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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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1ο  ΕΠΑΛ  Υμηττού 

 

Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 
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Έθζεζε Γεληθήο Δθηίκεζεο ηεο Δηθόλαο ηνπ ρνιείνπ 

 
 
 

Δεκζμβριοσ 2010 

Σαπηόηεηα  ηνπ ζρνιείνπ 

 

ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ: 1ν ΔΠΑ.Λ ΤΜΖΣΣΟΤ 

Γηνηθεηηθά Τπάγεηαη ζην γξαθείν Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Α Γηεύζπλζεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αζήλαο 

Σα εξγαζηήξηα ηνπ ζρνιείνπ αλήθνπλ θαη επνπηεύνληαη από ην 2ν ΔΚ Αζήλαο (ην 

νπνίν είλαη αξκόδην γηα ηε ιεηηνπξγία  ησλ εξγαζηεξίσλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ: 1νπ 

ΔΠΑΛ Τκεηηνύ, 1νπ ΔΠΑΛ Καηζαξηαλήο θαζώο θαη ηεο ΔΠΑ Καηζαξηαλήο) 

 ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓA 

ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΔΗΟΤ 1ν ΔΠΑΛ ΤΜΖΣΣΟΤ 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΑΛ 

 

πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Δγγξαθώλ Μαζεηώλ - ρνιηθό Έηνο   2010-2011 

 

Σάμε Δλεξγνί καζεηέο Αγόξηα Κνξίηζηα 

Α 58 41 17 

Β 102 72 30 

Γ 74 50 24 

ύλνιν 234 163 71 

 

Σνκείο θαη εηδηθόηεηεο 
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ηελ Β Σάμε ιεηηνπξγνχλ νη παξαθάησ ηνκείο: 

  

1.  Ζιεθηξνινγίαο 

2.  Μεραλνινγίαο 

3.  Ορεκάησλ 

4.  Πιεξνθνξηθήο 

5.  Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο 

6.  Τγείαο θαη Πξφλνηαο 

 

ηε Γ ηάμε ιεηηνπξγνχλ νη πην θάησ εηδηθφηεηεο: 

1.  ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ  ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

2.  ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ  ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

3.  ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 

4.  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ, ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

5.  ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

6.  ΒΟΖΘΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ 

 

Τπνδνκέο 

Κηίριο 

ηεγάδεηαη ζε θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα κε δχν θηίξηα επί ηεο νδνχ Παπαζηξάηνπ 35 ζηνλ δήκν Τκεηηνχ. 

Ζ κηα πηέξπγα (θηίξην) είλαη ην δηαηεξεηέν θηίξην ηεο Πξψελ Παπαζηξαηείνπ «ρνιήο Παηγλίσλ θαη 

δηαθνζκεηηθήο» πνπ ηδξχζεθε απφ ην ζχλδεζκν γηα ηα δηθαηψκαηα ηεο γπλαίθαο κε πξφεδξν ηελ θα 

Μαξία βψινπ θαη νηθνδνκήζεθε ην 1930 κε ρξήκαηα ησλ αδειθψλ Παπαζηξάηνπ θαη ζρέδηα ησλ 

αξρηηεθηφλσλ Γεσξγίνπ νχιε θαη Γεσξγίνπ Κσλζηαληηλίδε. 

Ζ άιιε πηέξπγα είλαη λεφηεξε  θαη απνηειεί ιεηηνπξγηθή επέθηαζε ηνπ δηαηεξεηένπ θηηξίνπ. 

Εργαζηήρια και αίθοσζες διδαζκαλίας 

Δξγαζηήξηα 

ήκεξα ζην ζπγθξφηεκα ιεηηνπξγνχλ ηα πην θάησ εξγαζηήξηα: 

1 Δξγαζηήξην Ζιεθηξνιφγσλ 

2 Δξγαζηήξηα Μεραλνιφγσλ 

2 Δξγαζηήξηα Ορεκάησλ 

3 Δξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο θαη Δθαξκνγψλ Ζ/Τ 

2 Δξγαζηήξηα Ηαηξηθφ-Βηνινγηθφ  

1 Δξγαζηήξην Φχμεο - Θέξκαλζεο 
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Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 

6 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ζην παιαηφ θηήξην 

Καη 6 δηδαζθαιίαο ζην λέν θηήξην. 

Βοηθηηικοί τώροι 

Γηαζέηεη έλα Θέαηξν κε κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε. 

Μηα ζχγρξνλε Βηβιηνζήθε  

Γραθεία 

Μηα αίζνπζα θαζεγεηψλ  

Αλεμάξηεην γξαθείν γηα ηνλ δηεπζπληή 

Γξαθείν γηα ηνλ Τπνδηεπζπληή θαη ηε Γξακκαηεία 

Γξαθείν Μεραλνξγάλσζεο 

Γξαθείν πνπ ην κνηξάδνληαη ε ςπρνιφγνο ηνπ δήκνπ, νη θχιαθεο θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί. (ζηνλ ίδην 

ρψξν βξίζθνληαη θαη νη θνξηακνί κε ηα αξρεία ησλ ηδησηηθψλ ζρνιψλ πνπ θπιάζζνληαη ζηε ζρνιηθή 

καο κνλάδα) 

Γξαθείν δηεπζπληή ηνπ 2νπ ΔΚ. 

Η ασλή 

Λεηηνπξγεί θπιηθείν. Μέξνο ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ είλαη ζηεγαζκέλνο. 

ηελ απιή ππάξρεη νξγαλσκέλνο θήπνο κε θαιισπηζηηθά θπηά θαη δέλδξα. 

ηελ απιή ππάξρεη γήπεδν Μπάζθεη, πνδνζθαίξνπ θαη βφιετ (κε κε θαλνληθέο δηαζηάζεηο). Δπίζεο 

δηαζέηεη θαη ηξαπέδη πηλγθ πνλγθ 

Νέες ηετνολογίες 

Όια ηα εξγαζηήξηα δηαζέηνπλ ππνινγηζηέο κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. 

Δπίζεο έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ηα γξαθεία ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑΛ  θαη ηνπ ΔΚ, 

Τπνδηεπζπληή-Γξακκαηεία, Μεραλνξγάλσζε, θαη ην γξαθείν Φπρνιφγνπ. 

Γηαζέηεη έλα Laptop θαη 6 βηληενπξνβνιείο απφ ηνπο νπνίνπο νη 3 είλαη ζε ζηαζεξέο βάζεηο ζε 

εξγαζηήξηα θαη 3 κεηαθηλνχκελνη. 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί 
 

ην ζρνιείν εξγάδνληαη 42 εθπαηδεπηηθνί (15 γπλαίθεο θαη 27 άλδξεο) εθ ησλ νπνίσλ νη … είλαη κφληκνη 

…, απνζπαζκέλνη .. ,αλαπιεξσηέο….. 

Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πεξίπνπ 52 εηψλ 

Σν σξνιφγην πξφγξακκα μεθίλεζε κε ειιείςεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη θαιχθζεθε πιήξσο ηνλ κήλα 

Γεθέκβξε. 

Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 
 

Έσο ην 2010 ην ζρνιείν ππάγεηαη ζην δήκν Τκεηηνχ θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή 

ΔΠΑΛ ΤΜΖΣΣΟΤ. 

Απφ ην 2011 ζα ππάγεηαη ζηνλ ελνπνηεκέλν δήκν Γάθλεο Τκεηηνχ. 
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Α. Γηαδηθαζίεο Αμηνιόγεζεο 

 

1ε ζπλεδξίαζε 

Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ζπλεδξίαζε ζηηο 6/12/2010 φπνπ ζπδήηεζε ηε ΑΔΔ θαη φξηζε ηα 

κέιε πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ νινκέιεηα εξγαζίαο. 

 

Μέιε νινκέιεηαο: 

1 Λνπθφπνπινο Αζαλάζηνο Γηεπζπληήο 

2 Βαβαγηάθεο Υαξάιακπνο Τπνδηεπζπληήο 

3 Βαζηιεηάδεο Γεψξγηνο ΠΔ03 

4 Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα ΠΔ17 

5 Γηαλλαθνπδάθεο Εαραξίαο ΠΔ04 

6 Γεκεηξφπνπινο Βαζίιεηνο ΠΔ18 

7 Δπζηαζίνπ Αλδξέαο ΠΔ04 

8 Ησαλλίδεο Ησάλλεο ΠΔ19 

9 Μαξθνπνχινπ Μαξίλα ΠΔ13 

10 Μεξηδάλε Μαξία ΠΔ18.07 

11 Μπέγνπ Δπδνμία ΠΔ19 

12 Ναλίδεο Γξεγφξεο ΠΔ02 

13 Πνιηηάθε Διεπζεξία ΠΔ18.07 

14 άξιαο Γεψξγηνο ΠΔ11 

15 θφλδξα Αγνξίηζα ΠΔ12 

16 Υνπληνπιέζεο Παλαγηψηεο ΠΔ18 

17 Υξφλεο ηέθαλνο ΠΔ03 

 

Ζ νινκέιεηα ζπδήηεζε, κε πιήξε απαξηία, επί ηεο νπζίαο ηα πεδία θαη ηνπο ηνκείο ηεο ΑΔΔ 

θαη θαηέιεμε ζε θείκελν εθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζρνιείνπ.  
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ηεο 17-12-2010 καο θνηλνπνηήζεθε ην ζρέδην Γεληθήο Δθηίκεζεο ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ. 

2ε ζπλεδξίαζε 

ηεο 23/12/2010 ζπλεδξίαζε ε νινκέιεηα θαη : 

1. επέιεμε ηνλ ηνκέα «ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ» απφ ην πεδίν 2 θαη ηνλ ηνκέα 

«ΚΛΗΜΑ ΚΑΗ ΥΔΔΗ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ» ηνπ πεδίνπ γηα λα πξνρσξήζεη ζε 

ζπζηεκαηηθφηεξε κειέηε. 

2. φξηζε δχν ζπληνληζηέο ηνλ θ. Ησάλλε Ησαλλίδε σο ζπληνληζηή ηεο νκάδαο εξγαζίαο 

γηα ηνλ ηνκέα «ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ» θαη ηνλ θ. Γεψξγην άξια» σο 

ζπληνληζηή ηεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ηνλ ηνκέα ΚΛΗΜΑ ΚΑΗ ΥΔΔΗ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ» 

3. Δπίζεο νξίζηεθαλ ηα κέιε εξγαζίαο ησλ δχν νκάδσλ. 

4. απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ειεθηξνληθά εξγαιεία φπσο επηθνηλσλία κε 

email, ζπκπιήξσζε θνξκψλ κέζα απφ αλαξηεκέλεο θφξκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ζρνιείνπ 

 

Σέινο απνθαζίζηεθε φηη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Έκθεζης Σσζηημαηικής Διερεύνηζης 

Επιλεγμένων Τομέων ηοσ Εκπαιδεσηικού Έργοσ ηης Στολικής Μονάδας Θα γίλεη 

πξνζπάζεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο γηα ππνβνήζεζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

1. πγθεληξψζεθαλ ηα email ησλ κειψλ γηα θαιχηεξε επηθνηλσλία. 

2. Γεκηνπξγήζεθε ν ινγαξηαζκφο epal.ymittoy@gmail.com ζαλ βαζηθφο ινγαξηαζκφο 

ζπληνληζκνχ ηεο νινκέιεηαο. 

3. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ ζα αλαξηεζνχλ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα ζα είλαη πξνζβάζηκα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ζα έρνπλ 

εθνδηαζζεί θαηάιιειν θσδηθφ. Δπίζεο ζα αλαξηεζνχλ θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

αθνξνχλ ηνπο γνλείο  θαη ηνπο καζεηέο. Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζα είλαη επψλπκα. 

4. Δπίζεο ζα γίλεη πξνζπάζεηα ζπλεξγαηηθήο δηακφξθσζεο θεηκέλσλ κε ηα εξγαιεία 

πνπ πξνζθέξεη ε πιαηθφξκα ηνπ gmail. 

mailto:epal.ymittoy@gmail.com
mailto:epal.ymittoy@gmail.com
mailto:epal.ymittoy@gmail.com
mailto:epal.ymittoy@gmail.com
mailto:epal.ymittoy@gmail.com
mailto:epal.ymittoy@gmail.com
mailto:epal.ymittoy@gmail.com
mailto:epal.ymittoy@gmail.com
mailto:epal.ymittoy@gmail.com
mailto:epal.ymittoy@gmail.com
mailto:epal.ymittoy@gmail.com
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Β. Φύιιν Γεληθήο Δθηίκεζεο ηεο Δηθόλαο ηνπ ρνιείνπ 

1ν ΠΔΓΗΟ: ΜΔΑ – ΠΟΡΟΗ – ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 

ΣΟΜΔΑ: ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 1.1. Υώξνη ηνπ ρνιείνπ 

 

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. 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή θξίζε) σο 

πξνο ηνλ δείθηε: 

Γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο ππάξρνπλ  εξγαζηεξηαθνί ρώξνη. Οη πεξηζζόηεξνη  από 

απηνύο (Ηαηξηθό-βηνινγηθό εξγαζηήξην Η, εξγαζηήξην κεραλνιόγσλ, εξγαζηήξην 

νρεκάησλ) έρνπλ δηακνξθσζεί θαηάιιεια θαη είλαη επαξθείο. Τπάξρνπλ όκσο 

εξγαζηήξηα πνπ βξίζθνληαη ζην ππόγεην (1 εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαη ην Ηαηξηθό-

Βηνινγηθό ΗΗ) ή είλαη ζε κηθξέο αίζνπζεο αλάινγα κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ 

εμππεξεηνύλ (εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο 1νπ νξόθνπ) ή έρνπλ πιεκκειή ζέξκαλζε 

(εξγαζηήξην ειεθηξνιόγσλ ζην δώκα). 

Καλέλα εξγαζηήξην ή αίζνπζα δηδαζθαιίαο δελ  έρεη θιηκαηηζκό (εθηόο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ Ηαηξηθό- βηoινγηθό θαη ην κεραλνινγηθό). 

 

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο 

πξνο ηνλ δείθηε:  

1 2 3 4 

   +  
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Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 1.2. Δμνπιηζκόο θαη Γηαζέζηκα Μέζα ηνπ ρνιείνπ 

 

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. 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή θξίζε) σο 

πξνο ηνλ δείθηε: 

Σα εξγαζηήξηα ηνπ ζρνιείνπ είλαη αξθεηά θαιά εμνπιηζκέλα. Γηαζέηνπλ ππνινγηζηέο 

κε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη βηληενπξνβνιείο, όκσο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία 

ηνπο απαηηείηαη ηερληθή ζηήξημε θαη πόξνη γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. Ζ ηερληθή ζηήξημε 

γίλεηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη νη πόξνη γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα 

είλαη νξηαθνί. 

Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ησλ Γεληθώλ θαη ζεσξεηηθώλ Μαζεκάησλ είλαη αλεπαξθείο. 

Γηαζέηνπλ κόλν έλα πίλαθα κε θηκσιία θαη ζε πνιιέο δελ ππάξρνπλ παξνρέο 

ξεύκαηνο. 

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο 
πξνο ηνλ δείθηε:  

1 2 3 4 

   +  

 

ΣΟΜΔΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 1.3. Οηθνλνκηθνί Πόξνη ηνπ ρνιείνπ  

 

Απνηηκάηαη ε επάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή θξίζε) σο 

πξνο ηνλ δείθηε: 

Σα ηειεπηαία ρξόληα δελ είρακε πξνβιήκαηα ρξεκαηνδόηεζεο από ηνλ δήκν. Έγηλαλ 
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δε πνιιά έξγα αλαθαίληζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ θαη εμνπιηζκνύ ησλ 

εξγαζηεξίσλ. 

 

Πνζνηηθή  παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο 
πξνο ηνλ δείθηε:  

1 2 3 4 

    + 

 

 

ΣΟΜΔΑ: ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 1.4. Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό ηνπ ρνιείνπ  

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. 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή θξίζε) σο 

πξνο ηνλ δείθηε: 

Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο πξνέξρεηαη από νηθνγελεηαθά 

πεξηβάιινληα ρακεινύ εηζνδεκαηηθνύ θαη πνιηηηζκηθνύ επηπέδνπ κε απνηέιεζκα λα 

κελ έρνπλ ζηόρνπο  πξνο άιιε αλώηεξε βαζκίδα εθπαίδεπζεο αιιά λα πεξηνξίδνληαη 

ζην “ραξηί” απόιπζεο από ην ζρνιείν. Δπίζεο 29% ησλ καζεηώλ είλαη από 

νηθνγέλεηεο κεηαλαζηώλ θαη 5% κε πηζηνπνηεκέλα καζεζηαθά πξνβιήκαηα. 

Απνηέιεζκα όισλ απηώλ είλαη, ην λα είλαη αξλεηηθνί ζηε δηαδηθαζία κάζεζε θαη 

πεξηνξηζκέλε απηνπεπνίζεζε γηα ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο. Σα πξνβιήκαηα γίλνληαη 

κεγαιύηεξα γηαηί είλαη ήδε ζε ειηθία ιπθείνπ κε κεγάιεο ειιείςεηο ζε γλσζηαθή 

ππνδνκή. Ηδηαίηεξα ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο ην έξγν ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο είλαη αθόκε πην δύζθνιν.  

Έηζη αλ θαη ην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ έρεη αξθεηά ρξόληα επαγγεικαηηθή θαη 

δηδαθηηθή εκπεηξία ην απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο δελ έρεη θαη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα  γηαηί γηα ηελ  ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ζρνιείνπ καο απαηηνύληαη επηπιένλ  

“ηδηαίηεξα” πξνζόληα θαη εμεηδηθεπκέλεο επηκνξθώζεηο ώζηε λα επηηεπρζνύλ ζεηηθά 

εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα. 

Δπίζεο ζηελ αξρή θάζε λέαο ρξνληάο παξνπζηάδνληαη ειιείςεηο εθπαηδεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ γηα ηελ θάιπςε ηνπ πξνγξάκκαηνο (κεξηθέο από ηηο νπνίεο δελ 

κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ από ην ηέινο ηηο πξνεγνύκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 
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Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο 
πξνο ηνλ δείθηε:  

1 2 3 4 

  +   

 

 

2ν ΠΔΓΗΟ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

ΣΟΜΔΑ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 2.1. Γηακόξθσζε θαη Δθαξκνγή ηνπ ρνιηθνύ Πξνγξάκκαηνο 

 

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. 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή θξίζε) σο 

πξνο ηνλ δείθηε: 

Γελ ππάξρεη γξακκαηεία ζην ζρνιείν θαη όιεο νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο γίλνληαη από 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη εηδηθόηεξα από ηνλ ππνδηεπζπληή.   

Σα εξγαζηήξηα αλήθνπλ ζην ρνιηθό Δξγαζηεξηαθό Κέληξν (ΔΚ) πνπ εμππεξεηεί 3 

ζρνιηθέο κνλάδεο, έηζη ππάξρνπλ εξγαζηήξηα ζην ζρνιείν καο πνπ εμππεξεηνύλ θαη 

ηνπο καζεηέο ηνπ ΔΠΑΛ Καηζαξηαλήο (πξσηλό) θαη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα γηα ηα 

νπνία νη δηθνί καο καζεηέο κεηαθηλνύληαη πξνο ην ΔΠΑΛ Καηζαξηαλήο, έηζη 

παξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο ζηε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ζνπ ζρνιηθνύ 

πξνγξάκκαηνο. 

Ζ ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ππάξρεη αιιά όρη ζην επίπεδν πνπ 

απαηηείηαη. 

Δπίζεο ν πξνγξακκαηηζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ δελ είλαη 

νξγαλσκέλνο θαη ζπληνληζκέλνο.  

Δθαξκνγή παξεκβαηηθώλ εθαξκνγώλ δελ ππάξρεη. 
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Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο 
πξνο ηνλ δείθηε:  

1 2 3 4 

  +   

 
 

ΣΟΜΔΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 2.2. πληνληζκόο ρνιηθήο Εσήο. 

 

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. 

 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή θξίζε) σο 

πξνο ηνλ δείθηε: 

Τπάξρεη εζσηεξηθόο θαλνληζκόο ηνπ ζρνιείνπ ν νπνίνο ηεξείηαη σο έλα βαζκό. 

Ζ δηνίθεζε ζπγθαιεί ην ζύιινγν Δθπαηδεπηηθώλ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη ππάξρεη  

ζπλεξγαζία ζε επίπεδν ζπιιόγνπ. Γελ έρεη όκσο πνηέ ζπγθιεζεί ην ζπκβνύιην ηάμεο 

θαη ηκήκαηνο ώζηε λα έρνπκε δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ζπιινγηθόηεηαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ ζε πην ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά θαη 

παηδαγσγηθά δεηήκαηα. Ζ αλάζεζε ησλ εξγαζηώλ βαζίδεηαη ζε εζεινληηθή βάζε. 

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο 
πξνο ηνλ δείθηε:  

1 2 3 4 

  +   
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ΣΟΜΔΑ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΜΔΩΝ KAI ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 2.3. Γηαρείξηζε θαη Αμηνπνίεζε ησλ Μέζσλ θαη ησλ Πόξσλ 

 

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. 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή θξίζε) σο 

πξνο ηνλ δείθηε: 

Σελ πξνεγνύκελε ρξνληά δελ παξνπζηάζηεθε θαλέλα νπζηαζηηθό πξόβιεκα 

ρξεκαηνδόηεζεο πνπ λα εκπόδηζε ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδώλ. 

 

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο 
πξνο ηνλ δείθηε:  

1 2 3 4 

    + 

 

 

 

3ν ΠΔΓΗΟ : ΚΛΗΜΑ ΚΑΗ ΥΔΔΗ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

 

ΣΟΜΔΑ: ΚΛΗΜΑ ΚΑΗ ΥΔΔΗ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 3.1. ρέζεηο κεηαμύ ησλ Δθπαηδεπηηθώλ 

 

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. 
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Πεξηγξαθηθή  παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή θξίζε) 

σο πξνο ηνλ δείθηε: 

ην ζρνιείν εθηόο ηνπ κεραληζκνύ ζπλέιεπζεο ζε επίπεδν ζπιιόγνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ δελ έρεη αλαπηπρζεί άιινο ζεζκόο ζπλεξγαζίαο. 

 

Πνζνηηθή  παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ 
 σο πξνο ηνλ δείθηε:  

1 2 3 4 

  +   

 

 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 3.2. ρέζεηο κεηαμύ Δθπαηδεπηηθώλ - Μαζεηώλ  θαη κεηαμύ ησλ 

Μαζεηώλ  

 

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. 

 

Πεξηγξαθηθή  παξνπζίαζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή θξίζε) σο 

πξνο ηνλ δείθηε: 

Σα ζπιινγηθά όξγαλα ησλ καζεηώλ (15κειή θαη 5κειή) εθιέγνληαη κε δηαδηθαζίεο 

ρσξίο νπζηαζηηθή πξνεηνηκαζία θαη δηάινγν κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαζώο θαη νη 

σξηαίεο ζπλειεύζεηο ησλ ηκεκάησλ γίλνληαη κε βαζηθή αηηία ηελ απώιεηα καζήκαηνο. 

Άκεζν απνηέιεζκα απηώλ είλαη ε κε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηε 

δηακόξθσζε ξπζκηζηηθώλ πξαθηηθώλ ζηελ ζρνιηθή δσή. 

Ζ παξαβαηηθόηεηα αλ θαη έρεη κεησζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα είλαη αθόκε κεγάιε. 

Ζ ππνζηήξημε θνηλσληθώλ πξαθηηθώλ ππάξρνπλ ζε επίπεδν αλνξγάλσην από 
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θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνλ δηεπζπληή. 

 

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο 
πξνο ηνλ δείθηε:  

1 2 3 4 

   +  

 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 3.3. ρέζεηο κεηαμύ ρνιείνπ - Γνλέσλ  

 

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. 

Πεξηγξαθηθή  παξνπζίαζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή θξίζε) σο 

πξνο ηνλ δείθηε: 

Γελ ππάξρεη ζύιινγνο γνλέσλ θαη εθηόο κηαο κεηνςεθίαο πνπ θξαηά επαθή κε ην 

ζρνιείν, νη ππόινηπνη αδηαθνξνύλ, ακεινύλ ή αδπλαηνύλ ιόγσ εξγαζηαθώλ ή άιισλ 

ππνρξεώζεσλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηε πξόνδν ησλ παηδηώλ ηνπο. 

 

 

Πνζνηηθή  παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ 
 σο πξνο ηνλ δείθηε:  

1 2 3 4 

  +   

 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 3.4. ρέζεηο  κεηαμύ ρνιείνπ - Φνξέσλ   

 



 19 

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. 

 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή θξίζε) σο 

πξνο ηνλ δείθηε: 

Ζ έσο ηώξα ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηνλ Γήκν θαη ηε ζρνιηθή επηηξνπή ήηαλ άξηζηεο. 

Τπάξρεη πάληα αληηπξνζσπεπηηθή παξνπζία ηνπ ζρνιείνπ καο ζηηο εθδειώζεηο ηνπ 

δήκνπ. 

Ζ ζρέζε ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηα 

γεηηνληθά θαη άιια ζρνιεία ηεο πεξηνρήο θαη ην γξαθείν Δ.Δ  είλαη πνιύ θαιή.  

Αιιά δελ ππάξρεη ή είλαη ειιηπήο ε επηθνηλσλία κε εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα αλώηεξεο 

βαζκίδαο ( ΑΣΔΗ, ΠΑΣΔ- ΔΛΔΣΔ). 

 

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο 
πξνο ηνλ δείθηε:  

1 2 3 4 

   +  

 

 

 

4ν ΠΔΓΗΟ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

 

ΣΟΜΔΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 4.1. Αλάπηπμε ηόρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

 

Απνηηκώληαη ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Σπνπδώλ, όπσο ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο, ε νξγάλσζε θαη θαηαλνκή 
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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. 

 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή θξίζε) σο 

πξνο ηνλ δείθηε: 

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη ην επίπεδν ησλ καζεηώλ πνπ γξάθνληαη ζην ζρνιείν είλαη ζε 

κεγάιν πνζνζηό, ρακειώλ επηδόζεσλ θαη έηζη ε δηαδηθαζία  πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ είλαη δύζθνιε. 

Γηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο δηδαρζείζαο ύιεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ππάξρεη κόλν 

ζηα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζηηο παλειιήληεο θαη είλαη θαζαξά πνζνηηθή. ηα άιια 

καζήκαηα ή επζύλε επαθίεηαη ζηνπο δηδάζθνληεο πνπ ηελ θαηαγξάθνπλ ζην βηβιίν  

ύιεο πνπ πνηέ δελ ειέγρεηαη.  

ηε  αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ειάρηζηνη εθπαηδεπηηθνί από ην ζρνιείν παξαδίδνπλ 

ζηε δηεύζπλζε πξνγξακκαηηζκό ηεο νξγάλσζεο θαη θαηαλνκήο ηεο ύιεο πνπ 

πξόθεηηαη λα δηδάμνπλ. 

 

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο 
πξνο ηνλ δείθηε:  

1 2 3 4 

  +   

 

 

 

ΣΟΜΔΑ: ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 4.2. Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Γηδαθηηθώλ Πξαθηηθώλ  

 

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. 
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Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή θξίζε) σο 

πξνο ηνλ δείθηε: 

Ζ δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ πιεηνςεθία ησλ  εθπαηδεπηηθώλ 

είλαη ην θιαζηθό κάζεκα από ηελ έδξα θαη ηνλ καπξνπίλαθα. Σερληθέο όπσο 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε (κε νκάδεο θαη εξγαζίεο), πεηξακαηηθή κάζεζε (ρξήζε 

εξγαζηεξίνπ) θαη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ (εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ή 

βηληενπξνβνιέαο θαη ίληεξλεη) ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κηθξό βαζκό θπξίσο ζηα 

εξγαζηεξηαθά καζήκαηα.  

Σν κάζεκα, κόλν σο πξνο ηνλ ξπζκό αλάπηπμεο ηεο ύιεο θαη ηνπ βάζνπο δηεξεύλεζεο 

ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ πξνζαξκόδεηαη ζην επίπεδν ησλ καζεηώλ. Γελ 

ρξεζηκνπνηνύληαη εθπαηδεπηηθέο ηαθηηθέο πνπ είηε λα εμαηνκηθεύνπλ ηελ δηαδηθαζία 

κάζεζεο είηε λα δεκηνπξγνύληαη κεραληζκνί εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηνπο 

αδύλακνπο καζεηέο. 

Ζ δηνίθεζε ηεο ηάμεο θαη ε εμαζθάιηζε ήξεκνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο εμαξηάηαη από ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνύ 

θαη δελ ππάξρεη επίζεκε θαηαγξαθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή πνπ λα ηε κεηξά.  

Γεληθή εθηίκεζε είλαη όηη ηα πεξηζζόηεξα εξγαζηεξηαθά ηκήκαηα ιεηηνπξγνύλ ζε 

ήξεκν καζεζηαθό θιίκα ιόγν ηνπ όηη είλαη νιηγνπιεζή ελώ είλαη δύζθνιν ην έξγν ηεο 

δηνίθεζεο ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο πνπ είλαη πνιππιεζέζηεξα.   

 

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο 
πξνο ηνλ δείθηε:  

1 2 3 4 

  +   

 

ΣΟΜΔΑ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΣΑΞΖ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 4.3. Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Παηδαγσγηθώλ Πξαθηηθώλ θαη 

Πξαθηηθώλ Αμηνιόγεζεο ησλ Μαζεηώλ 

 

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 
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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. 

Πεξηγξαθηθή  παξνπζίαζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή θξίζε) σο 

πξνο ηνλ δείθηε: 

Ζ παηδαγσγηθή επηθνηλσλία δαζθάινπ - καζεηή είλαη ζπλάξηεζε ηεο ζρέζεο καζεηή 

εθπαηδεπηηθνύ θαη εμαξηάηαη από ην είδνο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζία (ζηα 

εξγαζηεξηαθά ζεσξεηηθά καζήκαηα) θαη ην πιήζνο ησλ καζεηώλ. Έηζη παξνπζηάδεηαη 

ην θαηλόκελν, ζηε πιεηνλόηεηα ησλ ηκεκάησλ εηδηθόηεηαο νη ζρέζεηο καζεηώλ 

εθπαηδεπηηθώλ λα είλαη πην ζηελέο από ηα ηκήκαηα γεληθήο παηδείαο. 

Ζ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ζηεξίδεηαη ζηνπο βαζκνύο ησλ ηαθηηθώλ δηαγσληζκάησλ 

θαη ηεζη θαζώο θαη ηελ γεληθή εηθόλα ηνπ καζεηή ζην κάζεκα. 

Γελ δηαηεξείηαη αξρείν εξγαζηώλ ησλ καζεηώλ ζηα καζήκαηα εθηόο ιίγσλ καζεκάησλ 

όπνπ από ην λόκν ν βαζκόο πξνθύπηεη από ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηώλ. 

Ζ ζεηηθή ελίζρπζεο ηεο πξνζπάζεηαο ησλ καζεηώλ γίλεηαη κε πξνθνξηθέο 

παξαηλέζεηο θαηά πεξίπησζε. 

Ζ θαηαγξαθή ηεο επίδνζεο γίλεηαη ζπζηεκαηηθά θαη ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηελ 

πξόνδν ησλ παηδηώλ ηνπο είλαη ηαθηηθή θαη ζε απνγεπκαηηλέο ώξεο, κε ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο 
πξνο ηνλ δείθηε:  

1 2 3 4 

   +  

 

ΣΟΜΔΑ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 4.4. Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

θαη Παξεκβάζεσλ 

 

Απνηηκάηαη ε αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ από ην ζρνιείν γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη παξεκβάζεσλ (πινπνίεζε θαηλνηνκηώλ, πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο, 

ζπκκεηνρή ζε πξναηξεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θιπ.). 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή θξίζε) σο 

πξνο ηνλ δείθηε: 
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Σν ζρνιείν ζπκκεηέρεη ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα όπσο ην e-twinning αιιά κε 

ζρεηηθά κηθξό πνζνζηό δξαζηεξηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ 

Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύζζνληαη από ην ζρνιείν, όπσο αζιεηηθέο 

δηνξγαλώζεηο, ενξηέο θαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο είλαη πνιιέο αιιά ππνιείπνληαη 

ζε παηδαγσγηθή νξγάλσζε.  

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο 
πξνο ηνλ δείθηε:  

1 2 3 4 

   +  

 
 
ΣΟΜΔΑ: ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 4.5.: Τπνζηήξημε ηεο Δπηζηεκνληθήο-Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο 

θαη Δμέιημεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ 

 

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. 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή θξίζε) σο 

πξνο ηνλ δείθηε: 

Σν ζρνιείν δελ έρεη αλαπηύμεη επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (πνπ είλαη θαη δύζθνιν 

κε ην ππάξρνλ ζεζκηθό πιαίζην) αιιά δηεπθνιύλεη θαη παξνηξύλεη ηελ επηκόξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Οη ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα είλαη ζεκαληηθή, θπξίσο ζε ζέκαηα 

παηδαγσγηθά θαη δηαρείξηζεο ηεο παξαβαηηθόηεηαο ησλ καζεηώλ. 

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο 
πξνο ηνλ δείθηε:  

1 2 3 4 

   +  
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5ν ΠΔΓΗΟ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

ΣΟΜΔΑ: ΦΟΗΣΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΡΟΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 5.1. Παξαθνινύζεζε ηεο Φνίηεζεο θαη ηεο ρνιηθήο Γηαξξνήο 

 

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

παξαθνινύζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηώλ θαη ηελ αληηκεηώπηζε πηζαλώλ πξνβιεκάησλ 

θνίηεζεο θαη δηαξξνήο. 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή θξίζε) σο 

πξνο ηνλ δείθηε: 

Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, ζην καζεηηθό δπλακηθό καο ππάξρνπλ πνιιά παηδηά πνπ 

κεγαιώλνπλ ζε δύζθνια νηθνγελεηαθά θαη θνηλσληθά πεξηβάιινληα. Σα παηδηά απηά 

δελ έρνπλ ζηόρνπο γηα ζπλέρηζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε αλ 

θαη πνιιά από απηά έρνπλ ηηο απαηηνύκελεο δπλαηόηεηεο. Οη ζηόρνη ηνπο 

πεξηνξίδνληαη ζηε γξήγνξε εηζαγσγή ηνπο ζηε αγνξά εξγαζίαο αλεμάξηεηα ηεο 

πνηόηεηαο θαη πξννπηηθήο ηεο ζέζεο εξγαζίαο. Δπίζεο ζε παηδηά κε βεβαξεκέλν 

νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο αθόκε θαηαπηεζηηθόο 

κεραληζκόο  

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο είλαη ζρεηηθά εύθνιε ε δηαθνπή ηεο θνίηεζεο. Σν ζρνιείν 

πξνζπαζεί λα κάζεη ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηώλ. Ζ δηεύζπλζε πξνζπαζεί, κε 

ζπδήηεζε  κε ηα ίδηα ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο ηνπο θαζώο θαη κε ελεκέξσζε θαη 

ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο λα πξνιάβεη ηηο επηπηώζεηο από ηα πξνβιήκαηα θαη 

λα θξαηήζεη ηα παηδηά ζην ζρνιείν.  

Αιιά θαη πάιη παξνπζηάδεηαη ζρνιηθή δηαξξνή ηεο ηάμεο ησλ 2,5% θαη κεγάινο 

αξηζκόο απνπζηώλ (επαλαιακβάλνπλ ηελ ηάμε από ην πξνεγνύκελν ζρνιηθό έηνο 

ιόγν απνπζηώλ ην 13% ηεο Α ηάμεο, ην 12,2% ηεο Β ηάμεο θαη ην 3,8 ηεο Γ ηάμεο). 

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο 
πξνο ηνλ δείθηε:  

1 2 3 4 

  +   
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ΣΟΜΔΑ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 5.2. Δπίδνζε θαη Πξόνδνο ησλ Μαζεηώλ  

 

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. 

Πεξηγξαθηθή  παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή θξίζε) 

σο πξνο ηνλ δείθηε: 

 Οη βαζκνί ησλ καζεηψλ είλαη πνιχ ρακεινί.  

 Οη κέζνη φξνη επίδνζεο ησλ καζεηψλ αλά ηάμε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 ήηαλ: 

 

Σάμε  Μ.Ο. 

Α 12 

Β 11 

Γ 12 

 Η επίδοςθ του μεγαλφτερου πλικουσ των μακθτών χαρακτθρίηεται ςχεδόν καλώσ. 



 26 

 

 Γεληθά νη βαζκνί ησλ καζεηψλ είλαη ρακειφηεξνη ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη 

πςειφηεξε ζηα καζήκαηα  εηδηθφηεηαο. 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο απμάλεηαη ην πνζνζηφ ησλ επηηπρφλησλ ζηα ΣΔΗ. ηηο  

παλειιήληεο εμεηάζεηο ηνπ 2010, 16 απφθνηηνη πέηπραλ ζηηο ησλ ΣΔΗ απφ ηνπο 48 

πνπ κπνξνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο (πνζνζηφ 33%) 

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο 
πξνο ηνλ δείθηε:  

1 2 3 4 

  +   

 

ΣΟΜΔΑ: ΑΣΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 5.3. Δληζρπηηθέο, Τπνζηεξηθηηθέο θαη Αληηζηαζκηζηηθέο 

Παξεκβάζεηο   

 

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. 

Πεξηγξαθηθή  παξνπζίαζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή θξίζε) σο 

πξνο ηνλ δείθηε: 

Ζ δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζην ζρνιείν θιίκα 

δηθαηνζύλεο θαη ηζόηηκεο κεηαρείξηζεο ησλ καζεηώλ. Έγηλαλ ζεκαληηθέο 
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πξνζπάζεηεο θαηαλόεζεο  ησλ πξνβιεκάησλ  ησλ καζεηώλ. Γηαθπιάρζεθαλ όια ηα 

δεκνθξαηηθά Μαζεηηθά δηθαηώκαηα (καζεηηθέο εθινγέο, ζπλεδξηάζεηο θαη ζπλεξγαζία 

κε 15κειέο, 5κειή θιπ). Αθνινπζείηαη θαηά γξάκκα ε ηππηθή δηαδηθαζία κε ηελ έληππε 

θαηαρώξεζε ησλ πνηλώλ ζε έληππν όπνπ ππάξρεη δπλαηόηεηα γξαπηήο απνινγίαο 

από ηνλ καζεηή. 

Δπηβξαβεύεηαη ε ζπκκεηνρή καζεηώλ ζηηο εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη επηδεηείηαη ε 

ππεύζπλε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε πξνγξάκκαηα. 

Γίλεηαη απνδεθηή θαη επηβξαβεύεηαη ε εζεινληηθή πξνζθνξά εξγαζία ζε έξγα 

ζπληήξεζεο ηνπ ζρνιείνπ ππό ηελ θαζνδήγεζε ησλ θαζεγεηώλ ηνπο (κεραλνινγηθέο, 

ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο θαζώο θαη εξγαζίεο ππνζηήξημεο ηεο πιεξνθνξηθήο 

ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ). 

Γελ έρνπλ γίλεη όκσο ηδηαίηεξεο παηδαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξνο απηόλ ηνλ ηνκέα 

όπσο δεκόζηνη δηάινγνη, καζεηηθή εθεκεξίδα θαη ρώξν ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ 

ζρνιείνπ.  

 

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο 
πξνο ηνλ δείθηε:  

1 2 3 4 

   +  
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Γ. Κύξηα Απνηειέζκαηα ηεο Αμηνιόγεζεο 

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). 

Δηδηθέο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε 

θνηλσληθό πεξηβάιινλ 

Σν ΔΠΑΛ ΤΜΖΣΣΟΤ βξίζθεηαη ζε ζην δήκν Τκεηηνχ πνπ είλαη κηα αζηηθή πεξηνρή κε θαηνίθνπο 

κεζαίσλ θαη ρακειψλ θαηά ην πιείζηνλ εηζνδεκάησλ. 

γνλείο 

Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο, ζε κεγάιν πνζνζηφ,  έρνπλ γνλείο κε κηθξφ εηζφδεκα θαη  ρακειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν. Γελ ππάξρεη ζχιινγνο γνλέσλ θαη εθηφο κηαο κεηνςεθίαο πνπ θξαηά επαθή 

κε ην ζρνιείν, νη ππφινηπνη ακεινχλ ή αδπλαηνχλ ιφγσ εξγαζηαθψλ ππνρξεψζεσλ λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ηε πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο. 

καζεηέο 

Ο κέζνο φξνο βαζκνχ απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ ησλ καζεηψλ πνπ γξάθνληαη ζηε Α Λπθείνπ είλαη 

ρακειφο, κηθξφηεξνο ηνπ 12. 

Σν πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ καο είλαη 29%. 

Σν πνζνζηφ παηδηψλ κε πηζηνπνηεκέλα καζεζηαθά πξνβιήκαηα είλαη 5,5%. 

Δπίζεο ζεκαληηθφ  είλαη ην πιήζνο ησλ παηδηψλ κε δηαηαξαγκέλν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

(Γηαδεπγκέλνη γνλείο κε άζρεκεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, νηθνγέλεηεο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

πγείαο, νηθνγέλεηεο κε έληνλα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα αιιά θαη νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα φπνπ 

παξνπζηάδνληαη βίαηεο ζπκπεξηθνξέο). 

εθπαηδεπηηθνί 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ είλαη κφληκνη κε πνιχρξνλε πείξα. ηελ 

αξρή φκσο θάζε ζρνιηθνχ έηνπο δελ επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε φινπ ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη απαηηείηαη επί πιένλ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ απνζπαζκέλν απφ άιια 

ζρνιεία ή αλαπιεξσηέο. Ζ δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο θαζπζηεξεί έσο θαη 4 κήλεο κε ζεκαληηθέο 

ζπλέπεηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη γεληθφηεξα ζηε ζρνιηθή δσή. 

δηνίθεζε 

Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ηνπνζεηήζεθε ζην ζρνιείν ην 2009. Τπάξρεη έλαο ππνδηεπζπληήο ν 

νπνίνο εθηειεί θαη φια ηα θαζήθνληα γξακκαηείαο. Γελ ππάξρεη κφληκνο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο 

κε απνηέιεζκα φιε ε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε λα εθηειείηαη απφ ηνλ ππνδηεπζπληή θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

Παξάιιεια ηα εξγαζηήξηα ηνπ ζρνιείνπ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζε απηά αλήθνπλ θαη 

δηνηθνχληαη απφ ην 2ν ΔΚ ζην νπνίν ππάγεηαη θαη ην ΔΠΑΛ & ε ΔΠΑ Καηζαξηαλήο. 
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ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

H Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ αξθεηά θνληά ζην ζρνιείν. Με δξάζεηο ηεο 

απηνδηνίθεζεο αλαπαιαηψζεθε ην θηίξην ηνπ ζρνιείνπ, αλαβαζκίζηεθαλ νη εζσηεξηθνί θαη 

εμσηεξηθνί ρψξνη. Με δαπάλεο ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο δεκηνπξγήζεθε έλα επηπιένλ εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο. 

Απφ ηνλ δήκν ππνζηεξίδεηαη ην ζρνιείν καο κε ςπρνιφγν πνπ βνεζά καζεηέο θαη ζηεξίδεη 

ζπκβνπιεπηηθά ηνπο θαζεγεηέο. 

Σν 2011 ην ζρνιείν ζα ππαρζεί ζηνλ ελνπνηεκέλν δήκν Γάθλεο-Τκεηηνχ θαη δελ γλσξίδνπκε 

αθφκε  ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο κε ηνλ θαηλνχξγην Γήκν.  

 

εκεία ππεξνρήο ηνπ ζρνιείνπ 

 

Σν ζρνιείν βξίζθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε κηα ζεηηθή αλνδηθή πνξεία ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

εκαληηθά έξγα έγηλαλ ζρεηηθά κε ηηο εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ησλ εηδηθνηήησλ, ηελ αλαθαίληζε 

ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ είρακε 

πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ δήκν. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ είλαη έκπεηξν θαη θαιά θαηαξηηζκέλν.  

Ζ δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ επέβαιε έλα θαιφ θαη δεκνθξαηηθφ θιίκα κε ηνπο καζεηέο θαη 

αθνπγθξάδεηαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Δπίζεο δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα κεηαμχ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο δηνίθεζεο.  

Ζ παξαβαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά. Έρεη λα γίλεη θαηάιεςε απφ ην 2007 θαη 

νη ηνίρνη ηνπ ζρνιείνπ δηαηεξνχληαη απφ ηνπο καζεηέο θαζαξνί θαη ρσξίο ζπλζήκαηα. 

 

Αξλεηηθά ζεκεία 

Σν θπξηφηεξν αξλεηηθφ ζεκείν είλαη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, νη απνπζίεο αιιά θαη ε αθφκα 

ππάξρνπζα παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά . Λακβάλνληαο φκσο ππφςε ην δχζθνιν καζεηηθφ 

δπλακηθφ (γξάθνληαη καζεηέο απφ γπκλάζηα θαη ιχθεηα κε ειιείςεηο κε καζεζηαθά θαη 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα) ζεσξνχκε φηη είλαη πνιχ επίπνλν ην έξγν ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. ΟΗ εθπαηδεπηηθνί αλ θαη είλαη ζε θαιφ επίπεδν ζε φηη αθνξά ηελ πείξα θαη ην 

επίπεδν θαηάξηηζεο, ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλε επηκφξθσζε γηα ην πσο λα αληηκεησπίδεη, λα 

νξγαλψλεη θαη λα δηδάζθεη καζεηέο ρσξίο θηινδνμίεο ζε ηκήκαηα κε κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ 

κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα, παηδηά θησρψλ νηθνγελεηψλ, κεηαλαζηψλ θαζψο θαη παηδηά απφ 

πξνβιεκαηηθά πεξηβάιινληα. 

Άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη ε ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο. Γελ ππάξρεη ζχιινγνο 

γνλέσλ, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο είλαη δχζθνιε, πνιιά νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα είλαη 

πξνβιεκαηηθά είηε γηαηί αληηκεησπίδνπλ πνιιά πξνβιήκαηα είηε γηαηί έρνπλ δηαηαξαρζεί νη 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. 
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Δπηινγή Σνκέσλ γηα ζπζηεκαηηθόηεξε δηεξεύλεζε 

 

Ζ νινκέιεηα εξγαζίαο έθξηλε φηη αλ θαη ην πεδίν κε ηελ κηθξφηεξε βαζκνινγία είλαη ην 5ν 

(Δθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα), πξέπεη λα αζρνιεζνχκε κε ηνλ ηνκέα «Οξγάλσζε ζρνιείνπ» ηνπ 

2νπ πεδίνπ (Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ρνιείνπ) θαη ηνλ ηνκέα «Κιίκα θαη ρέζεηο ζην ζρνιείν» 

ηνπ 3νπ πεδίνπ.  

Σν ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο είλαη φηη νη πηζαλέο δξάζεηο αλαβάζκηζεο ζηνπο ηνκείο απηνχο ζα 

βειηηψζνπλ ην γεληθφ θιίκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ πνπ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

θάζε άιιε παηδαγσγηθή παξέκβαζε. Δπίζεο νη δξάζεηο απηέο εμαξηψληαη άκεζα απφ ηηο 

ζπληζηψζεο ηνπ ζρνιείνπ (δηνίθεζε θαη εθπαηδεπηηθνί) θαη φρη απφ άιινπο θνξείο (π.ρ. 

Παηδαγσγηθφ, ζχκβνπινη θαη ηξηηνβάζκηα ηδξχκαηα γηα δξάζεηο επηκνξθψζεσλ) νπφηε κε ην 

ζεκεξηλφ ζεζκηθφ πιαίζην ηηο θαζηζηνχλ πην ξεαιηζηηθέο.  

Γηα κηα φκσο πην νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ζρνιείνπ ζεσξνχκε φηη 

πξέπεη λα ζρεδηαζζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ δξάζεηο πνπ άκεζα αθνξνχλ άιινπο ηνκείο θαη 

θπξίσο λα γίλεη ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζε ηάμεηο κε πςειφ πνζνζηφ παηδηψλ ρσξίο θηινδνμίεο, κε παξαβαηηθά θαη κε 

καζεζηαθά πξνβιήκαηα.  

 

 


