
Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ 

ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Περιγραφι: 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εξετάηει τισ πρακτικζσ του ςχολείου που αφοροφν τθν οργάνωςθ και τον 

ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ.  

Ειδικότερα, αποτιμϊνται πρακτικζσ που κακορίηουν τθν ποιότθτα τθσ ςχολικισ ηωισ όπωσ θ 

καταγραφι των γενικϊν επιδιϊξεων και προςανατολιςμϊν των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 

ςχετικά με το τι οφείλει το ςχολείο να επιτφχει κατά τα επόμενα χρόνια, θ διατφπωςθ ενόσ ςυνόλου 

κοινά αποδεκτϊν αρχϊν και αξιϊν που διζπουν τθν όλθ εκπαιδευτικι διαδικαςία, θ υποςτιριξθ 

μθχανιςμϊν και διαδικαςιϊν που διευκολφνουν τθν επικοινωνία, τθ ςυνεργαςία, τθ ςυμμετοχι και 

τθ ςυλλογικι δράςθ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.  

Αποτιμϊνται, επίςθσ, ςτοιχεία που αφοροφν τον ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ του ςχολικοφ 

προγράμματοσ. Δίνεται ζμφαςθ ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ λειτουργικοφ ωρολογίου προγράμματοσ, 

ςτον προςδιοριςμό των ςυγκεκριμζνων προτεραιοτιτων και ςτόχων για τθ λειτουργία του ςχολείου 

κατά τθ διάρκεια του ζτουσ, κακϊσ και ςτο ςχεδιαςμό, τθν εφαρμογι και τθ διαχείριςθ των 

ενεργειϊν για τθν επίτευξι τουσ, με βαςικζσ παραμζτρουσ τθν ουςιαςτικι υποςτιριξθ και τον 

ςυντονιςμό για τθν αρτιότερθ ανάπτυξθ του ςχολικοφ προγράμματοσ. 

 

Σκοπόσ:  

Με τον δείκτθ αυτόν αποτιμϊνται οι διαδικαςίεσ που αναπτφςςονται ςτθ ςχολικι μονάδα για τθν 

οργάνωςθ και τον ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ. Εξετάηονται οι πρακτικζσ ςχεδιαςμοφ, εφαρμογισ 

και διαχείριςθσ του ςχολικοφ προγράμματοσ, κακϊσ και παράμετροι που προςδιορίηουν τθν 

οργανωςιακι κουλτοφρα των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ (διαμόρφωςθ κοινοφ οράματοσ για το 

ςχολείο, κοινό πλαίςιο αρχϊν και αξιϊν, ςυλλογικό πλαίςιο εργαςίασ και λιψθσ αποφάςεων κ.λπ.) 

και διαμορφϊνουν τθ ςυμπεριφορά τουσ απζναντι ςτισ λειτουργίεσ του ςχολείου.  

Διαπιςτϊνονται κετικά ςτοιχεία, όπωσ ο αποτελεςματικόσ ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι του 

ςχολικοφ προγράμματοσ, θ καλλιζργεια κουλτοφρασ ςυνεργαςίασ, ςυμμετοχικότθτασ και 

ςυλλογικότθτασ κ.ά. Εντοπίηονται προβλιματα και αδυναμίεσ (οργάνωςθσ και ςυντονιςμοφ των 

δράςεων, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ κ.λπ.). 

Ειδικό ενδιαφζρον ζχει θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων που αφοροφν τον 

ςυγκεκριμζνο δείκτθ ςε ςχζςθ με άλλουσ δείκτεσ όπωσ: Διαχείριςθ μζςων και πόρων, Αξιοποίθςθ 



ανκρϊπινου δυναμικοφ, Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ – 

κοινωνικοφσ φορείσ, Φορείσ ΕΑΕ, Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, Υποςτθρικτικζσ και 

αντιςτακμιςτικζσ Παρεμβάςεισ, Ανάπτυξθ και εφαρμογι ςχεδίων δράςθσ για τθ βελτίωςθ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου, Επίτευξθ των ςτόχων του ςχολείου κ.ά. 

Εξετάηεται επίςθσ θ πικανι ςφνδεςθ του δείκτθ με τθν ανάπτυξθ ςχεδίων δράςθσ ςτθ ςχολικι 

μονάδα. 

 

Ενδεικτικά κριτιρια ποιότθτασ: 

 Διατφπωςθ των βαςικϊν επιδιϊξεων του ςχολείου (όραμα, αξίεσ και ςτόχοι του ςχολείου) 

 Διαμόρφωςθ ςυμμετοχικοφ, ςυλλογικοφ και ςυνεργατικοφ πλαιςίου εργαςίασ όλων των 

παραγόντων τθσ ςχολικισ μονάδασ 

 Διαμόρφωςθ και εφαρμογι ενόσ λειτουργικοφ ςχολικοφ προγράμματοσ 

 

Mζκοδοσ εργαςίασ: 

Για τθ διερεφνθςθ των χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, μεταξφ άλλων, 

οι ακόλουκεσ μζκοδοι και εργαλεία: 

 Αξιοποίθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων από το αρχείο του ςχολείου (Βιβλίο Πράξεων του Διευκυντι, 

Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Προςωπικοφ, καταχωριςεισ του ςχολείου ςε υπάρχουςεσ βάςεισ 

δεδομζνων κ.ά.). 

 Διερεφνθςθ των επιμζρουσ χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ (υποςτιριξθ ςυνεργατικοφ-

ςυμμετοχικοφ πλαιςίου εργαςίασ, ανάπτυξθ αποτελεςματικοφ δικτφου επικοινωνίασ – 

πλθροφορίασ, ςυντονιςμόσ ανάπτυξθσ του ςχολικοφ προγράμματοσ κ.λπ.) από τθν οπτικι α) 

του Διευκυντι, β) του διδακτικοφ προςωπικοφ, γ) ομάδων μακθτϊν ι/και δ) ομάδων γονζων, 

με ατομικζσ/ ομαδικζσ ςυνεντεφξεισ ι ερωτθματολόγια. 

 

Διακζςιμα ςτο ςχολείο ςτοιχεία για τθ διερεφνθςθ του δείκτθ: 

Από το αρχείο του ςχολείου αξιοποιοφνται και ςυνεκτιμϊνται ςτοιχεία όπωσ:  

 ετιςιοσ προγραμματιςμόσ δράςεων (υπάρχει, και εάν ναι, τι περιλαμβάνει;) 

 αρικμόσ θμερϊν κανονικισ πραγματοποιθκείςασ λειτουργίασ του ςχολείου (ςε μθνιαία & ετιςια βάςθ) 

 αρικμόσ απολεςκειςϊν διδακτικϊν ωρϊν (εξαιροφνται οι επίςθμεσ αργίεσ και θμιαργίεσ) ςε μθνιαία ι ετιςια 

βάςθ ανά μάκθμα και τάξθ 

 καταγραφι βαςικϊν λόγων απϊλειασ διδακτικϊν ωρϊν (βαςικοί λόγοι, κατανομι απολεςκειςϊν ωρϊν ανά 

λόγο) 

 ςυνεδριάςεισ Συλλόγου Προςωπικοφ με ςτόχο τον προγραμματιςμό και τον ςυντονιςμόεφαρμογισ του 

Σχολικοφ Προγράμματοσ (αρικμόσ, διάρκεια, πλικοσ ςυμμετεχόντων, βαςικζσ αποφάςεισ) 



 βακμόσ υλοποίθςθσ των βαςικϊν αποφάςεων του Συλλόγου Προςωπικοφ 

 ςυνεδριάςεισ ομάδων μελϊν του Προςωπικοφ (αρικμόσ, κζμα, χρονικι διάρκεια, χρονικι διαςπορά ςτο 

ςχολικό ζτοσ, αρικμόσ ςυμμετεχόντων, βαςικζσ αποφάςεισ) 

 βακμόσ υλοποίθςθσ των βαςικϊν αποφάςεων των ομάδων του Προςωπικοφ 

 ςυνεργαςία τθσ Σχολικισ Μονάδασ με τθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ (βακμόσ και ταχφτθτα διεκπεραίωςθσ 

υποκζςεων και εγγράφων τθσ Σχολικισ Μονάδασ). 

 

Ενδεικτικά ερωτιματα διερεφνθςθσ του δείκτθ: 

 1 2 3 4 

Η Διεφκυνςθ με τθ ςυνεργαςία των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ζχει 

διατυπϊςει τισ κεντρικζσ επιδιϊξεισ του ςχολείου ςχετικά με το τι οφείλει να 

επιτφχει κατά τα επόμενα χρόνια (όραμα, αξίεσ και ςτόχοι του ςχολείου). 

    

Οι εκπαιδευτικοί ζχουν ςυμφωνιςει πάνω ς' ζνα γενικό πλαίςιο αρχϊν και 

εφαρμόηουν τον εςωτερικό κανονιςμό του ςχολείου για τθν αντιμετϊπιςθ των 

διαφόρων προβλθμάτων. 

    

Η Διεφκυνςθ υποςτθρίηει ζνα ςυνεργατικό, ςυμμετοχικό, ςυλλογικό πλαίςιο εργαςίασ όλων 

των παραγόντων τθσ ςχολικισ μονάδασ. 
    

Οι αποφάςεισ που ρυκμίηουν τθ ςχολικι ηωι είναι αποτζλεςμα ςυλλογικϊν και 

δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν. 
    

Τα μζλθ του προςωπικοφ του ςχολείου ςυμμετζχουν ιςότιμα ςτθ λιψθ των 

αποφάςεων που αφοροφν τθ λειτουργία του ςχολείου. 
    

Η Διεφκυνςθ διαςφαλίηει τθν τιρθςθ των αποφάςεων του Συλλόγου 

Προςωπικοφ. 
    

Ενκαρρφνεται θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτισ αποφάςεισ του ςχολείου, όπου 

προβλζπεται. 
    

Οι απόψεισ και τα αιτιματα μακθτϊν και γονζων λαμβάνονται υπόψθ ςτον 

ςχεδιαςμό και ςτθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων.  
    

Διαμορφϊνονται οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τθν αποτελεςματικι επικοινωνία 

των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ μεταξφ τουσ και με το εξωτερικό περιβάλλον. 
    

Η Διεφκυνςθ διαςφαλίηει κετικό κλίμα και υποςτθρίηει τθ λειτουργία του 

ςχολείου ωσ χϊρο μάκθςθσ και παροχισ ίςων ευκαιριϊν εκπαίδευςθσ για όλουσ 

τουσ μακθτζσ. 

    



 

Η Διεφκυνςθ υποςτθρίηει και ςυντονίηει τθν άρτια και καλι ανάπτυξθ του 

ςχολικοφ προγράμματοσ. 
    

Από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ, ο Σφλλογοσ Προςωπικοφ κζτει 

ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και προτεραιότθτεσ και προγραμματίηει τισ δράςεισ για 

τθν υλοποίθςι τουσ. 

    

Οι προγραμματιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου πραγματοποιοφνται με 

τρόπο ικανοποιθτικό. 
    

Η διαμόρφωςθ του ωρολογίου προγράμματοσ διζπεται από παιδαγωγικζσ - 

διδακτικζσ αρχζσ και παράλλθλα λαμβάνει υπόψθ τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ 

μακθτϊν και μελϊν του Προςωπικοφ. 

    

Αναλαμβάνονται οι απαραίτθτεσ πρωτοβουλίεσ και ενζργειεσ με ςκοπό τθν 

τιρθςθ του ωρολογίου προγράμματοσ (π.χ. λόγω απουςίασ εκπαιδευτικϊν). 
    

Ο Σφλλογοσ Προςωπικοφ ςυνεργάηεται με τουσ μακθτζσ για τθν καλφτερθ 

υλοποίθςθ του ςχολικοφ προγράμματοσ. 
    

Ο Σφλλογοσ Προςωπικοφ ςυνεργάηεται με τον Σφλλογο Γονζων/Κθδεμόνων για 

τθ διαμόρφωςθ και αποτελεςματικι εφαρμογι του ςχολικοφ προγράμματοσ. 
    

Η Διεφκυνςθ εξαςφαλίηει τθν ζγκαιρθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ του προςωπικοφ ςχετικά με τα 

κζματα που το αφοροφν. 
    

Οι διοικθτικζσ/εξωδιδακτικζσ εργαςίεσ οργανϊνονται αποτελεςματικά ςφμφωνα 

με τισ προτεραιότθτεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 
    

Η Διεφκυνςθ διαχειρίηεται αποτελεςματικά τισ πικανζσ διαφορζσ/διαφωνίεσ μεταξφ των 

μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 
    

  

Πρόςκετα ςτοιχεία 

Τα μζλθ προςωπικοφ κακορίηουν πρόςκετα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία και διαμορφϊνουν ερωτιματα 

διερεφνθςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ ςφμφωνα με τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ ΣΜΕΑΕ. 

 

 

 

 

 



 

Φόρμα αποτίμθςθσ του δείκτθ: Ποςοτικι αποτίμθςθ και αιτιολόγθςθ  

Τομζασ:   

Δείκτθσ:   

1 2 3 4 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


