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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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Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγάλεω 

 

Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 
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Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 

 
 
 

Σαςηόηηηα ηος ζσολείος 

Καηαγξάθνληαη ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο. 

Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγάλεω (Ε.Γ.Α.)Κσδηθόο:0501447   

Μνζρνλεζίσλ 23, Σ.Κ.1122 41 ΑΙΓΑΛΔΧ  

ΦΑΞ:2105319571 

Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: mail@gym-esp-aigal.att.sch.gr  

 

Σν Δ.Γ.Α. αλήθεη ζε ζρνιηθό ζπγθξόηεκα πνπ θαηαιακβάλεη νηθνδνκηθό 

ηεηξάγσλν πεξηερόκελν από ηηο νδνύο: Μνζρνλεζίσλ, Κσλζηαληηλνππόιεσο, Θεβώλ 

θαη Αλδξηαλνππόιεσο. ην ίδην ζπγθξόηεκα ιεηηνπξγνύλ ην Δζπεξηλό Γεληθό 

Λύθεην Αηγάιεσ, θαζώο θαη ηα δύν εκεξήζηα Γπκλάζηα, ην 1ν θαη ην 8ν 

Αηγάιεσ, κε ην νπνίν ζπζηεγαδόκαζηε. Ο αξηζκόο ησλ δηδαζθόλησλ αλέξρεηαη ζε 

11, έμη άληξεο θαη πέληε γπλαίθεο, όινη κόληκνη. Δπηά δηδάζθνληεο αλήθνπλ 

νξγαληθά ζην ρνιείν καο, ελώ ηέζζεξηο έρνπλ απνζπαζζεί από άιια ζρνιεία. 

Τπάξρεη επίζεο κία θαζαξίζηξηα ζπκβαζηνύρνο. ην ζρνιείν θνηηνύλ 90 καζεηέο 

θαη 30 καζήηξηεο. ε θάζε ηκήκα αληηζηνηρνύλ 18 καζεηέο θαηά κέζν όξν. Η 

ειηθία ηνπο πνηθίιιεη από 14 εηώλ έσο θαη 60 εηώλ. Τπάξρεη κεγάινο αξηζκόο 

αιινδαπώλ θαη Ρνκά (35% επί ηνπ ζπλόινπ).  

 

Α. Διαδικαζίερ 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.). 

 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηε δηαδηθαζία ηεο Απηναμηνιόγεζεο ν ύιινγνο ησλ 

Καζεγεηώλ ζπλεδξίαζε αξρηθά κε ηελ παξνπζία ησλ ρνιηθώλ πκβνύισλ, κε 

ζθνπό ηελ νξγάλσζε ηεο όιεο πξνζπάζεηαο. Οξίζηεθαλ ηξεηο νκάδεο, ζηηο 

νπνίεο αλαηέζεθαλ αληίζηνηρα πεδία πξνο δηεξεύλεζε. ε θάζε νκάδα 

ζπκκεηείραλ ηξία άηνκα. Γηα ηα πεδία πξώην (Μέζα-Πόξνη-Αλζξώπηλν Γπλακηθό) 

θαη πέκπην (Δθπαηδεπηηθά Απνηειέζκαηα) νξίζηεθε ζπληνληζηήο ν θηιόινγνο θ. 

…………….., γηα ηα πεδία δεύηεξν (Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηνπ ρνιείνπ) θαη 

ηέηαξην (Δθπαηδεπηηθέο Γηαδηθαζίεο) ε θηιόινγνο θ. ……………… θαη γηα ην ηξίην 

(Κιίκα θαη ρέζεηο ζην ρνιείν) ν καζεκαηηθόο θ. ……………….. ηε ζπλέρεηα ηα 

κέιε ησλ νκάδσλ ζπλαληήζεθαλ κεηαμύ ηνπο δύν θνξέο θαη ε εξγαζία 

νινθιεξώζεθε κε ύιινγν ησλ Καζεγεηώλ, ώζηε λα ζπλεθηηκεζνύλ νη απόςεηο 

θάζε νκάδαο θαη λα νδεγεζνύλ ζηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηελ ηειηθή έθζεζε.  

 

mailto:mail@gym-esp-aigal.att.sch.gr
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1ο ΠΕΔΘΟ: ΜΕΑ – ΠΟΡΟΘ – ΑΝΘΡΩΠΘΝΟ ΔΤΝΑΜΘΚΟ 

ΣΟΜΕΑ: ΤΛΘΚΟΣΕΥΝΘΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ 

 

Δείκηηρ 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: 

Οη ζρνιηθνί ρώξνη θξίλνληαη επαξθείο, εθόζνλ ην ρνιείν καο ιεηηνπξγεί κε 

έμη ηκήκαηα θαη νη δηαζέζηκεο αίζνπζεο είλαη νθηώ, θνηλέο κε ηνπ 8νπ 

εκεξεζίνπ Γπκλαζίνπ, ελώ ην κέγεζόο ηνπο είλαη επαξθέο. Τπάξρεη επξύρσξν 

Γξαθείν Γηεπζπληή θαη επξύρσξν Γξαθείν Καζεγεηώλ, θνηλό όκσο κε ηνπ 8νπ 

εκεξεζίνπ Γπκλαζίνπ. Ο αύιεηνο ρώξνο θαη ε αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ είλαη 

θνηλνί θαη γηα ηηο ηέζζεξηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη 

θξίλνληαη επαξθείο. Οη εηδηθέο αίζνπζεο εξγαζηεξίσλ Φπζηθήο-Υεκείαο θαη 

Πιεξνθνξηθήο είλαη θνηλέο κε ηνπ Δζπεξηλνύ Λπθείνπ, επαξθείο γηα ηα ζρεηηθά 

καζήκαηα. Γελ ππάξρεη αίζνπζα Βηβιηνζήθεο. 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

  X  

                                                                                                               

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.2. Εξοπλιζμόρ και Διαθέζιμα 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: 

Ο αξηζκόο ησλ ζξαλίσλ, γξαθείσλ, θαζηζκάησλ γηα ηνπο καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνύο είλαη επαξθήο. Δπεηδή όκσο ηα ίδηα γξαθεία ρξεζηκνπνηνύληαη 

θαη από ηνπο θαζεγεηέο ηνπ 8νπ Ηκεξεζίνπ Γπκλαζίνπ, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

ρνιείνπ καο δελ έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπο. Σν γξαθείν ηεο 

δηεύζπλζεο είλαη εμνπιηζκέλν κε ζύγρξνλα κέζα ησλ Σ.Π.Δ, έηζη ώζηε λα 

θαιύπηνληαη νη αλάγθεο ηεο Γηνίθεζεο, όκσο ν ρώξνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ 



 8 

δηαζέηεη κέζα Σ.Π.Δ. Ο εμνπιηζκόο ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Δζπεξηλνύ Λπθείνπ, 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ρνιείν καο, θξίλεηαη επαξθήο.    

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

 X   

 

ΣΟΜΕΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ 

 

Δείκηηρ 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: 

Οη νηθνλνκηθνί πόξνη ηνπ Δ.Γ.Α. εμαζθαιίδνληαη από ηε ρνιηθή Δπηηξνπή, ε 

νπνία είλαη θνηλή γηα ηηο 4 ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Σν 

εθπαηδεπηηθό έξγν ηνπ Δ.Γ.Α. θαη ηα Πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο θαη 

Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο ππνζηεξίδνληαη επαξθώο. Λόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ 

ρνιείνπ καο (εξγαδόκελνη καζεηέο) δελ έρνπλ αλαπηπρζεί πξνγξάκκαηα δξάζεο 

πςειώλ νηθνλνκηθώλ απαηηήζεσλ. 

 

 

 

 

ΣΟΜΕΑ: ΑΝΘΡΩΠΘΝΟ ΔΤΝΑΜΘΚΟ 

 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.4. Διδακηικό 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. 

 

 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

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

ηον δείκηη: 

ην ρνιείν καο ππεξεηνύλ 11 εθπαηδεπηηθνί όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, πνπ είλαη 

αλαγθαίεο, ώζηε λα θαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ, κε 

εμαίξεζε ην κάζεκα ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο, πνπ δηδάζθεηαη από 

θηιόινγν θαη όρη από πνιηηηθό επηζηήκνλα. Η επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή 

θαηάξηηζε ησλ δηδαζθόλησλ θξίλεηαη επαξθήο θαζώο ηέζζεξηο από απηνύο είλαη 

θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο, ζρεηηθνύ κε ην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπο. Οη πεξηζζόηεξνη ππεξεηνύλ ζην ρνιείν καο πεξηζζόηεξν από 5 ρξόληα θαη 

έηζη έρνπλ απνθηήζεη εκπεηξία ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ελόο Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ. Σν 

1)3 ησλ δηδαζθόλησλ δελ έρεη επρέξεηα ζηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ.  

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

  X  

 

2ο ΠΕΔΘΟ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΟΤ ΥΟΛΕΘΟΤ 

ΣΟΜΕΑ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΥΟΛΕΘΟΤ 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.1. Διαμόπθωζη και Εθαπμογή 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 ρνιείν ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη ην Χξνιόγην Πξόγξακκα ηεξείηαη. Οη 

δηδάζθνληεο ζπλεξγάδνληαη θαη πξνζαξκόδνπλ ην πξόγξακκα πνπδώλ θαη ηε 

δηδαθηέα ύιε ζην γεληθά ρακειό γλσζηηθό επίπεδν θαη ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο 

ησλ καζεηώλ, πνπ είλαη εξγαδόκελνη θαη αξθεηνί από απηνύο ελήιηθεο. 

Πξνζθέξνληαη πξναηξεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (Αγσγή Τγείαο-

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε-Υνξόο-Πξόγξακκα Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο γηα ηνπο 

Ρνκά, κε ειάρηζηε όκσο ζπκκεηνρή ηνπο). Πξαγκαηνπνηνύληαη 4-5 εθπαηδεπηηθέο 

επηζθέςεηο (ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνο, Μνπζεία. 
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Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

  X  

                                                                                                         

ΣΟΜΕΑ: ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΟΤ ΥΟΛΕΘΟΤ 

 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.2. ςνηονιζμόρ σολικήρ Ζωήρ. 

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: 

 

Τπάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμύ Γηεύζπλζεο θαη δηδαζθόλησλ θαη νη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη κε ζπιινγηθέο θαη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηα πιαίζηα ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πιιόγνπ, αιιά θαη άηππα επί θαζεκεξηλήο βάζεο.  Μεξηθέο 

θνξέο θαίλεηαη δύζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη, 

όπσο π.ρ. ζην ζέκα ηεο απαγόξεπζεο ηεο ρξήζεο θηλεηώλ θαη ηνπ θαπλίζκαηνο. 

Τπάξρεη πνιύ θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο εθιεγκέλνπο αληηπξνζώπνπο ησλ καζεηώλ 

γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ρνιείνπ. Γελ ππάξρεη ύιινγνο Γνλέσλ εθ ηνπ 

γεγνλόηνο κάιινλ όηη νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο καο είλαη ελήιηθεο.  

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

  X  
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ΣΟΜΕΑ: ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΜΕΩΝ KAI ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΥΟΛΕΘΟΤ 

 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.3. Διασείπιζη 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: 

Η ρνιηθή Δπηηξνπή θαιύπηεη ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο όισλ ησλ ρνιείσλ ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο. Δπνκέλσο δαπάλεο γηα επηζθεπέο, ζέξκαλζε, αλαιώζηκα θ.ιπ. 

θαιύπηνληαη κε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία. Γηα κηθξνδεκηέο πνιιέο θνξέο 

ππάξρεη εζεινληηθή εξγαζία καζεηώλ-επαγγεικαηηώλ ηνπ ρνιείνπ καο. Οη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ππνδνκέο (εξγαζηήξηα) κε ηελ επίβιεςε ησλ θαζεγεηώλ. 

Η αίζνπζα ηνπ γξαθείνπ θαζεγεηώλ αμηνπνηείηαη γηα ην πξόγξακκα ρνξνύ θαη ε 

αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ γηα δηαιέμεηο θαη γηα πξνβνιή ηαηληώλ 1-2 θνξέο ην 

ρξόλν. Ο ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ δελ ππάξρεη, ώζηε λα ζπλεξγάδεηαη ζηελ 

αμηνπνίεζε κέζσλ θαη πόξσλ. 

                                                      

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

  X  

                                                       

 

3ο ΠΕΔΘΟ : ΚΛΘΜΑ ΚΑΘ ΥΕΕΘ ΣΟ ΥΟΛΕΘΟ 

ΣΟΜΕΑ: ΚΛΘΜΑ ΚΑΘ ΥΕΕΘ ΣΟ ΥΟΛΕΘΟ 

 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.1. σέζειρ μεηαξύ ηων Εκπαιδεςηικών 

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: 
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Οη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ είλαη πνιύ θαιέο. Δθηόο από ηηο 

ζεζκνζεηεκέλεο ζπλαληήζεηο ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ γίλνληαη θαζεκεξηλά 

ζπδεηήζεηο κεηαμύ ηνπο γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δσή ζην ρνιείν. 

Σν κηθξό κέγεζνο ηνπ πιιόγνπ επλνεί ηελ επνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία κεηαμύ 

ηνπο, ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη ηελ ακνηβαία πξνζθνξά βνήζεηαο γηα ηελ 

επίιπζε ηπρόλ πξνβιεκάησλ. 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

  X  

 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.2. σέζειρ μεηαξύ Εκπαιδεςηικών - 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: 

 

Τπάξρεη πνιπκνξθία σο πξνο ηελ ειηθηαθή πξνέιεπζε ησλ καζεηώλ θαη 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα ζην ρνιείν, πνπ θαζηζηνύλ κεξηθέο θνξέο δύζθνιε ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Γεδνκέλνπ όηη νη καζεηέο εξγάδνληαη, πνιιέο 

θνξέο έξρνληαη θνξηηζκέλνη από ηνλ θάκαην ηεο εκέξαο, κε απνηέιεζκα θάπνηεο 

θνξέο νη ζρέζεηο θαζεγεηώλ-καζεηώλ, αιιά θπξίσο καζεηώλ κεηαμύ ηνπο λα 

είλαη ηεηακέλεο. ηε δεκηνπξγία έληαζεο ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ 

γεγνλόηνο όηη αξθεηνί καζεηέο πξνέξρνληαη από αζηαζέο θαη πξνβιεκαηηθό 

νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ. Οη θαζεγεηέο πξνζπαζνύλ λα ιεηηνπξγνύλ σο 

παηδαγσγνί θαη γεθπξώλνπλ ζρεδόλ πάληνηε ηηο κηθξέο ή θαη κεγαιύηεξεο 

δηαθνξέο ησλ καζεηώλ. Από ηελ άιιε κεξηά ε ύπαξμε ελειίθσλ εξγαδνκέλσλ 

καζεηώλ, πνπ δηαθξίλνληαη από σξηκόηεηα θαη ςπρξαηκόηεξεο ζπκπεξηθνξέο, ζε 

ζρέζε κε ηνπο κηθξόηεξνπο θαη πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο καζεηέο, 

ιεηηνπξγεί θάπνηεο θνξέο ζεηηθά, θαζώο νη πξώηνη απνηεινύλ πξόηππα δσήο θαη 

ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο δεύηεξνπο. 
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Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

 X   

 

Δείκηηρ 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: 

 

Λόγσ ηνπ όηη νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο καο είλαη ελήιηθεο θαη επνκέλσο 

απνηεινύλ θεδεκόλα ηνπ εαπηνύ ηνπο, δελ ππάξρνπλ ζρέζεηο εθπαηδεπηηθώλ θαη 

γνλέσλ. Χζηόζν, κε ηνπο γνλείο ησλ αλειίθσλ καζεηώλ πξνζπαζνύκε λα είκαζηε 

όζν πεξηζζόηεξν θαηαηνπηζηηθνί γίλεηαη, ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ 

πξόνδν θαη ηε θνίηεζε ησλ καζεηώλ απηώλ. πλήζσο νη γνλείο ησλ αλειίθσλ 

ελεκεξώλνληαη κεηά από πξόζθιεζή καο θαη όρη κε απηόβνπιε πξνζέιεπζή ηνπο. 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

X    

 

                                                                                                             

Δείκηηρ 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 Γηεύζπλζε ηνπ ρνιείνπ επηθνηλσλεί κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο, όηαλ 

απαηηείηαη λα ιεθζεί απόθαζε κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο 
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ηνπ ρνιείνπ. Τπάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνλ πκβνπιεπηηθό ηαζκό Νέσλ. Σνλ 

παξειζόληα Ννέκβξην πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα δύν εκεξώλ, 

ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε παξαβαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ. Δπίζεο ππάξρεη ζπρλή 

επαθή κε ην ρνιηθό ύκβνπιν ησλ Φηινιόγσλ γηα ζέκαηα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ θαη 

ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο. Με εθπξνζώπνπο ηνπ Γήκνπ 

ππάξρνπλ ιίγεο ζπλαληήζεηο, κέζσ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, ζηελ νπνία ν 

Γηεπζπληήο ηνπ Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ είλαη Γξακκαηέαο γηα νηθνλνκηθά, ηερληθά 

θ.ά. ζέκαηα, πνπ αθνξνύλ ην ρνιείν. Η ζπλεξγαζία είλαη ζεηηθή. 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

  X  

                                                                                                         

4ο ΠΕΔΘΟ: ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΕ ΔΘΑΔΘΚΑΘΕ 

ΣΟΜΕΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 

 

Δείκηηρ 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: 

Οη ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ επηηπγράλνληαη κεξηθώο ιόγσ α) ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνύ αιινδαπώλ καζεηώλ κε ειιηπή γλώζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, β) 

ηνπ ρακεινύ γλσζηηθνύ επηπέδνπ ησλ καζεηώλ, γ) ηεο απώιεηαο δηδαθηηθώλ σξώλ 

εμαηηίαο αξγηώλ, απεξγηώλ ζπγθνηλσληώλ, δ) ηεο ρακειήο πξνζέιεπζεο καζεηώλ 

θαη ε)ηεο κηθξήο δηάξθεηαο ηεο δηδαθηηθήο ώξαο. 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

 X   
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ΣΟΜΕΑ: ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΘΔΑΚΑΛΘΑ 

 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.2. Ανάπηςξη και Εθαπμογή Διδακηικών 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: 

 

Δθαξκόδνληαη πνηθίιεο κέζνδνη, αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ δηδάζθνληνο ζε έλα ηδηαίηεξα απαηηεηηθό ζρνιηθό πεξηβάιινλ. 

Γίλεηαη ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ Φπζηθήο-Υεκείαο κε ηε δηεμαγσγή απιώλ 

πεηξακάησλ θαη ρξήζε ραξηώλ. Σν κάζεκα ζπλδέεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

καζεηώλ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη πξνζαξκόδνληαη ζην επίπεδό ηνπο. 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ καζεηώλ, πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηδηαηηεξόηεηεο, κε εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζηα γισζζηθά καζήκαηα. 

                                                                                                               

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

  X  

 

ΣΟΜΕΑ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΣΑΞΗ 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.3. Ανάπηςξη και Εθαπμογή 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. 
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Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική κπίζη) ωρ ππορ 

ηο δείκηη: 

 

Λόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ ρνιείνπ ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο 

επηθεληξώλεηαη πεξηζζόηεξν ζηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ, ελώ νη πξνζδνθίεο, όζνλ αθνξά ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα, είλαη πεξηνξηζκέλεο. Γίλεηαη έκθαζε ζηε ζεηηθή ελίζρπζε ησλ 

καζεηώλ θαη ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπο, κέζσ ηεο δηακόξθσζεο ελόο 

ππνζηεξηθηηθνύ πεξηβάιινληνο δηδαζθαιίαο. Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηνύληαη 

ηόζν ε εηήζηα θαη ε θαηά ηξίκελν αμηνιόγεζε όζν θαη ε θαζεκεξηλή ζην πιαίζην 

ηεο ηάμεο. 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

 X   

 

ΣΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΕ ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΕ 

 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.4. Ανάπηςξη και Εθαπμογή Εκπαιδεςηικών Δπαζηηπιοηήηων 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: 

 

Οη παξαπάλσ παξεκβάζεηο γίλνληαη πεξηζηαζηαθά, ιόγσ έιιεηςεο ρξόλνπ από 

πιεπξάο ησλ καζεηώλ. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηνύληαη εηεζίσο επηζθέςεηο ζηελ 

Αθξόπνιε, ζε επηιεγκέλν ζέαηξν γηα ηελ παξαθνινύζεζε παξαζηάζεσλ, ζε 

θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο (πην ζπρλά). Πξαγκαηνπνηνύληαη πξναηξεηηθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο, Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Υνξνύ. 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

 X   
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ΣΟΜΕΑ: ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΩΝ 

 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.5.: Τποζηήπιξη ηηρ Επιζηημονικήρ-Παιδαγωγικήρ Καηάπηιζηρ και 

Εξέλιξηρ ηων Εκπαιδεςηικών 

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: 

Τπάξρεη ζηαζεξή ζπλεξγαζία κε ην ρνιηθό ύκβνπιν Φηινιόγσλ, ε νπνία 

δηεπθνιύλεη ηελ εμαζθάιηζε θαη πξνώζεζε ζηνπο δηδάζθνληεο εηδηθνύ δηδαθηηθνύ 

πιηθνύ γηα ην Πξόγξακκα ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, θαζώο θαη γηα ηελ 

πξνζέγγηζε λέσλ παηδαγσγηθώλ κεζόδσλ. Δπηπιένλ θαηά ηε θεηηλή ρξνληά 

πξαγκαηνπνηήζεθε εκηλάξην πκβνπιεπηηθήο από ην πκβνπιεπηηθό ηαζκό Νέσλ 

ζην ρώξν ηνπ ρνιείνπ κε ζέκα "Τπνζηήξημε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ζηε Γηαρείξηζε 

Θεκάησλ, πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ Δπαθή κε ηε ρνιηθή Σάμε". Πέξαλ ηνύηνπ 

επαθίεηαη ζηνλ θάζε θαζεγεηή ε επηκόξθσζή ηνπ 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

 X   

                                                                                                            

5ο ΠΕΔΘΟ: ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

ΣΟΜΕΑ: ΦΟΘΣΗΗ ΚΑΘ ΔΘΑΡΡΟΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.1. Παπακολούθηζη ηηρ Φοίηηζηρ και ηηρ σολικήρ Διαπποήρ 

Απνηηκάηαη ε δηακνξθσκέλε πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ (δηαδηθαζίεο, κέηξα, παξεκβάζεηο) γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηώλ θαη ηελ αληηκεηώπηζε πηζαλώλ πξνβιεκάησλ θνίηεζεο 

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

ηον δείκηη: 

Λόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ ρνιείνπ (εξγαδόκελνη καζεηέο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ 

θαη πνιινί ελήιηθεο κε απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο) παξνπζηάδνληαη 

πξνβιήκαηα θνίηεζεο θαη πςειήο δηαξξνήο. Σα πξνβιήκαηα απηά αληηκεησπίδνληαη 

από ηνλ Γηεπζπληή θαη ην ύιινγν κε ζπλερή ελεκέξσζε γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ, 

παξνηξύλζεηο θαη δηεπθνιύλζεηο ζηνπο ελήιηθεο καζεηέο, αλνρή θαηά ηελ 

πξνζέιεπζε ηελ πξώηε ώξα ηνπ καζήκαηνο, ελεκέξσζε πξντζηακέλσλ αξρώλ. 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

 X   

 

ΣΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΑ ΕΠΘΣΕΤΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.2. Επίδοζη 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: 

ην ρνιείν θνηηνύλ εξγαδόκελνη καζεηέο, νη νπνίνη ιόγσ ησλ αληηθεηκεληθώλ 

ζπλζεθώλ δπζθνιεύνληαη λα ζπλδπάζνπλ εξγαζία θαη κάζεζε. Δπίζεο ππάξρνπλ 

αξθεηνί αιινδαπνί καζεηέο, νη νπνίνη δελ έρνπλ θνηηήζεη ζε ζρνιείν 

ππνδνρήο θαη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηε γιώζζα. Η επίδνζε ησλ καζεηώλ 

ηνπ ρνιείνπ ραξαθηεξίδεηαη επνκέλσο "ρακειή" θαη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη 

ζπρλά ππνρξεσκέλνη λα πξνζαξκόζνπλ ην επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζηηο 

γλσζηηθέο αλάγθεο θαη δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ ηνπο. Δμαίξεζε απνηεινύλ 

κνλάδεο καζεηώλ καο πνπ ζπλερίδνπλ, όπσο πιεξνθνξνύκαζηε, κε επηηπρία ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζην Δζπεξηλό Λύθεην. 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

X    
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ΣΟΜΕΑ: ΑΣΟΜΘΚΗ ΚΑΘ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.3. Ενιζσςηικέρ, 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 ρνιείν ελζαξξύλεη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηώλ κέζσ δηελέξγεηαο 

ρνιηθώλ Πξνγξακκάησλ (Αγσγή Τγείαο, εμνπαιηθή Αγσγή, Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε, παξαδνζηαθνί ρνξνί, Ιζόηεηα ησλ δύν θύισλ), θαζώο θαη κε 

επηζθέςεηο ζε Μνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ζέαηξα, 

θηλεκαηνγξάθνπο θαη ην Πιαλεηάξην. 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

  X  

                                                                                                           

Γ. Κύπια Αποηελέζμαηα ηηρ Αξιολόγηζηρ 

 

Παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή αηηηνινγεκέλεο αμηνινγηθήο θξίζεο ηα ζεκεία ππεξνρήο θαη νη 

αδπλακίεο ηνπ ζρνιείνπ, θαζώο θαη νη ηνκείο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ νη νπνίνη επηιέρζεθαλ από ηε 

ζρνιηθή κνλάδα γηα ζπζηεκαηηθόηεξε δηεξεύλεζε θαη κειέηε (300 ιέμεηο πεξίπνπ). 

 

ΗΜΕΙΑ ΤΠΕΡΟΥΗ ΣΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ    

  

Χο ζεκαληηθό ζεκείν ππεξνρήο ηνπ ρνιείνπ καο ζεσξνύκε ηελ θνηλσληθή έληαμε 

ησλ καζεηώλ. Δπεηδή πνιινί καζεηέο καο αληηκεησπίδνπλ νηθνγελεηαθά 

πξνβιήκαηα, ζπλερηδόκελε ζρνιηθή απνηπρία θαη πξνβιήκαηα έληαμεο 

γεληθόηεξα, ε πξνζθνξά ηνπ ρνιείνπ ζηελ επαλέληαμή ηνπο ή ζηελ άκβιπλζε 

ησλ πξνβιεκάησλ κε ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, κε ηνλ επαγγεικαηηθό 

πξνζαλαηνιηζκό θαη ηελ ελίζρπζε ζεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή. 

Σν ρνιείν αλαπιεξώλεη ηελ έιιεηςε ζεζκώλ, πνπ ζα ζπλέβαιιαλ ζηελ νκαιή 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηώλ. Κάπνηνη καζεηέο αλαδεηνύλ κηα δεύηεξε 

επθαηξία, γηα λα αλαπιεξώζνπλ ην ρακέλν ρξόλν, ζπλερίδνπλ ζην Λύθεην θαη 

δηεθδηθνύλ κηα ζέζε ζηελ αλώηεξε θαη αλώηαηε εθπαίδεπζε. Δπίζεο, άιιν 

ζεκείν ππεξνρήο είλαη ε ελαξκόληζε ησλ αληηζέζεσλ. Η ζπλύπαξμε ελειίθσλ θαη 

αλειίθσλ καζεηώλ απνηειεί έλα πξόζζεην δηδαθηηθό κέζν θαη ζπληειεί ζηελ 
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σξίκαλζε ησλ λεόηεξσλ θπξίσο καζεηώλ. Η παξνπζία ησλ ελειίθσλ πξνζθέξεη έλα 

ζεηηθό παξάδεηγκα θαη κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δσή. Σν γεγνλόο όηη 

πνιινί καζεηέο εξγάδνληαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άκεζε ζύλδεζε ηνπ ρνιείνπ 

κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο δσήο θαη ηελ θαιιηέξγεηα αγσληζηηθνύ πλεύκαηνο ζε 

όινπο καο. 

 

AΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ 

 

Όπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε, ην λόκηζκα έρεη δύν όςεηο: νη 

ειιείςεηο απνηεινύλ ηελ άιιε όςε ησλ ζεηηθώλ ζεκείσλ ηνπ ρνιείνπ. 

Ιδηαίηεξα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ έληαμε ησλ Ρνκά, πνπ ζεκεηώλνπλ ηα 

κεγαιύηεξα πνζνζηά αλεπαξθνύο θνίηεζεο, παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

αλεπάξθεηαο ζηελ Διιεληθή Γιώζζα. Η ζπλύπαξμή ηνπο κε άιινπο καζεηέο, αιιά 

θαη κε αιινδαπνύο, πνπ γλσξίδνπλ θαιά ηελ Διιεληθή, δπζθνιεύεη ηε ζπλέρηζε 

ησλ ζπνπδώλ ηνπο. Πξνζθέξεηαη Πξόγξακκα Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο, αιιά δελ 

αξθεί. Έλα αθόκε αδύλαην ζεκείν απνηειεί ην γεγνλόο όηη δελ 

αληηκεησπίδνληαη θάπνηεο θνξέο επαξθώο ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη 

αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ηα νπνία ζα έρξεδαλ ηεο παξέκβαζεο Κνηλσληθώλ 

Λεηηνπξγώλ θαη Φπρνιόγσλ.  

Πξόθιεζε απνηειεί γηα ηνπο δηδάζθνληεο ε πξνζηαζία ησλ καζεηώλ από ηηο 

παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο, ρσξίο νη ηειεπηαίνη λα 

ρξεηάδεηαη λα απνκνλσζνύλ. Δπίζεο, ην ρακειό επίπεδν ησλ καζεηώλ θαη ε 

γεληθόηεξε αλεπάξθεηά ηνπο ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα (ιόγσ ειιείςεσλ από ηα 

πξνεγνύκελα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο)αλαγθάδεη ηνπο δηδάζθνληεο ζηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηεο ύιεο θαη ησλ απαηηήζεώλ ηνπο. Απηή ε αλαγθαηόηεηα 

ιεηηνπξγεί, ελδερνκέλσο, σο αληηθίλεηξν γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε ζηνλ 

επηζηεκνληθό ηνκέα ηνπ θαζελόο. Δίλαη έληνλε θαη ζπρλή ε αίζζεζε ηεο 

απνγνήηεπζεο, όηαλ ν εθπαηδεπηηθόο αηζζάλεηαη "κόλνο" θαη αληηκέησπνο κε 

απμεκέλα πξνβιήκαηα, όηαλ ζπρλά παξά ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ε βειηίσζε είλαη 

αλύπαξθηε ή ειάρηζηε. Κάπνηε ληώζεη "αλεπαξθήο", δελ κπνξεί λα παξέρεη 

βνήζεηα ζε καζεηέο πνπ έρνπλ αλάγθε πέξαλ ησλ νξίσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπ 

έξγνπ. Απνπζηάδνπλ θαη νη ζεζκνί (Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί θαη Φπρνιόγνη) πνπ 

ζα επηηεινύζαλ ην έξγν απηό. Απαηηείηαη, επνκέλσο, εγξήγνξζε θαη ξεαιηζκόο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ παξόκνηα ζπλαηζζήκαηα, πνπ ζα κείσλαλ ηελ 

εκπηζηνζύλε ηνπ ζην εθπαηδεπηηθό έξγν θαη ηνλ εαπηό ηνπ. ηε θάζε ηεο 

ζπζηεκαηηθήο δηεξεύλεζεο πεδίσλ ην ρνιείν καο ζα δηεξεπλήζεη ζπζηεκαηηθά 

ην 4ο θαη ην 5ο πεδία ΑΔΔ. 
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Νηθόιανο Γηαλλνύθνο (ΠΔ03)  

 

 

 

 

 


