmaaddee  bbyy  sscchhoooollss  aanndd  tthhee  ddaattaa  iiss  eenntteerreedd  ,,  pprroocceesssseedd  aanndd  aannaallyyzzeedd  

tthhrroouugghh  aa  ccoommppuutteerriizzeedd  ssooffttwwaarree  ttoo  ccoommee  uupp  wwiitthh  tthhee  ccoommmmoonn  nneeeeddss  ooff  tthheessee  sscchhoooollss..  

TTaabbllee  ((3388))  sshhoowwss  nnuummbbeerr  ooff  ttrraaiinneeeess  oonn  SSDDDDPP  bbyy  sseexx..  

  

TTaabbllee  ((3388))::  NNuummbbeerr  ooff  ttrraaiinneeeess  oonn  SSDDDDPP  uunnttiill  3300//66//22001144  

  

NNaammee  ooff  PPrrooggrraamm  

GGrroouupp  11  GGrroouuppss  ((22,,33,,44  aanndd  55))  TToottaall  

MMaalleess  FFeemmaalleess  MMaalleess  FFeemmaalleess  MMaalleess  FFeemmaalleess  

SSDDDDPP  113322  1155  777700  227711  
990022  228866  

  

  
  

  

OOuuttppuutt  ((55..11..11))::  CCoommpprreehheennssiivvee  rreevviieeww  ooff  SSDDDDPP  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ppaarrttiicciippaattoorryy  

mmeetthhooddoollooggyy  

IInnddiiccaattoorrss  

55..11..11..11  NNuummbbeerr  ooff  aaccccoommpplliisshheedd  sseellff--rreevviieeww  pprroocceesssseess..  

55..11..11..22::  NNuummbbeerr  ooff  ppaarrttiicciippaattiinngg  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  tthhee  sseellff--rreevviieeww  pprroocceesssseess..  

  OOnnee  rreevviieeww  pprroocceessss  wwaass  aacchhiieevveedd  ffoorr  tthhee  SSDDDDPP  wwhheerree  ddiiffffeerreenntt  ppaarrttiieess  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhiiss  

pprroocceessss..  TThheeyy  aarree  aass  ffoolllloowwss::  

11..    SSDDII  tthhrroouugghh::  

  HHiirriinngg  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  eexxppeerrtt  ((  CCaabbiirroonn  HHaarriissoonn  ))  

  EEssttaabblliisshhiinngg  aa  jjooiinntt  tteecchhnniiccaall  tteeaamm  wwiitthh  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ppaarrttiieess  iinn  tthhee  mmiinniissttrryy  ttoo  

ccaarrrryy  oouutt  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..  

22..  LLEETTSS  tthhrroouugghh::  

  JJuuddggiinngg  aanndd  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  aammeennddeedd  ttoooollss  aanndd  rreevviissiinngg  cceerrttaaiinn  ppaarraaggrraapphhss  bbyy  

tthhee  eexxppeerrtt  ((CChhrriiss))  aanndd  ootthheerr  nnaattiioonnaall  eexxppeerrttss..  

33..  EERRSSPP    tthhrroouugghh::  
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  AA  ffeemmaallee  eexxppeerrtt  ttoo  ddeevveelloopp  tthhee  nneeww  rroollee  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorr..  

44..  NNCCHHRRDD    tthhrroouugghh  ::  

  CCoonndduuccttiinngg  aa  ssttuuddyy  oonn  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  SSDDDDPP..  

55..  MMooEE  tthhrroouugghh::  

  FFuullffiilllliinngg  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  lliisstteedd  iinn  tthhee  rreeppoorrttss  ooff  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  

mmoonniittoorriinngg  iissssuueedd  bbyy  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  mmoonniittoorriinngg  iinn  tthhee  

MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorraattee  ooff  PPllaannnniinngg  aanndd  EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh..  

  

OOuuttppuutt  ((66..11..11))::  AA  ssttaaffff  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy  CCeennttrree,,  ddiirreeccttoorraattee  aanndd  sscchhooooll  lleevveell  ttrraaiinneedd  oonn  

ggeennddeerr  mmaaiinnssttrreeaammiinngg  iinn  ddaaiillyy  wwoorrkk  

IInnddiiccaattoorrss  

66..11..11..11::  NNuummbbeerr  ooff  ppeerrssoonnnneell  ttrraaiinneedd  oonn  ggeennddeerr  aannaallyyssiiss::  

TThhee  ssttaaffff  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy  CCeennttrree  aanndd  tthhee  ffiieelldd  ddiirreeccttoorraatteess  wwaass  ttrraaiinneedd  oonn  ggeennddeerr  

mmaaiinnssttrreeaammiinngg  iinn  ddaaiillyy  wwoorrkk,,  iinncclluuddiinngg  ggeennddeerr  aannaallyyssiiss  aanndd  wwoorrkksshhooppss  ffoorr  ttrraaiinneerrss  ttoo  

qquuaalliiffyy  tthhee  ssttaaffff  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  ooff  GGeennddeerr  ttoo  ttrraaiinn  tthhee  MMiinniissttrryy  ssttaaffff..  TTaabbllee  ((3399))  sshhoowwss  tthhee  

nnuummbbeerr  ooff  ppeerrssoonnnneell  ttrraaiinneedd  oonn  ggeennddeerr  aannaallyyssiiss  bbyy  sseexx..    

  

TTaabbllee  ((3399))::  NNuummbbeerr  ooff  ppeerrssoonnnneell  ttrraaiinneedd  oonn  ggeennddeerr  aannaallyyssiiss  uunnttiill  3300//66//22001144..  

  

NNaammee  ooff  PPrrooggrraamm  

GGrroouupp  11  GGrroouuppss  ((22,,33,,44aanndd  55))  TToottaall  

MMaalleess  FFeemmaalleess  MMaalleess  FFeemmaalleess  MMaalleess  FFeemmaalleess  

GGeennddeerr  aannaallyyssiiss  332277  227722  11998833  1122112222330099  22331100  1161116122558811  
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OOuuttppuutt  ((22..11..11))::  AA  rreessuulltt--bbaasseedd  aanndd  ggeennddeerr  sseennssiittiivvee  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  mmoonniittoorriinngg  aanndd  

eevvaalluuaattiioonn  ooff  SSDDDDPP  

IInnddiiccaattoorrss  

  

22..11..11..11::  NNuummbbeerr  ooff  ppeerrssoonnnneell  ttrraaiinneedd  oonn  rreessuulltt--bbaasseedd  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn..  

22..11..11..22::  NNuummbbeerr  ooff  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  rreeppoorrttss  pprreeppaarreedd  bbyy  SSDDDDPP  aapppprroovveedd  MM&&EE  

ffrraammeewwoorrkk..  

  

TThhee  hheeaadd  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  ooff  MMoonniittoorriinngg  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn  aatt  tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorraattee  ooff  

PPllaannnniinngg  aanndd  EEdduuccaattiioonnaall  rreesseeaarrcchh  ccaarrrriieedd  oouutt  aa  sseerriieess  ooff  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  aaccttiivviittiieess  oonn  

rreessuulltt--bbaasseedd  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ffoorr  tthhee  MMiinniissttrryy  ssttaaffff  aatt  tthhee  CCeennttrree  aanndd  tthhee  

ddiirreeccttoorraatteess..  TThheessee  aaccttiivviittiieess  aaiimm  ttoo  pprreeppaarree  tthhee  SSDDDDPP  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  

ffrraammeewwoorrkk,,  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  tthhee  tthhiirrdd  rreeppoorrtt  ffoorr  22001144..  AAccttiivviittiieess  iinncclluuddeedd  ttrraaiinniinngg  4444  

ccoooorrddiinnaattoorrss  iinn  aallll  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess..  TTaabbllee  4400  sshhoowwss  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  ttrraaiinneeeess  oonn  

rreessuulltt  ––bbaasseedd  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ttiillll  3300//66//22001144..  

  

TTaabbllee  ((4400))::  NNuummbbeerr  ooff  ppeerrssoonnnneell  ttrraaiinneedd  oonn  rreessuulltt--bbaasseedd  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  

uunnttiill  3300//66//22001144  

NNaammee  ooff  PPrrooggrraamm  

GGrroouupp  11  
GGrroouuppss  ((22,,33,,44  &&  

55))  
TToottaall  

MMaalleess  FFeemmaalleess  MMaalleess  FFeemmaalleess  MMaalleess  FFeemmaalleess  

RReessuulltt--bbaasseedd  mmoonniittoorriinngg  aanndd  

eevvaalluuaattiioonn((ccoooorrddiinnaattoorrss))  
66  11  3311  44  3377  55  

RReessuulltt--bbaasseedd  mmoonniittoorriinngg  aanndd  

eevvaalluuaattiioonn((eedduuccaattiioonnaall  

ssuuppeerrvviissoorrss//sscchhooooll  

pprriinncciippaallss//MMooEE  ssttaaffff))  

00  00  11993311  22114499  11993311  22114499  
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22..11..11..22::  NNuummbbeerr  ooff  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  rreeppoorrttss  pprreeppaarreedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  SSDDDDPP  

aapppprroovveedd  MM&&EE  ffrraammeewwoorrkk..  

TThhrreeee  rreeppoorrttss  wweerree  iissssuueedd::  oonnee  rreeppoorrtt  ffoorr  22001122,,  tthhee  sseeccoonndd  iiss  tthhiiss  rreeppoorrtt  ffoorr  22001133  aanndd  tthhee  

ccuurrrreenntt  rreeppoorrtt  ffoorr  22001144..  

OOuuttppuutt  ((22..11..22))::  WWeellll--pprreeppaarreedd  ppoolliicciieess  ddeessiiggnneedd  ffoorr  iinntteeggrraatteedd  ppllaannnniinngg  

iinnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn  aatt  tthhee  sscchhooooll,,  ddiirreeccttoorraattee  aanndd  CCeennttrree  lleevveellss  

IInnddiiccaattoorrss  

22..11..22..11::  AApppprroovveedd  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm  tthhaatt  eennssuurreess  eeaassyy  ffllooww  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aatt  aallll  

lleevveellss..  

22..11..22..22::  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  ssyysstteemm  ooff  ppoolliicciieess  aanndd  lleeggiissllaattiioonnss  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy  rreellaattiinngg  

ttoo  SSDDDDPP..  

TThhee  ccoommmmiitttteeee  ooff  ppoolliicciieess  aanndd  ppllaannnniinngg  wwhhiicchh  wwaass  ffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  iinn  22001111    

rreevviieewweedd  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ppoolliiccyy  ddooccuummeenntt  ggeenneerraall  ffrraammeewwoorrkk  sseett  iinn  22001100  aanndd  tthhee  ppoolliicciieess  

iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  nnaattiioonnaall  ssttrraatteeggyy  ffoorr  ggeennddeerr  mmaaiinnssttrreeaammiinngg  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo    

tthhee  SSDDDDPP  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssttrraatteeggyy..  TThhee  rreessuulltt  ooff  tthhiiss  rreevviieeww  ssttrreesssseedd  tthhaatt  tthheessee  ppoolliicciieess  

ssuuppppoorrtt  SSDDDDPP  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn  aanndd  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy..  TThhee  ccoommmmiitttteeee  pprreeppaarreedd  aa  ddooccuummeenntt  

iinncclluuddiinngg  ssuuggggeesstteedd  pprroocceedduurraall  ppoolliicciieess  tthhaatt  aarree  ccoonnssiisstteenntt  aanndd  rreelleevvaanntt  ttoo  ssttrraatteeggiicc  ppllaannss  

aanndd  eennssuurree  SSDDDDPP  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy..  

  TThhee  SSDDDDPP  iiss  ccuurrrreennttllyy  bbeeiinngg  iimmpplleemmeenntteedd  bbyy  22772255  sscchhoooollss  aanndd  2288  eedduuccaattiioonn  

ddiirreeccttoorraatteess  aallll  oovveerr  tthhee  KKiinnggddoomm..  TThhuuss,,  tthheerree  iiss  aa  llaarrggee  ssiizzee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ddaattaa  tthhaatt  

hhiigghhlliigghhttss  vvaarriioouuss  iissssuueess  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy..  AAmmoonngg  tthheemm  aarree::  TThhee  ddaattaa  oonn  aarreeaass  ooff  ssttrreennggtthhss  

aanndd  wweeaakknneesssseess  aatt  sscchhoooollss  aanndd  ddiirreeccttoorraatteess  rreellaattiinngg  ttoo  aapppprroovveedd  ssttaannddaarrddss  ffoorr  aaccttiivvee  

lleeaarrnniinngg..  SSuucchh  ddaattaa  iiss  hhiigghhllyy  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  tthhee  MMiinniissttrryy  ttoo  ddeessiiggnn  iittss  ppoolliicciieess  aanndd  ssttrraatteeggiicc  

ppllaannnniinngg  aanndd  bbuuiilldd  uupp  aann  iinntteeggrraatteedd  mmeecchhaanniissmm  ttoo  iimmpplleemmeenntt  SSDDDDPP  aatt  aallll  lleevveellss..  FFoorr  tthhiiss  

ppuurrppoossee,,  tthhee  MMiinniissttrryy  oorrggaanniizzeedd  aa  wwoorrkksshhoopp  iinn  NNoovveemmbbeerr  22001111  ttoo  iinnttrroodduuccee  ddaattaa  rreellaattiinngg  

ttoo  SSDDDDPP  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ffoorr  aallll  ccoonncceerrnneedd  ddiirreeccttoorraatteess  aatt  tthhee  CCeennttrree  aanndd  iinnffoorrmm  tthheemm  hhooww  

ttoo  uuttiilliizzee  ssuucchh  ddaattaa  iinn  pprreeppaarriinngg  ddeevveellooppmmeennttaall  ppllaannss  ffoorr  sscchhoooollss  aass  wweellll  aass  eedduuccaattiioonn  

ddiirreeccttoorraatteess..    

MMoorreeoovveerr,,  aa  bbrraaiinnssttoorrmmiinngg  sseessssiioonn  wwaass  hheelldd  iinn  NNoovveemmbbeerr  22001111  wwiitthh  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  

oonn  tthhee  bbeesstt  pprrooppoosseedd  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  tthhee  MMiinniissttrryy  ttoo  bbeenneeffiitt  ffrroomm  tthhiiss  ddaattaa  aass  mmuucchh  aass  

ppoossssiibbllee..  TThhee  MMaannaaggiinngg  ddiirreeccttoorraattee  ooff  tthhee  EEdduuccaattiioonnaall  ttrraaiinniinngg  CCeennttrree//tthhee  MMiinniissttrryy  

eexxaammiinneedd  tthheessee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  ccoommee  uupp  wwiitthh  tthhee  bbeesstt  mmeecchhaanniissmm..  

AA  mmeeeettiinngg  wwaass  hheelldd  aafftteerr  tthhiiss  wwoorrkksshhoopp  iinn  FFeebbrruuaarryy  22001122  ttoo  rreeaacchh  aa  ccoommmmoonn  

uunnddeerrssttaannddiinngg  aammoonngg  tthhee  ffiieelldd  ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  ccoonncceerrnneedd  mmaannaaggiinngg  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  tthhee  

nnaattuurree  ooff  ddaattaa  rreessuullttiinngg  ffrroomm  tthhee  SSDDDDPP  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  TThhiiss  mmeeeettiinngg  aallssoo  aaiimmeedd  ttoo  

aaccttiivvaattee  jjooiinntt  eeffffoorrttss  ttoo  eennssuurree  aapppprroopprriiaattee  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  ddaattaa  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  ddeecciissiioonn--

mmaakkiinngg  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy..  DDuurriinngg  tthhee  mmeeeettiinngg,,  ttwwoo  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorrss  ssuubbmmiitttteedd  aa  

pprreesseennttaattiioonn  oonn  tthhee  pprroocceessss  ooff  pprreeppaarriinngg  ddeevveellooppmmeennttaall  ppllaannss  aatt  tthhee  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  

aanndd  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  ssuucchh  ppllaannss  aarree  rreessppoonnssiivvee  ttoo  rreeaall  nneeeeddss..  AA  ddiissccuussssiioonn  ffoolllloowweedd  tthhee  

pprreesseennttaattiioonn  aanndd  ppaarrttiicciippaannttss  rreeiitteerraatteedd  tthhee  nneeeedd  ttoo  ccoonncclluuddee  aa  mmeecchhaanniissmm  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy  

lleevveell  ttoo  eennssuurree  aann  aapppprroopprriiaattee  aanndd  eeffffeeccttiivvee  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  tthhiiss  ddaattaa..  
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OOuuttppuutt  ((22..22..22))::  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aann  aapppprroovveedd  ffiinnaanncciinngg  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  sscchhooooll  aanndd  

ddiirreeccttoorraattee  ggrraannttss  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthheeiirr  ddeevveellooppmmeennttaall  ppllaannss''  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

IInnddiiccaattoorrss  

22..22..22..11::  EEssttaabblliisshhiinngg  rreegguullaattiioonnss  aanndd  pprroocceedduurreess  ssyysstteemm  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  aammoouunnttss  aallllooccaatteedd  

aanndd  bbaassiiss  ooff  ggrraannttss''  ddiissbbuurrsseemmeenntt..  

TThhiiss  ssyysstteemm  wwaass  aapppprroovveedd  aanndd  ddiisssseemmiinnaatteedd  ttoo  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  bbyy  tthhee  MMaannaaggiinngg  

DDiirreeccttoorraattee  ooff  EEdduuccaattiioonnaall  TTrraaiinniinngg  CCeennttrree..  
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33..00  CCoommppaarriissoonnss::      
TToo  ttrraacckk  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  iinnddiiccaattoorrss,,  aa  ccoommppaarriissoonn  wwaass  mmaaddee  bbeettwweeeenn  tthhee  rreessuullttss  ooff  22001133  

rreeppoorrtt  aanndd  22001144  rreeppoorrtt..  TThhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  ccoommppaarriissoonn  pprroocceessss  aarree  sshhoowwnn  iinn  ttaabbllee  4411  bbeellooww::  

TTaabbllee  ((4411))::  CCoommppaarriissoonn  bbeettwweeeenn  tthhee  rreessuullttss  ooff  22001133  rreeppoorrtt  aanndd  22001144  rreeppoorrtt..  

  

IInnddiiccaattoorr  

DDaattaa  ssoouurrccee  

VVaalluueess  aanndd  ppeerrcceennttaaggeess  ooff  tthhee  

iinnddiiccaattoorr  aallrreeaaddyy  aacchhiieevveedd  

NNootteess  

II nn
dd

ii cc aa
tt oo

rr   NN
oo
..

  

IInnddiiccaattoorr    

  
22001133  22001144  

DD
ee vv

ii aa
tt ii oo

nn
  vv

aa
ll uu

ee   
  

DD
ee vv

ii aa
tt ii oo

nn
  

pp
ee rr cc ee nn

tt aa
gg
ee   

  

11..11  
DDeeggrreeee  ooff    iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  

SScchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  
33..77  33..99  ++00..22  ++55..44%%    

EEdduuccaattiioonnaall  

ssuuppeerrvviissoorrss    
33..77  33..77  00..00  00%%    

22..11  
DDeeggrreeee  ooff    iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

ddiirreeccttoorraatteess''  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  
DDiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  
33..66  33..77  00..11++  ++22..88    

33..11  
DDeeggrreeee  ooff  eeffffiicciieennccyy  ooff  

eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  ttoo  sscchhooooll  

cclluusstteerrss    

EEdduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  

ffoorr  sscchhooooll  cclluusstteerrss  
22..99  33..33  00..44++  ++1133..88%%    

44..11  

  

  

  

  

  

  

TThhee  ddeeggrreeee  ooff  eeffffeeccttiivveenneessss  ffoorr  

ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss  ffoorrmmeedd  iinn  

MMooEE  ddiirreeccttoorraatteess  

DDiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  
33..00  33..55  00..55++  ++1166..77%%    

EEdduuccaattiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciill    
33..11  33..33  00..22++  ++66..55%%    

55..11  

  

  

DDeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  

pprriinncciippaallss  aanndd  tteeaacchheerrss  oonn  tthhee    

qquuaalliittyy  ooff  ssuuppppoorrtt  pprroovviiddeedd  bbyy  

eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  iinn  vviieeww  ttoo  

aacchhiieevvee  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  

SScchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  

((FFooccuuss  ggrroouuppss))  
33..33  33..22  ––00..11  ––  33..00%%    

SScchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  

((qquueessttiioonnnnaaiirreess))  

  

33..22  33..11  ––  00..11  ––  33..11%%    

66..11  

DDeeggrreeee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  MMooEE  

ddiirreeccttoorraattee  ssttaaffff  oonn  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  

ssuuppppoorrtt  pprroovviiddeedd  ffrroomm  MMooEE  

cceenntteerr  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  

iimmpplleemmeennttiinngg  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  

ffoorr  ddiirreeccttoorraatteess..  

DDiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  

  

EEdduuccaattiioonnaall  

ssuuppeerrvviissoorrss    

))FFooccuuss  ggrroouuppss))  

22..77  22..66  ––00..11  ––  33..77%%    
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SScchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  

((qquueessttiioonnnnaaiirreess))  
22..55  22..55  00..00  33%%     

11..11..11  

PPeerrcceennttaaggee  ooff  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  tthhaatt  mmeeeett  

qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss..  

  

SScchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  

aanndd  pprroocceedduurraall  

ppllaannss..  
5555%%  6600%%  ++55%%  ++99..11%%  

SSoommee  

ddiirreeccttoorraatteess  

ooff  ggrroouupp  11  

rreecceeiivveedd  

ttrraaiinniinngg  iinn  

22001144..  

22..11..11  

PPeerrcceennttaaggee  ooff  ddiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  tthhaatt  mmeeeett  

qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss..  

  

DDiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  

pprroocceedduurraall  ppllaannss  
7744%%  6655%%  ––99%%  ––1122..22%%  

AA  ssaammppllee  

rreepprreesseennttiinngg  

7700%%  ooff  

ddiirreeccttoorraatteess  

iinn  22001144..  

66..11..11  

  

  

  

  

  

  

DDeeggrreeee  ooff  eeffffeeccttiivveenneessss  ffoorr  

sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  aanndd  

tthheeiirr  pprreeppaarraattiioonn  ffrroomm  tthhee  

ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  sscchhooooll  lleeaaddeerrsshhiippss    

  

SScchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  
33..99  44..22  ++00..33  ++77..77%%    

88..11..11  

  

DDeeggrreeee  ooff  eeffffeeccttiivveenneessss  ffoorr  

sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  aanndd  

tthheeiirr  pprreeppaarraattiioonn    ffrroomm  tthhee  

ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  eedduuccaattiioonnaall    

lleeaaddeerrsshhiippss  iinn  eedduuccaattiioonn  

ddiirreeccttoorraatteess  

  

DDiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  
33..99  44..44  ++00..55  ++1212..11%%    

EEdduuccaattiioonnaall  

ssuuppeerrvviissoorrss    
33..11  33..55  ++00..44  ++1212..22%%    

11..22..22  

TThhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  aaccttiivviittiieess  

rreellaatteedd  ttoo  sscchhooooll  aanndd  ddiirreeccttoorraatteess  

iimmpplleemmeenntteedd  tthhrroouugghh  rreecceeiivviinngg  

ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt    ffrroomm  MMOOEE    

SScchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  
--  5544%%        

DDiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  
--  5577%%        

  
NNuummbbeerr  ooff  ttrraaiinneeeess  iinn  tthhee  

pprrooggrraamm  
RReeccoorrddss  SSDDII  4411332200  2299112255  ++88771122    

  

  MMoorree  tthhaann  

oonnee  ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraamm  iiss  

ggiivveenn  ttoo  tthhee  

iinnddiivviidduuaall  
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TTaabbllee  ((4411)),,  iitt  ss  nnoottiicceedd  tthhaatt  rreessuullttss  aarree  cclloossee  iinn  ppeerrcceennttaaggeess  aanndd  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  

mmeeaassuurriinngg  iinnddiiccaattoorrss  ssccoorriinngg  ffrroomm  ((00%%))  ttoo  1166..77%%))..  DDiiffffeerreenncceess  aarree  mmoorree  aappppaarreenntt  iinn  tthhee  

rreeppoorrtt  ooff  22001144  aanndd  tthheessee  ddiiffffeerreenncceess  mmiigghhtt  bbee  dduuee  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinnggss::  

  EErrrroorrss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  bbaasseess  ooff  mmeeaassuurreemmeenntt  aaddoopptteedd  bbyy  eevvaalluuaattoorrss  wwhhoo  ccoolllleecctteedd  ddaattaa..  

  LLeessssoonnss  aarree  lleeaarrnneedd  bbyy  sscchhoooollss  aanndd  ddiirreeccttoorraatteess  ffrroomm  pprreevviioouuss  eevvaalluuaattiioonn  eexxppeerriieenncceess  

wwhhiicchh  ppoossiittiivveellyy  eennhhaanncceedd  tthheeiirr  ccaappaacciittyy  ffoorr  eevvaalluuaattiioonn..  

  TTrraaiinniinngg  ccoonndduucctteedd  oonn  ddeessiiggnniinngg  ppllaannss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  rreessuulltt  bbaasseedd  mmaannaaggeemmeenntt  

eexxppllaaiinnss  tthhee  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  tthhaatt  aappppllyy  

qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss  ((99..11%%))  iinn  ssoommee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  ggrroouupp  11  ssuucchh  aass  SSoouutthh  GGhhoorr  aanndd  

JJeerraasshh..      

  TThhee  ssiizzee  ooff  tthhee  ssaammppllee::    iinn  22001133  aallll  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  pprroocceedduurraall  ppllaannss  ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraatteess  hhaavvee  bbeeeenn  eevvaalluuaatteedd  wwhhiillee  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  ooff  22001144,,  oonnllyy  aa  ssaammppllee  ooff  ssuucchh  

ppllaannss  wwaass  eevvaalluuaatteedd..  TThhee  ssiizzee  ooff  ssaammppllee  ccoouulldd  bbee  oonnee  ooff  tthhee  rreeaassoonnss  tthhaatt  eexxppllaaiinn  tthhee  

ddeeccrreeaassee  iinn  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  tthhaatt  aappppllyy  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss  

ssccoorriinngg  1122..22%%..    
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RReeccoommmmeennddaattiioonnss  

  AAccttiivvaattiinngg  tthhee  mmeecchhaanniissmmss  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ooff  SSDDDDPP  ssttaakkeehhoollddeerrss  aatt  

aallll  mmaannaaggeemmeenntt  lleevveellss  iinn  tthhee  MMiinniissttrryy..  

  CCrreeaattiinngg  ssuussttaaiinnaabbllee  mmeecchhaanniissmmss  ttoo  pprroovviiddee  ssuuppppoorrtt  ffoorr  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  

sscchhoooollss  ttoo  hheellpp  tthheemm  iinn  iimmpplleemmeennttiinngg  tthheeiirr  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss..  TThhiiss  aassssiissttaannccee  

iinncclluuddeess  ffiinnaanncciiaall  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  bbeessiiddeess  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg..  

  DDeevveellooppiinngg  pprrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammss  ttaarrggeettiinngg  tthhee  nneeww  eennttrraannttss  aass  wweellll  aass  

tthhee  rreessuummiinngg  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ooff  aallrreeaaddyy  ttrraaiinneedd  ssttaaffff..  

  SSeettttiinngg  uupp  aa  ssttrraatteeggiicc  aanndd  pprroocceedduurraall  ppoolliiccyy  ssyysstteemm  ttoo  eennssuurree  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn  

aanndd  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ooff  tthhee  SSDDDDPP..  

  DDeevveellooppiinngg  aa  mmeecchhaanniissmm  ttoo  eennssuurree  tthhee  uusseeffuullnneessss  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreessuullttiinngg  ffrroomm  

tthhee  SSDDDDPP  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  tthhee  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  rreeppoorrttss  rreellaattiinngg  ttoo  iittss  

aasssseessssmmeenntt  ooppeerraattiioonnss  iinn  ppllaannnniinngg  aanndd  ddeessiiggnniinngg  tthhee  MMiinniissttrryy''ss  ggeenneerraall  ppoolliicciieess..  

  OOrrggaanniizziinngg  ccoommpprreehheennssiivvee  aawwaarreenneessss  ccaammppaaiiggnnss  ffoorr  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  

SSDDDDPP  ttoo  rreeaalliizzee  tthheeiirr  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aatt  aallll  lleevveellss..  

  IInnffoorrmmiinngg  aallll  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  ttoo  aaddoopptt  tthhee  mmooddeell  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  

iinncclluuddeedd  iinn  SSDDDDPP  wwhheenn  pprreeppaarriinngg  tthheeiirr  sscchhooooll  oorr  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss..  

  BBuuiillddiinngg  uupp  tthhee  ccaappaacciittiieess  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  MMooEE  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  sscchhoooollss  

iinn  tthhee  ffiirrsstt  ggrroouupp  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  tthhee  rreessuulltt--  oorriieenntteedd  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  rreessuummiinngg  

eeffffoorrttss  ttoo  bbuuiilldd  uupp  ccaappaacciittiieess  iinn  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  tthhee  ootthheerr  ggrroouuppss..  

  EExxeerrttiinngg  eeffffoorrttss  ttoo  pprroommoottee  ssttaabbiilliittyy  ooff  eedduuccaattiioonnaall  lleeaaddeerrsshhiippss  aanndd  tteecchhnniiccaall  

ppeerrssoonnnneell  iinn  tthheeiirr  ppoossiittiioonnss  ffoorr  aa  ssuuffffiicciieenntt  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee..  

  WWoorrkkiinngg  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  pprrooggrraamm  wwiitthh  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  tthhee  mmeeddiiaa  bbyy  aaccttiivvaattiinngg  tthhee  rroollee  

ooff  mmeeddiiaa  aanndd  ccoommmmuunniittyy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy  CCeenntteerr  aanndd  eedduuccaattiioonn  

ddiirreeccttoorraatteess..  

  IImmpprroovviinngg  tthhee  pphhyyssiiccaall  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  sscchhoooollss..  

  RReedduucciinngg  tteeaacchheerrss''  llooaaddss  ffoorr  tthhoossee  wwhhoo  aarree  mmeemmbbeerrss  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss..  

  RReessttrruuccttuurriinngg  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  ooff  tthhee  sscchhooooll  cclluusstteerrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  

wwiilllliinnggnneessss  aanndd  ccoommppeetteennccyy  ssttaannddaarrddss,,  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  llooccaall  

ccoommmmuunniittyy..  

  AAccttiivvaattiinngg  tthhee  rroolleess  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppppoorrtt  aanndd  wwoorrkkiinngg  oonn  aa  ccoommpplleettee  

ttrraannssffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorrss''  rroollee  ttoowwaarrddss  rreegguullaarr  ssuuppppoorrtt,,  gguuiiddaannccee  

aanndd  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  rreeqquuiirreedd  ffoorr  aa  ssuussttaaiinnaabbllee  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  

sscchhoooollss''  ppeerrffoorrmmaannccee..  

  FFaacciilliittaattiinngg  pprroocceedduurreess  aapppplliieedd  iinn  pprroovviiddiinngg  sscchhoooollss  wwiitthh  ggrraannttss  aanndd  ddoonnaattiioonnss..  

  GGeennddeerr  mmaaiinnssttrreeaammiinngg  tthhrroouugghh  ggiivviinngg  tthhee  DDiivviissiioonn  ooff  GGeennddeerr  aanndd  ppiioonneeeerr  

lleeaaddeerrsshhiippss  iinn  ggeennddeerr  aa  ggrreeaatteerr  rroollee  iinn  tthhee  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  uuttiilliizziinngg  

ccaatteeggoorriizzeedd  ddaattaa  bbyy  sseexx  iinn  tthhee  eedduuccaattiioonn  ddiirreeccttoorraatteess''  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss..  

  FFooccuussiinngg  oonn  bbuuiillddiinngg  aaccttiivvee  ddeevveellooppmmeenntt  aaccttiivviittiieess  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  rreeqquuiirreedd  lleevveell  ooff  

ddeevveellooppmmeenntt  iinn  bbootthh  sscchhoooollss  aanndd  ddiirreeccttoorraatteess..  

  

  

  


