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Η παρούσα Έκθεση Γενικής Εκτίμησης συντάχθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της
σχολικής μονάδας στο πιλοτικό έργο «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία
Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η
Έκθεση συμπεριλαμβάνεται στον τόμο των «Καλών Πρακτικών» και παρουσιάζεται στο
Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών.
Η επιμέλεια της παρουσίασης του υλικού πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της
Επιστημονικής Επιτροπής και της Ομάδας Έργου της ΑΕΕ.

Επιστημονική Επιτροπή
Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου
Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής
επιστημονικός υπεύθυνος του έργου
Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος
Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
μέλος
Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του
ΤΠΔΒΜΘ, μέλος
τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ,
μέλος
Ομάδα Έργου
Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος
Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη Ευαγγελία
ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα ΠΕ09,
Ρουσσάκης Ιωάννης ΠΕ70, αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, τελλάκου
Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα ΠΕ70, Υαντάκη
Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04.
To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
(2007-2013)
Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS :
295381) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη»)
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Ειςαγωγή

Η «Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του χολείου» αποτελεί την εναρκτήρια
διαδικασία στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, κατά την οποία το
σχολείο απαντά στο ερώτημα «Ποια είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στο
σχολείο μας σήμερα;».
Οι σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησαν τη
διαδικασία της αυτοαξιολόγησης με τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του χολείου,
επιχειρώντας μια πρώτη συνολική εκτίμηση του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο
τους.
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί με εργαλείο την οργανωμένη συζήτηση
αποτίμησαν την κατάσταση και τη λειτουργία του σχολείου τους ως προς κάθε
δείκτη ποιότητας, κατέγραψαν τις διαπιστώσεις τους, κατέληξαν σε μία κοινώς
αποδεκτή θέση σε σχέση με την περιγραφική και ποσοτική αξιολόγηση κάθε
δείκτη – αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης / σύνθεσης των θέσεων όλων των
συμμετεχόντων - επεσήμαναν τα σημεία υπεροχής και τις αδυναμίες του σχολείου
τους, και επέλεξαν τους τομείς που χρήζουν συστηματικότερης διερεύνησης στη
συνέχεια.
Σα παραπάνω στοιχεία αποτυπώθηκαν στην έκθεση «Γενικής Εκτίμησης της
Εικόνας του χολείου», την οποία συνέταξε η κάθε σχολική μονάδα μετά την
ολοκλήρωση της αντίστοιχης δραστηριότητας, παρουσιάζοντας με σαφή και
ολοκληρωμένο τρόπο τόσο τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης που ανέπτυξε όσο
και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν.
Η έκθεση περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές ενότητες:
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Σις «διαδικασίες αξιολόγησης» που ακολούθησε η σχολική μονάδα για τη
συνολική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου, ενότητα στην οποία
συγκεντρώνονται πληροφορίες

όπως ο χρόνος και η διάρκεια της

αξιολόγησης, ο αριθμός των ομάδων που δημιουργήθηκαν, η σύνθεση των
ομάδων, ο αριθμός των συναντήσεων κάθε ομάδας κλπ.


Σο «φύλλο γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου», στο οποίο
αποτυπώνεται περιγραφικά και ποσοτικά η τελική θέση των μελών της
σχολικής κοινότητας για την κατάσταση και τη λειτουργία του σχολείου ως
προς κάθε δείκτη ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Πρόκειται στην
ουσία για την παρουσίαση του αποτελέσματος της εργασίας

της

ολομέλειας των συμμετεχόντων, με την καταγραφή της ενιαίας θέσης ή
εικόνας για το σύνολο των δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.


Σα

«κύρια

αποτελέσματα»

της

αξιολόγησης,

ενότητα

στην

οποία

παρουσιάζονται με τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης τα
σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν

από

τη

διαδικασία,

όπως είναι τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά επιτεύγματα του σχολείου, οι
αδυναμίες του σχολείου και οι τομείς του εκπαιδευτικού έργου, οι οποίοι
επιλέχθηκαν από τη σχολική μονάδα για συστηματικότερη διερεύνηση και
μελέτη.
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Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Χάλκης

Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Η Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου συντάχθηκε κατά το
σχολικό έτος 2010-11 από το

Γυμνάσιο

και Λυκειακές Τάξεις Χάλκης της

Περιφέρειας Δωδεκανήσου. Σημειώνεται ότι το σχολείο διαφοροποιήθηκε από το
προτεινόμενο πλαίσιο δεικτών της ΑΕΕ, προσθέτοντας συγκεκριμένους δείκτες
ποιότητας που συνδέονται με τις ιδιαίτερες συνθήκες της σχολικής μονάδας.
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Έκθεζη Γενικήρ Δκηίμηζηρ ηηρ Δικόναρ ηος σολείος

Σαςηόηηηα ηος ζσολείος
Καηαγξάθνληαη ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο.
Γπκλάζην κε Λπθεηαθέο Σάμεηο Υάιθεο Γσδεθαλήζνπ. ηεγάδεηαη ζε παξαδνζηαθό
θηήξην κε εληαίν ρώξν καδί κε ην Νεπηαγσγείν, κε θνηλό κεγάιν πξναύιην.
Αξηζκόο καζεηώλ Γπκλαζίνπ: 8, Αξηζκόο καζεηώλ Λπθείνπ: 5
Τπάξρνπλ 16 θαζεγεηέο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, νη πεξηζζόηεξνη λένη ζηελ εθπαίδεπζε
κε νξγαληθή ζέζε, 3 λενδηόξηζηνη θαη 1 αλαπιεξσηήο. Τπάξρνπλ ππό ζύζηαζε
ζρνιηθή επηηξνπή θαη ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ. Απαζρνιεί θαζαξίζηξηα.

Α. Γιαδικαζίερ Αξιολόγηζηρ
Δηαηππώλεηαη ζύληνκν θείκελν (200 ιέμεσλ πεξίπνπ) ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινύζεζε ε Σρνιηθή Μνλάδα γηα ηε γεληθή εθηίκεζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. αλαθνξά ζην ρξόλν θαη ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιόγεζεο, ηνλ αξηζκό ησλ νκάδσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, ηε ζύλζεζε ησλ νκάδσλ, ηνλ αξηζκό ησλ ζπλαληήζεσλ θάζε νκάδαο θιπ.).
Η ζπδήηεζε γηα ηελ αμηνιόγεζε μεθίλεζε ζηηο 14 Οθησβξίνπ. Αξρηθά ζπδεηήζεθε
ζην ύιινγν δηδαζθόλησλ κε αλαθνξά ζηελ απόθαζε ηνπ πξνεγνύκελνπ ζπιιόγνπ
(Μάηνο 2010) γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πηινηηθό πξόγξακκα. ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ
παξνύζα θαη ε ύκβνπινο ε νπνία ελεκέξσζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ην έξγν
ηεο Α.Δ.Δ., ηδηαίηεξα ηνπο θαηλνύξγηνπο νη νπνίνη δελ ζπκκεηείραλ ζηελ πεξζηλή
απόθαζε ηνπ πιιόγνπ θαη παξέζεζε λεόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο θάζεηο ηεο
αμηνιόγεζεο, ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ, ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, ηα πεδία
θαη ηνπο ηνκείο δξάζεο.
ηελ επόκελε ζρεηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιιόγνπ, απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία
κηαο νκάδαο εξγαζίαο πνπ απνηειείηαη από 4 εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ01 (Θενιόγνο), ΠΔ04
(Βηνιόγνο θαη Φπζηθόο), ΠΔ16-01 (Μνπζηθόο) θαη απνθαζίζηεθε ε δηεξεύλεζε ησλ
πεδίσλ 1 θαη 5. Μέρξη ζήκεξα ε νκάδα πξαγκαηνπνίεζε 5 ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο γηα
ηελ πνξεία ηεο αμηνιόγεζεο θαη 2 ζπλαληήζεηο – επηκνξθώζεηο από ηε ύκβνπιν.
ηελ 1ε ηαθηηθή ζπλάληεζε ζπδεηήζεθε πάιη ν ζθνπόο θαη ν πξνγξακκαηηζκόο ηεο
αμηνιόγεζεο, ζηε 2ε ζπλάληεζε ζπδεηήζεθαλ δηεμνδηθά νη ηδηαηηέξεο ζπλζήθεο πνπ
ηζρύνπλ ζην ζρνιείν καο, ζηελ 3ε έγηλε ελεκέξσζε απ’ ηνλ Γηεπζπληή γηα ηελ
ελεκέξσζε πνπ ν ίδηνο έιαβε από ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ έξγνπ ζηε Ρόδν, ελώ ζηελ 4ε
θαη ζηελ 5ε ζπδεηήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ηα πεδία θαη νη δείθηεο. ηε δηάξθεηα ησλ
ζπλαληήζεσλ αζρνιεζήθακε όινη κε όια ηα ζέκαηα, ρσξίο επηκεξηζκό ησλ πεδίσλ θαη
ησλ επηκέξνπο δεηθηώλ.
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Β. Φύλλο Γενικήρ Δκηίμηζηρ ηηρ Δικόναρ ηος σολείος
Καηαγξάθεηαη ε ηειηθή ζέζε ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο θάζε δείθηε πνηόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ. Η θνηλώο απνδεθηή ζέζε γηα ηελ εηθόλα ηνπ ζρνιείνπ απνηππώλεηαη πεξηγξαθηθά ζε ζύληνκν
θείκελν (100 ιέμεσλ πεξίπνπ) κε ηε κνξθή αηηηνινγεκέλεο αμηνινγηθήο θξίζεο αιιά θαη
πνζνηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ηεηξαβάζκηαο αξηζκεηηθήο θιίκαθαο 1-4, όπνπ: 4-πνιύ θαιή
(εηθόλα ρσξίο πξνβιήκαηα), 3- θαιή (ηα ζεηηθά ζηνηρεία πεξηζζόηεξα από ηα αξλεηηθά), 2κέηξηα (θάπνηα ζνβαξά πξνβιήκαηα), 1-πξνβιεκαηηθή (αξθεηά ζνβαξά πξνβιήκαηα).
Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη επηηεπρζεί ζπλαίλεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ σο
πξνο θάπνηνλ ηνκέα, θαηαγξάθνληαη ηα δύν ‘πιεηνςεθηθά’ απνηειέζκαηα ζην πιαίζην ηεο
νκάδαο.
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1ο ΠΔΓΗΟ: ΜΔΑ – ΠΟΡΟΗ – ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ
ΣΟΜΔΑ: ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ
Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.1. Υώποι ηος σολείος
Απνηηκάηαη ε θαηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηελ επάξθεηα θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ
ζρνιηθώλ ρώξσλ. Εμεηάδεηαη θαηά πόζνλ νη ππάξρνληεο ρώξνη ηνπ ζρνιείνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθώλ.
Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:
Αίθοςζερ διδαζκαλίαρ: Οη αλάγθεο γηα αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ
είλαη νθηώ. Οη έμη από απηέο είλαη γηα θάζε ηάμε (3 γπκλαζίνπ θαη 3 ιπθείνπ) ελώ ρξεηάδνληαη
άιιε κηα γηα θαηεύζπλζε θαη άιιε κηα γηα ηηο επηινγέο καζεκάησλ. Σν ζρνιείν δηαζέηεη 3
αίζνπζεο θαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, θάζε αίζνπζα έρεη ρσξηζηεί
κε λνβνπάλ ζηα δύν, ώζηε λα πξνθύςνπλ έμη. Σν γεγνλόο απηό δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα
κηθξώλ ρώξσλ, ερνκόλσζεο αιιά θαη πεξάζκαηνο από πεξηζζόηεξν επηξαθείο καζεηέο ή
εθπαηδεπηηθνύο. Παξάιιεια γηα λα θαιπθζεί ε αλάγθε ησλ 2 επηπιένλ αηζνπζώλ
(θαηεύζπλζεο θαη επηινγήο) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζθνπό απηό ηα εξγαζηήξηα Φ.Δ. θαη
Πιεξνθνξηθήο, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί πεξηζηαζηαθά πξνβιήκαηα ζηε δηεθδίθεζε ηάμεο
από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο.
Δζωηεπικόρ διάδπομορ: Ιθαλνπνηεηηθόο ρώξνο, κε 4 βηβιηνζήθεο, Η/Τ θαη θσηνηππηθό,
θαηάιιεινο θαη γηα κηθξνύ ηύπνπ εθδειώζεηο (αθνύ δελ ππάξρεη αίζνπζα πνιιαπιώλ
ρξήζεσλ).
Πποαύλιο: Μεγάινο ρώξνο, αλαμηνπνίεηνο ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό. Τπάξρεη έλα γήπεδν
κπάζθεη ηζηκεληέλην, κε κπαζθέηεο εηνηκόξξνπεο, κε δπλαηόηεηα ππνδνρήο θηιέ βόιετ. ηελ
ίδηα έθηαζε ππάξρνπλ 2 ζηδεξέληα δνθάξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηέξκαηα ζε
πνδόζθαηξν. Οη παξαπάλσ αζιεηηθνί ρώξνη είλαη θαη επηθίλδπλνη γηα ηξαπκαηηζκνύο. ην
πξναύιην δελ ππάξρνπλ θεξθίδεο ή θαζίζκαηα ώζηε λα κπνξνύλ νη καζεηέο λα θαζίζνπλ,
παξά κόλν δύν εθθιεζάθηα (ην έλα εηνηκόξξνπν) ζηνλ πεξίρσξν ησλ νπνίσλ θάζνληαη νη
καζεηέο.
Κςλικείο: Γελ ππάξρεη
Αίθοςζα πολλαπλών σπήζεων: Γελ ππάξρεη

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:
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Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.2. Δξοπλιζμόρ και Γιαθέζιμα Μέζα ηος σολείος
Απνηηκάηαη ε θαηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηελ επάξθεηα θαη θαηαιιειόηεηα ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνύ. Εμεηάδεηαη θαηά πόζνλ ν δηαζέζηκνο εμνπιηζκόο ηνπ ζρνιείνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ
θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:

Ζ/Τ: Με δσξεέο έρνπλ πξόζθαηα απνθηεζεί δέθα λένη Η/Τ πνπ θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ
ζρνιείνπ θαη ηνπ γξαθείνπ ησλ θαζεγεηώλ. ην γξαθείν ησλ θαζεγεηώλ ππάξρνπλ 5 Η/Τ,
ζην δηάδξνκν 1 Η/Τ γηα ηνπο καζεηέο, ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο 8 Η/Τ θαη ζην
εξγαζηήξην Φ.Δ 1 Η/Τ.
Πεπιθεπειακόρ εξοπλιζμόρ: Τπάξρνπλ 2 εθηππσηέο, δύν θσηνηππηθά πνπ
ππνιεηηνπξγνύλ, 2 ηειεθσληθέο ζπζθεπέο κε θαμ, έλα πνιπκεράλεκα, 4 γξαθεία θαζεγεηώλ,
έδξεο θαζεγεηώλ, ζξαλία καζεηώλ θαη θαξέθιεο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ. Τπάξρνπλ 2
βηληενπξνβνιείο, κία νζόλε (παλί), 1 ερεηηθό ζύζηεκα, έλα αξκόλην, δύν ερεία. Σα
πεξηζζόηεξα από ηα παξαπάλσ έρνπλ απνθηεζεί κε δσξεέο.
Θέπμανζη: Κεληξηθή ζέξκαλζε δελ ππάξρεη. Τπάξρνπλ θιηκαηηζηηθά ζε θάζε ηάμε, πνπ δελ
επαξθνύλ όκσο γηα ηηο θξύεο εκέξεο ηνπ ρεηκώλα.
Δπαζηήπιο Φ.Δ.: Πιήξεο
Δπγαζηήπιο Πληποθοπικήρ: Πιήξεο αιιά κηθξό γηα λα ρσξέζεη πάλσ από 4 - 5 άηνκα.

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:
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ΣΟΜΔΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ
Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.3. Οικονομικοί Πόποι ηος σολείος
Απνηηκάηαη ε επάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ
ηνπ ζρνιείνπ.
Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:

Η ζπκβνιή ηνπ θνλδπιίνπ πξνο ην Γήκν γηα ηε ζρνιηθή επηηξνπή θξίλεηαη νξηαθή, αθνύ ε
ζρνιηθή επηηξνπή είλαη εληαία (Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθό, Γπκλάζην, Λύθεην) θαη νη ηαθηηθέο
αλάγθεο πνιιέο (αλαιώζηκα, ζπληήξεζε κεραλεκάησλ, ινγαξηαζκνί ηειεθώλσλ θιπ).

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:
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ΣΟΜΔΑ: ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ
Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.4. Γιδακηικό Πποζωπικό ηος σολείος
Εμεηάδεηαη θαηά πόζν ν αξηζκόο, ε ζύλζεζε, ε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε
θαη ε εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθώλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ.
Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:

Η επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη ε εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθώλ θξίλεηαη
ηθαλνπνηεηηθή. Πέληε εθπαηδεπηηθνί (ηξεηο λενδηόξηζηνη) παξαθνινπζνύλ ηελ Α’ θάζε ηεο
παηδαγσγηθήο επηκόξθσζεο. Μεηνλέθηεκα απνηειεί ε έιιεηςε θαζεγεηή πιεξνθνξηθήο από
ηα κέζα Οθησβξίνπ έσο θαη ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ, κε απνηέιεζκα ε καζήηξηα ηεο ηερλνινγηθήο
θαηεύζπλζεο λα κελ δηδάζθεηαη ην κάζεκα.

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:
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2ο ΠΔΓΗΟ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ
ΣΟΜΔΑ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ
Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.1. Γιαμόπθωζη και Δθαπμογή ηος σολικού Ππογπάμμαηορ
Οη δηνηθεηηθέο-νξγαλσηηθέο πξαθηηθέο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηε Σρνιηθή Μνλάδα απνηηκώληαη ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ελόο απνηειεζκαηηθνύ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο. Η δηακόξθσζε ελόο ιεηηνπξγηθνύ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ε ππνζηήξημε
θαη ν ζπληνληζκόο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ ηκεκάησλ ηάμεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο εηδηθόηεηαο, ε αλάπηπμε δηαδηθαζηώλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ
ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, ε εθαξκνγή παξεκβαηηθώλ πξαθηηθώλ, ν
πξνγξακκαηηζκόο εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, απνηεινύλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ δείθηε.

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:
Σν σξνιόγην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ είλαη αξθεηά ιεηηνπξγηθό, ηόζν σο πξνο ηνπο καζεηέο
όζν θαη σο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Όζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο ηα καζήκαηα είλαη
θαηαλεκεκέλα κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα κελ ηνπο θνπξάδνπλ, ζρεηηθά κε ηνπο θαζεγεηέο, έρεη
γίλεη πξνζπάζεηα λα κελ έρνπλ θελά θαη νη ώξεο δηδαζθαιίαο ηνπο λα είλαη καδεκέλεο, επίζεο
ππάξρεη κηα ηζνξξνπία ζηηο ώξεο δηδαζθαιίαο αλά εκέξα.
Η θάζε ηάμε έρεη από 1 σο 4 καζεηέο έηζη ώζηε λα κελ ππάξρεη αλάγθε ζπλεξγαζίαο ησλ
θαζεγεηώλ δηαθόξσλ ηκεκάησλ.
Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε ζε δηάθνξνπο ηνκείο, όπσο ηνπ δηεπζπληή
όπνπ ρξεηαζηεί, ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, ηηο ηπρόλ ελεκεξώζεηο, ηε ρξήζε βνεζεκάησλ,
θσηνηππηώλ, ηνπ projector γηα ηελ θαιύηεξε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. Γελ
ππάξρεη όκσο ζηήξημε από ηνπο ζρεηηθνύο ζπκβνύινπο γηα θάζε κάζεκα όζν ζα έπξεπε, νύηε
ηα αλάινγα ινγηζκηθά πνπ ζα έθαλαλ ην κάζεκα πην ζύγρξνλν θαη ελδηαθέξνλ.
Λεηηνπξγεί εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζηα καζήκαηα, θαη’ αξρήλ ζε εζεινληηθή βάζε, γεγνλόο πνπ
δείρλεη ην ελδηαθέξνλ θαζεγεηώλ θαη καζεηώλ, επίζεο πνιινί θαζεγεηέο θαη όινη νη καζεηέο
ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα πνπ ζπληεινύλ ζηελ βειηίσζε ησλ γλώζεσλ, ζηάζεσλ,
δεμηνηήησλ θαη ηεο απηελέξγεηαο ησλ καζεηώλ.

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:
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ΣΟΜΔΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ
Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.2. ςνηονιζμόρ σολικήρ Εωήρ.
Οη δηνηθεηηθέο - νξγαλσηηθέο πξαθηηθέο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα απνηηκώληαη ζε ζρέζε κε ην ζπληνληζκό ηεο ζρνιηθήο δσήο. Η δηακόξθσζε θαη ε εθαξκνγή
εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, ε ράξαμε ζαθνύο πξνζαλαηνιηζκνύ γηα ηελ εξγαζία ηνπ ζρνιείνπ, ν
πξνγξακκαηηζκόο, ε πινπνίεζε θαη ε αμηνιόγεζε δξάζεσλ κε ζηόρν ηε ζπλερή βειηίσζε
ηνπ παξερόκελνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ε ππνζηήξημε κεραληζκώλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ
δηεπθνιύλνπλ ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπιινγηθόηεηα ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο απνηεινύλ εθθξάζεηο ηεο πνηόηεηαο ηνπ δείθηε.
Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:
Οη θαλόλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ εθαξκόδνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό εθ κέξνπο
θαζεγεηώλ θαη καζεηώλ απηή ηε ζηηγκή, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ θαηαρξήζεηο θαη
παξαβηάζεηο θαλόλσλ πνπ λα δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα. Θα εμεηαζηεί ε πεξίπησζε
δεκηνπξγίαο εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ.
Σν αλζξώπηλν δπλακηθό όζνλ αθνξά ηνπο θαζεγεηέο ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηεζεί
θαιύηεξα ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο, θαζώο ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ιίγεο
κόλν ώξεο θαη θάπνηνη άιινη όπσο νη θηιόινγνη πνπ δελ δηδάζθνπλ ην αθξηβέο
αληηθείκελν ζπνπδώλ ηνπο (ηζηνξία).
Τπάξρνπλ ελέξγεηεο πνπ βνεζνύλ ην παξερόκελν εθπαηδεπηηθό έξγν όπσο ε εληζρπηηθή
δηδαζθαιία, ε ρξήζε θσηνηππηθώλ, ν Η/Τ ζηνλ δηάδξνκν ηνπ ζρνιείνπ γηα ρξήζε ηνπ
από ηνπο καζεηέο. Θεσξώ όκσο όηη δελ ππάξρεη ζπιινγηθόηεηα θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ
ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, νύηε πνιιέο πξσηνβνπιίεο γηα κηα πην
νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε.

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:
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ΣΟΜΔΑ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΜΔΩΝ KAI ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ
Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.3. Γιασείπιζη και Αξιοποίηζη ηων Μέζων και ηων Πόπων
Εθηηκάηαη ε θαιή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ – ε θαηαλνκή ηνπο ζύκθσλα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ – θαζώο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ.
Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:
Οη νηθνλνκηθνί πόξνη ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη αξθεηνί γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηιέμηκσλ
δαπαλώλ θαη απηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ παιαηόηεηα ηνπ θηεξίνπ. Η ζρνιηθή
επηηξνπή ππνιεηηνπξγεί ή δελ ιεηηνπξγεί θαζόινπ, κηα θαη ηππηθά είλαη αλύπαξθηε αθνύ δελ
ππήξμε κέρξη ηώξα πνηέ ΦΔΚ ζύζηαζήο ηεο. Η ζρέζε ηεο όκσο κε ηε εθνξία Ρόδνπ (έρεη
ΑΦΜ) θαη κε ηελ απόθηεζε ησλ δηθαηνύκελσλ θνλδπιίσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Μεγάιν
κεξίδην ζηα νηθνλνκηθά ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ νη δσξεέο θαη νη ρνξεγίεο πνπ θαηά θαηξνύο
δεηνύληαη από επηθαλείο ή νηθνλνκηθά επθαηάζηαηνπο Υαιθίηεο. ε γεληθέο γξακκέο ππάξρεη
αξθεηά θαιή θαη πξνζεθηηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζύκθσλα κε ηηο βαζηθέο αλάγθεο
ηνπ ζρνιείνπ.
Οη ιίγνη ρώξνη θαη ν εμνπιηζκόο ηνπ ζρνιείνπ αμηνπνηνύληαη, όπσο ε ύπαξμε κπαζθέηαο,
βόιετ θαη ηνπ γεπέδνπ γηα ηε γπκλαζηηθή, ην εξγαζηήξην Φ.Δ. θπξίσο γηα ηε θπζηθή, Υεκεία,
Βηνινγία, αιιά θαη γηα άιια καζήκαηα κε ηελ πξνβνιή κέζσ projector, θάηη πνπ γίλεηαη
όκσο ζπάληα. Η αίζνπζα ππνινγηζηώλ είλαη ιεηηνπξγηθή κε αξθεηνύο ππνινγηζηέο, όκσο
ειάρηζηα αμηνπνηείηαη ην δηαδίθηπν θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ, ηα βηβιία ηεο
βηβιηνζήθεο δελ ρξεζηκνπνηνύληαη επαξθώο ζηα καζήκαηα όπσο θαη ηα ινγηζκηθά νύηε
αμηνπνηνύληαη από ηνπο καζεηέο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο βειηίσζε. Οη Η/Τ θαη ην δηαδίθηπν
δελ ρξεζηκνπνηνύληαη πάληα γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο.

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:
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3ο ΠΔΓΗΟ : ΚΛΗΜΑ ΚΑΗ ΥΔΔΗ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ
ΣΟΜΔΑ: ΚΛΗΜΑ ΚΑΗ ΥΔΔΗ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ
Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.1. σέζειρ μεηαξύ ηων Δκπαιδεςηικών
Εθηηκώληαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ. Η
πνηόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία, ε αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη ε ζπιινγηθή δξάζε απνηεινύλ, κεηαμύ άιισλ, ζεκεία εζηίαζεο γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ δείθηε.
Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:
Η πνηόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο είλαη αξθεηά θαιή, ρσξίο όκσο λα αλαπηύζζνληαη πνιιέο
πξνζσπηθέο θηιηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Η ζπλεξγαζία θαη ε ζπιινγηθόηεηα
εθπαηδεπηηθώλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θάπνην θνηλό εθπαηδεπηηθό
απνηέιεζκα δελ είλαη πνιύ αλεπηπγκέλεο. πλεξγαζίεο εθπαηδεπηηθώλ αλαπηύζζνληαη ζε
όηη αθνξά ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (πνιηηηζηηθά θαη πεξηβαιινληηθήο αγσγήο) θαη ηηο
ηαθηηθέο ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο.

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:
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Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.2. σέζειρ μεηαξύ Δκπαιδεςηικών - Μαθηηών και μεηαξύ
ηων Μαθηηών
Εθηηκώληαη νη ηππηθέο θαη άηππεο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην ζρνιείν κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ, θαζώο θαη ησλ καζεηώλ κεηαμύ ηνπο. Η επίδεημε από ηνπο καζεηέο
κηαο ζπκπεξηθνξάο ζύκθσλεο κε ηνπο ζρνιηθνύο θαλόλεο, ε ζύκθσλε κε ηηο αξρέο ηεο
παηδαγσγηθήο επηζηήκεο ζηάζε πνπ πηνζεηνύλ νη εθπαηδεπηηθνί απέλαληη ζηνπο καζεηέο,
ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηε δηακόξθσζε ησλ ξπζκηζηηθώλ πξαθηηθώλ πνπ δηέπνπλ ηε
ζρνιηθή δσή, ε ππνζηήξημε από ην ζρνιείν θνηλσληθώλ πξαθηηθώλ πνπ επλννύλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθώλ-καζεηώλ θαη καζεηώλ κεηαμύ
ηνπο, απνηεινύλ ζηνηρεία γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ δείθηε.
Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:
Οη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ηνπο καζεηέο κε ηδηαίηεξα θηιηθό ηξόπν, ρσξίο όκσο απηό
λα απνβαίλεη εηο βάξνο ησλ ζρνιηθώλ θαλόλσλ, πξάγκα πνπ νη καζεηέο ην γλσξίδνπλ θαη
ην εθηηκνύλ. Απηό βέβαηα δελ κεηαθξάδεηαη θαη ζε αληίζηνηρεο ζρνιηθέο επηδόζεηο. Οη
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καζεηέο ζπκθσλνύλ όηη πξέπεη λα ππάξρνπλ ζρνιηθνί θαλόλεο θαη όξηα πνπ όηαλ
ππεξβαίλνληαη πξέπεη λα ππάξρνπλ ηηκσξίεο. Οη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ είλαη άξηζηεο,
ιόγσ ηνπ κηθξνύ πιήζνπο ηνπο θαη ησλ πνιιώλ ρξόλσλ γλσξηκίαο ηνπο. Γεληθά ζην
ζρνιείν δελ δεκηνπξγνύληαη ζνβαξνί ηζαθσκνί θαη εληάζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Σν
ζρνιείν θάλεη όηη κπνξεί γηα λα δηαηεξεί ηελ θαιή ζρέζε καζεηώλ – εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ
καζεηώλ κεηαμύ ηνπο. Παξάιιεια νη θαζεγεηέο πξνζπαζνύλ λα εκθπζήζνπλ ζηνπο
καζεηέο ηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν ηνπ καζεηηθνύ πκβνπιίνπ σο πξνο ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη
ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, γηαηί νη καζεηέο πεξηζζόηεξν ιεηηνπξγνύλ αηνκηθά παξά
ζπιινγηθά.

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:
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4

Υ

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.3. σέζειρ μεηαξύ σολείος - Γονέων
Απνηηκώληαη νη ζρέζεηο κεηαμύ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ κε βαζηθό θξηηήξην ηελ ηαθηηθή, ακθίδξνκε θαη νινθιεξσκέλε ξνή πιεξνθόξεζεο αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ην ζρνιείν γηα
ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ.
Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:
Οη ζρέζεηο κεηαμύ ζρνιείνπ – γνλέσλ είλαη ππνηππώδεηο. Οη πεξηζζόηεξνη γνλείο ησλ
καζεηώλ δελ ελδηαθέξνληαη λα πιεξνθνξεζνύλ γηα ηελ πξόνδν ησλ παηδηώλ ηνπο, αθόκε
θαη όηαλ θαινύληαη ζην ζρνιείν, ελώ κόλν δύν γνλείο αζρνινύληαη επηκειώο γηα ηα παηδηά
ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί δηζηάδνπλ λα ελεκεξώζνπλ ηνπο γνλείο κεκνλσκέλσλ καζεηώλ γηα
θάπνηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ εληνπίδνπλ, γηαηί δελ ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο.
Σν ζρνιείν έρεη πξνζπαζήζεη αξθεηέο θνξέο λα ελεκεξώζεη θάπνηνπο γνλείο, αιιά κε
ειάρηζηα απνηειέζκαηα. Ο ύιινγνο γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ δελ ππήξμε πνηέ σο λνκηθό
πξόζσπν. Γίλνληαη ελέξγεηεο απηήλ ηελ πεξίνδν θαη ηώξα βξίζθεηαη ππό ζύζηαζε.

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:

1

2

3

4

Υ

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.4. σέζειρ μεηαξύ σολείος - Φοπέων
Απνηηκώληαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζεη ην ζρνιείν (ε ζπρλόηεηα, ην πεξηερόκελν θαη ε
πνηόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο) κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο, άιια εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, ηελ
ηνπηθή θαη επξύηεξε θνηλσλία.
Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:

Η ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο ηεο Γσδεθαλήζνπ είλαη θαιέο. Τπάξρεη
ηαθηηθή ηειεθσληθή θαη δύζθνιε θαη αξγή ηαρπδξνκηθή επηθνηλσλία. Σν πεξηερόκελν ηεο
επηθνηλσλίαο αθνξά ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη δηάθνξα έγγξαθα. Η ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε
άιια εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα είλαη αλύπαξθηε. Ο ζεζκόο ηεο παηδείαο είλαη ζε γεληθέο
γξακκέο πνιύ ππνβαζκηζκέλνο ζηα κάηηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ιόγσ ηνπ ρακεινύ
κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ. Σν ζρνιείν δελ έρεη πξνβιεζεί ηδηαίηεξα σο πξνο ηηο
επηδόζεηο ησλ καζεηώλ (κε εμαίξεζε ηε δηάθξηζε ηεο νκάδαο ηνπηθώλ παξαδνζηαθώλ
ρνξώλ ζε καζεηηθνύο αγώλεο).

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:
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1

2

Υ

3

4

4ο ΠΔΓΗΟ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ
ΣΟΜΔΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ
Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.1. Ανάπηςξη ηόσων ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών
Απνηηκώληαη ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Σπνπδώλ, όπσο ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο, ε νξγάλσζε θαη θαηαλνκή ηεο ύιεο κε βάζε ην σξνιόγην πξόγξακκα, ε ύιε πνπ δηδάρζεθε αλά γλσζηηθό αληηθείκελν, θαζώο θαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ βαζκνύ επίηεπμεο ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ.
Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:
Η επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ απνηηκάηαη ζεηηθή. Η ιεηηνπξγηθόηεηα
ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ε νξγάλσζε θαη θαηαλνκή ηεο ύιεο κε βάζε ην σξνιόγην
πξόγξακκα θξίλεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζεηηθή. Η ύιε πνπ δηδάρζεθε αλά γλσζηηθό
αληηθείκελν θαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ βαζκνύ επίηεπμεο ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ
θξίλεηαη ζεηηθή. Δληνπίδεηαη ε έιιεηςε παηδαγσγηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο επηκόξθσζεο
πνιιώλ εθπαηδεπηηθώλ.

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:

1

2

3

4

Υ

ΣΟΜΔΑ: ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.2. Ανάπηςξη και Δθαπμογή Γιδακηικών Ππακηικών
Απνηηκώληαη νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπ ζρνιείνπ: ε πηνζέηεζε πνηθίισλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ θαη ην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο ηάμεο κε ηε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ
ρξόλνπ θαη ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, ε πνηόηεηα ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο πνπ αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο, ν απνηειεζκαηηθόο ζρεδηαζκόο
ηεο δηδαζθαιίαο, απνηεινύλ, κεηαμύ άιισλ, ελδείμεηο πνηόηεηαο γηα ηελ εμέηαζε ηνπ δείθηε.
Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:
Οη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπ ζρνιείνπ απνηηκώληαη ζεηηθέο. Απαηηείηαη παξάιιεια θαη
βειηίσζε ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζε έλα πεξηβάιινλ ζπρλά απαμησηηθό από πιεπξάο ησλ
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καζεηώλ θαη ησλ γνλέσλ. Γελ ππάξρνπλ θαη δελ πξνβιέπνληαη δηδαθηηθά κνληέια γηα ηε
δηδαζθαιία ζε καζεηέο κε κε δηαπηζησκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:

18

1

2

3

Υ

4

ΣΟΜΔΑ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΣΑΞΖ
Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.3. Ανάπηςξη και Δθαπμογή Παιδαγωγικών Ππακηικών
και Ππακηικών Αξιολόγηζηρ ηων Μαθηηών
Απνηηκάηαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο κε βάζε ηελ αλάπηπμε παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ θαη πξαθηηθώλ αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε παξακέηξνπο
όπσο: ε νξγάλσζε ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο δαζθάινπ-καζεηή, ε έκθαζε ζηε ζεηηθή ελίζρπζε ησλ καζεηώλ, ε πνηόηεηα ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε δηακνξθσηηθή
ιεηηνπξγία ηεο αμηνιόγεζεο γηα ηελ αλαηξνθνδόηεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε πηνζέηεζε πνηθίισλ αμηνινγηθώλ κεζόδσλ, ε ζύλδεζε ησλ δνθηκαζηώλ ηεο αμηνιόγεζεο κε ηνπο ζηόρνπο
θαη ην πεξηερόκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ, ε ηαθηηθή ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ γηα ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο θιπ.
Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηο δείκηη:
Η ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο κε βάζε ηελ αλάπηπμε παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ θαη
πξαθηηθώλ αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ απνηηκάηαη ζεηηθή, παξόιν πνπ ζπρλά θαίλεηαη ε
αλάγθε επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζρεηηθά ζέκαηα. Η νξγάλσζε ηεο
παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο δαζθάινπ-καζεηή θξίλεηαη ζεηηθή.

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:

1

2

3

4

Υ

ΣΟΜΔΑ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.4. Ανάπηςξη και Δθαπμογή Δκπαιδεςηικών Γπαζηηπιοηήηων και Παπεμβάζεων
Απνηηκάηαη ε αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ από ην ζρνιείν γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη παξεκβάζεσλ (πινπνίεζε θαηλνηνκηώλ, πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο,
ζπκκεηνρή ζε πξναηξεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θιπ.).
Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:
Η αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
παξεκβάζεσλ απνηηκάηαη ζεηηθή. ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί ηκήκα ρνξνύ ζην νπνίν
ζπκκεηέρνπλ πνιινί από ηνπο καζεηέο θη έρεη βξαβεπζεί επαλεηιεκκέλσο ζε παλειιήληνπο
δηαγσληζκνύο ρνξνύ. Παξάιιεια ιεηηνπξγνύλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία
ζπκκεηέρνπλ αξθεηνί καζεηέο. Πξνγξακκαηίδεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ην ζρνιείν σο ρώξνο
19

πξνβνιήο ηαηληώλ κηα θνξά θάζε εβδνκάδα (εθηόο ηνπ ππάξρνληνο πνιηηηζηηθνύ
πξνγξάκκαηνο πνπ πξνβιέπεη αλάινγε δξαζηεξηόηεηα) αλνηθηό γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ
λεζηνύ. Γηαηέζεθε έλαο θαηλνύξγηνο θαη ζύγρξνλνο Η/Τ ζηνλ θνηλόρξεζην ρώξν ηνπ
ζρνιείνπ γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν από ηνπο καζεηέο, γηα ρξήζε ηνπ ζηα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη γηα δηδαζθαιία ζε όζνπο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο
επηζπκνύλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο.

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:
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4

Υ

ΣΟΜΔΑ: ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ
Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.5.: Τποζηήπιξη ηηρ Δπιζηημονικήρ-Παιδαγωγικήρ Καηάπηιζηρ και Δξέλιξηρ ηων Δκπαιδεςηικών
Απνηηκώληαη νη δηαδηθαζίεο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην ζρνιείν γηα ηελ
επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηε βειηίσζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο
ηνπο θαηάξηηζεο ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζην ζρνιείν.
Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:
Οη δηαδηθαζίεο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην ζρνιείν γηα ηελ επηκόξθσζε
ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηε βειηίσζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο ηνπο θαηάξηηζεο
ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζην ζρνιείν απνηηκώληαη ηππηθέο.
Απαηηείηαη ζπλερήο επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο λέεο
ηερλνινγίεο θαη ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο.

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:
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5o ΠΔΓΗΟ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
ΣΟΜΔΑ: ΦΟΗΣΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΡΟΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ
Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.1.1. Παπακολούθηζη ηηρ Φοίηηζηρ και ηηρ σολικήρ
Γιαπποήρ
Απνηηκάηαη ε δηακνξθσκέλε πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ (δηαδηθαζίεο, κέηξα, παξεκβάζεηο) γηα
ηελ παξαθνινύζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηώλ θαη ηελ αληηκεηώπηζε πηζαλώλ πξνβιεκάησλ θνίηεζεο θαη δηαξξνήο.
Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:

Σν ζρνιείν δελ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ ζρνιηθή δηαξξνή θπξίσο γηαηί δελ έρεη λα
αληηπξνηείλεη θάηη ζρεηηθό κε ηερληθή εθπαίδεπζε πνπ αλαδεηνύλ νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο
πνπ ην εγθαηαιείπνπλ. Πεξηνξίδεηαη κόλν λα ηελ παξαθνινπζεί, ρσξίο λα θάλεη
παξεκβάζεηο ή λα παίξλεη δηάθνξα κέηξα. Όζνλ αθνξά ηε θνίηεζε, ην ζρνιείν πξνζπαζεί
λα ελεκεξώλεη ηνπο γνλείο γηα ηηο ρακειέο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ θαη πξνζπαζεί λα ηηο
βειηηώζεη κε πξνγξάκκαηα πξόζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο θαη εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο,
πνπ πξνζθέξνληαη εζεινληηθά από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, αιιά ρσξίο άκεζν αληίθηππν ζηε
καζεηηθή δηαξξνή.

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:

1

2

3

4

Υ

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.1.2. Κίνηηπα για ηη θοίηηζη ηων μαθηηών.

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:

Σα επαγγέικαηα πνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα αθνινπζήζνπλ νη καζεηέο είλαη απηά ηνπ
Φαξά, ηνπ θηελνηξόθνπ θαη ηνπ επηρεηξεκαηία ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ. Αθνύ θαη ζηα
ηξία ε εύξεζε εξγαζίαο είλαη δεδνκέλε (από γεληά ζε γεληά) ην θίλεηξν γηα κάζεζε
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ζρεδόλ εθιείπεη. Δπίζεο νη καζεηέο γλσξίδνπλ όηη νη δύν πξώηνη καζεηέο ηεο θάζε ηάμεο
ζα πάξνπλ ην πνζό ησλ 1000 επξώ. Από ηε ζηηγκή όκσο πνπ ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ
ζε θάζε ηάμε είλαη ειάρηζηνο (πνιιέο θνξέο έλαο ή δύν), γλσξίδνπλ όηη ζα
επηβξαβεπηνύλ αλεμάξηεηα από ηελ επίδνζή ηνπο. Δπίζεο, είλαη γεγνλόο όηη
επηβξαβεύνληαη κε αξηζηείν καζεηέο κε πνιύ ρακειό γεληθό βαζκό, ιόγσ ηνπ όηη
ππάξρνπλ ιίγνη καζεηέο ζε θάζε ηάμε. Αθόκε, πνιινί γνλείο ησλ καζεηώλ δελ ηνπο
ελζαξξύλνπλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο , κέλνπλ απιώο ηθαλνπνηεκέλνη κε ην λα πεξλνύλ
ηελ ηάμε.

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:

1

2

3

4

Υ

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.1.3. Πποζθοπά ηεσνικήρ επαγγελμαηικήρ εκπαίδεςζηρ.

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:

Σν ζρνιείν είλαη Γεληθό Λύθεην θαη ζην λεζί δελ ιεηηνπξγεί θακία επηπιένλ ζρνιή ηδησηηθή ή
δεκόζηα ζρνιή. Δπηπξόζζεηα, ε αηηία γηα έλα κεγάιν κέξνο ησλ καζεηώλ πνπ θεύγνπλ απ’
ην ζρνιείν είλαη ε θνίηεζή ηνπο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ΔΠΑΛ ή ΔΠΑ ηεο Ρόδνπ.
Θα ήηαλ ίζσο ρξήζηκν λα αλαβηώζεη ν ζεζκόο ηνπ πνιπθιαδηθνύ ιπθείνπ.

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:
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1

Υ

2

3

4

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.1.4. Κοινωνικόρ ανηίκηςπορ ηηρ μαθηηικήρ διαπποήρ.

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:

Μαδί κε ηνπο καζεηέο πνπ κεηαγξάθνληαη ζε άιια ζρνιεία ηεο Ρόδνπ ή δηαθόπηνπλ ην
ζρνιείν, θεύγνπλ θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο. Απηόο ν αληίθηππνο ηεο δηαξξνήο ησλ καζεηώλ
έρεη κεγάιεο ζπλέπεηεο ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ πιεζπζκνύ ζην λεζί, πνπ ζπλερώο κεηώλεηαη,
ιεηηνπξγώληαο θαη σο αληηθίλεηξν ζηελ παξακνλή λέσλ ζην λεζί.

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:

1

2

3

4

Υ

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.1.5. Δπίηεςξη ζηόσων για ηοςρ μαθηηέρ πος έθςγαν

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:

Δίλαη δύζθνιν λα ελεκεξσζεί ην ζρνιείν γηα ην αλ πέηπραλ ή όρη ηνπο ζηόρνπο ηνπο νη
καζεηέο πνπ έθπγαλ. Οη καζεηέο πνπ επέιεμαλ ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε ηειεηώλνπλ ηε
θνίηεζε ηνπο θαη αζρνινύληαη ζπλήζσο κε ην αληηθείκελν πνπ έρνπλ δηαιέμεη. Τπάξρνπλ
όκσο θαη καζεηέο πνπ δελ θαηόξζσζαλ λα αζρνιεζνύλ κε θάηη άιιν, ‘ε δηέθνςαλ ηε
θνίηεζή ηνπο θαη δελ αζρνινύληαη κε ηίπνηα.
Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:
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2

Υ

3

4

ΣΟΜΔΑ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ
Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.2.1. Δπίδοζη και Ππόοδορ ηων Μαθηηών
Εθηηκάηαη ε εηθόλα ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ηνπ ζε ζρέζε κε
ηνπο ζηόρνπο θαη ηα πεξηερόκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, θαζώο θαη σο πξνο ηελ
πξόνδν πνπ παξνπζηάδνπλ ηα επηηεύγκαηα ησλ καζεηώλ ηνπ δηαρξνληθά.
Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:

Η επίδνζε θαη ε πξόνδνο ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο θαη ηα πεξηερόκελα
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ είλαη κέηξηα. Τπάξρνπλ θη εμαηξέζεηο καζεηώλ πνπ
έρνπλ πνιύ θαιέο επηδόζεηο όρη όκσο ζε όια ηα καζήκαηα.
Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:

1

2

3

4

Υ

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.2.2. ςμμεηοσή ζε εξωδιδακηικέρ δπαζηηπιόηηηερ ηων
μαθηηών.
Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:

Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο είλαη ζεκαληηθή.
ην ζρνιείν πξαγκαηνπνηνύληαη 5 εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ε ζπκκεηνρή
ησλ καζεηώλ είλαη θαζνιηθή. Δπίζεο νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε παλειιήληνπο
θαιιηηερληθνύο (θπξίσο ρνξεπηηθνύο) δηαγσληζκνύο κε αξθεηά θαιά απνηειέζκαηα.
Γπζηπρώο ππήξμε πεξίπησζε καζήηξηαο πνπ έραζε ηελ 3ε θάζε ηνπ Παλειιήληνπ
καζεκαηηθνύ δηαγσληζκνύ ηεο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξίαο (ζηνλ νπνίν πήγαηλε
πνιύ θαιά – είρε πεξάζεη ηηο δύν από ηηο ηξεηο θάζεηο) ιόγσ απαγνξεπηηθνύ ηνπ πινίνπ.
ην ζρνιείν ππάξρεη εζεινληηθή πξνζθνξά εθκάζεζεο ηνπηθώλ παξαδνζηαθώλ ρνξώλ
από 2 θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ θαη ε ρνξεπηηθή νκάδα (πεξηιακβάλεη θαη καζεηέο)
ζπκκεηέρεη ζε παλειιήληνπο δηαγσληζκνύο.

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:
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1

2

3

Υ

4

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.2.3. Μοπθωηικό επίπεδο ζηοισειώδοςρ εκπαίδεςζηρ ηων
μαθηηών
Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:

Σν κνξθσηηθό επίπεδν ησλ καζεηώλ είλαη ζηνηρεηώδνπο εθπαίδεπζεο θαη
ππάξρνπλ απμεκέλα πνζνζηά ησλ αδύλακσλ καζεηώλ. ην γπκλάζην νη καζεηέο
έρνπλ ζε γεληθέο γξακκέο πξόβιεκα ζηα Μαζεκαηηθά, ηε Νενειιεληθή Γιώζζα θαη ηελ
Έθζεζε.

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:

1

2

3

4

Υ

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.2.4. Μειονεκηήμαηα ηων μονομελών ηάξεων.

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:

Γελ ππάξρεη ζπλαγσληζκόο κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη
πηζαλόλ δεκηνπξγνύληαη ζπλζήθεο εζσζηξέθεηαο θαη απαμίσζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθώλ. Οη καζεηέο πνπ είλαη κόλνη ηνπο ζηελ ηάμε ληώζνπλ απνκνλσκέλνη θαη
ζίγνπξα δελ έρνπλ κέηξν ζύγθξηζεο θαη άιιεο παξαζηάζεηο.

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:
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2

Υ

3

4

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.2.5. Δπίδπαζη ηος οικογενειακού πεπιβάλλονηορ και ηηρ
ηοπικήρ κοινωνίαρ ζηιρ επιδόζειρ ηων μαθηηών.

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:

Οη πεξηζζόηεξνη γνλείο είλαη ρακεινύ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ θαη δελ ελζαξξύλνπλ ηα
παηδηά ηνπο λα κειεηνύλ, αθνύ ε πην πξνζνδνθόξα ιύζε γηα απηνύο είλαη λα
αθνινπζήζνπλ ην επάγγεικά ηνπο (ςάξεκα, νηθνδνκή, ηνπξηζκόο). Δπίζεο
πξνβιεκαηηζκό πξνθαιεί ην θαηά πόζν νη ζηόρνη πνπ βάδνπλ νη καζεηέο είλαη
ξεαιηζηηθνί ή όρη, αθνύ ε έιιεηςε αληαγσληζκνύ ηνπο νδεγεί ζε ιαλζαζκέλεο
εληππώζεηο γηα ηελ επθνιία ηεο επηηπρίαο ηνπ ζηόρνπ ηνπο.

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:

1

2

3

4

Υ

ΣΟΜΔΑ: ΑΣΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ
Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.3.1. Δνιζσςηικέρ, Τποζηηπικηικέρ και Ανηιζηαθμιζηικέρ
Παπεμβάζειρ
Εθηηκάηαη θαηά πόζν ην ζρνιείν πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο γηα αηνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αλάπηπμε θαη ππνζηεξίδεη ηε ζπγθξόηεζή ηνπο σο ππεύζπλσλ, ελεξγώλ
θαη δεκνθξαηηθώλ πνιηηώλ.

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:

Σν ζρνιείν πέξαλ ηεο ζπδήηεζεο δηαθόξσλ θνηλσληθώλ, πνιηηηθώλ θαη ζεκάησλ αηνκηθήο
αλάπηπμεο θαηά ηε δηδαζθαιία δελ πξνζθέξεη ηδηαίηεξεο επθαηξίεο γηα ηελ πξνώζεζε απηώλ
ησλ ηνκέσλ. Δμαίξεζε απνηειεί ε ζπκκεηνρή ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα όπνπ κπνξνύλ νη
καζεηέο λα ιεηηνπξγνύλ κε ζρεηηθή απηνλνκία. Οη καζεηέο δελ θαίλεηαη λα έρνπλ αλαπηύμεη
θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επαηζζεζίεο θαη γλώζεηο, νύηε θάπνηα δξάζε ζ’ απηνύο ηνπο ηνκείο.
Μεξηθνί ζπλάδειθνη θάλνπλ εζεινληηθά καζήκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, ιεηηνπξγνύλ 5
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (3 Πνιηηηζηηθά θαη 2 πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο αγσγήο),
πξνβνιή ηαηληώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πνιηηηζηηθό ύιινγν Υάιθεο, δσξεάλ δηδαζθαιία
ρνξνύ, ΔΠ, θιπ γεγνλόηα πνπ βνεζνύλ ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηώλ.
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Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:

1

2

3

4

Υ

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.3.2. Κοινωνικοποίηζη ηων μαθηηών.

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική
κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη:

ην ζρνιείν δελ παξαηεξνύληαη πξνβιήκαηα θνηλσληθνπνίεζεο, έληαμεο θαη απνδνρήο
αιινδαπώλ καζεηώλ, νύηε άιια πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο πνπ λα δείρλνπλ
έιιεηςε ή πξνβιεκαηηθή θνηλσληθνπνίεζε. Παξόια απηά ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηώλ
θξίλεηαη αλεπαξθήο ζε ζύγθξηζε κε καζεηέο άιισλ πεξηνρώλ. Ο κηθξόο αξηζκόο ησλ
καζεηώλ βνεζάεη λα είλαη όινη ηνπο, καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ κία νκάδα θαη κηα
παξέα, όκσο από ηελ άιιε κεηώλεη ηηο δπλαηόηεηεο επηινγήο θίισλ κε θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά θαη παξάιιεια κεηώλεη ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, ηδέεο θαη ηειηθά ηε
ζθέςε ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ. Οη καζεηέο δελ θαίλεηαη λα έρνπλ όλεηξα θαη θηινδνμίεο
εθηόο εμαηξέζεσλ, ή αλ έρνπλ είλαη ζρεδόλ αλεδαθηθά πνπ δείρλεη έιιεηςε απηνγλσζίαο
θαη γλώζεο επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ. Σέινο, νη καζεηέο θαίλεηαη ζηελ πξάμε όηη
έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη δνπλ ζε έλα κηθξό λεζί, απνκνλσκέλνη από ην κέζν θνηλσληθό
πεξηβάιινλ θαη κεηνλεθηνύλ ζε ζύγθξηζε κε ηνπο άιινπο ζε επθαηξίεο, ζε επηηπρίεο θαη ζε
πξννπηηθέο. ε ζέκαηα πνπ ην ελδηαθέξνλ ηνπο είλαη απμεκέλν πάλησο, ηα παηδηά
ζπλεξγάδνληαη επηηπρώο, γεγνλόο πνπ δείρλεη ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα νξγαλώλνληαη θαη λα
ζπλεξγάδνληαη γηα έλαλ ζθνπό όηαλ ην επηζπκνύλ.

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ
ηον δείκηη:
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Γ. Κύπια Αποηελέζμαηα ηηρ Αξιολόγηζηρ
Παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή αηηηνινγεκέλεο αμηνινγηθήο θξίζεο ηα ζημεία σπεροτής
θαη οι αδσναμίες ηοσ ζτολείοσ, θαζώο θαη νη ηομείς ηοσ εκπαιδεσηικού έργοσ νη νπνίνη
επηιέρζεθαλ από ηε ζρνιηθή κνλάδα για ζσζηημαηικόηερη διερεύνηζη και μελέηη (300
ιέμεηο πεξίπνπ).

ημεία ςπεποσήρ: Γηάζεζε ησλ καζεηώλ γηα ζπκκεηνρή ζε εμσδηδαθηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Τιηθνηερληθόο εμνπιηζκόο (γξαθεία, Η/Τ, Πεξηθεξεηαθά), από δσξεέο.
Μηθξή αλαινγία θαζεγεηώλ καζεηώλ (ζρεδόλ 1 πξνο 1).
Καιό θιίκα κεηαμύ θαζεγεηώλ θαη καζεηώλ
Αδςναμίερ: Διιηπήο επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ
πλερήο (ζρεδόλ θάζε ρξόλν) αλαλέσζε ηνπ δπλακηθνύ ησλ θαζεγεηώλ
Απαμίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ από πιεπξάο καζεηώλ θαη ηνπηθήο
θνηλσλίαο
Τςειό πνζνζηό καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ, ρσξίο παξαδνρή από ηνπο γνλείο
Διιηπήο θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηώλ
Αθαηάιιεινη ρώξνη (κηθξέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο)
πλήζσο κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε βηβιίσλ ηνπ νξγαληζκνύ
Σομείρ πος επιλέσθηκαν:
-

Φνίηεζε θαη Γηαξξνή καζεηώλ

-

Δθπαηδεπηηθά επηηεύγκαηα ησλ καζεηώλ

-

Αηνκηθή θαη Κνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ
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