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Λίγα λόγια για το υλικό 

 

Στο υλικό που ακολουθεί παρουσιάζονται σχέδια εκθέσεων για την καταγραφή και την πα-

ρουσίαση των πληροφοριών που συνδέονται με την υλοποίηση των επιμέρους σταδίων της 

αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα.  

Ειδικότερα, δίνονται με τη σειρά: 

I. Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 

II. Σχέδιο Έκθεσης Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Δεικτών του Εκπαιδευ-

τικού Έργου της Σχολικής Μονάδας 

III. Σχέδιο Έκθεσης 2
ου

 Τετραμήνου: Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων, Επιλογή και Δια-

μόρφωση Σχεδίων Δράσης 

IV. Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης. 

Για κάθε μια από τις εκθέσεις αυτές, 

 προτείνεται ένας τρόπος ανάπτυξης της δομής και του περιεχομένου της 

 διατυπώνονται στοιχεία που αφορούν τη μορφή παρουσίασης των πληροφοριών 

 δίνεται φόρμα καταγραφής, την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν τα σχολεία για την α-

ποτύπωση όλων των πληροφοριών. 

Βασική επιδίωξη αποτελεί η υποστήριξη των Σχολικών Μονάδων για τη σύνταξη των εκθέ-

σεων αξιολόγησης που καλούνται να συμπληρώσουν, καθώς και η ενίσχυση της αναγνωσι-

μότητας και της ουσιαστικής αξιοποίησης των εκθέσεων αξιολόγησης από όλους τους ενδι-

αφερόμενους.  

 



  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι. Σχέδιο Έκθεσης 
 

Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 
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Εισαγωγή 

 

Η έκθεση ‘Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου’ αποτελεί το κείμενο το οποίο η 

Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης συντάσσει μετά την ολοκλήρωση της α-

ντίστοιχης δραστηριότητας και στο οποίο παρουσιάζει με σαφή και ολοκληρωμένο τρόπο, 

τόσο τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης που ανέπτυξε, όσο και τα αποτελέσματα που προέ-

κυψαν από αυτήν. Το υλικό της έκθεσης αυτής θα συμπεριληφθεί στην ετήσια και στην τελι-

κή έκθεση αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, που συντάσσονται από τη σχολική μονάδα 

στο τέλος του πρώτου και του δευτέρου έτους αντίστοιχα, κάθε διετούς κύκλου αυτοαξιολό-

γησης. 

 

Οι τρεις ενότητες τις οποίες προτείνεται να περιλαμβάνει η έκθεση ‘Γενικής Εκτίμησης της 

Εικόνας του Σχολείου’ είναι: 

 

 Οι διαδικασίες αξιολόγησης που ακολούθησε η Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης για τη συνολική απεικόνιση του σχολείου, ενότητα στην οποία συγκε-

ντρώνονται πληροφορίες όπως: ο χρόνος και η διάρκεια της αξιολόγησης, ο αριθμός 

των ομάδων που δημιουργήθηκαν, η σύνθεση των ομάδων, ο αριθμός των συναντή-

σεων κάθε ομάδας κλπ. (200 λέξεων περίπου). 

 

 Το φύλλο της γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου, στο οποίο αποτυπώνε-

ται 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. Η περιγρα-

φική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης αφορά τη διατύπωση αιτιο-

λογημένων αξιολογικών κρίσεων για την εικόνα του σχολείου (100 λέξεων περίπου 

για κάθε δείκτη ποιότητας), έτσι ώστε να υποστηρίζεται με συγκεκριμένα στοιχεία η 

ανάδειξη των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων του σχολείου ή/και των περιοχών που α-

παιτούν βελτίωση. Η ποσοτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων, προσφέρει ένα 

συνοπτικό αριθμητικό χαρακτηρισμό στην αποτίμηση κάθε επιμέρους δείκτη, διευκο-

λύνοντας τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων, τόσο ανάμεσα στις διάφορες περιο-

χές του εκπαιδευτικού έργου (π.χ. την ιεράρχηση των περιοχών του εκπαιδευτικού έρ-

γου ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, τον εύκολο εντοπισμό των σημεί-

ων υπεροχής και των αδυναμιών του σχολείου), όσο και ως προς τη διαφοροποίηση 

της κατάστασης και της λειτουργίας του σχολείου στην πάροδο του χρόνου. Για την 

ποσοτική αποτύπωση προτείνεται η καταγραφή της κοινώς αποδεκτής θέσης των με-

λών της σχολικής κοινότητας με τη χρήση της τετραβάθμιας αριθμητικής κλίμακας 1-4, 

όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3- καλή (τα θετικά στοιχεία περισσό-
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τερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρ-

κετά σοβαρά προβλήματα).  

 Τα κύρια αποτελέσματα της αξιολόγησης, ενότητα στην οποία παρουσιάζονται με 

τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης τα σημαντικότερα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από τη διαδικασία σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο όπως: τα σπουδαιό-

τερα εκπαιδευτικά επιτεύγματα του σχολείου (οι δείκτες του ΕΕ που συγκέντρωσαν 

την υψηλότερη βαθμολογία), οι αδυναμίες του σχολείου (οι περιοχές του ΕΕ με τα 

περισσότερα προβλήματα), καθώς οι δείκτες του εκπαιδευτικού έργου οι οποίοι επι-

λέχθηκαν από τη σχολική μονάδα για συστηματικότερη διερεύνηση και μελέτη (300 

λέξεων περίπου). Η ενότητα αυτή μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα, προσφέροντας 

έτσι μια συνοπτική και διαχειρίσιμη εικόνα των κύριων αποτελεσμάτων της αξιολόγη-

σης και των περιοχών του εκπαιδευτικού έργου που συνδέονται στη συνέχεια με συ-

στηματικότερη διερεύνηση από τις σχολικές μονάδες που προβλέπεται να προχωρή-

σουν σ’ αυτήν τη διαδικασία. 

 

Σε παράρτημα της έκθεσης μπορεί να συμπεριληφθούν τα αποτελέσματα στα οποία κατέλη-

ξαν οι επί μέρους ομάδες εργασίας και τα οποία αξιοποιήθηκαν από την ολομέλεια για τη 

σύνθεση μιας κοινώς αποδεκτής εικόνας του σχολείου.  

Όσον αφορά, τέλος, τα περιγραφικά τμήματα της έκθεσης, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι είναι 

σημαντικό:  

 να αξιοποιούνται εκφραστικά μέσα που βοηθούν στην καλύτερη παρουσίαση των κύριων 

σημείων, όπως η χρήση υπότιτλων, κεφαλαίων, πλάγιων και έντονων γραμμάτων, υπο-

γραμμίσεων κ.ά., 

 να περιλαμβάνονται πληροφορίες που είναι σαφείς και συγκεκριμένες, 

 να αποφεύγονται οι εύκολες και οι ανώδυνες γενικεύσεις όπως π.χ. ‘η συμπεριφορά των 

μαθητών είναι γενικά καλή’,  

 να περιέχονται αξιολογικές κρίσεις βασισμένες σε ποικιλία πηγών και συγκεκριμένα στοι-

χεία και όχι απλή περιγραφή ζητημάτων, 

 οι κρίσεις που διατυπώνονται να προκύπτουν από τη σύγκριση των δεδομένων με συ-

γκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης. 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτική φόρμα Έκθεσης ‘Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του 

Σχολείου’, την οποία μπορεί να συμπληρώσει το σχολείο μετά την ολοκλήρωση της διαδικα-

σίας.  
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Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 

 

Ταυτότητα του σχολείου 

Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-

δευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Διαδικασίες Αξιολόγησης 

Διατυπώνεται σύντομο κείμενο (200 λέξεων περίπου) σχετικά με τις διαδικασίες που ακολού-

θησε η Σχολική Μονάδα για τη γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου (π.χ. αναφορά στο 

χρόνο και τη διάρκεια της αξιολόγησης, τον αριθμό των ομάδων που δημιουργήθηκαν, τη 

σύνθεση των ομάδων, τον αριθμό των συναντήσεων κάθε ομάδας κλπ.). 
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Β. Φύλλο Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 

Καταγράφεται η τελική θέση των μελών της σχολικής κοινότητας για την κατάσταση και τη 

λειτουργία του σχολείου ως προς κάθε δείκτη ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Η κοινώς 

αποδεκτή θέση για την εικόνα του σχολείου αποτυπώνεται περιγραφικά σε σύντομο κείμενο 

(100 λέξεων περίπου) με τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης αλλά και ποσοτικά με 

τη χρήση της τετραβάθμιας αριθμητικής κλίμακας 1-4, όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς 

προβλήματα), 3- καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια 

σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα). Στην περίπτωση που 

δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση για την κατάσταση του σχολείου ως προς κάποιον τομέα, κα-

ταγράφονται τα δύο ‘πλειοψηφικά’ αποτελέσματα στο πλαίσιο της ομάδας. 
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1ο ΠΕΔΙΟ: ΜΕΣΑ – ΠΟΡΟΙ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 1.1.  Υλικοτεχνική Υποδομή του Σχολείου 

Αποτιμάται η κατάσταση του σχολείου ως προς την επάρκεια και την καταλληλότητα των 

σχολικών χώρων. Εξετάζεται κατά πόσον οι υπάρχοντες χώροι του σχολείου ανταποκρίνο-

νται στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος σπουδών ΕΑΕ, των εξατομικευμένων 

προγραμμάτων εκπαίδευσης, στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών.  

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: 

 

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

    

 

   

Δείκτης Αξιολόγησης 1.2. Οικονομικοί Πόροι του Σχολείου  

Αποτιμάται η επάρκεια των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την κάλυψη των αναγκών 

του σχολείου.  

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: 

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

    

 

  

Δείκτης Αξιολόγησης 1.3. Μέλη του Προσωπικού του Σχολείου  

Εξετάζεται κατά πόσο ο αριθμός, η σύνθεση, η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και 

η εμπειρία του προσωπικού του σχολείου ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του 
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σχολείου και τις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος ΕΑΕ και των εξατομικευμένων 

προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: 

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

    

 

 
 

2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΣΜΕΑΕ 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 2.1. Ανάπτυξη του Σχολικού Προγράμματος με βάση την 

πιθανή αναπηρία και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών 

Οι διοικητικές-οργανωτικές πρακτικές που αναπτύσσονται στη ΣΜΕΑΕ αποτιμώνται σε σχέση 

με την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού σχολικού προγράμματος. Η δια-

μόρφωση ενός λειτουργικού ωρολογίου προγράμματος, η υποστήριξη και ο συντονισμός της 

συνεργασίας του προσωπικού του σχολείου, η ανάπτυξη διαδικασιών για την υποστήριξη 

του προσωπικού στην υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος  ΕΑΕ και των εξατομικευ-

μένων προγραμμάτων, η εφαρμογή παρεμβατικών πρακτικών, ο προγραμματισμός εκπαι-

δευτικών δραστηριοτήτων και η ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης , αποτελούν 

σημαντικά στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη.  

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: 

 

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 
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Δείκτης Αξιολόγησης 2.2. Συντονισμός της Σχολικής Ζωής. 

Οι διοικητικές - οργανωτικές πρακτικές που αναπτύσσονται στη ΣΜΕΑΕ αποτιμώνται σε σχέ-

ση με το συντονισμό και την οργάνωση της σχολικής ζωής. Η διαμόρφωση και η εφαρμογή 

εσωτερικού κανονισμού για τη λειτουργία του σχολείου, η σωστή αξιοποίηση του ανθρώπι-

νου δυναμικού, η χάραξη σαφούς προσανατολισμού για την εργασία του σχολείου, ο προ-

γραμματισμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση δράσεων με στόχο τη συνεχή βελτίωση του 

παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, η υποστήριξη μηχανισμών και διαδικασιών που διευκο-

λύνουν την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη συλλογικότητα των μελών της σχολικής κοινό-

τητας αποτελούν εκφράσεις της ποιότητας του δείκτη.  

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: 

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

    

 

  

Δείκτης Αξιολόγησης 2.3. Αξιοποίηση Μέσων και Πόρων 

Εκτιμάται η καλή διαχείριση των οικονομικών πόρων – η κατανομή τους σύμφωνα με τις α-

νάγκες του σχολείου – καθώς και η αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και του εξοπλισμού 

του σχολείου για την αποτελεσματική ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος  ΕΑΕ και των 

εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης των μαθητών.  

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: 

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 
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Δείκτης Αξιολόγησης 2.4. Υποστήριξη της Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Κα-

τάρτισης και Εξέλιξης του Προσωπικού του Σχολείου 

Αποτιμώνται οι διαδικασίες και οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο σχολείο για την 

επιμόρφωση του προσωπικού του σχολείου και τη βελτίωση της επιστημονικής και παιδαγω-

γικής τους κατάρτισης στο πλαίσιο των απαιτήσεων του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο. 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: 

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 
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3ο ΠΕΔΙΟ : ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 3.1. Σχέσεις μεταξύ  του Προσωπικού του Σχολείου 

Εκτιμώνται οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ του προσωπικού του σχολείου (εκπαιδευ-

τικών, ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού). Η ποιότητα της επικοινωνί-

ας, η δημιουργική συνεργασία, η ανταλλαγή εμπειριών και η συλλογική δράση αποτελούν, 

μεταξύ άλλων, σημεία εστίασης για την αποτίμηση του δείκτη.  

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: 

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

    

 

Δείκτης Αξιολόγησης 3.2. Σχέσεις μεταξύ Προσωπικού του Σχολείου-Μαθητών  

και Σχέσεις μεταξύ των Μαθητών  

Εκτιμώνται οι τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο μεταξύ προσωπι-

κού του σχολείου και μαθητών, καθώς και των μαθητών μεταξύ τους. Η επίδειξη από τους 

μαθητές μιας συμπεριφοράς σύμφωνης με τους σχολικούς κανόνες, η σύμφωνη με τις αρχές 

της παιδαγωγικής επιστήμης στάση που υιοθετεί το προσωπικό απέναντι στους μαθητές, η 

συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση των ρυθμιστικών πρακτικών που διέπουν τη σχο-

λική ζωή, η υποστήριξη από το σχολείο κοινωνικών πρακτικών που ευνοούν τη συνεργασία 

και την επικοινωνία στη σχέση προσωπικού του σχολείου-μαθητών και μαθητών μεταξύ τους, 

αποτελούν στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη. 

 Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 
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Δείκτης Αξιολόγησης 3.3. Σχέσεις μεταξύ Σχολείου - Γονέων 

Αποτιμώνται οι σχέσεις μεταξύ σχολείου και γονέων με βασικό κριτήριο την τακτική, αμφί-

δρομη και ολοκληρωμένη ροή πληροφόρησης ανάμεσα στους γονείς και το σχολείο για την 

ανάπτυξη και την πρόοδο των μαθητών.  

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: 

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

    

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 3.4. Σχέσεις μεταξύ Σχολείου – Φορέων Εκπαίδευσης και 

Κοινωνικών Φορέων 

Αποτιμώνται οι σχέσεις που αναπτύσσει το σχολείο (η συχνότητα, το περιεχόμενο και η ποιό-

τητα της επικοινωνίας και της συνεργασίας) με τις εκπαιδευτικές αρχές, άλλα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, καθώς και φορείς της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας με σκοπό την ένταξη και 

την κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκ-

παιδευτικές ανάγκες. 

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: 

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 
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4ο ΠΕΔΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 4.1. Ανάπτυξη στόχων των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) σε συνδυασμό με τα Εξατομικευμένα 

Προγράμματα  Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) 

Αποτιμώνται στοιχεία που συνδέονται με την επίτευξη των στόχων του αναλυτικού προγράμ-

ματος ΕΑΕ και των εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης των μαθητών, όπως η ορ-

γάνωση και κατανομή της ύλης με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα, η ύλη που διδάχθηκε ανά 

γνωστικό αντικείμενο, η στοχοθεσία με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά της ομάδας, το περι-

εχόμενο  και οι στόχοι που υλοποιήθηκαν ανά θεματική ενότητα παρέμβασης, καθώς και οι 

διαδικασίες ελέγχου του βαθμού επίτευξης των επιμέρους στόχων. 

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

    

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 4.2. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Πρακτικών σε Διδακτικό, 

Ψυχολογικό, Κοινωνικό, κ.ά. επίπεδο 

Αποτιμώνται οι διδακτικές πρακτικές και οι πρακτικές παρέμβασης στη σχολική τάξη: η υιοθέ-

τηση ποικίλων διδακτικών μεθόδων ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες και αναπηρίες των μαθη-

τών και το αντικείμενο της διδασκαλίας, η αποτελεσματική διοίκηση της τάξης με τη σωστή 

αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου και των μέσων διδασκαλίας, η ποιότητα της παιδαγωγι-

κής σχέσης με τους μαθητές, ο αποτελεσματικός σχεδιασμός της διδασκαλίας και της παρέμ-

βασης, αποτελούν, μεταξύ άλλων, ενδείξεις ποιότητας για την εξέταση του δείκτη. 

 Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: 
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Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

    

 

Δείκτης Αξιολόγησης 4.3. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Παιδαγωγικών Πρακτικών 

και Πρακτικών Αξιολόγησης των Μαθητών 

Αποτιμάται η λειτουργία της σχολικής τάξης με βάση την ανάπτυξη παιδαγωγικών πρακτικών 

και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών, οι οποίες συνδέονται με παραμέτρους όπως: η 

οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας δασκάλου-μαθητή, η έμφαση στη θετική ενίσχυση 

των μαθητών, η ποιότητα της αξιολογικής διαδικασίας με τη διαμορφωτική λειτουργία της αξι-

ολόγησης για την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας, η υιοθέτηση ποικίλων αξιολογικών με-

θόδων, η συστηματική καταγραφή της προόδου των μαθητών, η τακτική ενημέρωση των μα-

θητών για την ποιότητα της εργασίας τους κλπ. 

 

 Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς το δείκτη: 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 
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Δείκτης Αξιολόγησης 4.4. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Καινοτόμων Δραστηριοτή-

των και Παρεμβάσεων 

Αποτιμάται η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από το σχολείο για την υλοποίηση καινοτόμων δρα-

στηριοτήτων και παρεμβάσεων (υλοποίηση καινοτομιών, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συμμετοχή 

σε προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ.) που συμπληρώνουν το Αναλυτικό Πρό-

γραμμα και τα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης, προωθούν την ένταξη των μαθη-

τών και συμβάλλουν στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.    

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

    

 

  
 

5ο ΠΕΔΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 5.1. Φοίτηση και διαρροή των μαθητών - εγγραφές σε ε-

πόμενο, διαδοχικό εκπαιδευτικό πλαίσιο ΕΑΕ. 

Αποτιμώνται οι διαμορφωμένες πρακτικές του σχολείου (διαδικασίες, μέτρα, παρεμβάσεις) 

για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών και την αντιμετώπιση πιθανών προβλη-

μάτων φοίτησης και διαρροής, καθώς και των εγγραφών σε επόμενο, διαδοχικό εκπαιδευτικό 

πλαίσιο ΕΑΕ.  

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: 

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 
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Δείκτης Αξιολόγησης 5.2. Εξέλιξη και πρόοδος των μαθητών ανά θεματική ενό-

τητα παρέμβασης (γνωστική, συναισθηματική, κοινωνική, αισθητηριακή, κ.ά.) 

Εκτιμάται η εικόνα του σχολείου ως προς τις επιδόσεις και την εξέλιξη των μαθητών του σε 

σχέση με τους στόχους και τα περιεχόμενα του Αναλυτικού Προγράμματος ΕΑΕ και των Εξα-

τομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, καθώς και ως προς την πρόοδο που παρουσιά-

ζουν τα επιτεύγματα των μαθητών του διαχρονικά. 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: 

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 
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ΤΟΜΕΑΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Δείκτης Αξιολόγησης 5.3. Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 

Εκτιμάται κατά πόσο το σχολείο προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες για ατομική, κοινωνική 

και πολιτική ανάπτυξη, τους προετοιμάζει για την ένταξή τους στην κοινωνία και υποστηρίζει 

τη συγκρότησή τους ως υπεύθυνων, ενεργών και δημοκρατικών πολιτών.  

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: 

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 
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Γ. Κύρια Αποτελέσματα της Αξιολόγησης 

Παρουσιάζονται με τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης τα σημεία υπεροχής και οι 

αδυναμίες του σχολείου, καθώς και οι τομείς του εκπαιδευτικού έργου οι οποίοι επιλέ-

χθηκαν από τη σχολική μονάδα για συστηματικότερη διερεύνηση και μελέτη (300 λέξεις 

περίπου). 
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ΙΙ. 

 

Σχέδιο Έκθεσης 

 

Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Τομέων  

του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας 
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Εισαγωγή 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συστηματικής διερεύνησης-αξιολόγησης δύο ή 

τριών επιλεγμένων τομέων του εκπαιδευτικού έργου, η ΣΜΕΑΕ θα πρέπει να αποτυπώσει 

σε σύντομο κείμενο το σύνολο των αξιολογικών δραστηριοτήτων που ανέπτυξε και τα απο-

τελέσματα που προέκυψαν. Το υλικό αυτής της καταγραφής θα συμπεριληφθεί, τόσο στην 

ετήσια, όσο και στην τελική έκθεση αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, που συντάσσο-

νται από τη σχολική μονάδα στο τέλος του πρώτου και του δευτέρου έτους αντίστοιχα, κάθε 

διετούς κύκλου αυτοαξιολόγησης.  

Το πλαίσιο οργάνωσης και καταγραφής αυτού του υλικού περιλαμβάνει τέσσερις διακριτές 

μεταξύ τους ενότητες. Για κάθε τομέα του εκπαιδευτικού έργου που αποτιμήθηκε, παρουσιά-

ζονται: 

 

 Οι διαδικασίες αξιολόγησης που ακολούθησε η Σχολική Μονάδα κατά τη διερεύνηση 

του τομέα, όπως: πληροφορίες σχετικά με το χρόνο και τη διάρκεια της αξιολόγησης, τον 

αριθμό των ομάδων που δημιουργήθηκαν, τη σύνθεση των ομάδων, τον αριθμό των συ-

ναντήσεων κάθε ομάδας, συναντήσεις με γονείς, μαθητές και άλλους εμπλεκόμενους στη 

διαδικασία, άξονες συζήτησης, κλπ. (200 λέξεις περίπου). 

 Το σχέδιο αξιολόγησης που ανέπτυξε η Σχολική Μονάδα, με καταγραφή στοιχείων 

όπως το αντικείμενο της αξιολόγησης, οι συγκεκριμένοι στόχοι διερεύνησης που τέθη-

καν, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμησή του, καθώς και οι πηγές και 

οι μέθοδοι που αξιοποιήθηκαν για την άντληση των πληροφοριών (500 λέξεις περίπου). 

 Τα κύρια αποτελέσματα της αξιολόγησης, ενότητα στην οποία διατυπώνονται με τη 

μορφή αξιολογικής κρίσης τα σημαντικότερα συμπεράσματα για την ποιότητα του εκπαι-

δευτικού έργου ως προς τον τομέα που διερευνήθηκε, με σαφή αναφορά στα συγκεκρι-

μένα δεδομένα που υποστηρίζουν και τεκμηριώνουν τα συμπεράσματα αυτά (700 λέξεις 

περίπου).  

 Οι προτεραιότητες για δράση που προέκυψαν από την εκτίμηση των αποτελεσμάτων 

και οι οποίες σε επόμενο στάδιο θα εκτιμηθούν και θα αποτελέσουν τη βάση για τη δια-

μόρφωση συγκεκριμένων σχεδίων δράσης με στόχο τη βελτίωση του παρεχόμενου εκ-

παιδευτικού έργου (200 λέξεις περίπου). 

Σε παράρτημα του κειμένου μπορεί να συμπεριληφθούν υλικά που αξιοποιήθηκαν για την 

καταγραφή των διαδικασιών (π.χ. ημερολόγια ομάδων εργασίας), εργαλεία που διαμορφώ-

θηκαν για την άντληση των πληροφοριών (π.χ. ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης), δε-

δομένα ποσοτικά και ποιοτικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση των αποτελεσμά-

των και ό,τι άλλο θεωρεί η σχολική μονάδα ότι υποστηρίζει την παρουσίαση των στοιχείων 

που διατυπώνονται στην έκθεση. 
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Ως προς τη μορφή της καταγραφής, είναι σημαντικό:  

 να αξιοποιούνται εκφραστικά μέσα που βοηθούν στην καλύτερη παρουσίαση των κύριων 

σημείων, όπως η χρήση υπότιτλων, κεφαλαίων, πλάγιων και έντονων γραμμάτων, υπο-

γραμμίσεων κ.ά., 

 να περιλαμβάνονται πληροφορίες που είναι σαφείς και συγκεκριμένες, 

 να αποφεύγονται οι εύκολες και οι ανώδυνες γενικεύσεις όπως π.χ. ‘η συμπεριφορά των 

μαθητών είναι γενικά καλή’,  

 να περιέχονται αξιολογικές κρίσεις βασισμένες σε ποικιλία πηγών και συγκεκριμένα στοι-

χεία και όχι απλή περιγραφή ζητημάτων, 

 οι κρίσεις που διατυπώνονται να προκύπτουν από τη σύγκριση των δεδομένων με τα 

συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης που έχει θέσει η σχολική μονάδα. 

Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτική φόρμα καταγραφής της ‘Συστηματικής Διερεύνησης Ε-

πιλεγμένων Τομέων του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας’, την οποία μπορεί να 

συμπληρώσει το σχολείο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.  
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Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Δεικτών  του Εκπαιδευτικού 

Έργου της Σχολικής Μονάδας 

 

Δείκτης Αξιολόγησης: ……………………………………………….. 

 

Α. Διαδικασίες Αξιολόγησης 

Συντάσσεται σύντομο κείμενο (200 λέξεων περίπου) σχετικά με τις διαδικασίες που ακολού-

θησε η Σχολική Μονάδα για τη συστηματική διερεύνηση του δείκτη (π.χ. χρόνος και διάρκεια 

της αξιολόγησης, αριθμός των ομάδων που δημιουργήθηκαν, σύνθεση των ομάδων, αριθμός 

των συναντήσεων κάθε ομάδας, συναντήσεις με γονείς, μαθητές και άλλους εμπλεκόμενους 

στη διαδικασία, άξονες συζήτησης, κλπ.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Σχέδιο Αξιολόγησης 

Παρουσιάζονται επιγραμματικά: το αντικείμενο της αξιολόγησης, οι συγκεκριμένοι στόχοι διε-

ρεύνησης που τέθηκαν, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμησή του, καθώς 

και οι πηγές και οι μέθοδοι που αξιοποιήθηκαν για την άντληση των πληροφοριών (500 λέ-

ξεις περίπου). 
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Γ. Κύρια Αποτελέσματα Αξιολόγησης 

Διατυπώνονται με τη μορφή αξιολογικής κρίσης τα σημαντικότερα συμπεράσματα ως προς 

τον δείκτη που διερευνήθηκε, με σαφή αναφορά στα συγκεκριμένα δεδομένα που υποστηρί-

ζουν και τεκμηριώνουν τα συμπεράσματα αυτά (700 λέξεις περίπου). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. Προτεραιότητες για Δράση 

Καταγράφονται οι προτεραιότητες για δράση που προέκυψαν από την εκτίμηση των αποτε-

λεσμάτων (200 λέξεις περίπου). 
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ΙΙΙ.Σχέδιο Έκθεσης  
 

Β΄ Τετραμήνου  
 

Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων, Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίων 
Δράσης 
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Εισαγωγή 

 

 

Η Έκθεση συνοψίζει με σύντομο και περιεκτικό τρόπο τις δραστηριότητες τις οποίες ανέπτυ-

ξε η ΣΜΕΑΕ κατά το 2
ο
 τετράμηνο υλοποίησης του έργου της ΑΕΕ, που αφορούν στην ιε-

ράρχηση των προτεραιοτήτων, την επιλογή και τη διαμόρφωση των Σχεδίων Δράσης. Η 

Έκθεση συνοδεύεται από την αναλυτική παρουσίαση των Σχεδίων Δράσης που θα υλοποι-

ηθούν την επόμενη σχολική χρονιά (παρουσιάζονται οι στόχοι της κάθε δράσης, τα κριτήρια 

επιτυχίας, οι στρατηγικές εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα, οι διαδικασίες παρακολούθησης 

και αξιολόγησης κ.λπ.). 

 

Το υλικό της έκθεσης αυτής θα συμπεριληφθεί στην ετήσια και στην τελική έκθεση αξιολό-

γησης του εκπαιδευτικού έργου που συντάσσονται από τη Σχολική Μονάδα στο τέλος του 

πρώτου και του δευτέρου έτους αντίστοιχα, κάθε διετούς κύκλου αυτοαξιολόγησης.  

 

Ακολουθεί ενδεικτική φόρμα καταγραφής της έκθεσης του β΄ τετραμήνου, την οποία μπορεί 

να συμπληρώσει το σχολείο μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού.  
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Έκθεση Ιεράρχησης Προτεραιοτήτων, Επιλογής και Διαμόρφωσης Σχεδίων Δράσης 

 

1. Ιεράρχηση των Προτεραιοτήτων/ Επιλογή Σχεδίων Δράσης 

Καταγράφονται:  

α. η διαδικασία ιεράρχησης των προτεραιοτήτων για δράση (αναφορά στο χρόνο και τη διάρ-

κεια της διαδικασίας, στη συμμετοχή γονέων, μαθητών ή άλλων παραγόντων της εκπαιδευτι-

κής κοινότητας κ.λπ.) 

β. ιεραρχημένες οι προτεραιότητες για δράση που ανέδειξε η αποτίμηση του εκπαιδευτικού 

έργου ή τέθηκαν ως αποτέλεσμα εξωτερικών απαιτήσεων  

 γ. η τελική επιλογή των Σχεδίων Δράσης στην οποία κατέληξε το σχολείο, το βασικό κριτήριο 

επιλογής τους (π.χ. τα αποτελέσματα της Συστηματικής Διερεύνησης, εξωτερική προτεραιό-

τητα, το  ιδιαίτερο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών) καθώς και ο προβλεπόμενος χρόνος υλο-

ποίησής τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Οργάνωση - Διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης 

α. Περιγράφονται βασικά στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία της διαμόρφωσης  των Σχε-

δίων Δράσης, όπως: το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση της διαδικα-

σίας, ο χρόνος που αφιερώθηκε στη διαδικασία (αριθμός συναντήσεων/ ώρες κατά προσέγ-

γιση), οι ομάδες εργασίας που δημιουργήθηκαν, η συμμετοχή στη διαδικασία παραγόντων 

της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητών, γονέων, Σχολικών Συμβούλων, φορέων της ευρύτε-

ρης κοινότητας του σχολείου), καθώς και προβλήματα και δυσκολίες που παρουσιάστηκαν.  
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β. Επισυνάπτεται το Σχέδιο Δράσης, το οποίο εκπόνησε το σχολείο σύμφωνα με το ενδεικτι-

κό πλαίσιο που έχει δοθεί (βλ. Τόμος IV: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός – Παραδείγματα Σχεδί-

ων Δράσης, σ. 17-19). 
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ΙV.Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης 
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Εισαγωγή 

 

Η Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης (ΕΕΑ) συντάσσεται από τον Διευθυντή και τα μέ-

λη του Συλλόγου Διδασκόντων στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Συνοψίζει και αναδει-

κνύει τα σημαντικότερα στοιχεία της αυτοαξιολόγησης στο σχολείο κατά τη διάρκεια του 

έτους. Το υλικό της ετήσιας έκθεσης αξιοποιείται για τη διαμόρφωση της τελικής έκθεσης 

η οποία συντάσσεται από τη Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο τέ-

λος του διετούς κύκλου αυτοαξιολόγησης.  

 

Η ετήσια έκθεση υπηρετεί κυρίως την ανάγκη της σχολικής μονάδας να έχει ένα μέσο 

εποπτείας και διαχείρισης (ανατροφοδότησης) του έργου της Αυτοαξιολόγησης που διε-

ξάγεται από τα μέλη της κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Αποτελεί δηλαδή μέρος 

των διαδικασιών του αξιολογικού έργου, συντάσσεται για τις ανάγκες του σχολείου και 

δεν συνιστά μια γραφειοκρατική διεκπεραίωση προς την εποπτεύουσα αρχή.  

 

Τη σύνταξη της έκθεσης επιμελείται μικρή ομάδα εκπαιδευτικών, η οποία επιλέγεται από 

την ολομέλεια. Για τη διασφάλιση του ύφους της έκθεσης και της συνοχής των επιχειρη-

μάτων, η ομάδα ορίζει ένα μέλος της ως κύριο συντάκτη της. Η ομάδα σύνταξης αξιοποι-

εί όλο το υλικό που έχει προκύψει από την υλοποίηση της αυτοαξιολόγησης κατά τη 

διάρκεια του έτους και ενσωματώνει τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις (ετήσια και τετραμή-

νων). Προσχέδιο της έκθεσης συζητείται στην ολομέλεια, προκειμένου αυτή να εξασφα-

λίσει, αν αυτό είναι δυνατόν, την αποδοχή όλων των συμμετεχόντων. Η διαδικασία ολο-

κληρώνεται με την υποβολή της έκθεσης στην ολομέλεια για τελική επικύρωση. Μία ή 

δύο συνεδριάσεις της ολομέλειας, τον τελευταίο μήνα του διδακτικού έτους, αρκούν για 

τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης του ΕΕ της Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης.  

  

 

Η έκθεση αξιολόγησης θα πρέπει να προσφέρει μια τεκμηριωμένη εικόνα για το έργο της 

Σχολικής Μονάδας και να διευκολύνει την αξιοποίηση των στοιχείων της, τόσο από τους 

εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς, όσο και από τις εκπαιδευτικές αρχές. Για το λόγο αυτό η 

έκθεση αξιολόγησης θα πρέπει: 

 Να είναι περιεκτική και να μην υπερβαίνει τις 10-15 σελίδες. 
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 Να χρησιμοποιεί υπότιτλους, υπογραμμίσεις, έντονα γράμματα, όπου είναι  απα-

ραίτητο, ώστε να γίνονται εύκολα αντιληπτά τα κύρια σημεία της. 

 Να εντοπίζονται εύκολα τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα του σχολείου και τα σημεία 

που απαιτούν βελτίωση. 

 Να περιέχει τεκμηριωμένες αξιολογικές κρίσεις, βασισμένες σε ποικιλία πηγών και 

συγκεκριμένα στοιχεία, και όχι απλή περιγραφή ζητημάτων. 

 Να αποφεύγονται οι εύκολες και ανώδυνες γενικεύσεις (π. χ. «το κλίμα των σχέ-

σεων είναι ικανοποιητικό» ή «η συμπεριφορά των μαθητών είναι γενικά καλή» ή 

«καλή η επίδοση των μαθητών, αλλά πρέπει να μελετούν περισσότερο» κτλ.). 

 Η όποια κρίση να στηρίζεται στη σύγκριση των δεδομένων που προκύπτουν με τα 

κριτήρια αξιολόγησης και επιτυχίας που έχουν επιλεγεί. 

   

Το υπόδειγμα της Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης που ακολουθεί περιλαμβάνει: 

 

Α. Στοιχεία των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης που ανέπτυξε το σχολείο κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους, με αναφορά στις διαδικασίες όλων των επιμέρους σταδίων 

που υλοποίησε. 

 

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του έργου της ΑΕΕ και της αξιολόγησής του, η Ε-

τήσια Έκθεση περιλαμβάνει επιπλέον στοιχεία που αφορούν τις εκτιμήσεις των συμμετε-

χόντων εκπαιδευτικών για το υλικό της ΑΕΕ, την επικοινωνία και τις συνεργασίες που 

αναπτύχθηκαν σε ενδοσχολικό επίπεδο, με το σχολικό Σύμβουλο και την Ομάδα Έργου, 

καθώς και τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για την όλη διαδικασία ανάπτυξης της ΑΕΕ 

στο σχολείο.  

 

Β. Τα κύρια αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την υλοποίηση των επιμέ-

ρους σταδίων της αυτοαξιολόγησης (τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου, τη 

Συστηματική Διερεύνηση Επιλεγμένων Τομέων του Εκπαιδευτικού Έργου, την Ιεράρχη-

ση Προτεραιοτήτων και την Επιλογή Δράσεων για βελτίωση). 

 

 

Στο Παράρτημα της Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης επισυνάπτονται οι εκθέσεις του 

1
ου

 και 2
ου

 τετραμήνου που έχουν ήδη συνταχθεί από τις σχολικές μονάδες (αναλυτική 

παρουσίαση διαδικασιών και αποτελεσμάτων της αυτοαξιολόγησης). Ειδικότερα, και σε 

αντιστοιχία με τα στάδια της ΑΕΕ που η σχολική μονάδα υλοποίησε κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους, στο Παράρτημα περιλαμβάνονται ως χωριστές ενότητες: 

 Η «Έκθεση  Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου» 
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 Η «Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Τομέων του Εκπαιδευτικού Έρ-

γου» 

 Η «Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων, Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης» 

 

 

    

Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 

 

Α. Διαδικασίες Υλοποίησης  

 

1. Ανάπτυξη Διαδικασιών ΑΕΕ  

 

Καταγράφονται στοιχεία για τις διαδικασίες τις οποίες ανέπτυξε το σχολείο κατά τη διάρ-

κεια του σχολικού έτους στο πλαίσιο της ΑΕΕ. 

1.1. Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου 

Χρονικό διάστημα υλοποίησης (από /έως): …………………… ………………………….. 

 

Χρόνος που αφιερώθηκε στη διαδικασία (αριθμός συναντήσεων/ ώρες κατά προσέγγιση): 

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

 

Συμμετοχή στη διαδικασία:  

εκπαιδευτικών      μαθητών      γονέων    Σχολικού Συμβούλου     άλλου (............)  

 

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με εργασία των συμμετεχόντων σε: 

                                                                                       ομάδες        ή /και    ολομέλεια   

 

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας υπήρξε προϊόν σύνθεσης των θέσεων όλων των συμμετε-

χόντων:                                                
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                                                                          πλήρως        μερικώς           καθόλου  

 

Σχόλια/ Επισημάνσεις:………………………………………………………………………. 

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

 

1.2. Συστηματική Διερεύνηση Επιλεγμένων Δεικτών του Εκπαιδευτικού Έργου 

                                           
Χρονικό διάστημα υλοποίησης (από /έως): …………………… ……………………..….  

 

Χρόνος που αφιερώθηκε στη διαδικασία (αριθμός συναντήσεων/ ώρες κατά προσέγγιση): 

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

 

Η επιλογή του δείκτη/ των δεικτών που διερευνήθηκαν συστηματικά προέκυψε ως ανα-
γκαιότητα από τα αποτελέσματα της Γενικής Εκτίμησης:   

Δείκτης:…………………………………………………………….            ναι       όχι   

 

 

Εάν όχι, ποιο ήταν το βασικό κριτήριο επιλογής του/ τους (π.χ. το  ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
των εκπαιδευτικών  κ.λπ.): ……………………………………………………………….…….. 
 
Συμμετοχή στη διαδικασία:  

εκπαιδευτικών     μαθητών    γονέων      Σχολικού Συμβούλου    άλλου (............)  

 

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με εργασία των συμμετεχόντων σε: 

                                                                                   ομάδες        ή /και    ολομέλεια   

 

Αξιοποίηση σχετικής βιβλιογραφίας:                                                          ναι       όχι   

 

Πηγές  άντλησης δεδομένων (π.χ. μαθητές, γονείς, πρακτικά συνεδριάσεων, μαθητολόγια, 

ημερολόγιο Διευθυντή, καταχωρήσεις του σχολείου σε βάσεις δεδομένων κ.λπ.): 

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

 

Μέθοδοι/ ερευνητικά εργαλεία  που χρησιμοποιήθηκαν (π.χ. έρευνα αρχείου/ φόρμα κατα-

γραφής,  ερωτηματολόγιο γονέων, συνέντευξη μαθητών/ σχέδιο συνέντευξης, παρατήρη-

ση διδασκαλίας/ σχέδιο παρατήρησης κ.λπ.): 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 

Σχόλια/ Επισημάνσεις (θετικά σημεία, δυσκολίες κ.λπ.): 

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

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

1.3.1. Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων / Επιλογή Σχεδίων Δράσης 

 

Συμμετοχή στη διαδικασία  ιεράρχησης των προτεραιοτήτων και επιλογής των Σχεδίων 

Δράσης:  

εκπαιδευτικών    μαθητών    γονέων    Σχολικού Συμβούλου     άλλου (..............)  

 

Η επιλογή των Σχεδίων Δράσης προέκυψε ως αναγκαιότητα από τα αποτελέσματα της 
Συστηματικής Διερεύνησης:   

Σχέδιο Δράσης:  ………………………………………………….               ναι       όχι   

 

Εάν όχι, ποιο ήταν το βασικό κριτήριο επιλογής τους (π.χ. εξωτερική προτεραιότητα, το  

ιδιαίτερο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών, ο χρόνος και η προσπάθεια που απαιτείται για 

την υλοποίησή τους κ.λπ.): 

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

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

  

Σχόλια/ Επισημάνσεις:………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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1.3.2. Διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης 

 

Χρονικό διάστημα στο οποίο διαμορφώθηκε το Σχέδιο (από /έως): ……………………..  

 

Χρόνος που αφιερώθηκε στη διαδικασία (αριθμός συναντήσεων/ ώρες κατά προσέγγιση): 

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

 

Συμμετοχή στη διαδικασία διαμόρφωσης του Σχεδίου Δράσης:  

εκπαιδευτικών     μαθητών      γονέων      Σχολικού Συμβούλου     

φορέων (.............)        άλλου (……)  

 

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με εργασία των συμμετεχόντων σε: 

                                                                                      ομάδες        ή /και    ολομέλεια   

 

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας υπήρξε προϊόν σύνθεσης των θέσεων όλων των συμμετε-

χόντων:                                                 

  πλήρως         μερικώς          καθόλου  

 

Δυσκολίες και προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διαμόρφωση του Σχεδίου:……. 

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

 

Σχόλια/ Επισημάνσεις:……………………………………………………………………….. 

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

 

1.4. Αξιοποίηση του Υλικού της ΑΕΕ 

 

Σημειώνεται ο βαθμός στον οποίο το υλικό της ΑΕΕ αξιοποιήθηκε κατά την ανάπτυξη των 
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επιμέρους σταδίων της διαδικασίας:                   

  καθόλου      λίγο     αρκετά      πολύ  

 

 

Καταγράφεται η άποψη των συμμετεχόντων ως προς τη λειτουργικότητα του υλικού της ΑΕΕ:          

                                                                             καθόλου      λίγο     αρκετά      πολύ  

 

Σχόλια/ Επισημάνσεις (θετικά σημεία, ελλείψεις κ.λπ.): 

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

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

 

 

 

 

2. Επικοινωνία/ συνεργασίες 

 

Καταγράφονται στοιχεία που αφορούν την επικοινωνία/ συνεργασία που αναπτύχθηκε 

στο πλαίσιο του έργου, σε ενδοσχολικό επίπεδο, με τον Σχολικό Σύμβουλο και την Ομά-

δα Έργου. 

 

2.1. Επικοινωνία/ συνεργασία σε ενδοσχολικό επίπεδο 

 

Σημειώνεται ο βαθμός στον οποίο  ικανοποίησε τους συμμετέχοντες η συνεργασία / ε-

πικοινωνία και ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών της σχολικής 

κοινότητας (εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων):  

                                                                              καθόλου    λίγο     αρκετά      πο-

λύ  

Σχόλια/ Επισημάνσεις:………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………… 

 

2.2. Επικοινωνία/ συνεργασία της σχολικής μονάδας με το Σχολικό Σύμβουλο 

 

Η επικοινωνία/ συνεργασία της σχολικής μονάδας με τους Σχολικούς Συμβούλους –με 

όλες τις μορφές που αυτή αναπτύχθηκε (ενδοσχολική συνεργασία, κοινές επιμορφωτι-

κές συναντήσεις κ.λπ.) - υποστήριξε  την  ανάπτυξη των διαδικασιών της ΑΕΕ:                                          

                                                                                 καθόλου   λίγο   αρκετά   πολύ 

 

 

Σχόλια/ Επισημάνσεις:……………………………………………………………………….. 

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

 

2.3. Επικοινωνία/ συνεργασία της σχολικής μονάδας με την Ομάδα Έργου 

 

Η επικοινωνία/ συνεργασία της σχολικής μονάδας με την Ομάδα Έργου – με όλες τις 

μορφές που αυτή αναπτύχθηκε (κοινές επιμορφωτικές συναντήσεις, εξ αποστάσεως 

υποστήριξη, ενδοσχολικές συναντήσεις κ.λπ.)- υποστήριξε την ανάπτυξη των διαδικα-

σιών της ΑΕΕ:                                          

                                                                                καθόλου     λίγο    αρκετά     πο-

λύ  

 

Σχόλια/ Επισημάνσεις:………………………………………………………………………….. 

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

 

 

3. Εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για τη διαδικασία ανάπτυξης της ΑΕΕ στο σχολείο 

 

Καταγράφονται οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για τη διαδικασία: τα οφέλη τα οποία  κα-

τά την άποψή τους προέκυψαν για το σχολείο από την εφαρμογή των επιμέρους σταδίων 
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της ΑΕΕ, τα στοιχεία τα οποία συνέβαλαν στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, κα-

θώς και οι δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν. 

 

α) Θετικά σημεία/ διαδικασίες που ικανοποίησαν περισσότερο: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

β) Προβλήματα/ διαδικασίες που δημιούργησαν δυσκολίες: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Β. Κύρια Αποτελέσματα  

1.  Κύρια Αποτελέσματα της Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 

 

Καταγράφονται:  

α. τα σημεία υπεροχής του σχολείου - οι δείκτες του εκπαιδευτικού έργου που συγκέ-
ντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία,    

β. οι αδυναμίες του σχολείου - οι δείκτες του εκπαιδευτικού έργου με τα περισσότερα 
προβλήματα,  

γ. οι περιοχές/δείκτες του εκπαιδευτικού έργου οι οποίοι επιλέχθηκαν από τη σχολική μο-
νάδα για συστηματικότερη διερεύνηση και μελέτη  (βλ. Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της 
Εικόνας του Σχολείου’, ενότητα Γ: ‘Κύρια Αποτελέσματα της Αξιολόγησης’).  

α. Σημεία υπεροχής του σχολείου: 

1…………………………………................................................................................. 

2…………………………………................................................................................. 

3…………………………………................................................................................. 

4…………………………………................................................................................. 

 

β. Αδυναμίες του σχολείου:  

1………………………………….................................................................................. 

2………………………………….................................................................................. 

3………………………………….................................................................................. 

4………………………………….................................................................................. 

 

γ. Δείκτες που  επιλέχθηκαν  για συστηματική διερεύνηση:  

1………………………………….................................................................................. 

2………………………………….................................................................................. 

3………………………………….................................................................................. 

4………………………………….................................................................................. 
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2. Κύρια Αποτελέσματα της Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων  Δεικτών 

του Εκπαιδευτικού Έργου 

 

Παρουσιάζονται επιγραμματικά τα σημαντικότερα συμπεράσματα/ αξιολογικές κρίσεις 

σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο ως προς κάθε δείκτη ποιότητας που διερευνήθηκε (βλ. 

‘Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Δεικτών του Εκπαιδευτικού Έργου της 

Σχολικής Μονάδας’, ενότητα Γ: ‘Κύρια Αποτελέσματα της Αξιολόγησης’).  

 

Δείκτης που διερευνήθηκε:………………………………………................................ 

 

Κύρια αποτελέσματα:………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Δείκτης που διερευνήθηκε:………………………………………................................ 

 

Κύρια αποτελέσματα:………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

3.   Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων και Επιλογή Σχεδίων Δράσης 

 

Καταγράφονται: α. ιεραρχημένες οι προτεραιότητες για δράση που προέκυψαν από τη 
συστηματική διερεύνηση των επιμέρους δεικτών, καθώς και τυχόν προτεραιότητες που 
επιβάλλονται ως εξωτερικές απαιτήσεις για δράση, β. η τελική επιλογή των δράσεων τις 
οποίες αποφάσισε να υλοποιήσει το σχολείο με στόχο τη βελτίωση. 

   

3.1. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων για δράση: 

1............................................................................................................................ ............ 

2...................................................................................................................................... .. 

3............................................................................................................................ ............ 

4............................................................................................................................ ............ 

  



 

 -43- 

3.2. Επιλογή Σχεδίων Δράσης  

 

1.Δείκτης:...............................................................................................………..…....... 
Tίτλος Δράσης: 

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

Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης: 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Δείκτης:..........................……………........................................................................ 
Tίτλος Δράσης: ..........................................................................................……………. 

   Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης: 

  
…………………………………………………………………………………………………….. 
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Παράρτημα:  

 

 

Αναλυτική Παρουσίαση Διαδικασιών και Αποτελεσμάτων Αυτοαξιολόγησης 

 

 

Σε αντιστοιχία των διαδικασιών που έχουν υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 1ου έτους της 

ΑΕΕ επισυνάπτονται οι εκθέσεις του 1
ου

 και του 2
ου

 τετραμήνου: 

1. Έκθεση  Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 

2. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Δεικτών του 

      Εκπαιδευτικού Έργου 

3. Έκθεση Ιεράρχησης Προτεραιοτήτων, Επιλογής και Διαμόρφωσης Σχεδίων 

Δράσης 

 

 

 


