
Δείκτησ Αξιολόγηςησ 7.1: Επίτευξη των ςτόχων του ςχολείου 

ΤΟΜΕΑΣ 7: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 Περιγραφή: 

Ο δείκτθσ αναφζρεται ςτθ ςυνολικι αποτίμθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου που προςφζρεται ςτο 

ςχολείο κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. Εςτιάηει το ενδιαφζρον ςτθν πορεία εφαρμογισ του 

ςχολικοφ προγράμματοσ και ςτθν εκπλιρωςθ ι μθ των ετιςιων προγραμματιςμζνων ςτόχων, 

κακϊσ και ςτον βακμό ικανοποίθςθσ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ από τισ ςυνκικεσ και τον 

τρόπο λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Ωσ εκ τοφτου αναφζρεται (άμεςα ι ζμμεςα) ςε όλουσ 

τουσ τομείσ και δείκτεσ του εκπαιδευτικοφ ζργου, όπωσ αυτοί προςδιορίηονται και αποτιμϊνται 

ξεχωριςτά, κακϊσ και ςτισ πρωτοβουλίεσ και δράςεισ που αναπτφςςει ο ςφλλογοσ Προςωπικοφ 

εντάςςοντάσ τεσ ςτον ετιςιο ςχολικό προγραμματιςμό για τθ βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου 

ςτα επιμζρουσ και ςτο ςφνολό του. Ποιοτικά χαρακτθριςτικά των διαδικαςιϊν εφαρμογισ του 

ςχολικοφ προγράμματοσ, αποτελεςματικότθτα των ςχεδίων δράςθσ, κακϊσ και ςτρατθγικζσ ι 

μζτρα για τθν αξιοποίθςθ των κετικϊν αποτελεςμάτων αποτελοφν επίςθσ βαςικά ςθμεία 

αναφοράσ για τθν αποτίμθςθ του δείκτθ. 

 

Σκοπόσ: 

Με τον δείκτθ αυτό αποτιμϊνται ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ εφαρμογισ και ο βακμόσ 

εκπλιρωςθσ των ετιςιων προγραμματιςμζνων ςτόχων του ςχολείου. Το ίδιο αποτιμάται και ο 

βακμόσ ικανοποίθςθσ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ από τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ του 

ςχολείου και το παρεχόμενο εκπαιδευτικό ζργο. Αναδεικνφονται τα επιτεφγματα και οι καλζσ 

πρακτικζσ τθσ ςχολικισ μονάδασ και επιςθμαίνονται τυχόν αδυναμίεσ και δυςλειτουργίεσ, 

προκειμζνου να ανατροφοδοτθκεί ο προγραμματιςμόσ ζργου για το επόμενο ςχολικό ζτοσ.  

Η εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων που αφοροφν τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ ςυνδζεται ι 

διαςταυρϊνεται με τθν αποτίμθςθ όλων των άλλων δεικτϊν, κακϊσ αναφζρεται άμεςα ι ζμμεςα 

ςε αυτοφσ αξιοποιϊντασ ςτοιχεία από τθν αποτίμθςι τουσ.  

 

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητασ: 

 Ανταπόκριςθ του ςχολείου ςτισ κεςμικζσ του υποχρεϊςεισ  

 Επίτευξθ των ετιςιων ςτόχων του ςχολείου 

 Αποτελεςματικότθτα των ςχεδίων δράςθσ 

 Ικανοποίθςθ των αναγκϊν των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ  

 



 

Mζθοδοσ 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.), ςχετικά με τισ επιμζρουσ διαςτάςεισ ποιότθτασ του δείκτθ.  

 Αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων (ποςοτικϊν ςτοιχείων και ποιοτικϊν δεδομζνων) από τθν 

αξιολόγθςθ των επιμζρουσ δεικτϊν ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου. 

 Αξιοποίθςθ δεδομζνων ςχετικϊν με τα αποτελζςματα ςχεδίων δράςθσ ι προγραμμάτων που 

διεξιχκθςαν ςτθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ. 

 Συγκζντρωςθ πλθροφοριϊν με ερωτθματολόγια προςδοκίεσ μελϊν του προςωπικοφ του 

ςχολείου, μακθτϊν και γονζων που ανιχνεφουν τον βακμό ικανοποίθςθσ τουσ ςχετικά με τθν 

ποιότθτα του παρεχόμενου εκπαιδευτικοφ ζργου ςτο ςχολείο. 

 

Διαθζςιμα ςτο ςχολείο ςτοιχεία για τη διερεφνηςη του δείκτη: 

Από το αρχείο του ςχολείου αξιοποιοφνται και ςυνεκτιμϊνται ςτοιχεία όπωσ: 

 ετιςιοσ προγραμματιςμόσ (το ετιςιο χρονοδιάγραμμα του ςχολείου με τθν κατανομι-

ανάκεςθ μακθμάτων, ςχολικϊν εορτϊν, εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων, ςχεδιαςμζνων δράςεων 

κλπ.) 

 ςυνεργαςίεσ μελϊν του προςωπικοφ του ςχολείου για ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ δράςεων, 

προγραμμάτων, και καινοτόμων παρεμβάςεων ςτο χϊρο τθσ ςχολικισ κοινότθτασ (θμερολόγια 

– πρακτικά ςυνεδριάςεων των ομάδων, κζματα, προτάςεισ, αποφάςεισ) 

 ςυμπεράςματα από ολοκλιρωςθ ςχεδίων δράςθσ ι άλλων εκπαιδευτικϊν και 

αντιςτακμιςτικϊν προγραμμάτων 

 διατυπωμζνεσ προτάςεισ για τθ βελτίωςθ του ετιςιου προγραμματιςμοφ τθσ επόμενθσ 

ςχολικισ χρονιάσ και για τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ ηθτθμάτων τθσ ςχολικισ κοινότθτασ μζςω 

τεκμθριωμζνων καλϊν (αποτελεςματικϊν) πρακτικϊν 

 κοινζσ εκδθλϊςεισ με τθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, κακϊσ και 

αντιπροςϊπων των κεςμικϊν φορζων τθσ εκπαίδευςθσ (ςχολικζσ γιορτζσ, ενθμερωτικζσ 

ςυναντιςεισ, εορταςτικι εκδιλωςθ για τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ κ.ά.). 

 

 

 

 



Ενδεικτικά ερωτήματα διερεφνηςησ του δείκτη: 1 2 3 4 

Το ςχολείο εκπλιρωςε ςε ικανοποιθτικό βακμό τουσ κεςμικά προβλεπόμενουσ 

ςτόχουσ του ωρολογίου προγράμματοσ, του Προγράμματοσ Σπουδϊν και των 

Εξατομικευμζνων Προγραμμάτων Εκπαίδευςθσ.  

    

Το ςχολείο υλοποίθςε με επιτυχία τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ που είχαν τεκεί 

ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ. 
    

Το ςχολείο ανταποκρίκθκε ςυνολικά ςτισ προςδοκίεσ του Προςωπικοφ του 

Σχολείου και των γονζων για τθν πρόοδο των μακθτϊν ςτα μακιματα και τθν 

κοινωνικι τουσ ανάπτυξθ.  

    

Τα μζλθ του προςωπικοφ του ςχολείου είναι αιςιόδοξα για τθν περαιτζρω 

βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτο ςχολείο τουσ κατά τθν επόμενθ ςχολικι 

χρονιά.  

    

Οι μακθτζσ είναι ικανοποιθμζνοι με τθν ατομικι τουσ πρόοδο και τθ ςυμμετοχι 

τουσ ςτθ ςχολικι ηωι.  
    

Οι γονείσ είναι ικανοποιθμζνοι με τθ γενικότερθ λειτουργία και τα εκπαιδευτικά 

επιτεφγματα του ςχολείου.  
    

Αξιοποιικθκαν αποτελεςματικά οι νζεσ τεχνολογίεσ ςε κζματα οργάνωςθσ, 

διοίκθςθσ, προβολισ και δθμοςιότθτασ του ςχολείου. 
    

 

Πρόςθετα ςτοιχεία 

Τα μζλθ προςωπικοφ κακορίηουν πρόςκετα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία και διαμορφϊνουν ερωτιματα 

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

 

Φόρμα αποτίμηςησ του δείκτη: Ποςοτική αποτίμηςη και αιτιολόγηςη  

Τομζασ:   

Δείκτησ:   

1 2 3 4 
 

    

 

 


