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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:      



 4 

 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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ΕΠΑΛ  Αχαρνών 

 

Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 
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Έκθεζη Γενικής Δκηίμηζης ηης Δικόνας ηου Σχολείου 

 
 

  

Σαςηόηηηα ηος ζσολείος 

 

 

2ο ΕΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Πτολεμαΐδοσ & Νζηερ, Αχαρνζσ 

(τον ίδιο χϊρο ςτεγάηεται και το 5ο .Ε.Κ. Αχαρνών που παρζχει εργαςτθριακι υποςτιριξθ) 

 

 

Γενικά Υαπακηηπιζηικά Ανθπώπινος Γςναμικού 

Ακολουκεί λίςτα του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του ςχολείου: 

 

………………………………………………………………………………………….…………. 

………………………………………………………………………………………..……………. 

…………………………………………………………………………………………..…………. 

 

 

 

 

χετικά με το διοικθτικό προςωπικό, ςτο ςχολείο υπάρχει οργανικι κζςθ Γραμματζωσ (κενι λόγω 

απόςπαςθσ), κακαριςτισ και φφλακασ. 
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Γενικά Υαπακηηπιζηικά Μαθηηικού Γςναμικού 

 

  ΤΑΞΗ Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ Γ΄ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 62 110 59 33 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑ ΤΑΞΗ 
2 2 Γεν / 5 Διδ 2 Γεν / 4 Διδ 2 Γεν / 4 Διδ 

 

τθν Α’ Σάξη λειτουργοφν 2 τμιματα του Κφκλου Τπθρεςιϊν. 

 

τθ Β’ Σάξη λειτουργοφν 4 τομείσ  

1) Γεωπονίασ Σροφίμων και Περιβάλλοντοσ: 1 Σμιμα 
2) Οικονομίασ & Διοίκθςθσ: 2 Σμιματα 
3) Πλθροφορικισ: 1 Σμιμα 
4) Τγείασ – Πρόνοιασ: 1 Σμιμα 

Σα ανωτζρω τμιματα ςυγκροτοφν 2 τμιματα Γενικισ Παιδείασ. 

 

τθ Γ’ Σάξη λειτουργοφν 4 τομείσ με τισ κάτωκι ειδικότθτεσ: 

1) Γεωπονίασ Σροφίμων και Περιβάλλοντοσ, Ειδικότθτα φγχρονθ Επιχειρθματικι Γεωργία: 1 
Σμιμα 

2) Οικονομίασ & Διοίκθςθσ, Ειδικότθτα Τπαλλιλων Διοίκθςθσ & Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν: 1 
Σμιμα 

3) Πλθροφορικισ, Ειδικότθτα Τποςτιριξθσ υςτθμάτων και Εφαρμογζσ Δικτφων Η/Τ: 1 Σμιμα 
4) Τγείασ – Πρόνοιασ, Ειδικότθτα Βοθκϊν Βρεφονθπιοκόμων: 1 Σμιμα 

Σα ανωτζρω τμιματα ςυγκροτοφν 2 τμιματα Γενικισ Παιδείασ. 

 

τθ Δ’ Σάξη λειτουργοφν 4 τομείσ με τισ κάτωκι ειδικότθτεσ: 

1) Γεωπονίασ Σροφίμων και Περιβάλλοντοσ, Ειδικότθτα φγχρονθ Επιχειρθματικι Γεωργία: 1 
Σμιμα 

2) Οικονομίασ & Διοίκθςθσ, Ειδικότθτα Τπαλλιλων Διοίκθςθσ & Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν: 1 
Σμιμα 

3) Πλθροφορικισ, Ειδικότθτα Τποςτιριξθσ υςτθμάτων και Εφαρμογζσ Δικτφων Η/Τ: 1 Σμιμα 
4) Τγείασ – Πρόνοιασ, Ειδικότθτα Βοθκϊν Νοςθλευτϊν: 1 Σμιμα 

Σα ανωτζρω τμιματα ςυγκροτοφν 2 τμιματα Γενικισ Παιδείασ. 
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Κοινωνικά και Πολιηιζμικά Υαπακηηπιζηικά ηος Μαθηηικού Γςναμικού 

το ςχολείο φοιτοφν αποκλειςτικά εργαηόμενοι μακθτζσ. Η πλειονότθτά τουσ είναι ενιλικοι ενϊ 

ςθμαντικό ποςοςτό είναι παλιννοςτοφντεσ από χϊρεσ τθσ πρϊθν οβιετικισ Ζνωςθσ. Επίςθσ 

υπάρχουν αλλοδαποί μακθτζσ από τρίτεσ χϊρεσ και μικρόσ αρικμόσ μακθτϊν Ρομά. Σζλοσ ςτο 

ςχολείο φοιτοφν μακθτζσ και πζρα από τα διοικθτικά όρια του Διμου Αχαρνϊν, από όμορεσ ι 

απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. 

 

Κοινωνικό Πλαίζιο ηος σολείος 

Σο χολείο μετζχει ςε οργανωμζνα προγράμματα κοινωνικισ προςφοράσ, όπωσ: Ημζρεσ 

Αιμοδοςίασ, Περιβαλλοντικζσ δράςεισ ςε ςυνεργαςία με το Διμο Αχαρνϊν.  

Σο ςχολείο μασ επιςκζπτονται, λόγω των ενθλίκων μακθτϊν, βουλευτζσ του Ελλθνικοφ 

Κοινοβουλίου και πρόςφατα υποψιφιοι Δθμοτικοί φμβουλοι, ενϊ κάποιοι από τουσ μακθτζσ 

δραςτθριοποιοφνται ωσ υποψιφιοι βουλευτζσ, δθμοτικοί – νομαρχιακοί ςφμβουλοι. Σζλοσ, 

κακθγθτζσ από το ςχολείο ζχουν εκλεγεί ωσ Διμαρχοι και Αντιδιμαρχοι των τοπικϊν κοινωνιϊν. 

 

Α. Γιαδικαζίερ Αξιολόγηζηρ 

Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ ξεκίνθςε με τθν ενθμζρωςθ του υλλόγου των Διδαςκόντων από τον 

Διευκυντι του ςχολείου Ιςίδωρο Σουρκαντϊνθ και τθν παρουςίαςθ του ςχετικοφ υλικοφ το οποίο 

είχε αποςταλεί από το γραφείο των χολικϊν υμβοφλων τθν Σετάρτθ 13 Οκτωβρίου. 

τθ δεφτερθ ςυνεδρίαςθ, τθν Παραςκευι 19 Νοεμβρίου, του υλλόγου των Διδαςκόντων 

ορίςτθκε πρακτικογράφοσ θ εκπαιδευτικόσ  ………… …….. και ςυμφωνικθκε το χρονοδιάγραμμα για 

τθν ολοκλιρωςθ του Α’ ταδίου, μοιράςτθκαν τα ερωτθματολόγια ςτουσ κακθγθτζσ, ενϊ 

αποφαςίςτθκε να ςυμμετάςχουν και μακθτζσ. Επειδι δεν παρευρίςκονται όλοι οι διδάςκοντεσ 

κακθμερινά ςτο ςχολείο λόγω τθσ διάκεςθσ κάποιων από αυτϊν  και ςε άλλα ςχολεία, 

αποφαςίςτθκε ο φλλογοσ να  δράςει αρχικά ςαν μία ομάδα.  

τθ τρίτθ ςυνεδρίαςθ ςτισ 18 Ιανουαρίου ζγινε διαβοφλευςθ και ςυλλογι των ςυμπλθρωμζνων 

ερωτθματολογίων ενϊ ορίςτθκε θ ομάδα ………………….., ………………… για να  αςχολθκοφν με τθν 

καταχϊρθςθ και τθν επεξεργαςία των ερωτθματολογίων , ϊςτε να αναλυκοφν ςε επόμενεσ 

ςυνεδριάςεισ και από ζγγραφα, πρακτικά, αρχεία και ςτοιχεία τθσ ςχολικισ επιτροπισ να δοκεί θ 

πραγματικι εικόνα του ςχολείου προσ τον ςφλλογο, για τθν τελικι εκτίμθςθ κάκε τομζα . 

τθ τζταρτθ ςυνεδρίαςθ ςτισ 20 Ιανουαρίου παρουςιάςτθκαν τα ποςοτικά αποτελζςματα των 

ερωτθματολογίων και ζγινε ςχετικι διαβοφλευςθ. Κατατζκθκαν επίςθσ οι απόψεισ και 

ςυμφωνικθκε θ ςυςτθματικι μελζτθ των δφο τομζων που κα αςχολθκεί ο ςφλλογοσ ςτθν επόμενθ 

ςυνεδρία. Ορίςκθκαν δφο επιτροπζσ, ωσ εξισ:  

1) Για τον τομζα Κλίμα Και χζςεισ το χολείο οι: ………………………….. 
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2) Για τον τομζα Οργάνωςη τησ Σάξησ οι: ……………………………………………. 
 

τθ πζμπτθ ςυνεδρίαςθ ςτισ 24 Ιανουαρίου κατατζκθκαν ςτοιχεία από πθγζσ που 

χρθςιμοποίθςε θ 1θ ομάδα. Ακολοφκθςε διαβοφλευςθ και ανάλυςθ των αποτελεςμάτων για τον 1ο 

Σομζα  Κλίμα Και χζςεισ το χολείο ενϊ αναλφκθκαν τα ςτοιχεία που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν 

ζκκεςθ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του τομζα. 

τθν ζκτθ ςυνεδρίαςθ ςτισ 27 Ιανουαρίου κατατζκθκαν ςτοιχεία από πθγζσ που χρθςιμοποίθςε 

θ 2θ ομάδα. Ακολοφκθςε διαβοφλευςθ και ανάλυςθ των αποτελεςμάτων για τον 2ο Σομζα  

Οργάνωςη τησ Σάξησ ενϊ αναλφκθκαν τα ςτοιχεία που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν ζκκεςθ 

ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του τομζα. 

Σζλοσ ςτθ τελευταία ζβδομθ ςυνεδρίαςθ ςτισ 31 Ιανουαρίου ο φλλογοσ Διδαςκόντων 

αποδζχκθκε τισ απόψεισ που είχαν καταγραφεί ςτθν Ζκκεςθ Γενικισ Εκτίμθςθσ τθσ Εικόνασ του 

χολείου κακϊσ και τισ εκκζςεισ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ των τομζων που είχαν επιλεγεί.. 
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Β. Φύλλο Γενικήρ Δκηίμηζηρ ηηρ Δικόναρ ηος σολείος 

 

1ο ΠΔΓΗΟ: ΜΔΑ – ΠΟΡΟΗ – ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

ΣΟΜΔΑ: ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.1. Υώποι ηος σολείος 

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

ηον δείκηη: 

Διαπιςτϊνεται θ – ςε πολφ καλό βακμό – επάρκεια, καταλλθλότθτα και αςφάλεια των 

υπαρχόντων χϊρων του ςχολείου και κυρίωσ των εξωτερικϊν χωρίσ ωςτόςο να υςτεροφν ςθμαντικά 

και οι εςωτερικοί. ε καλό επίπεδο θ επάρκεια και καταλλθλότθτα των ειδικϊν αικουςϊν και των 

αικουςϊν δραςτθριοτιτων ,όπωσ εργαςτιρια φυςικισ και χθμείασ, αίκουςα θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν και θ αίκουςα προβολϊν κρίνεται επαρκισ υποδομι. Επίςθσ κρίνεται επαρκισ και θ 

υποδομι για άτομα με κινθτικά προβλιματα. Οι χϊροι διοίκθςθσ του ςχολείου, γραφείο διευκυντι, 

υποδιευκυντι, γραφείο γραμματζωσ, γραφείο οικονομικϊν ςτοιχείων και αρχείων, γραφείο 

αρχείων μακθτϊν και αρχείο μακθτϊν από κατϊτερεσ και μζςεσ ςχολζσ του Διμου Αχαρνϊν ,πρϊθν 

ΣΕ και ΣΕΕ κακϊσ και θ αίκουςα με τα γραφεία των κακθγθτϊν κεωροφνται επαρκείσ. Η νζα 

καταςκευι του κτιρίου  , περίπου ζντεκα ετϊν ,οι άμεςεσ επιςκευζσ ςε ςυνεργαςία με το πρωινό 

ςυςτεγαηόμενο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αχαρνϊν , θ ςυνεργαςία του Διμου Αχαρνϊν με τθν αποςτολι ειδικϊν 

τεχνιτϊν και ςχολικϊν φυλάκων αποτελεί εγγφθςθ για τθν λειτουργικι κατάςταςθ του ςχολείου. Ο 

ςχεδιαςμόσ του κτιρίου , με πολλοφσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ ( αποκικεσ  βιβλίων ,χϊροι υλικϊν 

κακαριότθτασ, χϊροι φφλαξθσ παλαιοφ υλικοφ, χϊροσ άμεςθσ ιατρικισ φροντίδασ, ειδικόσ χϊροσ 

για το κυλικείο, οι πολλοί ςτεγαςμζνοι εξωτερικοί αςφαλείσ χϊροι –καταςκευζσ από μπετόν-,οι 

πλατιοί και μεγάλοι διάδρομοι ζξω από τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ ,ο πολφ μεγάλοσ εςωτερικόσ 

χϊροσ ςυγκζντρωςθσ και παραμονισ ςτα διαλείμματα, ο χϊροσ του κεάτρου ,θ τεράςτια αίκουςα 

πολλαπλϊν χριςεων που χρθςιμοποιείται και ωσ κλειςτό γυμναςτιριο, το εξωτερικό γυμναςτιριο 

με γιπεδα μπάςκετ και βόλεϊ),ο ςτακερόσ προαφλιοσ εξωτερικόσ φωτιςμόσ και ο φωτιςμόσ 

εγκατάλειψθσ του κτιρίου ςε περίπτωςθ εκτάκτων αναγκϊν ςυνκζτουν  ολόκλθρθ τθν υποςτιριξθ 

για τισ ανάγκεσ τθσ εκπαιδευτικισ και μακθτικισ κοινότθτασ. 

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

 

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.2. Δξοπλιζμόρ και Γιαθέζιμα Μέζα ηος σολείος 

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

ηον δείκηη: 

Ικανοποιθτικι επάρκεια του εξοπλιςμοφ και των διακζςιμων μζςων του ςχολείου για τθν 

εφαρμογι του ςχολικοφ προγράμματοσ. Σο ςχολείο διακζτει εργαςτιρια Η/Τ, Φυςικισ/Χθμείασ 

κακϊσ και αίκουςα βιβλιοκικθσ και προβολϊν. Διακζτει θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ για ιδιαίτερεσ 

διοικθτικζσ αρμοδιότθτεσ των εκπαιδευτικϊν αλλά και για το διδακτικό τουσ ζργο. Οι υπολογιςτζσ 

είναι ςε ςφνδεςθ με το διαδίκτυο και εργάηονται ωσ δίκτυο. Διακζτουν προςωπικοφσ εκτυπωτζσ 
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αλλά μποροφν να εκτυπϊςουν ςε κεντρικό εκτυπωτι για τθν αποςτολι βεβαιϊςεων ςπουδϊν, 

πτυχίων κλπ ςτο γραφείο τθσ κζςεωσ τθσ γραμματζωσ. Λειτουργοφν και ςυντθροφνται δφο μεγάλα 

φωτοτυπικά μθχανιματα για τισ ανάγκεσ τθσ διδακτικισ και εξεταςτικισ λειτουργίασ του ςχολείου 

και δφο τθλεφωνικζσ γραμμζσ με φαξ αλλά με μόνιμθ φραγι ςτισ κλιςεισ κινθτισ τθλεφωνίασ για 

περιςτολι δαπανϊν. Επίςθσ υπάρχει μόνιμθ εγκατάςταςθ ιχου ςτο χϊρο του κεάτρου για κάκε 

εκδιλωςθ του ςχολείου. Για μεγαλφτερεσ εκδθλϊςεισ χρθςιμοποιείται θ αίκουςα πολλαπλϊν 

χριςεων που διακζτει και αυτι ςφςτθμα ιχου ,από πρωτοβουλίεσ του ςυςτεγαηόμενου 1ου ΕΠΑ.Λ 

Αχαρνϊν. Σα διακζςιμα μζςα όπωσ βίντεο, προβολζασ, τθλεοράςεισ κλπ. βρίςκονται ςτουσ χϊρουσ 

προβολϊν.   

   Σα εργαςτθριακά μακιματα του ςχολείου (περίπου 50% των διδακτικϊν ωρϊν) διδάςκονται 

ςτο 5ο ΕΚ Ανατολικισ Αττικισ το οποίο διακζτει ςφγχρονο εργαςτθριακό εξοπλιςμό. Παρατθροφμε 

ότι ο εξοπλιςμόσ γενικά των εργαςτθρίων απαιτεί διαρκι ανανζωςθ λόγω των νζων τεχνολογιϊν και 

ωσ εκ τοφτου θ ςυντιρθςθ και θ αγορά νζου υλικοφ αποτελεί ςτόχο ςε εξζλιξθ. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

 

ΣΟΜΔΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.3. Οικονομικοί Πόποι ηος σολείος 

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

ηον δείκηη: 

Οι οικονομικοί πόροι για τθν υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ ζργου κρίνονται επαρκείσ, με τθν 

κατάλλθλθ διαχείριςθ. Η 57θ χολικι Επιτροπι του Διμου Αχαρνϊν με πρόεδρο τθν κ. …… 

,οικονομολόγο και τον κ. …….. μζλοσ του Δ.. του Διμου Αχαρνϊν, ωσ μζλοσ προτρζπουν ςτθν 

ορκολογικι διαχείριςθ των πόρων για τα πάγια λειτουργικά ζξοδα και για τθν αγορά και ςυντιρθςθ 

υλικϊν. Η ςυνειςφορά τθσ 43θσ  χολικισ Επιτροπισ για τισ ανάγκεσ ςυντιρθςθσ του κτιρίου λόγω 

τθσ ςυςτζγαςθσ με το 1ο ΕΠΑ.Λ. Αχαρνϊν, αφινει αδιάκετουσ πόρουσ για κάλυψθ αναγκϊν ςε 

εξοπλιςμό και για τθν ορκι ςυντιρθςι τουσ. Ζτςι τα αναλϊςιμα όπωσ το χαρτί θ τα μελάνια των 

μζςων διατίκενται περιςςότερο. Οι πόροι προζρχονται από τθν κατανομι  τθσ Επιτροπισ Παιδείασ 

του Διμου, από τα ζςοδα μίςκωςθσ του κυλικείου και από τθν καταβολι του ΟΚ για τον 

κακαριςμό του ςχολείου.  

Ικανοποιθτικοί όλοι οι δείκτεσ των διακζςιμων πόρων του ςχολείου και ιδιαίτερα οι 

οικονομικοί πόροι για ανάπτυξθ ενιςχυτικϊν και υποςτθρικτικϊν ενεργειϊν. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

 

ΣΟΜΔΑ: ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.4. Γιδακηικό Πποζωπικό ηος σολείος 

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

ηον δείκηη: 

ε πολφ καλό βακμό θ αντιςτοιχία επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ των 

εκπαιδευτικϊν και απαιτιςεων του Προγράμματοσ πουδϊν. Οι τυχόν κενζσ κζςεισ εκπαιδευτικϊν 
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καλφπτονται ζγκαιρα ςε ςυνεργαςία με το προϊςτάμενο Γραφείο Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ .   

Μζτριο ζωσ καλό το επίπεδο ςυνεργαςίασ εκπαιδευτικϊν και εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν του 

ΤΠΔΒΜΘ ενϊ δεν λειτουργεί ο κεςμόσ τθσ ειδικισ – πρόςκετθσ διδαςκαλίασ. Οριςμζνοι εκ των 

εκπαιδευτικϊν του ςχολείου ςυμμετζχουν ενεργά ςε καινοτόμεσ δράςεισ και προγράμματα. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

 

 

2ο ΠΔΓΗΟ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΣΟΜΔΑ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.1. Γιαμόπθωζη και Δθαπμογή ηος σολικού Ππογπάμμαηορ 

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

ηον δείκηη: 

ε πολφ μεγάλο βακμό το ωρολόγιο πρόγραμμα τθρείται με αποτελεςματικό τρόπο και ςε 

μεγάλο βακμό θ διαμόρφωςι του διζπεται από παιδαγωγικζσ αρχζσ λαμβάνοντασ υπ’ όψθ τισ 

ιδιαιτερότθτεσ και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν.  

Τπάρχει ςυνεργαςία των γονζων με τον διευκυντι και τουσ κακθγθτζσ του ςχολείου χωρίσ να 

ζχει οριςτεί ςφλλογοσ Γονζων – Κθδεμόνων λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ του ςχολείου ωσ Εςπερινό με 

μεγάλο ποςοςτό ενθλίκων μακθτϊν. το ςχολείο διεξάγεται ικανόσ αρικμόσ προαιρετικϊν 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων (π.χ. Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Αγωγι Τγείασ, Αγωγι 

ταδιοδρομίασ κλπ.). 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

 

ΣΟΜΔΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.2. ςνηονιζμόρ σολικήρ Εωήρ. 

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

ηον δείκηη: 

Μζτριοσ ζωσ καλόσ εμφανίηεται ο τρόποσ με τον οποίο διεξάγεται θ ςυηιτθςθ κατά τισ 

ςυνεδριάςεισ του υλλόγου Διδαςκόντων όπωσ και οι ςτόχοι – προτεραιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ. Οι 

αλλαγζσ ςτισ εργαςίεσ με τθν προςκικθ νζων κακθκόντων όπωσ είναι ο ΕΠΑΦΟ και άλλεσ μορφζσ 

θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ επιβάλλει τθν εξάςκθςθ περιςςότερων ςυναδζλφων ςτα κζματα 

αυτά. Σο ςχολείο παρακολουκεί κάκε διαδικαςία με ςκοπό τθν επικοινωνία και τθ ςυλλογικότθτα 

των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

Ο βακμόσ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των ςυναδζλφων είναι ουςιαςτικόσ ςε μεγάλο βακμό ενϊ  

θ αξιοποίθςθ τουσ γίνεται ςε καλό βακμό ςφμφωνα με τισ δεξιότθτεσ και τισ εμπειρίεσ τουσ. Η 

κατανομι των αρμοδιοτιτων ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου κρίνεται δίκαιθ. 
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Η ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτθ διαδικαςία λιψθσ των αποφάςεων που αφοροφν τθ 

λειτουργία του ςχολείου κρίνεται ικανοποιθτικι. Πολφ καλόσ και ο βακμόσ ςυμμετοχισ των 

μακθτϊν ςτθν ανωτζρω διαδικαςία. 

 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

 

ΣΟΜΔΑ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΜΔΩΝ ΚΑΗ ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.3. Γιασείπιζη και Αξιοποίηζη ηων Μέζων και ηων Πόπων 

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

ηον δείκηη: 

Διαπιςτϊνεται ευκολία πρόςβαςθσ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςτα διακζςιμα μζςα του 

ςχολείου κακϊσ και θ διεφκυνςθ ενκαρρφνει τθν αξιοποίθςθ αυτϊν των υποδομϊν. θμειϊνεται 

ότι οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν ςυχνά και με δικι τουσ πρωτοβουλία τα διακζςιμα μζςα του 

ςχολείου. 

Ο φλλογοσ Διδαςκόντων εκφράηει γνϊμθ για τθ διαχείριςθ των πόρων του ςχολείου. 

Πολφ καλι κρίνεται θ ςυνεργαςία με τθν χολικι Επιτροπι ςτθν κατανομι και διαχείριςθ των 

πόρων αλλά και ςτθν ικανοποίθςθ αιτθμάτων του ςχολείου. 

Ο Διμοσ Αχαρνϊν ςυνεργάηεται αποτελεςματικά με το ςχολείο ςτθν αξιοποίθςθ υποδομϊν και 

μζςων του ςχολείου πραγματοποιϊντασ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ και ομιλίεσ δθμοτικϊν 

ςυμβοφλων ςε χϊρουσ του ςχολείου. 

Σο ςχολείο ζχει υποβάλει αίτθςθ για τθν ζνταξι του ςε πρόγραμμα για τθν τοποκζτθςθ 

φωτοβολταϊκϊν γεννθτριϊν ςτθν ταράτςα του κτιρίου που ςτεγάηεται για τθν μείωςθ του κόςτουσ 

τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Επίςθσ με πρακτικό επιτροπισ από κακθγθτζσ ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα 

επαναχρθςιμοποίθςθσ των ςχολικϊν βιβλίων. 

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

 

 

3ο ΠΔΓΗΟ : ΚΛΗΜΑ ΚΑΗ ΥΔΔΗ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΣΟΜΔΑ: ΚΛΗΜΑ ΚΑΗ ΥΔΔΗ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.1. σέζειρ μεηαξύ ηων Δκπαιδεςηικών 

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

ηον δείκηη: 

ε καλό ζωσ πολφ καλό επίπεδο θ δθμιουργικι ςυνεργαςία και θ ποιότθτα επικοινωνίασ 

μεταξφ εκπαιδευτικϊν του ςχολείου ςε κζματα παιδαγωγικά – διδακτικά και με μεγάλο βακμό 

αλλθλεγγφθσ μεταξφ τουσ.  
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Καλλιεργείται το επίπεδο ςυλλογικότθτασ και δθμοκρατικότθτασ ςτισ ςυνεδριάςεισ του 

υλλόγου Διδαςκόντων κακϊσ και θ ενκάρρυνςθ τθσ διεφκυνςθσ για πρωτοβουλίεσ ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ. Διαπιςτϊνεται θ μθ ςυμμετοχι του ςχολείου ςε μεγάλα προγράμματα ,όπωσ 

Davinci , twin κλπ. Ο διευκυντισ ηιτθςε τθν ζμπρακτθ ςυμμετοχι όλων με αφιζρωςθ προςωπικοφ 

χρόνου για κάκε είδουσ πρωτοβουλία. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.2. σέζειρ μεηαξύ Δκπαιδεςηικών - Μαθηηών και μεηαξύ ηων Μαθηηών 

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

ηον δείκηη: 

Πολφ καλι διαχείριςθ των προβλθμάτων πεικαρχίασ ςτο χϊρο του ςχολείου κακϊσ επίςθσ και 

θ ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν για τθ διευκζτθςθ προβλθμάτων όταν αυτά προκφπτουν. 

Καλι ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ για τθν οργάνωςθ διαφόρων εκδθλϊςεων και δραςτθριοτιτων 

και χωρίσ ιδιαίτερα προβλιματα θ ςυμπεριφορά των μακθτϊν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του 

ςχολικοφ περιβάλλοντοσ. Ο ζλεγχοσ των καπνιηόντων μακθτϊν αποτελεί μόνιμο πρόβλθμα για τουσ 

εφθμερεφοντεσ κακθγθτζσ. 

Οι μακθτζσ κατανοοφν το καλό κλίμα επικοινωνίασ με τουσ κακθγθτζσ τουσ και με τισ 

υπόλοιπεσ ρυκμιςτικζσ πρακτικζσ που διζπουν τθν ςχολικι ηωι και δεν πρότειναν ωσ μζςο 

επικοινωνίασ τθν κατάλθψθ του ςχολείου. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.3. σέζειρ μεηαξύ σολείος - Γονέων 

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

ηον δείκηη: 

Οι εκπαιδευτικοί πιςτεφουν ότι ζχουν μια καλι εικόνα ςχετικά με τον τρόπο που οι μακθτζσ 

εργάηονται ςτο ςπίτι, ωςτόςο ςε ικανοποιθτικό επίπεδο κινοφνται και οι ςχζςεισ μεταξφ 

εκπαιδευτικϊν και γονζων των ανθλίκων μακθτϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων και των γονζων 

ανθλίκων αλλοδαπϊν μακθτϊν) τόςο ςτο κζμα τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου όςο και ςτο 

κζμα τθσ ςυνεργαςίασ τουσ ςε πρωτοβουλίεσ ι δραςτθριότθτεσ. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.4. σέζειρ μεηαξύ σολείος - Φοπέων 

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

ηον δείκηη: 

Μζτρια ζωσ καλι θ αξιοποίθςθ από το ςχολείο των υφιςτάμενων φορζων υποςτιριξθσ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου κακϊσ και θ υποςτιριξθ επαφϊν με κοινωνικοφσ ,επιςτθμονικοφσ ι άλλουσ 

φορείσ. Μζτρια θ ςυνεργαςία με άλλα ςχολεία προζλευςθσ ι υποδοχισ των μακθτϊν προκειμζνου 
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να διευκολυνκεί θ προςαρμογι τουσ και να υποβοθκθκεί το εκπαιδευτικό ζργο, κακϊσ οι τίτλοι 

ειςόδου των μακθτϊν είναι από Γυμνάςια ι Λφκεια τθσ θμεδαπισ αλλά και του εξωτερικοφ. 

Αξιοπρόςεκτο επίςθσ είναι το γεγονόσ ότι το ςχολείο υποδζχεται ςε ποςοςτό 15% περίπου 

μακθτζσ μετεγγραφόμενουσ όχι μόνο από τα ςχολεία όμορων διμων αλλά από όλθ τθν Περιφζρεια 

Αττικισ. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

 

 

4ο ΠΔΓΗΟ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

ΣΟΜΔΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.1. Ανάπηςξη ηόσων ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 

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

ηον δείκηη: 

ε πολφ καλό επίπεδο ο τρόποσ και ο ρυκμόσ κάλυψθσ τθσ διδακτζασ φλθσ κακϊσ και θ 

ςαφινεια του προγράμματοσ  ςπουδϊν, όπωσ αυτό δθλϊνεται από τα ζγγραφα παρακολοφκθςθσ 

φλθσ ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Ε.Ε. Ανατολικισ Αττικισ αλλά και από το ενδιαφζρον των 

εκπαιδευτικϊν να ενθμερϊνονται από τισ οδθγίεσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων του ΕΠΑ.Λ. Ωσ 

μζτρια κρίνεται  θ οργάνωςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν και θ ευελιξία που αυτό παρζχει ςτουσ 

διδάςκοντεσ και προβλθματικι θ ςτιριξθ που τουσ παρζχουν τα βιβλία του εκπαιδευτικοφ. Πολλζσ 

φορζσ όμωσ οι εκπαιδευτικοί δίνουν ζμφαςθ ςε κζματα που αφοροφν τθν αγορά εργαςίασ ςτα 

πλαίςια ςυγκεκριμζνων μακθμάτων χωρίσ να παραλείπουν τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα 

ςπουδϊν. 

 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη:3 

 

ΣΟΜΔΑ: ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.2. Ανάπηςξη και Δθαπμογή Γιδακηικών Ππακηικών 

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

ηον δείκηη:  

ε μεγάλο βακμό χρθςιμοποιείται ποικιλία διδακτικϊν μεκόδων ανάλογα με τθν εκπαιδευτικι 

περίςταςθ και ανατίκενται  εργαςίεσ ςτουσ μακθτζσ ςφμφωνα με τισ δυςκολίεσ και τισ δυνατότθτζσ 

τουσ. ε μικρότερο βακμό χρθςιμοποιείται ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ θ ανάκεςθ ςυνκετικϊν-

ερευνθτικϊν  εργαςιϊν που αφορά κζματα γενικισ παιδείασ με δεδομζνο το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ 

του ςχολείου είναι εργαηόμενοι. Όπωσ ζχει προαναφερκεί, περίπου το 50% των διδακτικϊν ωρϊν 

αφοροφν εργαςτθριακά μακιματα που διδάςκουν κακθγθτζσ τθσ ςχολικισ μασ μονάδοσ ςτο 5ο ΕΚ 

Ανατολικισ Αττικισ. Κατά τισ εργαςτθριακζσ ϊρεσ ανατίκενται ςτουσ μακθτζσ ατομικζσ και ομαδικζσ 

εργαςίεσ από τισ οποίεσ προκφπτει και θ ςχετικι βακμολογία για τθν γενικι αξιολόγθςι τουσ. 

Επίςθσ θ αίκουςα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν γίνεται προςπάκεια να δίνεται για χριςθ εκτόσ των 
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κακθγθτϊν τθσ πλθροφορικισ και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που μποροφν να εφαρμόηουν διδακτικζσ 

μεκόδουσ με θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

  

ΣΟΜΔΑ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΣΑΞΖ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.3. Ανάπηςξη και Δθαπμογή Παιδαγωγικών Ππακηικών και Ππακηικών 

Αξιολόγηζηρ ηων Μαθηηών 

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

ηο δείκηη: 

Η φροντίδα των διδαςκόντων για τθν οργάνωςθ τθσ παιδαγωγικισ επικοινωνίασ με τουσ 

μακθτζσ εκτιμάται ομοφϊνωσ ωσ πολφ ικανοποιθτικι , όπωσ και θ ενθμζρωςθ των μακθτϊν ςχετικά 

με τα πλαίςια λειτουργίασ τθσ τάξθσ. ε ικανοποιθτικό επίπεδο εμφανίηονται  οι τρόποι 

ςυςτθματικισ καταγραφισ των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ   των μακθτϊν, θ ποικιλία των 

οργανωτικϊν ςχθμάτων εντόσ τθσ τάξθσ, θ ποικιλία και ο ςυνδυαςμόσ μεκόδων για τθν αξιολόγθςθ, 

όπωσ και οι εξατομικευμζνεσ δράςεισ με βάςθ τθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν, θ πρόκυμθ 

ανταπόκριςι τουσ ςτισ εργαςίεσ κακϊσ και θ ςυμμετοχι τουσ ςε ςυλλογικζσ εργαςίεσ ι ομαδικζσ 

δράςεισ. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη:3 

 

ΣΟΜΔΑ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.4. Ανάπηςξη και Δθαπμογή Δκπαιδεςηικών Γπαζηηπιοηήηων και 

Παπεμβάζεων 

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

ηον δείκηη: 

ε καλό επίπεδο θ επιδίωξθ-πραγματοποίθςθ επιςκζψεων των μακθτϊν ςε τόπουσ 

επιςτθμονικοφ ι πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ όπωσ και θ υποςτιριξθ και ενίςχυςθ των 

πρωτοβουλιϊν τουσ. ε μζτριο επίπεδο οι πρωτοβουλίεσ για ςυμμετοχι ςε μακθτικοφσ 

διαγωνιςμοφσ, για τθ διεξαγωγι ομιλιϊν και διαλζξεων ενϊ λόγω τθσ θλικίασ των μακθτϊν δεν 

υπάρχει ςυμμετοχι ςε ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ, υπάρχουν όμωσ μεταξφ των μακθτϊν κατά καιροφσ 

διακεκριμζνοι ακλθτζσ τθσ εκνικισ ομάδασ και διαφόρων ςωματείων και εφαρμόηονται τα ςχετικά. 

Τπάρχει ςυμμετοχι του ςχολείου ςε προαιρετικά προγράμματα του Διμου θ τθσ Διεφκυνςθσ 

Δευτεροβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ Αν. Αττικισ για κζματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, προγράμματα 

ΗΡΩΝ κλπ. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

 

ΣΟΜΔΑ: ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.5.: Τποζηήπιξη ηηρ Δπιζηημονικήρ-Παιδαγωγικήρ Καηάπηιζηρ και 

Δξέλιξηρ ηων Δκπαιδεςηικών 
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Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική κπίζη) ωρ ππορ 

ηον δείκηη: 

Ικανοποιθτικό το ενδιαφζρον ςυμμετοχισ των εκπαιδευτικϊν ςε επιμορφωτικά προγράμματα 

και ικανοποιθτικι  θ πραγματοποίθςθ ενδοςχολικϊν επιμορφϊςεων από εκπαιδευτικοφσ του 

ςχολείου ι άλλων ςχολείων ςε κζματα τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ. Τπάρχει ενδιαφζρον 

ςυμμετοχισ  ςε Επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

 

 

5ο ΠΔΓΗΟ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΣΟΜΔΑ: ΦΟΗΣΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΡΟΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.1. Παπακολούθηζη ηηρ Φοίηηζηρ και ηηρ σολικήρ Γιαπποήρ 

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

ηον δείκηη: 

ε καλό βακμό ανεπτυγμζνθ θ διαδικαςία για τθν παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν 

κακϊσ και θ γνϊςθ του ςχολείου για τισ απουςίεσ μακθτϊν και τουσ λόγουσ που οφείλονται αυτζσ.  

Η διακοπι τθσ λειτουργίασ του προγράμματοσ Πρόςκετθσ Διδακτικισ τιριξθσ πικανόν να είναι 

ζνασ λόγοσ διακοπισ τθσ φοίτθςθσ μακθτϊν οι οποίοι αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ, ειδικά ςτα 

μακιματα γενικισ παιδείασ. Η διοργάνωςθ προαιρετικϊν μακθμάτων (π.χ. Θεατρικι Παιδεία, 

Θζματα Αγωγισ και Τγείασ, κλπ.) με τθν ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν εξαςφαλίηει τθν παραμονι 

τουσ ςτο ςχολείο και αυξάνει το ενδιαφζρον των υπολοίπων μακθτϊν για τθν παρακολοφκθςθ του 

ζργου των ςυμμακθτϊν τουσ. 

Περίπου το 15% των μακθτϊν ιρκαν ςτο ςχολείο μασ με μετεγγραφι από ςχολεία όμορων 

Διμων αλλά και από απομακρυςμζνεσ περιοχζσ τθσ βόρειασ Αττικισ, ενϊ εκτιμάται ότι λιγότερο 

από 2% των μακθτϊν μετεγγράφθκαν ςε άλλα ςχολεία. Όςον αφορά τθν διαρροι που εμφανίηεται 

ςε αλλοδαποφσ μακθτζσ, ςε όςουσ γράφτθκαν ϊςτε να εξαςφαλίςουν άδεια παραμονισ ςτθν χϊρα 

θ διεφκυνςθ του ςχολείου τουσ προτρζπει να φοιτοφν κανονικά γιατί διαφορετικά δεν κα 

παρζχονται ςχετικζσ βεβαιϊςεισ. Η ςυνεργαςία του ςχολείου με το τμιμα αιμοδοςίασ του Λαϊκοφ 

Νοςοκομείου δφο φορζσ το ςχολικό ζτοσ δίνει τθν δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ μασ, όταν δίνουν 

αίμα, να δικαιολογιςουν και αναδρομικά ςτο τετράμθνο 15 απουςίεσ. (Σο ωρολόγιο πρόγραμμα 

ζχει πζντε ϊρεσ.) Σοφτο γιατί πολλοί μακθτζσ είναι οικογενειάρχεσ, επαγγελματίεσ και δεν μποροφν 

να δικαιολογιςουν  ζκτακτεσ απουςίεσ. 

 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 
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ΣΟΜΔΑ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.2. Δπίδοζη και Ππόοδορ ηων Μαθηηών 

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

ηον δείκηη: 

Επίδοςθ και πρόοδοσ των μακθτϊν μεταξφ μετρίου και καλοφ αλλά πάντωσ με φπαρξθ 

προόδου ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα μακθςιακά επιτεφγματά τουσ. Μεγάλο ποςοςτό επιτυχίασ 

ςτισ εξετάςεισ για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (πζτυχε το 95% των υποψθφίων). Σο ςχολείο πάντα 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθν εκπαιδευτικι ενίςχυςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν του όπωσ 

εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε βιομθχανίεσ και χϊρουσ εργαςίασ κάκε τομζα, ςτα πλαίςια των 

ςχολικϊν δραςτθριοτιτων και προγραμμάτων διαφόρων φορζων. Επίςθσ ο κεςμόσ τθσ πρόςκετθσ 

διδακτικισ ςτιριξθσ κάλυπτε ςε μεγάλο βακμό τθν ενίςχυςθ τθσ μάκθςθσ και τθν βελτίωςθ των 

επιδόςεων ειδικϊν περιπτϊςεων μακθτϊν. 

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

 

ΣΟΜΔΑ: ΑΣΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.3. Δνιζσςηικέρ, Τποζηηπικηικέρ και Ανηιζηαθμιζηικέρ 

Παπεμβάζειρ 

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

ηον δείκηη: 

Εκτιμάται ωσ καλι θ κοινωνικότθτα μεταξφ των μακθτϊν και κυρίωσ θ αποδοχι μεταξφ τουσ 

ανεξάρτθτα από φυλετικά ι άλλα χαρακτθριςτικά. Σο ίδιο και θ ομαδικότθτά τουσ χωρίσ να 

χωρίηονται ςε αντιμαχόμενεσ ομάδεσ. Σο ςχολείο κεωρείται ότι ενεργεί ςτθν ανάπτυξθ 

πρωτοβουλιϊν και δράςεων για τθ γενικότερθ πολιτικι ςυγκρότθςθ των μακθτϊν, τόςο για τθν 

άςκθςθ δικαιωμάτων όςο και για τθν ανάλθψθ των ευκυνϊν τουσ ωσ ενεργοί πολίτεσ, ζχοντασ 

παρουςιάςει βουλευτζσ και δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ όλων των παρατάξεων, με τθ ςυμμετοχι του 

ςτο πρόγραμμα τθσ βουλισ των εφιβων, ςτο πρόγραμμα Ευρυδίκθ για τθν ανάδειξθ των 

επιτυχθμζνων γυναικϊν ςε κάκε τομζα, ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα Οικολογικό Αποτφπωμα του 

διμου Αχαρνϊν ςυμμετοχι ςε προγράμματα ςχολικοφ επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ 

,προγραμματιςμζνεσ επιςκζψεισ ςε επιχειριςεισ τθσ περιφζρειασ του Διμου θ ευρφτερα, ανά τομζα 

ςπουδϊν κλπ. 

Σο ςχολείο ζγκαιρα και ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ εφαρμόηει τισ διαδικαςίεσ που 

αφοροφν τισ εκλογζσ των πενταμελϊν ςυμβουλίων και του δεκαπενταμελοφσ μακθτικοφ 

ςυντονιςτικοφ οργάνου. Η διεφκυνςθ επικοινωνεί από τθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ με τα 

κεςμοκετθμζνα όργανα τθσ μακθτικισ κοινότθτασ. 

Πολφ ςθμαντικόσ ο ρόλοσ του ςχολείου ςτθν ενκάρρυνςθ και ενίςχυςθ μακθτϊν του – 

ανεξάρτθτα από τθν θλικία τουσ – για τθν είςοδό τουσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 4 
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Γ. Κύπια Αποηελέζμαηα ηηρ Αξιολόγηζηρ 

Από τθν ζκκεςθ γίνονται αντιλθπτά  άμεςα τα ςθμεία υπεροχισ του ςχολείου. 

Οι Χϊροι του χολείου, θ Διαχείριςθ και Αξιοποίθςθ των Μζςων και των Πόρων, θ Επίδοςθ και 

θ Πρόοδοσ των μακθτϊν κακϊσ  οι Ενιςχυτικζσ , Τποςτθρικτικζσ και Αντιςτακμιςτικζσ Παρεμβάςεισ 

που βακμολογικθκαν με τζςςερα (4) ζπειτα από διαλογικι ςυηιτθςθ.  

 Θα ιταν άδικο ςε ζνα μοντζρνο κτίριο που ςε ζνα χϊρο 12 ςτρεμμάτων με δφο 

ςυςτεγαηόμενα ςχολεία (και το 5ο ΕΚ Αν. Αττικισ βρίςκεται ςτον ίδιο χϊρο αλλά χωροταξικά 

ανεξάρτθτο και με δικι του είςοδο ), με τρεισ χολικζσ Επιτροπζσ να ςτθρίηουν τθ μακθτικι και 

εκπαιδευτικι κοινότθτα τόςο ςε μζςα και υλικά αλλά και τθν ςυντιρθςθ των υποδομϊν των 

εςωτερικϊν και των εξωτερικϊν χϊρων,(όπωσ κιπουσ, εξωτερικά κερμοκιπια, ειςόδουσ, 

προαφλιουσ χϊρουσ, γιπεδα, εξωτερικοφσ φωτιςμοφσ) χωρίσ να υφίςτανται καταςκευαςτικά 

προβλιματα ι να υπάρχει ςτενότθτα ςτουσ χϊρουσ των αικουςϊν ,των διαδρόμων θ των αυλϊν ,θ 

βακμολογία να ιταν κατϊτερθ. Ακόμθ όλοι οι χϊροι είναι ευιλιοι και επικοινωνοφν με το εξωτερικό 

περιβάλλον ανανεϊνοντασ εφκολα τον αζρα. Τπάρχει μικρόσ αρικμόσ αικουςϊν (5) που 

χρθςιμοποιοφνται από μακθτζσ ειδικοτιτων με μικρό μακθτικό δυναμικό. Η κακαριότθτα του 

κτιρίου γίνεται από μία μόνιμθ κακαρίςτρια, και με δφο κακαριςτζσ ιδιωτικοφ ζργου. Σο εςπερινό 

χρθςιμοποιεί ζνα κακαριςτι ιδιωτικοφ ζργου. 

Διαχειριςτισ υπόλογοσ για τθν αξιοποίθςθ των μζςων και των πόρων είναι ο διευκυντισ του 

ςχολείου, ενϊ ςτο Βιβλίο Τλικοφ ο εκάςτοτε υποδιευκυντισ αναγράφει κάκε νζα αγορά και ςε κάκε 

μθ αναλϊςιμο είδοσ επικολλάται ταμπζλα με το νοφμερο και τθν θμερομθνία αγοράσ του. 

Ζχει παρατθρθκεί ότι το ςχολείο παρουςιάηει αποκεματικό ςτο ταμείο τθσ ςχολικισ επιτροπισ 

και από τον προκάτοχο τθσ κζςθσ του ςθμερινοφ διευκυντι. Τπάρχει ςυνεργαςία με τισ δφο άλλεσ 

ςχολικζσ επιτροπζσ ςε κζματα ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ. 

Όςον αφορά ςτο μακθτικό δυναμικό, ο πόκοσ των περιςςότερων ενθλίκων μακθτϊν να 

ςπουδάςουν ςε ζνα Λφκειο με αντίςτοιχθ ειδικότθτα ςτθν οποία επιδίδονται εκτόσ ςχολείου είναι 

εμφανισ. Οι ενιλικοι ντρζπονται για τθν αποτυχία τουσ, δεν παραδίδουν εφκολα λευκι κόλλα, ςε 

αντίκεςθ με τουσ ανθλίκουσ μακθτζσ. Ακόμα εντφπωςθ προκαλεί ότι μακθτζσ από τρίτεσ χϊρεσ 

(όπωσ από το Πακιςτάν) νομίηεισ ότι αντζγραψαν ςτα ελλθνικά και ο φιλόλογοσ αναφζρει ότι 

γνωρίηουν τζλεια γραφι. Πολλοί μακθτζσ υπάλλθλοι υπουργείων ι διμων φοιτοφν ςτον αντίςτοιχο 

τομζα π.χ. Τγείασ και Πρόνοιασ εάν εργάηονται ςε νοςοκομεία, Οικονομίασ-Διοίκθςθσ εάν 

εργάηονται ςε αντίςτοιχθ κζςθ κλπ. Όλοι επιςτρζφουνε ςτισ εργαςίεσ τουσ ενϊ μερικοί ςυνεχίηουν 

ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Είναι κοινά αποδεκτό ότι όλοι δυςκολεφονται ςτθν Αϋ τάξθ . 

Η παράγραφοσ 5.3 αναφζρει κάκε ενζργεια του ςχολείου προσ τθν κοινωνία ,αλλά και για 

αυτιν  αποτελεί ζνα πόλο ζλξθσ το ςχολείο λόγω των ενθλίκων μακθτϊν. 

Οι μακθτζσ παίρνουν πρωτοβουλίεσ. Για παράδειγμα, όταν  ενθμερϊκθκε το 15μελζσ για τθν 

φπαρξθ μουςείου του ΙΓΜΕ ςτο Ολυμπιακό χωριό αλλά με πρωινό ωράριο λειτουργίασ 

προγραμμάτιςαν και πζτυχαν να το επιςκεφτοφν τισ ϊρεσ λειτουργίασ του ςχολείου ςτα πλαίςια 

ςχολικοφ περιπάτου. 
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 Ο ςφλλογοσ αποφάςιςε να αςχολθκεί ευρφτερα με τον τομζα «κλίμα και ςχζςεισ ςτο ςχολείο» 

και τον τομζα «οργάνωςθ τθσ τάξθσ». Επειδι κατά καιροφσ ζχουν υπάρξει φαινόμενα βίασ μεταξφ 

όχι μόνον ανιλικων μακθτϊν αλλά και ενθλίκων και αφοφ κατακζτοντασ τισ εμπειρίεσ τουσ οι 

κακθγθτζσ διαπιςτϊκθκε ότι θ φπαρξθ θρεμίασ ςτο ςχολείο πάντα προιλκε από ςυγκεκριμζνεσ 

ενζργειεσ οι οποίεσ αποδεικνφονταν εκ των υςτζρων ςωςτζσ , ςυμφωνικθκε θ προςπάκεια για 

περαιτζρω διερεφνθςθ. Επίςθσ ο αρικμόσ των καπνιηόντων μακθτϊν ο οποίοσ επιμζνει ςε μθ 

ςυμμόρφωςθ αποτελεί ζναν επιπλζον παράγοντα. Σζλοσ, επειδι θ διδαςκαλία των μακθμάτων 

αποτελεί τθ ςφνκεςθ του κεωρθτικοφ και εργαςτθριακοφ μζρουσ που είναι υποχρεωτικι ςτα 

περιςςότερα μακιματα των τομζων και των ειδικοτιτων και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ιδιαιτερότθτα 

τθσ ςφνκεςθσ των τάξεων ενόσ εςπερινοφ ςχολείου ο ςφλλογοσ αποφάςιςε να αςχολθκεί 

ςυςτθματικότερα με τον τομζα «οργάνωςθ τθσ τάξθσ». Αναφζρκθκε επίςθσ ςτθν παρζκκλιςθ που 

δίδεται για οριςμζνεσ κεωρθτικζσ ϊρεσ μεικτϊν μακθμάτων να πραγματοποιοφνται ςτο χϊρο του 

εργαςτθρίου. 

 Με όλα τα ανωτζρω κλείνει θ ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ τθσ γενικισ εικόνασ του 2ου Εςπερινοφ 

Επαγγελματικοφ Λυκείου Αχαρνϊν. 

  

 


