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Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο τόμος 
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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. 

Ακολούθως, παρουσιάζονται παραδείγματα εκθέσεων που συνέταξαν τα σχολεία 

μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας.  

 

 

  



6 

 

 

 

1. 

 

Γυμνάςιο με Λυκειακζσ Σάξεισ Χάλκησ 

 

Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 

 

 

 

 

Η Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου συντάχθηκε κατά το 

σχολικό έτος 2010-11 από το  Γυμνάσιο  και Λυκειακές Τάξεις Χάλκης της 

Περιφέρειας Δωδεκανήσου. Σημειώνεται ότι το σχολείο διαφοροποιήθηκε από το 

προτεινόμενο πλαίσιο δεικτών της ΑΕΕ, προσθέτοντας συγκεκριμένους δείκτες 

ποιότητας  που συνδέονται με τις ιδιαίτερες συνθήκες της σχολικής μονάδας.   
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Έθζεζε Γεληθήο Δθηίκεζεο ηεο Δηθόλαο ηνπ ρνιείνπ 

 
 
 
 
Σαπηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ 

 

Καηαγξάθνληαη ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο. 
 

Γπκλάζην κε Λπθεηαθέο Σάμεηο Υάιθεο Γσδεθαλήζνπ. ηεγάδεηαη ζε παξαδνζηαθφ 
θηήξην κε εληαίν ρψξν καδί κε ην Νεπηαγσγείν, κε θνηλφ κεγάιν πξναχιην.  
Αξηζκφο καζεηψλ Γπκλαζίνπ: 8,  Αξηζκφο καζεηψλ Λπθείνπ: 5 
Τπάξρνπλ 16 θαζεγεηέο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, νη πεξηζζφηεξνη λένη ζηελ εθπαίδεπζε 
κε νξγαληθή ζέζε, 3 λενδηφξηζηνη θαη 1 αλαπιεξσηήο. Τπάξρνπλ ππφ ζχζηαζε 
ζρνιηθή επηηξνπή θαη χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ. Απαζρνιεί θαζαξίζηξηα. 
 

 
 
 
Α. Γηαδηθαζίεο Αμηνιόγεζεο 

 

Δηαηππώλεηαη ζύληνκν θείκελν (200 ιέμεσλ πεξίπνπ) ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθν- 

ινύζεζε ε Σρνιηθή Μνλάδα γηα ηε γεληθή εθηίκεζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. αλαθν- 

ξά ζην ρξόλν θαη ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιόγεζεο, ηνλ αξηζκό ησλ νκάδσλ πνπ δεκηνπξγή- 

ζεθαλ, ηε ζύλζεζε ησλ νκάδσλ, ηνλ αξηζκό ησλ ζπλαληήζεσλ θάζε νκάδαο θιπ.). 

 
Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ  αμηνιφγεζε μεθίλεζε ζηηο 14 Οθησβξίνπ. Αξρηθά ζπδεηήζεθε 

ζην χιινγν δηδαζθφλησλ κε αλαθνξά ζηελ απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ζπιιφγνπ 

(Μάηνο 2010) γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πηινηηθφ πξφγξακκα. ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ 

παξνχζα θαη ε χκβνπινο ε νπνία ελεκέξσζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ην έξγν 

ηεο Α.Δ.Δ., ηδηαίηεξα ηνπο θαηλνχξγηνπο νη νπνίνη δελ ζπκκεηείραλ ζηελ πεξζηλή 

απφθαζε ηνπ πιιφγνπ θαη παξέζεζε λεφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο θάζεηο ηεο 

αμηνιφγεζεο, ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ, ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, ηα πεδία 

θαη ηνπο ηνκείο δξάζεο. 

ηελ επφκελε ζρεηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιιφγνπ, απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία 

κηαο νκάδαο εξγαζίαο πνπ απνηειείηαη απφ 4 εθπαηδεπηηθνχο ΠΔ01 (Θενιφγνο), ΠΔ04 

(Βηνιφγνο θαη Φπζηθφο), ΠΔ16-01 (Μνπζηθφο) θαη απνθαζίζηεθε ε δηεξεχλεζε ησλ 

πεδίσλ 1 θαη 5. Μέρξη ζήκεξα ε νκάδα πξαγκαηνπνίεζε 5 ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο γηα 

ηελ πνξεία ηεο αμηνιφγεζεο θαη 2 ζπλαληήζεηο – επηκνξθψζεηο απφ ηε χκβνπιν. 

ηελ 1
ε
 ηαθηηθή ζπλάληεζε ζπδεηήζεθε πάιη ν ζθνπφο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο 

αμηνιφγεζεο, ζηε 2
ε
 ζπλάληεζε ζπδεηήζεθαλ δηεμνδηθά νη ηδηαηηέξεο ζπλζήθεο πνπ 

ηζρχνπλ ζην ζρνιείν καο, ζηελ 3
ε 
έγηλε ελεκέξσζε απ’ ηνλ Γηεπζπληή γηα ηελ 

ελεκέξσζε πνπ ν ίδηνο έιαβε απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ έξγνπ ζηε Ρφδν, ελψ ζηελ 4
ε
 

θαη ζηελ 5
ε
 ζπδεηήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ηα πεδία θαη νη δείθηεο. ηε δηάξθεηα ησλ 
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ζπλαληήζεσλ αζρνιεζήθακε φινη κε φια ηα ζέκαηα, ρσξίο επηκεξηζκφ ησλ πεδίσλ θαη 

ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ.  

 

 

 

 

 

Β. Φύιιν Γεληθήο Δθηίκεζεο ηεο Δηθόλαο ηνπ ρνιείνπ 
 

Καηαγξάθεηαη ε ηειηθή ζέζε ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο θάζε δείθηε πνηόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ. Η θνη- 

λώο απνδεθηή ζέζε γηα ηελ εηθόλα ηνπ ζρνιείνπ απνηππώλεηαη πεξηγξαθηθά ζε ζύληνκν 

θείκελν (100 ιέμεσλ πεξίπνπ) κε ηε κνξθή αηηηνινγεκέλεο αμηνινγηθήο θξίζεο αιιά θαη 

πνζνηηθά  κε  ηε  ρξήζε  ηεο  ηεηξαβάζκηαο  αξηζκεηηθήο  θιίκαθαο  1-4,  όπνπ:  4-πνιύ  θαιή 

(εηθόλα ρσξίο πξνβιήκαηα), 3- θαιή (ηα ζεηηθά ζηνηρεία πεξηζζόηεξα από ηα αξλεηηθά), 2- 

κέηξηα  (θάπνηα  ζνβαξά  πξνβιήκαηα),  1-πξνβιεκαηηθή  (αξθεηά  ζνβαξά  πξνβιήκαηα). 

Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη επηηεπρζεί ζπλαίλεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ σο 

πξνο θάπνηνλ ηνκέα, θαηαγξάθνληαη ηα δύν ‘πιεηνςεθηθά’ απνηειέζκαηα ζην πιαίζην ηεο 

νκάδαο. 
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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 αληαπνθξί- 

λνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. 
 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 
 

 
 

Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο: Οη αλάγθεο γηα αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ 

είλαη νθηψ. Οη έμη απφ απηέο είλαη γηα θάζε ηάμε (3 γπκλαζίνπ θαη 3 ιπθείνπ) ελψ ρξεηάδνληαη 

άιιε κηα γηα θαηεχζπλζε θαη άιιε κηα γηα ηηο επηινγέο καζεκάησλ. Σν ζρνιείν δηαζέηεη 3 

αίζνπζεο θαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, θάζε αίζνπζα έρεη ρσξηζηεί 

κε λνβνπάλ ζηα δχν, ψζηε λα πξνθχςνπλ έμη. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 

κηθξψλ ρψξσλ, ερνκφλσζεο αιιά θαη πεξάζκαηνο απφ πεξηζζφηεξν επηξαθείο καζεηέο ή 

εθπαηδεπηηθνχο. Παξάιιεια γηα λα θαιπθζεί ε αλάγθε ησλ 2 επηπιένλ αηζνπζψλ 

(θαηεχζπλζεο θαη επηινγήο) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ ηα εξγαζηήξηα Φ.Δ. θαη 

Πιεξνθνξηθήο, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί πεξηζηαζηαθά πξνβιήκαηα ζηε δηεθδίθεζε ηάμεο 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Δζσηεξηθόο δηάδξνκνο: Ηθαλνπνηεηηθφο ρψξνο, κε 4 βηβιηνζήθεο, Ζ/Τ θαη θσηνηππηθφ, 

θαηάιιεινο θαη γηα κηθξνχ ηχπνπ εθδειψζεηο (αθνχ δελ ππάξρεη αίζνπζα πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ).  

Πξναύιην: Μεγάινο ρψξνο, αλαμηνπνίεηνο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ. Τπάξρεη έλα γήπεδν 

κπάζθεη ηζηκεληέλην, κε κπαζθέηεο εηνηκφξξνπεο, κε δπλαηφηεηα ππνδνρήο θηιέ βφιετ. ηελ 

ίδηα έθηαζε ππάξρνπλ 2 ζηδεξέληα δνθάξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηέξκαηα ζε 

πνδφζθαηξν. Οη παξαπάλσ αζιεηηθνί ρψξνη είλαη θαη επηθίλδπλνη γηα ηξαπκαηηζκνχο. ην 

πξναχιην δελ ππάξρνπλ θεξθίδεο ή θαζίζκαηα ψζηε λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα θαζίζνπλ, 

παξά κφλν δχν εθθιεζάθηα (ην έλα εηνηκφξξνπν) ζηνλ πεξίρσξν ησλ νπνίσλ θάζνληαη νη 

καζεηέο.  

Κπιηθείν: Γελ ππάξρεη 

Αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ: Γελ ππάξρεη  

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

 Υ   
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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 δηα- 

ζέζηκνπ  εμνπιηζκνύ.  Εμεηάδεηαη  θαηά  πόζνλ  ν  δηαζέζηκνο  εμνπιηζκόο  ηνπ  ζρνιείνπ  α- 

ληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο  ζπνπδώλ, ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 
 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 
 

 
 
 

Ζ/Τ: Με δσξεέο έρνπλ πξφζθαηα απνθηεζεί δέθα λένη Ζ/Τ πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηνπ γξαθείνπ ησλ θαζεγεηψλ. ην γξαθείν ησλ θαζεγεηψλ ππάξρνπλ 5 Ζ/Τ, 

ζην δηάδξνκν 1 Ζ/Τ γηα ηνπο καζεηέο, ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο 8 Ζ/Τ θαη ζην 

εξγαζηήξην Φ.Δ 1 Ζ/Τ.  

Πεξηθεξεηαθόο εμνπιηζκόο: Τπάξρνπλ 2 εθηππσηέο, δχν θσηνηππηθά πνπ 

ππνιεηηνπξγνχλ, 2 ηειεθσληθέο ζπζθεπέο κε θαμ, έλα πνιπκεράλεκα, 4 γξαθεία θαζεγεηψλ, 

έδξεο θαζεγεηψλ, ζξαλία καζεηψλ θαη θαξέθιεο καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ. Τπάξρνπλ 2 

βηληενπξνβνιείο, κία νζφλε (παλί), 1 ερεηηθφ ζχζηεκα, έλα αξκφλην, δχν ερεία. Σα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ έρνπλ απνθηεζεί κε δσξεέο.  

Θέξκαλζε: Κεληξηθή ζέξκαλζε δελ ππάξρεη. Τπάξρνπλ θιηκαηηζηηθά ζε θάζε ηάμε, πνπ δελ 

επαξθνχλ φκσο γηα ηηο θξχεο εκέξεο ηνπ ρεηκψλα.  

Δξαζηήξην Φ.Δ.: Πιήξεο 

Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο: Πιήξεο αιιά κηθξφ γηα λα ρσξέζεη πάλσ απφ 4 - 5 άηνκα.  

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

   Υ 
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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 εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 
 

 
 
 

Ζ ζπκβνιή ηνπ θνλδπιίνπ πξνο ην Γήκν γηα ηε ζρνιηθή επηηξνπή θξίλεηαη νξηαθή, αθνχ ε 

ζρνιηθή επηηξνπή είλαη εληαία (Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην) θαη νη ηαθηηθέο 

αλάγθεο πνιιέο (αλαιψζηκα, ζπληήξεζε κεραλεκάησλ, ινγαξηαζκνί ηειεθψλσλ θιπ).  

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

 Υ   

 

 
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 ζρν- 

ιείνπ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. 
 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 
 

 
 
 

Ζ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη ε εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθή. Πέληε εθπαηδεπηηθνί (ηξεηο λενδηφξηζηνη) παξαθνινπζνχλ ηελ Α’ θάζε ηεο 

παηδαγσγηθήο επηκφξθσζεο. Μεηνλέθηεκα απνηειεί ε έιιεηςε θαζεγεηή πιεξνθνξηθήο απφ 

ηα κέζα Οθησβξίνπ έσο θαη ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ, κε απνηέιεζκα ε καζήηξηα ηεο ηερλνινγηθήο 

θαηεχζπλζεο λα κελ δηδάζθεηαη ην κάζεκα.  

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

  Υ  
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2ν ΠΔΓΗΟ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
 
 
 
ΣΟΜΔΑ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 
Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 2.1. Γηακόξθσζε θαη Δθαξκνγή ηνπ ρνιηθνύ Πξνγξάκκα- 

ηνο 

 
Οη δηνηθεηηθέο-νξγαλσηηθέο πξαθηηθέο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηε Σρνιηθή Μνλάδα απνηηκώ- 

ληαη ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ελόο απνηειεζκαηηθνύ ζρνιηθνύ πξν- 

γξάκκαηνο. Η  δηακόξθσζε  ελόο ιεηηνπξγηθνύ  σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ε ππνζηήξημε 

θαη ν ζπληνληζκόο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ ηκεκάησλ ηάμεο ίδηαο ή δηα- 

θνξεηηθήο  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 πξνγξάκκα- 

ηνο ζπνπδώλ, απνηεινύλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ δείθηε. 
 

 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή   

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε:  

Σν σξνιφγην  πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ είλαη αξθεηά ιεηηνπξγηθφ, ηφζν σο πξνο ηνπο καζεηέο 

φζν θαη σο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Όζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο ηα καζήκαηα είλαη 

θαηαλεκεκέλα κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα κελ ηνπο θνπξάδνπλ, ζρεηηθά κε ηνπο θαζεγεηέο, έρεη 

γίλεη πξνζπάζεηα λα κελ έρνπλ θελά θαη νη ψξεο δηδαζθαιίαο ηνπο λα είλαη καδεκέλεο, επίζεο 

ππάξρεη κηα ηζνξξνπία ζηηο ψξεο δηδαζθαιίαο αλά εκέξα.  

Ζ θάζε ηάμε έρεη απφ 1 σο 4 καζεηέο έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη αλάγθε ζπλεξγαζίαο ησλ 

θαζεγεηψλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο ηνπ δηεπζπληή 

φπνπ ρξεηαζηεί, ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηηο ηπρφλ ελεκεξψζεηο, ηε ρξήζε βνεζεκάησλ, 

θσηνηππηψλ, ηνπ projector γηα ηελ θαιχηεξε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Γελ 

ππάξρεη φκσο ζηήξημε απφ ηνπο ζρεηηθνχο ζπκβνχινπο γηα θάζε κάζεκα φζν ζα έπξεπε, νχηε 

ηα αλάινγα ινγηζκηθά πνπ ζα έθαλαλ ην κάζεκα πην ζχγρξνλν θαη ελδηαθέξνλ.  

Λεηηνπξγεί εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζηα καζήκαηα, θαη’ αξρήλ ζε εζεινληηθή βάζε, γεγνλφο πνπ 

δείρλεη ην ελδηαθέξνλ θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ, επίζεο πνιινί θαζεγεηέο θαη φινη νη καζεηέο 

ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα πνπ ζπληεινχλ ζηελ βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, ζηάζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη ηεο απηελέξγεηαο ησλ καζεηψλ.           

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

     x  
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ΣΟΜΔΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 2.2. πληνληζκόο ρνιηθήο Εσήο. 

 
Οη  δηνηθεηηθέο  -  νξγαλσηηθέο  πξαθηηθέο  πνπ  αλαπηύζζνληαη  ζηε ζρνιηθή  κνλάδα  απνηη- 

κώληαη ζε ζρέζε κε ην ζπληνληζκό ηεο ζρνιηθήο δσήο. Η δηακόξθσζε θαη ε εθαξκνγή 

εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώ- 

πηλνπ 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 ζρνιη- 

θήο θνηλόηεηαο απνηεινύλ εθθξάζεηο ηεο πνηόηεηαο ηνπ δείθηε. 
 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 
 

 

Οη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ εθαξκφδνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ εθ κέξνπο 

θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ απηή ηε ζηηγκή, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ θαηαρξήζεηο θαη 

παξαβηάζεηο θαλφλσλ πνπ λα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα. Θα εμεηαζηεί ε πεξίπησζε 

δεκηνπξγίαο εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ.  

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ φζνλ αθνξά ηνπο θαζεγεηέο ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί 

θαιχηεξα ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο, θαζψο ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ιίγεο 

κφλν ψξεο θαη θάπνηνη άιινη φπσο νη θηιφινγνη πνπ δελ δηδάζθνπλ ην αθξηβέο 

αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπο (ηζηνξία). 

Τπάξρνπλ ελέξγεηεο πνπ βνεζνχλ ην παξερφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν φπσο ε εληζρπηηθή 

δηδαζθαιία, ε ρξήζε θσηνηππηθψλ, ν Ζ/Τ ζηνλ δηάδξνκν ηνπ ζρνιείνπ γηα ρξήζε ηνπ 

απφ ηνπο καζεηέο. Θεσξψ φκσο φηη δελ ππάξρεη ζπιινγηθφηεηα θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, νχηε πνιιέο πξσηνβνπιίεο γηα κηα πην 

νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε. 

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

     x  
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ΣΟΜΔΑ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΜΔΩΝ KAI ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
 

 
Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 2.3. Γηαρείξηζε θαη Αμηνπνίεζε ησλ Μέζσλ θαη ησλ Πό- 

ξσλ 

 
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 εμνπιη- 

ζκνύ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. 
 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 
       

Οη νηθνλνκηθνί πφξνη ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη αξθεηνί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ θαη απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παιαηφηεηα ηνπ θηεξίνπ. Ζ ζρνιηθή 

επηηξνπή ππνιεηηνπξγεί ή δελ ιεηηνπξγεί θαζφινπ, κηα θαη ηππηθά είλαη αλχπαξθηε αθνχ δελ 

ππήξμε κέρξη ηψξα πνηέ ΦΔΚ ζχζηαζήο ηεο. Ζ ζρέζε ηεο φκσο κε ηε εθνξία Ρφδνπ (έρεη 

ΑΦΜ) θαη κε ηελ απφθηεζε ησλ δηθαηνχκελσλ θνλδπιίσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Μεγάιν 

κεξίδην ζηα νηθνλνκηθά ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ νη δσξεέο θαη νη ρνξεγίεο πνπ θαηά θαηξνχο 

δεηνχληαη απφ επηθαλείο ή νηθνλνκηθά επθαηάζηαηνπο Υαιθίηεο. ε γεληθέο γξακκέο ππάξρεη 

αξθεηά θαιή θαη πξνζεθηηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο αλάγθεο 

ηνπ ζρνιείνπ.  

Οη ιίγνη ρψξνη θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ αμηνπνηνχληαη, φπσο ε χπαξμε κπαζθέηαο, 

βφιετ θαη ηνπ γεπέδνπ γηα ηε γπκλαζηηθή, ην εξγαζηήξην Φ.Δ. θπξίσο γηα ηε θπζηθή, Υεκεία, 

Βηνινγία, αιιά θαη γηα άιια καζήκαηα κε ηελ πξνβνιή κέζσ projector, θάηη πνπ γίλεηαη 

φκσο ζπάληα. Ζ αίζνπζα ππνινγηζηψλ είλαη ιεηηνπξγηθή κε αξθεηνχο ππνινγηζηέο, φκσο 

ειάρηζηα αμηνπνηείηαη ην δηαδίθηπν θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ, ηα βηβιία ηεο 

βηβιηνζήθεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη επαξθψο ζηα καζήκαηα φπσο θαη ηα ινγηζκηθά νχηε 

αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο βειηίσζε. Οη Ζ/Τ θαη ην δηαδίθηπν 

δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πάληα γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο.  

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

    x   
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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 ζπι- 

ινγηθή δξάζε απνηεινύλ, κεηαμύ άιισλ, ζεκεία εζηίαζεο γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ δείθηε. 
 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 
 

 

Ζ πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο είλαη αξθεηά θαιή, ρσξίο φκσο λα αλαπηχζζνληαη πνιιέο 

πξνζσπηθέο θηιηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ ζπλεξγαζία θαη ε ζπιινγηθφηεηα 

εθπαηδεπηηθψλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θάπνην θνηλφ εθπαηδεπηηθφ 

απνηέιεζκα δελ είλαη πνιχ αλεπηπγκέλεο. πλεξγαζίεο εθπαηδεπηηθψλ αλαπηχζζνληαη ζε 

φηη αθνξά ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (πνιηηηζηηθά θαη πεξηβαιινληηθήο αγσγήο) θαη ηηο 

ηαθηηθέο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο.  

 
 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

  Υ  

 

 
 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 3.2. ρέζεηο κεηαμύ Δθπαηδεπηηθώλ - Μαζεηώλ θαη κεηαμύ 

ησλ Μαζεηώλ 

 
Εθηηκώληαη νη ηππηθέο θαη άηππεο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην ζρνιείν κεηαμύ εθπαη- 

δεπηηθώλ 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 ζπ- 

λεξγαζία  θαη  ηελ  επηθνηλσλία  ζηε  ζρέζε  εθπαηδεπηηθώλ-καζεηώλ  θαη  καζεηώλ  κεηαμύ 

ηνπο, απνηεινύλ ζηνηρεία γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ δείθηε. 
 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 
 

Οη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ηνπο καζεηέο κε ηδηαίηεξα θηιηθφ ηξφπν, ρσξίο φκσο απηφ 

λα απνβαίλεη εηο βάξνο ησλ ζρνιηθψλ θαλφλσλ, πξάγκα πνπ νη καζεηέο ην γλσξίδνπλ θαη 

ην εθηηκνχλ. Απηφ βέβαηα δελ κεηαθξάδεηαη θαη ζε αληίζηνηρεο ζρνιηθέο επηδφζεηο. Οη 
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καζεηέο ζπκθσλνχλ φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ ζρνιηθνί θαλφλεο θαη φξηα πνπ φηαλ 

ππεξβαίλνληαη πξέπεη λα ππάξρνπλ ηηκσξίεο. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ είλαη άξηζηεο, 

ιφγσ ηνπ κηθξνχ πιήζνπο ηνπο θαη ησλ πνιιψλ ρξφλσλ γλσξηκίαο ηνπο. Γεληθά ζην 

ζρνιείν δελ δεκηνπξγνχληαη ζνβαξνί ηζαθσκνί θαη εληάζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Σν 

ζρνιείν θάλεη φηη κπνξεί γηα λα δηαηεξεί ηελ θαιή ζρέζε καζεηψλ – εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

καζεηψλ κεηαμχ ηνπο. Παξάιιεια νη θαζεγεηέο πξνζπαζνχλ λα εκθπζήζνπλ ζηνπο 

καζεηέο ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηνπ καζεηηθνχ πκβνπιίνπ σο πξνο ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη 

ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, γηαηί νη καζεηέο πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγνχλ αηνκηθά παξά 

ζπιινγηθά.  

 
 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

   Υ 
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Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 3.3. ρέζεηο κεηαμύ ρνιείνπ - Γνλέσλ 

 
Απνηηκώληαη νη ζρέζεηο κεηαμύ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ κε βαζηθό θξηηήξην ηελ ηαθηηθή, ακθί- 

δξνκε θαη νινθιεξσκέλε ξνή πιεξνθόξεζεο αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ην ζρνιείν γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ. 
 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 
 

 
Οη ζρέζεηο κεηαμχ ζρνιείνπ – γνλέσλ είλαη ππνηππψδεηο. Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο ησλ 
καζεηψλ δελ ελδηαθέξνληαη λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο, αθφκε 
θαη φηαλ θαινχληαη ζην ζρνιείν, ελψ κφλν δχν γνλείο αζρνινχληαη επηκειψο γηα ηα παηδηά 
ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί δηζηάδνπλ λα ελεκεξψζνπλ ηνπο γνλείο κεκνλσκέλσλ καζεηψλ γηα 
θάπνηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ εληνπίδνπλ, γηαηί δελ ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. 
Σν ζρνιείν έρεη πξνζπαζήζεη αξθεηέο θνξέο λα ελεκεξψζεη θάπνηνπο γνλείο, αιιά κε 
ειάρηζηα απνηειέζκαηα. Ο χιινγνο γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ δελ ππήξμε πνηέ σο λνκηθφ 
πξφζσπν. Γίλνληαη ελέξγεηεο απηήλ ηελ πεξίνδν θαη ηψξα βξίζθεηαη ππφ ζχζηαζε.  

 
 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

 Υ   

 

 
 
 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 3.4. ρέζεηο κεηαμύ ρνιείνπ - Φνξέσλ 

 
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 εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 
 

 

Ζ ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο ηεο Γσδεθαλήζνπ είλαη θαιέο. Τπάξρεη 

ηαθηηθή ηειεθσληθή θαη δχζθνιε θαη αξγή ηαρπδξνκηθή επηθνηλσλία. Σν πεξηερφκελν ηεο 

επηθνηλσλίαο αθνξά ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη δηάθνξα έγγξαθα. Ζ ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε 

άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα είλαη αλχπαξθηε. Ο ζεζκφο ηεο παηδείαο είλαη ζε γεληθέο 

γξακκέο πνιχ ππνβαζκηζκέλνο ζηα κάηηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ιφγσ ηνπ ρακεινχ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ. Σν ζρνιείν δελ έρεη πξνβιεζεί ηδηαίηεξα σο πξνο ηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ (κε εμαίξεζε ηε δηάθξηζε ηεο νκάδαο ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ 

ρνξψλ ζε καζεηηθνχο αγψλεο).    

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

 Υ   
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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 θαηα- 

λνκή ηεο ύιεο κε βάζε ην σξνιόγην πξόγξακκα, ε ύιε πνπ δηδάρζεθε αλά γλσζηηθό α- 

ληηθείκελν, θαζώο θαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ βαζκνύ επίηεπμεο ησλ καζεζηαθώλ ζηό- 

ρσλ. 
 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 

 
    

Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ απνηηκάηαη ζεηηθή. Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα 

ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ε νξγάλσζε θαη θαηαλνκή ηεο χιεο κε βάζε ην σξνιφγην 

πξφγξακκα θξίλεηαη ζε γεληθέο  γξακκέο ζεηηθή. Ζ χιε πνπ δηδάρζεθε αλά γλσζηηθφ 

αληηθείκελν θαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ 

θξίλεηαη ζεηηθή. Δληνπίδεηαη ε έιιεηςε παηδαγσγηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο επηκφξθσζεο 

πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

  Υ    

 
 
ΣΟΜΔΑ: ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 
Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 4.2. Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Γηδαθηηθώλ Πξαθηηθώλ 

 
Απνηηκώληαη νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπ ζρνιείνπ: ε πηνζέηεζε πνηθίισλ δηδαθηηθώλ κε- 

ζόδσλ αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ θαη ην αληηθείκελν ηεο δηδα- 

ζθαιίαο, ε απνηειεζκαηηθή  δηνίθεζε  ηεο ηάμεο κε ηε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ  δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ θαη ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, ε πνηόηεηα ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο πνπ αλαπηύζ- 

ζεηαη  αλάκεζα  ζηνπο  εθπαηδεπηηθνύο  θαη  ηνπο  καζεηέο,  ν  απνηειεζκαηηθόο  ζρεδηαζκόο 

ηεο δηδαζθαιίαο, απνηεινύλ, κεηαμύ άιισλ, ελδείμεηο πνηόηεηαο γηα ηελ εμέηαζε ηνπ δεί- 

θηε. 
 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 
 

Οη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπ ζρνιείνπ απνηηκψληαη ζεηηθέο. Απαηηείηαη παξάιιεια θαη 

βειηίσζε ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζε έλα πεξηβάιινλ ζπρλά απαμησηηθφ απφ πιεπξάο ησλ 
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καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ. Γελ ππάξρνπλ θαη δελ πξνβιέπνληαη δηδαθηηθά κνληέια γηα ηε 

δηδαζθαιία ζε καζεηέο κε κε δηαπηζησκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

  Υ    
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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 πξαθηη- 

θώλ  θαη  πξαθηηθώλ  αμηνιόγεζεο  ησλ  καζεηώλ,  νη  νπνίεο  ζπλδένληαη  κε  παξακέηξνπο 

όπσο: ε νξγάλσζε ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο δαζθάινπ-καζεηή, ε έκθαζε ζηε ζε- 

ηηθή ελίζρπζε ησλ καζεηώλ, ε πνηόηεηα ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε δηακνξθσηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο αμηνιόγεζεο γηα ηελ αλαηξνθνδόηεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε πηνζέηεζε πνηθί- 

ισλ αμηνινγηθώλ κεζόδσλ, ε ζύλδεζε ησλ δνθηκαζηώλ ηεο αμηνιόγεζεο κε ηνπο ζηόρνπο 

θαη ην πεξηερόκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηεο επίδνζεο ησλ καζε- 

ηώλ, ε ηαθηηθή ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ γηα ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο θιπ. 
 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ην δείθηε: 
 

 
 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο κε βάζε ηελ αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ απνηηκάηαη ζεηηθή, παξφιν πνπ ζπρλά θαίλεηαη ε 

αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρεηηθά ζέκαηα. Ζ νξγάλσζε ηεο 

παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο δαζθάινπ-καζεηή θξίλεηαη ζεηηθή.  

 
 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

  Υ    

 

 
ΣΟΜΔΑ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 4.4. Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξην- 

ηήησλ 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 εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 
 

 
 

Ζ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

παξεκβάζεσλ απνηηκάηαη ζεηηθή. ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί ηκήκα ρνξνχ ζην νπνίν 

ζπκκεηέρνπλ πνιινί απφ ηνπο καζεηέο θη έρεη βξαβεπζεί επαλεηιεκκέλσο ζε παλειιήληνπο 

δηαγσληζκνχο ρνξνχ. Παξάιιεια   ιεηηνπξγνχλ  εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία 

ζπκκεηέρνπλ αξθεηνί καζεηέο. Πξνγξακκαηίδεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ην ζρνιείν σο ρψξνο 
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πξνβνιήο ηαηληψλ κηα θνξά θάζε εβδνκάδα (εθηφο ηνπ ππάξρνληνο πνιηηηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ πξνβιέπεη αλάινγε δξαζηεξηφηεηα) αλνηθηφ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ 

λεζηνχ. Γηαηέζεθε έλαο θαηλνχξγηνο θαη ζχγρξνλνο Ζ/Τ ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν απφ ηνπο καζεηέο, γηα ρξήζε ηνπ ζηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη γηα δηδαζθαιία ζε φζνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

επηζπκνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο.  

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

     Υ 
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ΣΟΜΔΑ: ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ 
 

Γείθηεο  Αμηνιόγεζεο  4.5.:  Τπνζηήξημε  ηεο  Δπηζηεκνληθήο-Παηδαγσγηθήο  Κα- 

ηάξηηζεο 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 εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 
 

 
 

Οη δηαδηθαζίεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ζρνιείν γηα ηελ επηκφξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο ηνπο θαηάξηηζεο 

ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζην ζρνιείν απνηηκψληαη ηππηθέο. 

Απαηηείηαη ζπλερήο επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. 

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

 Υ      
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5o ΠΔΓΗΟ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 
 
 
ΣΟΜΔΑ: ΦΟΗΣΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΡΟΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ 

 
Γείθηεο  Αμηνιόγεζεο  5.1.1.  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 πξνβιε- 

κάησλ θνίηεζεο θαη δηαξξνήο. 
 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 
 

 
 
 
 

Σν ζρνιείν δελ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ ζρνιηθή δηαξξνή θπξίσο γηαηί δελ έρεη λα 

αληηπξνηείλεη θάηη ζρεηηθφ κε ηερληθή εθπαίδεπζε πνπ αλαδεηνχλ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο 

πνπ ην εγθαηαιείπνπλ. Πεξηνξίδεηαη κφλν λα ηελ παξαθνινπζεί, ρσξίο λα θάλεη 

παξεκβάζεηο ή λα παίξλεη δηάθνξα κέηξα. Όζνλ αθνξά ηε θνίηεζε, ην ζρνιείν πξνζπαζεί 

λα ελεκεξψλεη ηνπο γνλείο γηα ηηο ρακειέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη πξνζπαζεί λα ηηο 

βειηηψζεη κε πξνγξάκκαηα πξφζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο θαη εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, 

πνπ πξνζθέξνληαη εζεινληηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά ρσξίο άκεζν αληίθηππν ζηε 

καζεηηθή δηαξξνή.  

 
 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

 Υ   

 

 
 
 
 

Γείθηεο  Αμηνιόγεζεο  5.1.2. Κίλεηξα γηα ηε θνίηεζε ησλ καζεηώλ. 
 
 
 
 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 

 
 

 

Σα επαγγέικαηα πνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αθνινπζήζνπλ νη καζεηέο είλαη απηά ηνπ 

Φαξά, ηνπ θηελνηξφθνπ θαη ηνπ επηρεηξεκαηία ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Αθνχ θαη ζηα 
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ηξία ε εχξεζε εξγαζίαο είλαη δεδνκέλε (απφ γεληά ζε γεληά) ην θίλεηξν γηα κάζεζε 

ζρεδφλ εθιείπεη. Δπίζεο νη καζεηέο γλσξίδνπλ φηη νη δχν πξψηνη καζεηέο ηεο θάζε ηάμεο 

ζα πάξνπλ ην πνζφ ησλ 1000 επξψ. Απφ ηε ζηηγκή φκσο πνπ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ 

ζε θάζε ηάμε είλαη ειάρηζηνο (πνιιέο θνξέο έλαο ή δχν), γλσξίδνπλ φηη ζα 

επηβξαβεπηνχλ αλεμάξηεηα απφ ηελ επίδνζή ηνπο. Δπίζεο, είλαη γεγνλφο φηη 

επηβξαβεχνληαη κε αξηζηείν καζεηέο κε πνιχ ρακειφ γεληθφ βαζκφ, ιφγσ ηνπ φηη 

ππάξρνπλ ιίγνη καζεηέο ζε θάζε ηάμε. Αθφκε, πνιινί γνλείο ησλ καζεηψλ δελ ηνπο 

ελζαξξχλνπλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο , κέλνπλ απιψο ηθαλνπνηεκέλνη κε ην λα πεξλνχλ 

ηελ ηάμε. 
 

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

 Υ   

 

 
 
 
 

Γείθηεο  Αμηνιόγεζεο  5.1.3. Πξνζθνξά ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 
 
 
 
 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 
 
 
 

    
 

Σν ζρνιείν είλαη Γεληθφ Λχθεην θαη ζην λεζί δελ ιεηηνπξγεί θακία επηπιένλ ζρνιή ηδησηηθή ή 

δεκφζηα ζρνιή. Δπηπξφζζεηα, ε αηηία γηα έλα κεγάιν κέξνο ησλ καζεηψλ πνπ θεχγνπλ απ’ 

ην ζρνιείν είλαη ε θνίηεζή ηνπο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ΔΠΑΛ ή ΔΠΑ ηεο Ρφδνπ.  

Θα ήηαλ ίζσο ρξήζηκν λα αλαβηψζεη ν ζεζκφο ηνπ πνιπθιαδηθνχ ιπθείνπ.  

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

Υ    

 

 
 
 
 

Γείθηεο  Αμηνιόγεζεο  5.1.4. Κνηλσληθόο αληίθηππνο ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο. 
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Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 
 

 
 
 

Μαδί κε ηνπο καζεηέο πνπ κεηαγξάθνληαη ζε άιια ζρνιεία ηεο Ρφδνπ ή δηαθφπηνπλ ην 

ζρνιείν, θεχγνπλ θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο. Απηφο ν αληίθηππνο ηεο δηαξξνήο ησλ καζεηψλ 

έρεη κεγάιεο ζπλέπεηεο ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζην λεζί, πνπ ζπλερψο κεηψλεηαη, 

ιεηηνπξγψληαο θαη σο αληηθίλεηξν ζηελ παξακνλή λέσλ ζην λεζί.   

 
 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

Υ    

 

 
 
 
 
 

Γείθηεο  Αμηνιόγεζεο  5.1.5. Δπίηεπμε ζηόρσλ γηα ηνπο καζεηέο πνπ έθπγαλ. 
 
 
 
 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 
 

 
 
 

Δίλαη δχζθνιν λα ελεκεξσζεί ην ζρνιείν γηα ην αλ πέηπραλ ή φρη ηνπο ζηφρνπο ηνπο νη 

καζεηέο πνπ έθπγαλ. Οη καζεηέο πνπ επέιεμαλ ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε ηειεηψλνπλ ηε 

θνίηεζε ηνπο θαη αζρνινχληαη ζπλήζσο κε ην αληηθείκελν πνπ έρνπλ δηαιέμεη. Τπάξρνπλ 

φκσο θαη καζεηέο πνπ δελ θαηφξζσζαλ λα αζρνιεζνχλ κε θάηη άιιν, ‘ε δηέθνςαλ ηε 

θνίηεζή ηνπο θαη δελ αζρνινχληαη κε ηίπνηα.   
 
 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

 Υ   

 

 
ΣΟΜΔΑ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ 

 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 5.2.1. 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. 
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Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 
 

 
 

Ζ επίδνζε θαη ε πξφνδνο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα πεξηερφκελα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη κέηξηα. Τπάξρνπλ θη εμαηξέζεηο καζεηψλ πνπ  

έρνπλ πνιχ θαιέο  επηδφζεηο φρη φκσο ζε φια ηα καζήκαηα.  
 
 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

  Υ  
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Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 5.2.2. πκκεηνρή ζε εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ 
καζεηώλ. 

 
 
 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 
 
 
 
 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζεκαληηθή. 

ην ζρνιείν πξαγκαηνπνηνχληαη 5 εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ε ζπκκεηνρή  

 ησλ καζεηψλ είλαη θαζνιηθή. Δπίζεο νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε παλειιήληνπο 

θαιιηηερληθνχο (θπξίσο ρνξεπηηθνχο) δηαγσληζκνχο κε αξθεηά  θαιά απνηειέζκαηα. 

Γπζηπρψο ππήξμε πεξίπησζε καζήηξηαο πνπ έραζε ηελ 3
ε
 θάζε ηνπ Παλειιήληνπ 

καζεκαηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξίαο (ζηνλ νπνίν πήγαηλε 

πνιχ θαιά – είρε πεξάζεη ηηο δχν απφ ηηο ηξεηο θάζεηο) ιφγσ απαγνξεπηηθνχ ηνπ πινίνπ. 

ην ζρνιείν ππάξρεη  εζεινληηθή πξνζθνξά εθκάζεζεο ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ 

απφ 2 θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ θαη ε ρνξεπηηθή νκάδα (πεξηιακβάλεη θαη καζεηέο) 

ζπκκεηέρεη ζε παλειιήληνπο δηαγσληζκνχο.  

 
 
 
 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

  Υ  

 

 

 
Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 5.2.3. Μνξθσηηθό επίπεδν ζηνηρεηώδνπο εθπαίδεπζεο ησλ 
καζεηώλ. 

 
 
 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 

 
 

 
 

Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ  είλαη ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο θαη 

 ππάξρνπλ απμεκέλα πνζνζηά ησλ αδχλακσλ καζεηψλ. ην γπκλάζην νη καζεηέο 

έρνπλ ζε γεληθέο γξακκέο πξφβιεκα ζηα Μαζεκαηηθά, ηε Νενειιεληθή Γιψζζα θαη  ηελ 

Έθζεζε. 
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Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

 Υ   

 

 

 

 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 5.2.4. Μεηνλεθηήκαηα ησλ κνλνκειώλ ηάμεσλ. 

 
 
 
 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε:  

 

 

Γελ ππάξρεη ζπλαγσληζκφο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη  

πηζαλφλ δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο εζσζηξέθεηαο θαη απαμίσζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Οη καζεηέο πνπ είλαη κφλνη ηνπο ζηελ ηάμε ληψζνπλ απνκνλσκέλνη θαη 

ζίγνπξα δελ έρνπλ κέηξν ζχγθξηζεο θαη άιιεο παξαζηάζεηο. 

 

 
 
 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

 Υ   

 

 

 

 
Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 5.2.5. Δπίδξαζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 
ηνπηθήο  θνηλσλίαο ζηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ. 

 
 
 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε:  

 
 

Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο είλαη ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη δελ ελζαξξχλνπλ ηα 

παηδηά ηνπο λα κειεηνχλ, αθνχ ε πην πξνζνδνθφξα ιχζε γηα απηνχο είλαη λα 

αθνινπζήζνπλ ην επάγγεικά ηνπο (ςάξεκα, νηθνδνκή, ηνπξηζκφο). Δπίζεο 

πξνβιεκαηηζκφ πξνθαιεί ην θαηά πφζν νη ζηφρνη πνπ βάδνπλ νη καζεηέο είλαη 

ξεαιηζηηθνί ή φρη, αθνχ ε έιιεηςε αληαγσληζκνχ ηνπο νδεγεί ζε ιαλζαζκέλεο 

εληππψζεηο γηα ηελ επθνιία ηεο επηηπρίαο ηνπ ζηφρνπ ηνπο. 
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Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

 Υ   

 

 

 

ΣΟΜΔΑ: ΑΣΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ 
 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 5.3.1. Δληζρπηηθέο, Τπνζηεξηθηηθέο θαη Αληηζηαζκηζηηθέο 

Παξεκβάζεηο 

 
Εθηηκάηαη θαηά πόζν ην ζρνιείν πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο γηα αηνκηθή, θνηλσλη- 

θή θαη πνιηηηθή αλάπηπμε θαη ππνζηεξίδεη ηε ζπγθξόηεζή ηνπο σο ππεύζπλσλ, ελεξγώλ 

θαη δεκνθξαηηθώλ πνιηηώλ. 

 
 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 

θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 

 
 

Σν ζρνιείν πέξαλ ηεο ζπδήηεζεο δηαθφξσλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη ζεκάησλ αηνκηθήο 

αλάπηπμεο θαηά ηε δηδαζθαιία δελ πξνζθέξεη ηδηαίηεξεο επθαηξίεο γηα ηελ πξνψζεζε απηψλ 

ησλ ηνκέσλ. Δμαίξεζε απνηειεί ε ζπκκεηνρή ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα φπνπ κπνξνχλ νη 

καζεηέο λα ιεηηνπξγνχλ κε ζρεηηθή απηνλνκία. Οη καζεηέο δελ θαίλεηαη λα έρνπλ αλαπηχμεη 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επαηζζεζίεο θαη γλψζεηο, νχηε θάπνηα δξάζε ζ’ απηνχο ηνπο ηνκείο.  

Μεξηθνί ζπλάδειθνη θάλνπλ εζεινληηθά καζήκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, ιεηηνπξγνχλ 5 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (3 Πνιηηηζηηθά θαη 2 πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο αγσγήο), 

πξνβνιή ηαηληψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πνιηηηζηηθφ χιινγν Υάιθεο, δσξεάλ δηδαζθαιία 

ρνξνχ, ΔΠ, θιπ γεγνλφηα πνπ βνεζνχλ ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ. 

 
 
 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

 Υ   

 

 

 
Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 5.3.2. Κνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηώλ. 

 
 
 
 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε αμηνινγηθή 
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θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 
 

 
 

ην ζρνιείν δελ παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα θνηλσληθνπνίεζεο, έληαμεο θαη απνδνρήο 

αιινδαπψλ καζεηψλ, νχηε άιια πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο πνπ λα δείρλνπλ 

έιιεηςε ή πξνβιεκαηηθή θνηλσληθνπνίεζε. Παξφια απηά ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ 

θξίλεηαη αλεπαξθήο ζε ζχγθξηζε κε καζεηέο άιισλ πεξηνρψλ. Ο κηθξφο αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ βνεζάεη λα είλαη φινη ηνπο, καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ κία νκάδα θαη κηα 

παξέα, φκσο απφ ηελ άιιε κεηψλεη ηηο δπλαηφηεηεο επηινγήο θίισλ κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη παξάιιεια κεηψλεη ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, ηδέεο θαη ηειηθά ηε 

ζθέςε ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο δελ θαίλεηαη λα έρνπλ φλεηξα θαη θηινδνμίεο 

εθηφο εμαηξέζεσλ, ή αλ έρνπλ είλαη ζρεδφλ αλεδαθηθά πνπ δείρλεη έιιεηςε απηνγλσζίαο 

θαη γλψζεο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Σέινο, νη καζεηέο θαίλεηαη ζηελ πξάμε φηη 

έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη δνπλ ζε έλα κηθξφ λεζί, απνκνλσκέλνη απφ ην κέζν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ θαη κεηνλεθηνχλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο ζε επθαηξίεο, ζε επηηπρίεο θαη ζε 

πξννπηηθέο. ε ζέκαηα πνπ ην ελδηαθέξνλ ηνπο είλαη απμεκέλν πάλησο, ηα παηδηά 

ζπλεξγάδνληαη επηηπρψο, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα νξγαλψλνληαη θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη γηα έλαλ ζθνπφ φηαλ ην επηζπκνχλ.    
 
 
 
 
 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηνλ δείθηε: 

1 2 3 4 

 Υ   
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Γ. Κύξηα Απνηειέζκαηα ηεο Αμηνιόγεζεο 
 

Παξνπζηάδνληαη  κε  ηε  κνξθή  αηηηνινγεκέλεο  αμηνινγηθήο  θξίζεο  ηα  ζημεία  σπεροτής 
θαη οι αδσναμίες ηοσ ζτολείοσ, θαζώο θαη νη ηομείς ηοσ εκπαιδεσηικού έργοσ νη νπνίνη 
επηιέρζεθαλ από ηε ζρνιηθή κνλάδα για ζσζηημαηικόηερη διερεύνηζη και μελέηη (300 
ιέμεηο πεξίπνπ). 

 
 

εκεία ππεξνρήο: Γηάζεζε ησλ καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ζε εμσδηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Τιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο (γξαθεία, Ζ/Τ, Πεξηθεξεηαθά), απφ δσξεέο. 

Μηθξή αλαινγία θαζεγεηψλ καζεηψλ (ζρεδφλ 1 πξνο 1). 

Καιφ θιίκα κεηαμχ θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ  

Αδπλακίεο: Διιηπήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πλερήο (ζρεδφλ θάζε ρξφλν) αλαλέσζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ θαζεγεηψλ 

Απαμίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ πιεπξάο καζεηψλ θαη ηνπηθήο 

θνηλσλίαο 

Τςειφ πνζνζηφ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ρσξίο παξαδνρή απφ ηνπο γνλείο 

Διιηπήο θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ  

Αθαηάιιεινη ρψξνη (κηθξέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο) 

πλήζσο κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε βηβιίσλ ηνπ νξγαληζκνχ 

 Σνκείο πνπ επηιέρζεθαλ:  

- Φνίηεζε θαη Γηαξξνή καζεηψλ 

- Δθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ 

- Αηνκηθή θαη Κνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ 
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2. 

 

Εςπερινό Γυμνάςιο Αιγάλεω 

 

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

 
 
 

Σαςηόηηηα ηος ζσολείος 

Καηαγξάθνληαη ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο. 

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

Μνζρνλεζίσλ 23, Σ.Κ.1122 41 ΑΙΓΑΛΔΧ  

ΦΑΞ:2105319571 

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

 

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

νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν πεξηερόκελν από ηηο νδνύο: Μνζρνλεζίσλ, 

Κσλζηαληηλνππόιεσο, Θεβώλ θαη Αλδξηαλνππόιεσο. ην ίδην ζπγθξόηεκα 

ιεηηνπξγνύλ ην Δζπεξηλό Γεληθό Λύθεην Αηγάιεσ, θαζώο θαη ηα δύν 

εκεξήζηα Γπκλάζηα, ην 1ν θαη ην 8ν Αηγάιεσ, κε ην νπνίν 

ζπζηεγαδόκαζηε. Ο αξηζκόο ησλ δηδαζθόλησλ αλέξρεηαη ζε 11, έμη άληξεο 

θαη πέληε γπλαίθεο, όινη κόληκνη. Δπηά δηδάζθνληεο αλήθνπλ νξγαληθά 

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

Τπάξρεη επίζεο κία θαζαξίζηξηα ζπκβαζηνύρνο. ην ζρνιείν θνηηνύλ 90 

καζεηέο θαη 30 καζήηξηεο. ε θάζε ηκήκα αληηζηνηρνύλ 18 καζεηέο θαηά 

κέζν όξν. Η ειηθία ηνπο πνηθίιιεη από 14 εηώλ έσο θαη 60 εηώλ. 

Τπάξρεη κεγάινο αξηζκόο αιινδαπώλ θαη Ρνκά (35% επί ηνπ ζπλόινπ).  

 

Α. Γιαδικαζίερ Αξιολόγηζηρ 

Δηαηππώλεηαη ζύληνκν θείκελν (200 ιέμεσλ πεξίπνπ) ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθν- 

ινύζεζε ε Σρνιηθή Μνλάδα γηα ηε γεληθή εθηίκεζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. αλαθν- 

ξά ζην ρξόλν θαη ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιόγεζεο, ηνλ αξηζκό ησλ νκάδσλ πνπ δεκηνπξγή- 

ζεθαλ, ηε ζύλζεζε ησλ νκάδσλ, ηνλ αξηζκό ησλ ζπλαληήζεσλ θάζε νκάδαο θιπ.). 

 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηε δηαδηθαζία ηεο Απηναμηνιόγεζεο ν ύιινγνο ησλ 

Καζεγεηώλ ζπλεδξίαζε αξρηθά κε ηελ παξνπζία ησλ ρνιηθώλ πκβνύισλ, κε 

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

νπνίεο αλαηέζεθαλ αληίζηνηρα πεδία πξνο δηεξεύλεζε. ε θάζε νκάδα 

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

Γπλακηθό) θαη πέκπην (Δθπαηδεπηηθά Απνηειέζκαηα) νξίζηεθε ζπληνληζηήο ν 

θηιόινγνο θ. …………….., γηα ηα πεδία δεύηεξν (Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηνπ 

ρνιείνπ) θαη ηέηαξην (Δθπαηδεπηηθέο Γηαδηθαζίεο) ε θηιόινγνο θ. ……………… 

θαη γηα ην ηξίην (Κιίκα θαη ρέζεηο ζην ρνιείν) ν καζεκαηηθόο θ. 

……………….. ηε ζπλέρεηα ηα κέιε ησλ νκάδσλ ζπλαληήζεθαλ κεηαμύ ηνπο δύν 

θνξέο θαη ε εξγαζία νινθιεξώζεθε κε ύιινγν ησλ Καζεγεηώλ, ώζηε λα 

ζπλεθηηκεζνύλ νη απόςεηο θάζε νκάδαο θαη λα νδεγεζνύλ ζηα ζπκπεξάζκαηα 

θαη ηελ ηειηθή έθζεζε.  

 

mailto:mail@gym-esp-aigal.att.sch.gr
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1ο ΠΔΓΗΟ: ΜΔΑ – ΠΟΡΟΗ – ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 

ΣΟΜΔΑ: ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ 

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.1. Υώποι ηος σολείος 

Απνηηκάηαη ε θαηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηελ επάξθεηα θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ 

ζρνιηθώλ ρώξσλ. Εμεηάδεηαη θαηά πόζνλ νη ππάξρνληεο ρώξνη ηνπ ζρνιείνπ αληαπνθξί- 

λνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. 

 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική 

κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη: 

 

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

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

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

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

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

θνηλνί θαη γηα ηηο ηέζζεξηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη 

θξίλνληαη επαξθείο. Οη εηδηθέο αίζνπζεο εξγαζηεξίσλ Φπζηθήο-Υεκείαο θαη 

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

καζήκαηα. Γελ ππάξρεη αίζνπζα Βηβιηνζήθεο. 

 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

  X  

                                                                                                               

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.2. Δξοπλιζμόρ και Γιαθέζιμα Μέζα ηος σολείος 

Απνηηκάηαη ε θαηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηελ επάξθεηα θαη θαηαιιειόηεηα ηνπ δηα- 

ζέζηκνπ εμνπιηζκνύ. Εμεηάδεηαη θαηά πόζνλ ν δηαζέζηκνο εμνπιηζκόο ηνπ ζρνιείνπ 
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αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική 

κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη: 

 

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

εθπαηδεπηηθνύο είλαη επαξθήο. Δπεηδή όκσο ηα ίδηα γξαθεία 

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

εθπαηδεπηηθνί ηνπ ρνιείνπ καο δελ έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπο. 

Σν γξαθείν ηεο δηεύζπλζεο είλαη εμνπιηζκέλν κε ζύγρξνλα κέζα ησλ Σ.Π.Δ, 

έηζη ώζηε λα θαιύπηνληαη νη αλάγθεο ηεο Γηνίθεζεο, όκσο ν ρώξνο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ δελ δηαζέηεη κέζα Σ.Π.Δ. Ο εμνπιηζκόο ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ 

Δζπεξηλνύ Λπθείνπ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ρνιείν καο, θξίλεηαη επαξθήο.    

 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

 X   

 

 

 

ΣΟΜΔΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ 

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.3. Οικονομικοί Πόποι ηος σολείος 

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

ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική 
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κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη: 

 

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

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

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

Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο ππνζηεξίδνληαη επαξθώο. Λόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο 

ηνπ ρνιείνπ καο (εξγαδόκελνη καζεηέο) δελ έρνπλ αλαπηπρζεί πξνγξάκκαηα 

δξάζεο πςειώλ νηθνλνκηθώλ απαηηήζεσλ. 

 

 

 

 

 

ΣΟΜΔΑ: ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.4. Γιδακηικό Πποζωπικό ηος σολείος 

Εμεηάδεηαη θαηά πόζν ν αξηζκόο, ε ζύλζεζε, ε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε 

θαη ε εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθώλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ ζρν- 

ιείνπ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική 

κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη: 

 

ην ρνιείν καο ππεξεηνύλ 11 εθπαηδεπηηθνί όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, πνπ 

είλαη αλαγθαίεο, ώζηε λα θαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδώλ, κε εμαίξεζε ην κάζεκα ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο, πνπ 

δηδάζθεηαη από θηιόινγν θαη όρη από πνιηηηθό επηζηήκνλα. Η επηζηεκνληθή 

θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ δηδαζθόλησλ θξίλεηαη επαξθήο θαζώο 

ηέζζεξηο από απηνύο είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο, ζρεηηθνύ κε 

ην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Οη πεξηζζόηεξνη ππεξεηνύλ ζην 

ρνιείν καο πεξηζζόηεξν από 5 ρξόληα θαη έηζη έρνπλ απνθηήζεη εκπεηξία 

ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ελόο Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ. Σν 1)3 ησλ δηδαζθόλησλ δελ 

έρεη επρέξεηα ζηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ.  

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 1 2 3 4 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

 X   
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προσ το δείκτη:   X  

 

2ο ΠΔΓΗΟ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

ΣΟΜΔΑ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.1. Γιαμόπθωζη και Δθαπμογή ηος σολικού Ππογπάμμα- 

ηορ 

Οη δηνηθεηηθέο-νξγαλσηηθέο πξαθηηθέο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηε Σρνιηθή Μνλάδα απνηηκώληαη ζε ζρέζε 

κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ελόο απνηειεζκαηηθνύ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο. Η δηακόξθσζε 

ελόο ιεηηνπξγηθνύ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ε ππνζηήξημε θαη ν ζπληνληζκόο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ησλ ηκεκάησλ ηάμεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο εηδηθόηεηαο, ε αλάπηπμε δηαδηθαζηώλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, ε εθαξκνγή 

παξεκβαηηθώλ πξαθηηθώλ, ν πξνγξακκαηηζκόο εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ εκπινπηηζκό 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, απνηεινύλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ δείθηε. 

 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική 

κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη: 

 

Σν ρνιείν ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη ην Χξνιόγην Πξόγξακκα ηεξείηαη. Οη 

δηδάζθνληεο ζπλεξγάδνληαη θαη πξνζαξκόδνπλ ην πξόγξακκα πνπδώλ θαη ηε 

δηδαθηέα ύιε ζην γεληθά ρακειό γλσζηηθό επίπεδν θαη ηηο καζεζηαθέο 

αλάγθεο ησλ καζεηώλ, πνπ είλαη εξγαδόκελνη θαη αξθεηνί από απηνύο 

ελήιηθεο. Πξνζθέξνληαη πξναηξεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (Αγσγή 

Τγείαο-Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε-Υνξόο-Πξόγξακκα Δληζρπηηθήο Γηδα-

ζθαιίαο γηα ηνπο Ρνκά, κε ειάρηζηε όκσο ζπκκεηνρή ηνπο). 

Πξαγκαηνπνηνύληαη 4-5 εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο (ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνο, 

Μνπζεία. 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

  X  
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ΣΟΜΔΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.2. ςνηονιζμόρ σολικήρ Εωήρ. 

Οη δηνηθεηηθέο - νξγαλσηηθέο πξαθηηθέο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα απνηη- 

κώληαη ζε ζρέζε κε ην ζπληνληζκό ηεο ζρνιηθήο δσήο. Η δηακόξθσζε θαη ε εθαξκνγή 

εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώ- 

πηλνπ 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 ζρνιη- 

θήο θνηλόηεηαο απνηεινύλ εθθξάζεηο ηεο πνηόηεηαο ηνπ δείθηε. 

 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική 

κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη: 

 

Τπάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμύ Γηεύζπλζεο θαη δηδαζθόλησλ θαη νη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη κε ζπιινγηθέο θαη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηα πιαίζηα ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πιιόγνπ, αιιά θαη άηππα επί θαζεκεξηλήο βάζεο.  

Μεξηθέο θνξέο θαίλεηαη δύζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη, όπσο π.ρ. ζην ζέκα ηεο απαγόξεπζεο ηεο ρξήζεο θηλεηώλ θαη 

ηνπ θαπλίζκαηνο. Τπάξρεη πνιύ θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο εθιεγκέλνπο 

αληηπξνζώπνπο ησλ καζεηώλ γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ρνιείνπ. Γελ ππάξρεη 

ύιινγνο Γνλέσλ εθ ηνπ γεγνλόηνο κάιινλ όηη νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο καο 

είλαη ελήιηθεο.  

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

  X  

 

ΣΟΜΔΑ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΜΔΩΝ KAI ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
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Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.3. Γιασείπιζη και Αξιοποίηζη ηων Μέζων και ηων Πόπων 

Εθηηκάηαη ε θαιή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ – ε θαηαλνκή ηνπο ζύκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ – θαζώο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ρώξσλ θαη ηνπ νπιή- 

ζκνύ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. 

 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική 

κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη: 

 

Η ρνιηθή Δπηηξνπή θαιύπηεη ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο όισλ ησλ ρνιείσλ 

ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Δπνκέλσο δαπάλεο γηα επηζθεπέο, ζέξκαλζε, αλαιώζηκα 

θ.ιπ. θαιύπηνληαη κε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία. Γηα κηθξνδεκηέο πνιιέο 

θνξέο ππάξρεη εζεινληηθή εξγαζία καζεηώλ-επαγγεικαηηώλ ηνπ ρνιείνπ 

καο.Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ππνδνκέο (εξγαζηήξηα) κε ηελ επίβιεςε 

ησλ θαζεγεηώλ. 

Η αίζνπζα ηνπ γξαθείνπ θαζεγεηώλ αμηνπνηείηαη γηα ην πξόγξακκα ρνξνύ 

θαη ε αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ γηα δηαιέμεηο θαη γηα πξνβνιή ηαηληώλ 

1-2 θνξέο ην ρξόλν. Ο ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ δελ ππάξρεη, ώζηε 

λα ζπλεξγάδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε κέζσλ θαη πόξσλ. 

                                                      

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

  X  

                                                       

3ο ΠΔΓΗΟ : ΚΛΗΜΑ ΚΑΗ ΥΔΔΗ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

 

ΣΟΜΔΑ: ΚΛΗΜΑ ΚΑΗ ΥΔΔΗ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.1. σέζειρ μεηαξύ ηων Δκπαιδεςηικών 

Εθηηκώληαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ. Η 

πνηόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία, ε αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη ε ζπι- 

ινγηθή δξάζε απνηεινύλ, κεηαμύ άιισλ, ζεκεία εζηίαζεο γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ δείθηε. 



40 

 

 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική 

κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη: 

 

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

ζεζκνζεηεκέλεο ζπλαληήζεηο ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ γίλνληαη θαζεκεξηλά 

ζπδεηήζεηο κεηαμύ ηνπο γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δσή ζην 

ρνιείν. Σν κηθξό κέγεζνο ηνπ πιιόγνπ επλνεί ηελ επνηθνδνκεηηθή 

επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο, ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη ηελ ακνηβαία 

πξνζθνξά βνήζεηαο γηα ηελ επίιπζε ηπρόλ πξνβιεκάησλ. 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

  X  

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.2. σέζειρ μεηαξύ Δκπαιδεςηικών - Μαθηηών και μεηαξύ 

ηων Μαθηηών 

Εθηηκώληαη νη ηππηθέο θαη άηππεο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην ζρνιείν κεηαμύ εθπαη- 

δεπηηθώλ 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 ζπ- 

λεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθώλ-καζεηώλ θαη καζεηώλ κεηαμύ 

ηνπο, απνηεινύλ ζηνηρεία γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ δείθηε. 

 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική 

κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη: 
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Τπάξρεη πνιπκνξθία σο πξνο ηελ ειηθηαθή πξνέιεπζε ησλ καζεηώλ θαη 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα ζην ρνιείν, πνπ θαζηζηνύλ κεξηθέο θνξέο δύζθνιε ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Γεδνκέλνπ όηη νη καζεηέο εξγάδνληαη, 

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

θάπνηεο θνξέο νη ζρέζεηο θαζεγεηώλ-καζεηώλ, αιιά θπξίσο καζεηώλ κεηαμύ 

ηνπο λα είλαη ηεηακέλεο. ηε δεκηνπξγία έληαζεο ζεκαληηθή είλαη θαη ε 

ζπκβνιή ηνπ γεγνλόηνο όηη αξθεηνί καζεηέο πξνέξρνληαη από αζηαζέο θαη 

πξνβιεκαηηθό νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ. Οη θαζεγεηέο πξνζπαζνύλ λα 

ιεηηνπξγνύλ σο παηδαγσγνί θαη γεθπξώλνπλ ζρεδόλ πάληνηε ηηο κηθξέο ή θαη 

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

εξγαδνκέλσλ καζεηώλ, πνπ δηαθξίλνληαη από σξηκόηεηα θαη ςπρξαηκόηεξεο 

ζπκπεξηθνξέο, ζε ζρέζε κε ηνπο κηθξόηεξνπο θαη πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

καζεηέο, ιεηηνπξγεί θάπνηεο θνξέο ζεηηθά, θαζώο νη πξώηνη απνηεινύλ 

πξόηππα δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο δεύηεξνπο. 

                                                                                                           

    

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

 X   

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.3. σέζειρ μεηαξύ σολείος - Γονέων 

Απνηηκώληαη νη ζρέζεηο κεηαμύ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ κε βαζηθό θξηηήξην ηελ ηαθηηθή, ακθί- 

δξνκε θαη νινθιεξσκέλε ξνή πιεξνθόξεζεο αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ην ζρνιείν γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ. 

 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική 

κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη: 

 

Λόγσ ηνπ όηη νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο καο είλαη ελήιηθεο θαη επνκέλσο 

απνηεινύλ θεδεκόλα ηνπ εαπηνύ ηνπο, δελ ππάξρνπλ ζρέζεηο εθπαηδεπηηθώλ 

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

είκαζηε όζν πεξηζζόηεξν θαηαηνπηζηηθνί γίλεηαη, ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπεξηθνξά, ηελ πξόνδν θαη ηε θνίηεζε ησλ καζεηώλ απηώλ. πλήζσο νη 

γνλείο ησλ αλειίθσλ ελεκεξώλνληαη κεηά από πξόζθιεζή καο θαη όρη κε 

απηόβνπιε πξνζέιεπζή ηνπο. 
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Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

X    

 

                                                                                                             

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.4. σέζειρ μεηαξύ σολείος - Φοπέων 

Απνηηκώληαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζεη ην ζρνιείν (ε ζπρλόηεηα, ην πεξηερόκελν θαη ε 

πνηόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο) κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο, άιια εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, ηελ 

ηνπηθή θαη επξύηεξε θνηλσλία. 

 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική 

κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη: 

 

Η Γηεύζπλζε ηνπ ρνιείνπ επηθνηλσλεί κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο, όηαλ 

απαηηείηαη λα ιεθζεί απόθαζε κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν γηα ζέκαηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ. Τπάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνλ πκβνπιεπηηθό 

ηαζκό Νέσλ. Σνλ παξειζόληα Ννέκβξην πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα δύν εκεξώλ, ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε παξαβαηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ. Δπίζεο ππάξρεη ζπρλή επαθή κε ην ρνιηθό ύκβνπιν ησλ 

Φηινιόγσλ γηα ζέκαηα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ θαη ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο 

Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο. Με εθπξνζώπνπο ηνπ Γήκνπ ππάξρνπλ ιίγεο 

ζπλαληήζεηο, κέζσ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, ζηελ νπνία ν Γηεπζπληήο ηνπ 

Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ είλαη Γξακκαηέαο γηα νηθνλνκηθά, ηερληθά θ.ά. 

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

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

  X  

                                                                                                         

4ο ΠΔΓΗΟ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 
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ΣΟΜΔΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ 

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.1. Ανάπηςξη ηόσων ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 

Απνηηκώληαη ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Σπνπδώλ, όπσο ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο, ε νξγάλσζε θαη θαηα- 

λνκή ηεο ύιεο κε βάζε ην σξνιόγην πξόγξακκα, ε ύιε πνπ δηδάρζεθε αλά γλσζηηθό α- 

ληηθείκελν, θαζώο θαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ βαζκνύ επίηεπμεο ησλ καζεζηαθώλ ζηό- 

ρσλ. 

 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική 

κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη: 

 

Οη ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ επηηπγράλνληαη κεξηθώο ιόγσ α) ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνύ αιινδαπώλ καζεηώλ κε ειιηπή γλώζε ηεο ειιεληθήο 

γιώζζαο, β) ηνπ ρακεινύ γλσζηηθνύ επηπέδνπ ησλ καζεηώλ, γ) ηεο απώιεηαο 

δηδαθηηθώλ σξώλ εμαηηίαο αξγηώλ, απεξγηώλ ζπγθνηλσληώλ, δ) ηεο ρακειήο 

πξνζέιεπζεο καζεηώλ θαη ε)ηεο κηθξήο δηάξθεηαο ηεο δηδαθηηθήο ώξαο. 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

 X   

                                                                                                              

ΣΟΜΔΑ: ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.2. Ανάπηςξη και Δθαπμογή Γιδακηικών Ππακηικών 

Απνηηκώληαη νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπ ζρνιείνπ: ε πηνζέηεζε πνηθίισλ δηδαθηηθώλ κε- 

ζόδσλ αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ θαη ην αληηθείκελν ηεο δηδα- 

ζθαιίαο, ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο ηάμεο κε ηε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ 
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ρξόλνπ θαη ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, ε πνηόηεηα ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο πνπ αλαπηύζ- 

ζεηαη αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο, ν απνηειεζκαηηθόο ζρεδηαζκόο 

ηεο δηδαζθαιίαο, απνηεινύλ, κεηαμύ άιισλ, ελδείμεηο πνηόηεηαο γηα ηελ εμέηαζε ηνπ δεί- 

θηε. 

 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική 

κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη: 

 

Δθαξκόδνληαη πνηθίιεο κέζνδνη, αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ δηδάζθνληνο ζε έλα ηδηαίηεξα απαηηεηηθό ζρνιηθό 

πεξηβάιινλ. Γίλεηαη ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ Φπζηθήο-Υεκείαο κε ηε 

δηεμαγσγή απιώλ πεηξακάησλ θαη ρξήζε ραξηώλ. Σν κάζεκα ζπλδέεηαη κε ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηώλ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη πξνζαξκόδνληαη 

ζην επίπεδό ηνπο. Γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ καζεηώλ, πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξόηεηεο, κε εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα. 

                                                                                                               

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

  X  

 

ΣΟΜΔΑ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΣΑΞΖ 

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.3. Ανάπηςξη και Δθαπμογή Παιδαγωγικών Ππακηικών 

και Ππακηικών Αξιολόγηζηρ ηων Μαθηηών 

Απνηηκάηαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο κε βάζε ηελ αλάπηπμε παηδαγσγηθώλ πξαθηη- 

θώλ θαη πξαθηηθώλ αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε παξακέηξνπο 

όπσο: ε νξγάλσζε ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο δαζθάινπ-καζεηή, ε έκθαζε ζηε ζε- 

ηηθή ελίζρπζε ησλ καζεηώλ, ε πνηόηεηα ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε δηακνξθσηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο αμηνιόγεζεο γηα ηελ αλαηξνθνδόηεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε πηνζέηεζε πνηθί- 
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ισλ αμηνινγηθώλ κεζόδσλ, ε ζύλδεζε ησλ δνθηκαζηώλ ηεο αμηνιόγεζεο κε ηνπο ζηόρνπο 

θαη ην πεξηερόκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηεο επίδνζεο ησλ καζε- 

ηώλ, ε ηαθηηθή ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ γηα ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο θιπ. 

 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική 

κπίζη) ωρ ππορ ηο δείκηη: 

 

Λόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ ρνιείνπ ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο 

επηθεληξώλεηαη πεξηζζόηεξν ζηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηε 

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

αληηθείκελα, είλαη πεξηνξηζκέλεο. Γίλεηαη έκθαζε ζηε ζεηηθή ελίζρπζε 

ησλ καζεηώλ θαη ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπο, κέζσ ηεο δηακόξθσζεο ελόο 

ππνζηεξηθηηθνύ πεξηβάιινληνο δηδαζθαιίαο. Γηα ην ζθνπό απηό 

ρξεζηκνπνηνύληαη ηόζν ε εηήζηα θαη ε θαηά ηξίκελν αμηνιόγεζε όζν θαη ε 

θαζεκεξηλή ζην πιαίζην ηεο ηάμεο. 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

 X   

 

ΣΟΜΔΑ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.4. Ανάπηςξη και Δθαπμογή Δκπαιδεςηικών Γπαζηηπιο- 

ηήηων και Παπεμβάζεων 

Απνηηκάηαη ε αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ από ην ζρνιείν γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη παξεκβάζεσλ (πινπνίεζε θαηλνηνκηώλ, πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο, 

ζπκκεηνρή ζε πξναηξεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θιπ.). 

 

 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική 
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κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη: 

 

Οη παξαπάλσ παξεκβάζεηο γίλνληαη πεξηζηαζηαθά, ιόγσ έιιεηςεο ρξόλνπ από 

πιεπξάο ησλ καζεηώλ. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηνύληαη εηεζίσο επηζθέςεηο 

ζηελ Αθξόπνιε, ζε επηιεγκέλν ζέαηξν γηα ηελ παξαθνινύζεζε παξαζηάζεσλ, 

ζε θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο (πην ζπρλά). Πξαγκαηνπνηνύληαη πξναηξεηηθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο, Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, 

Υνξνύ. 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

 X   

                                                                                                             

ΣΟΜΔΑ: ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ 

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.5.: Τποζηήπιξη ηηρ Δπιζηημονικήρ-Παιδαγωγικήρ Κα- 

ηάπηιζηρ και Δξέλιξηρ ηων Δκπαιδεςηικών 

Απνηηκώληαη νη δηαδηθαζίεο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην ζρνιείν γηα ηελ 

επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηε βειηίσζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο 

ηνπο θαηάξηηζεο ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζην ζρνιείν. 

 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική 

κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη: 

 

Τπάξρεη ζηαζεξή ζπλεξγαζία κε ην ρνιηθό ύκβνπιν Φηινιόγσλ, ε νπνία 

δηεπθνιύλεη ηελ εμαζθάιηζε θαη πξνώζεζε ζηνπο δηδάζθνληεο εηδηθνύ 

δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην Πξόγξακκα ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, θαζώο 

θαη γηα ηελ πξνζέγγηζε λέσλ παηδαγσγηθώλ κεζόδσλ. Δπηπιένλ θαηά ηε 

θεηηλή ρξνληά πξαγκαηνπνηήζεθε εκηλάξην πκβνπιεπηηθήο από ην 

πκβνπιεπηηθό ηαζκό Νέσλ ζην ρώξν ηνπ ρνιείνπ κε ζέκα "Τπνζηήξημε ησλ 

Δθπαηδεπηηθώλ ζηε Γηαρείξηζε Θεκάησλ, πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ Δπαθή κε 

ηε ρνιηθή Σάμε". Πέξαλ ηνύηνπ επαθίεηαη ζηνλ θάζε θαζεγεηή ε 
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επηκόξθσζή ηνπ 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

 X   

                                                                                                            

5ο ΠΔΓΗΟ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

ΣΟΜΔΑ: ΦΟΗΣΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΡΟΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ 

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.1. Παπακολούθηζη ηηρ Φοίηηζηρ και ηηρ σολικήρ 

Γιαπποήρ 

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

ηελ παξαθνινύζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηώλ θαη ηελ αληηκεηώπηζε πηζαλώλ πξνβιε- 

κάησλ θνίηεζεο θαη δηαξξνήο. 

 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική 

κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη: 

 

Λόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ ρνιείνπ (εξγαδόκελνη καζεηέο, κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ θαη πνιινί ελήιηθεο κε απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο) 

παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα θνίηεζεο θαη πςειήο δηαξξνήο. Σα πξνβιήκαηα 

απηά αληηκεησπίδνληαη από ηνλ Γηεπζπληή θαη ην ύιινγν κε ζπλερή 

ελεκέξσζε γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ, παξνηξύλζεηο θαη δηεπθνιύλζεηο ζηνπο 

ελήιηθεο καζεηέο, αλνρή θαηά ηελ πξνζέιεπζε ηελ πξώηε ώξα ηνπ 

καζήκαηνο, ελεκέξσζε πξντζηακέλσλ αξρώλ. 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

 X   
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ΣΟΜΔΑ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ 

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.2. Δπίδοζη και Ππόοδορ ηων Μαθηηών 

Εθηηκάηαη ε εηθόλα ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ηνπ ζε ζρέζε κε 

ηνπο ζηόρνπο θαη ηα πεξηερόκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, θαζώο θαη σο πξνο ηελ 

πξόνδν πνπ παξνπζηάδνπλ ηα επηηεύγκαηα ησλ καζεηώλ ηνπ δηαρξνληθά. 

 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική 

κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη: 

 

ην ρνιείν θνηηνύλ εξγαδόκελνη καζεηέο, νη νπνίνη ιόγσ ησλ 

αληηθεηκεληθώλ ζπλζεθώλ δπζθνιεύνληαη λα ζπλδπάζνπλ εξγαζία θαη κάζεζε. 

Δπίζεο ππάξρνπλ αξθεηνί αιινδαπνί καζεηέο, νη νπνίνη δελ έρνπλ θνηηήζεη 

ζε ζρνιείν ππνδνρήο θαη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηε γιώζζα. Η 

επίδνζε ησλ καζεηώλ ηνπ ρνιείνπ ραξαθηεξίδεηαη επνκέλσο "ρακειή" θαη 

νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζπρλά ππνρξεσκέλνη λα πξνζαξκόζνπλ ην επίπεδν 

ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζηηο γλσζηηθέο αλάγθεο θαη δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ 

ηνπο. Δμαίξεζε απνηεινύλ κνλάδεο καζεηώλ καο πνπ ζπλερίδνπλ, όπσο 

πιεξνθνξνύκαζηε, κε επηηπρία ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην Δζπεξηλό Λύθεην. 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

X    

                                                                                               

ΣΟΜΔΑ: ΑΣΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ 

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.3. Δνιζσςηικέρ, Τποζηηπικηικέρ και Ανηιζηαθμιζηικέρ 

Παπεμβάζειρ 

Εθηηκάηαη θαηά πόζν ην ζρνιείν πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο γηα αηνκηθή, θνηλσλη- 

θή θαη πνιηηηθή αλάπηπμε θαη ππνζηεξίδεη ηε ζπγθξόηεζή ηνπο σο ππεύζπλσλ, ελεξγώλ 
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θαη δεκνθξαηηθώλ πνιηηώλ. 

 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική 

κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη: 

 

Σν ρνιείν ελζαξξύλεη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηώλ κέζσ δηελέξγεηαο 

ρνιηθώλ Πξνγξακκάησλ (Αγσγή Τγείαο, εμνπαιηθή Αγσγή, Πεξηβαιινληηθή 

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

επηζθέςεηο ζε Μνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ζέαηξα, 

θηλεκαηνγξάθνπο θαη ην Πιαλεηάξην. 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 

προσ το δείκτη: 

1 2 3 4 

  X  

                                                                                                           

Γ. Κύπια Αποηελέζμαηα ηηρ Αξιολόγηζηρ 

Παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή αηηηνινγεκέλεο αμηνινγηθήο θξίζεο ηα ζεκεία ππεξνρήο 

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

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

 

ΗΜΕΙΑ ΤΠΕΡΟΥΗ ΣΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ    

  

Χο ζεκαληηθό ζεκείν ππεξνρήο ηνπ ρνιείνπ καο ζεσξνύκε ηελ θνηλσληθή 

έληαμε ησλ καζεηώλ. Δπεηδή πνιινί καζεηέο καο αληηκεησπίδνπλ 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, ζπλερηδόκελε ζρνιηθή απνηπρία θαη πξνβιήκαηα 

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

άκβιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ κε ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, κε ηνλ 

επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη ηελ ελίζρπζε ζεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ 

είλαη πνιύ ζεκαληηθή. Σν ρνιείν αλαπιεξώλεη ηελ έιιεηςε ζεζκώλ, πνπ ζα 

ζπλέβαιιαλ ζηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηώλ. Κάπνηνη καζεηέο 

αλαδεηνύλ κηα δεύηεξε επθαηξία, γηα λα αλαπιεξώζνπλ ην ρακέλν ρξόλν, 

ζπλερίδνπλ ζην Λύθεην θαη δηεθδηθνύλ κηα ζέζε ζηελ αλώηεξε θαη αλώηαηε 

εθπαίδεπζε. Δπίζεο, άιιν ζεκείν ππεξνρήο είλαη ε ελαξκόληζε ησλ 

αληηζέζεσλ. Η ζπλύπαξμε ελειίθσλ θαη αλειίθσλ καζεηώλ απνηειεί έλα 

πξόζζεην δηδαθηηθό κέζν θαη ζπληειεί ζηελ σξίκαλζε ησλ λεόηεξσλ θπξίσο 

καζεηώλ. Η παξνπζία ησλ ελειίθσλ πξνζθέξεη έλα ζεηηθό παξάδεηγκα θαη 

κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δσή. Σν γεγνλόο όηη πνιινί καζεηέο 

εξγάδνληαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άκεζε ζύλδεζε ηνπ ρνιείνπ κε ηελ 
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πξαγκαηηθόηεηα ηεο δσήο θαη ηελ θαιιηέξγεηα αγσληζηηθνύ πλεύκαηνο ζε 

όινπο καο. 

 

AΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ 

 

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

ειιείςεηο απνηεινύλ ηελ άιιε όςε ησλ ζεηηθώλ ζεκείσλ ηνπ ρνιείνπ. 

Ιδηαίηεξα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ έληαμε ησλ Ρνκά, πνπ 

ζεκεηώλνπλ ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά αλεπαξθνύο θνίηεζεο, παξαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη αλεπάξθεηαο ζηελ Διιεληθή Γιώζζα. Η ζπλύπαξμή ηνπο κε 

άιινπο καζεηέο, αιιά θαη κε αιινδαπνύο, πνπ γλσξίδνπλ θαιά ηελ 

Διιεληθή, δπζθνιεύεη ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο. Πξνζθέξεηαη 

Πξόγξακκα Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο, αιιά δελ αξθεί. Έλα αθόκε αδύλαην 

ζεκείν απνηειεί ην γεγνλόο όηη δελ αληηκεησπίδνληαη θάπνηεο θνξέο 

επαξθώο ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ηα 

νπνία ζα έρξεδαλ ηεο παξέκβαζεο Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ θαη Φπρνιόγσλ.  

Πξόθιεζε απνηειεί γηα ηνπο δηδάζθνληεο ε πξνζηαζία ησλ καζεηώλ από ηηο 

παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο, ρσξίο νη ηειεπηαίνη λα 

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

γεληθόηεξε αλεπάξθεηά ηνπο ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα (ιόγσ ειιείςεσλ από 

ηα πξνεγνύκελα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο)αλαγθάδεη ηνπο δηδάζθνληεο 

ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ύιεο θαη ησλ απαηηήζεώλ ηνπο. Απηή ε 

αλαγθαηόηεηα ιεηηνπξγεί, ελδερνκέλσο, σο αληηθίλεηξν γηα ηελ πξνζσπηθή 

ηνπο εμέιημε ζηνλ επηζηεκνληθό ηνκέα ηνπ θαζελόο. Δίλαη έληνλε θαη 

ζπρλή ε αίζζεζε ηεο απνγνήηεπζεο, όηαλ ν εθπαηδεπηηθόο αηζζάλεηαη 

"κόλνο" θαη αληηκέησπνο κε απμεκέλα πξνβιήκαηα, όηαλ ζπρλά παξά ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπ ε βειηίσζε είλαη αλύπαξθηε ή ειάρηζηε. Κάπνηε ληώζεη 

"αλεπαξθήο", δελ κπνξεί λα παξέρεη βνήζεηα ζε καζεηέο πνπ έρνπλ αλάγθε 

πέξαλ ησλ νξίσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπ έξγνπ. Απνπζηάδνπλ θαη νη ζεζκνί 

(Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί θαη Φπρνιόγνη) πνπ ζα επηηεινύζαλ ην έξγν απηό. 

Απαηηείηαη, επνκέλσο, εγξήγνξζε θαη ξεαιηζκόο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζνύλ παξόκνηα ζπλαηζζήκαηα, πνπ ζα κείσλαλ ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ 

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

δηεξεύλεζεο πεδίσλ ην ρνιείν καο ζα δηεξεπλήζεη ζπζηεκαηηθά ην 4ο θαη 

ην 5ο πεδία ΑΔΔ. 

 

 

 

Αηγάιεσ,22 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ 

 

Νηθόιανο Γηαλλνύθνο (ΠΔ03)  
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3. 

 

1ο  ΕΠΑΛ  Τμηττοφ 

 

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

 
 
 

Δεκζμβριοσ 2010 

Σαυτότητα του ςχολείου 

 

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 
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Σνκείο θαη εηδηθόηεηεο 

 

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 

7.  

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 Παπαζηξαηείηνπ «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 
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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.  

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. 

mailto:epal.ymittoy@gmail.com
mailto:epal.ymittoy@gmail.com
mailto:epal.ymittoy@gmail.com
mailto:epal.ymittoy@gmail.com
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4. Δπίζεο ζα γίλεη πξνζπάζεηα ζπλεξγαηηθήο δηακφξθσζεο θεηκέλσλ κε ηα εξγαιεία πνπ 

πξνζθέξεη ε πιαηθφξκα ηνπ gmail. 
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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). 
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Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ 
 σο πξνο ηνλ δείθηε:  

1 2 3 4 

   +  

 

 

 

 

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. 
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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 

δε πνιιά έξγα αλαθαίληζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ θαη εμνπιηζκνύ ησλ 

εξγαζηεξίσλ. 
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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 βαζκηδα εθπαηδεπζεο 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 ερεη θαη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα  γηαηί γηα ηελ  ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ζρνιείνπ καο απαηηνύληαη επηπιένλ  

“ηδηαίηεξα” πξνζόληα θαη εμεηδηθεπκέλεο επηκνξθώζεηο ώζηε λα επηηεπρζνύλ ζεηηθά 
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εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα. 

Δπίζεο ζηελ αξρή θάζε λέαο ρξνληάο παξνπζηάδνληαη ειιείςεηο εθπαηδεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ γηα ηελ θάιπςε ηνπ πξνγξακκαηνο( κεξηθέο απν ηηο νπνίεο δελ κπνξνύλ 

λα πξνγξακκαηηζηνύλ απν ην ηέινο ηηο πξνεγνύκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

  

 

 

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. 
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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 ρνιηθν Δξγαζηεξηαθό Κέληξν (ΔΚ) πνπ εμππεξεηεί 3 

ζρνιηθεο κνλάδεο, εηζη ππάξρνπλ εξγαζηήξηα ζην ζρνιείν καο πνπ εμππεξεηνύλ θαη 

ηνπο καζεηέο ηππ ΔΠΑΛ Καηζαξηλήο (πξσηλό) θαη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα γηα ηα νπνία 

νη δηθνί καο καζεηέο κεηαθηλνύληαη πξνο ην ΔΠΑΛ Καηζαξηαλήο, εηζη 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. 

 

 

 

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. 

 



64 

 

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 ζπγθεθξεκέλα 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 

  +   

 

 

 

ΣΟΜΔΑ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΜΔΩΝ KAI ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
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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 
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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. 

 

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. 
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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 

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 
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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   

 

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. 
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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 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. 
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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 ειεγρεηαη.  

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 
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εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο, ν απνηειεζκαηηθόο ζρεδηαζκόο ηεο δηδαζθαιίαο, απνηεινύλ, 

κεηαμύ άιισλ, ελδείμεηο πνηόηεηαο γηα ηελ εμέηαζε ηνπ δείθηε. 

 

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 

  +   
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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 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. 
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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: 

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.  
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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. 
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Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο 
πξνο ηνλ δείθηε:  

1 2 3 4 

   +  

 

 

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 



76 

 

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 

  +   

 

 

 

 

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: 
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Σάμε  Μ.Ο. 

Α 12 

Β 11 

Γ 12 

 

 Η επίδοςθ του μεγαλφτερου πλικουσ των μακθτϊν χαρακτθρίηεται ςχεδόν καλϊσ. 

 

 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%) 
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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 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 
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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 

   +  

 

 

 



80 

 

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 
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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. 

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 
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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. 

 

 

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.  
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4.  

 

ΕΠΑΛ  Αχαρνών 

 

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

 
 

  

Σαςηόηηηα ηος ζσολείος 

 

 

2ο ΕΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Πτολεμαΐδοσ & Νζηερ, Αχαρνζσ 

(τον ίδιο χϊρο ςτεγάηεται και το 5ο .Ε.Κ. Αχαρνών που παρζχει εργαςτθριακι υποςτιριξθ) 

 

 

Γενικά Υαπακηηπιζηικά Ανθπώπινος Γςναμικού 

Ακολουκεί λίςτα του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του ςχολείου: 

 

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

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

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

 

 

 

 

χετικά με το διοικθτικό προςωπικό, ςτο ςχολείο υπάρχει οργανικι κζςθ Γραμματζωσ (κενι λόγω 

απόςπαςθσ), κακαριςτισ και φφλακασ. 
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Γενικά Υαπακηηπιζηικά Μαθηηικού Γςναμικού 

 

  ΣΑΞΖ Α΄ ΣΑΞΖ Β΄ ΣΑΞΖ Γ΄ ΣΑΞΖ Γ΄ 

ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ 62 110 59 33 

ΑΡΗΘΜΟ ΣΜΖΜΑΣΩΝ 

ΑΝΑ ΣΑΞΖ 
2 2 Γελ / 5 Δηδ 2 Γελ / 4 Δηδ 2 Γελ / 4 Δηδ 

 

τθν Α’ Σάξη λειτουργοφν 2 τμιματα του Κφκλου Τπθρεςιϊν. 

 

τθ Β’ Σάξη λειτουργοφν 4 τομείσ  

1) Γεωπονίασ Σροφίμων και Περιβάλλοντοσ: 1 Σμιμα 
2) Οικονομίασ & Διοίκθςθσ: 2 Σμιματα 
3) Πλθροφορικισ: 1 Σμιμα 
4) Τγείασ – Πρόνοιασ: 1 Σμιμα 

Σα ανωτζρω τμιματα ςυγκροτοφν 2 τμιματα Γενικισ Παιδείασ. 

 

τθ Γ’ Σάξη λειτουργοφν 4 τομείσ με τισ κάτωκι ειδικότθτεσ: 

1) Γεωπονίασ Σροφίμων και Περιβάλλοντοσ, Ειδικότθτα φγχρονθ Επιχειρθματικι Γεωργία: 1 
Σμιμα 

2) Οικονομίασ & Διοίκθςθσ, Ειδικότθτα Τπαλλιλων Διοίκθςθσ & Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν: 1 
Σμιμα 

3) Πλθροφορικισ, Ειδικότθτα Τποςτιριξθσ υςτθμάτων και Εφαρμογζσ Δικτφων Η/Τ: 1 Σμιμα 
4) Τγείασ – Πρόνοιασ, Ειδικότθτα Βοθκϊν Βρεφονθπιοκόμων: 1 Σμιμα 

Σα ανωτζρω τμιματα ςυγκροτοφν 2 τμιματα Γενικισ Παιδείασ. 

 

τθ Δ’ Σάξη λειτουργοφν 4 τομείσ με τισ κάτωκι ειδικότθτεσ: 

1) Γεωπονίασ Σροφίμων και Περιβάλλοντοσ, Ειδικότθτα φγχρονθ Επιχειρθματικι Γεωργία: 1 
Σμιμα 

2) Οικονομίασ & Διοίκθςθσ, Ειδικότθτα Τπαλλιλων Διοίκθςθσ & Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν: 1 
Σμιμα 

3) Πλθροφορικισ, Ειδικότθτα Τποςτιριξθσ υςτθμάτων και Εφαρμογζσ Δικτφων Η/Τ: 1 Σμιμα 
4) Τγείασ – Πρόνοιασ, Ειδικότθτα Βοθκϊν Νοςθλευτϊν: 1 Σμιμα 

Σα ανωτζρω τμιματα ςυγκροτοφν 2 τμιματα Γενικισ Παιδείασ. 
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Κοινωνικά και Πολιηιζμικά Υαπακηηπιζηικά ηος Μαθηηικού Γςναμικού 

το ςχολείο φοιτοφν αποκλειςτικά εργαηόμενοι μακθτζσ. Η πλειονότθτά τουσ είναι ενιλικοι ενϊ 

ςθμαντικό ποςοςτό είναι παλιννοςτοφντεσ από χϊρεσ τθσ πρϊθν οβιετικισ Ζνωςθσ. Επίςθσ 

υπάρχουν αλλοδαποί μακθτζσ από τρίτεσ χϊρεσ και μικρόσ αρικμόσ μακθτϊν Ρομά. Σζλοσ ςτο 

ςχολείο φοιτοφν μακθτζσ και πζρα από τα διοικθτικά όρια του Διμου Αχαρνϊν, από όμορεσ ι 

απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. 

 

Κοινωνικό Πλαίζιο ηος σολείος 

Σο χολείο μετζχει ςε οργανωμζνα προγράμματα κοινωνικισ προςφοράσ, όπωσ: Ημζρεσ 

Αιμοδοςίασ, Περιβαλλοντικζσ δράςεισ ςε ςυνεργαςία με το Διμο Αχαρνϊν.  

Σο ςχολείο μασ επιςκζπτονται, λόγω των ενθλίκων μακθτϊν, βουλευτζσ του Ελλθνικοφ 

Κοινοβουλίου και πρόςφατα υποψιφιοι Δθμοτικοί φμβουλοι, ενϊ κάποιοι από τουσ μακθτζσ 

δραςτθριοποιοφνται ωσ υποψιφιοι βουλευτζσ, δθμοτικοί – νομαρχιακοί ςφμβουλοι. Σζλοσ, 

κακθγθτζσ από το ςχολείο ζχουν εκλεγεί ωσ Διμαρχοι και Αντιδιμαρχοι των τοπικϊν κοινωνιϊν. 

 

Α. Γιαδικαζίερ Αξιολόγηζηρ 

Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ ξεκίνθςε με τθν ενθμζρωςθ του υλλόγου των Διδαςκόντων από τον 

Διευκυντι του ςχολείου Ιςίδωρο Σουρκαντϊνθ και τθν παρουςίαςθ του ςχετικοφ υλικοφ το οποίο 

είχε αποςταλεί από το γραφείο των χολικϊν υμβοφλων τθν Σετάρτθ 13 Οκτωβρίου. 

τθ δεφτερθ ςυνεδρίαςθ, τθν Παραςκευι 19 Νοεμβρίου, του υλλόγου των Διδαςκόντων 

ορίςτθκε πρακτικογράφοσ θ εκπαιδευτικόσ  ………… …….. και ςυμφωνικθκε το χρονοδιάγραμμα για 

τθν ολοκλιρωςθ του Α’ ταδίου, μοιράςτθκαν τα ερωτθματολόγια ςτουσ κακθγθτζσ, ενϊ 

αποφαςίςτθκε να ςυμμετάςχουν και μακθτζσ. Επειδι δεν παρευρίςκονται όλοι οι διδάςκοντεσ 

κακθμερινά ςτο ςχολείο λόγω τθσ διάκεςθσ κάποιων από αυτϊν  και ςε άλλα ςχολεία, 

αποφαςίςτθκε ο φλλογοσ να  δράςει αρχικά ςαν μία ομάδα.  

τθ τρίτθ ςυνεδρίαςθ ςτισ 18 Ιανουαρίου ζγινε διαβοφλευςθ και ςυλλογι των ςυμπλθρωμζνων 

ερωτθματολογίων ενϊ ορίςτθκε θ ομάδα ………………….., ………………… για να  αςχολθκοφν με τθν 

καταχϊρθςθ και τθν επεξεργαςία των ερωτθματολογίων , ϊςτε να αναλυκοφν ςε επόμενεσ 

ςυνεδριάςεισ και από ζγγραφα, πρακτικά, αρχεία και ςτοιχεία τθσ ςχολικισ επιτροπισ να δοκεί θ 

πραγματικι εικόνα του ςχολείου προσ τον ςφλλογο, για τθν τελικι εκτίμθςθ κάκε τομζα . 

τθ τζταρτθ ςυνεδρίαςθ ςτισ 20 Ιανουαρίου παρουςιάςτθκαν τα ποςοτικά αποτελζςματα των 

ερωτθματολογίων και ζγινε ςχετικι διαβοφλευςθ. Κατατζκθκαν επίςθσ οι απόψεισ και 

ςυμφωνικθκε θ ςυςτθματικι μελζτθ των δφο τομζων που κα αςχολθκεί ο ςφλλογοσ ςτθν επόμενθ 

ςυνεδρία. Ορίςκθκαν δφο επιτροπζσ, ωσ εξισ:  

1) Για τον τομζα Κλίμα Και χζςεισ το χολείο οι: ………………………….. 
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2) Για τον τομζα Οργάνωςη τησ Σάξησ οι: ……………………………………………. 
 

τθ πζμπτθ ςυνεδρίαςθ ςτισ 24 Ιανουαρίου κατατζκθκαν ςτοιχεία από πθγζσ που 

χρθςιμοποίθςε θ 1θ ομάδα. Ακολοφκθςε διαβοφλευςθ και ανάλυςθ των αποτελεςμάτων για τον 1ο 

Σομζα  Κλίμα Και χζςεισ το χολείο ενϊ αναλφκθκαν τα ςτοιχεία που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν 

ζκκεςθ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του τομζα. 

τθν ζκτθ ςυνεδρίαςθ ςτισ 27 Ιανουαρίου κατατζκθκαν ςτοιχεία από πθγζσ που χρθςιμοποίθςε 

θ 2θ ομάδα. Ακολοφκθςε διαβοφλευςθ και ανάλυςθ των αποτελεςμάτων για τον 2ο Σομζα  

Οργάνωςη τησ Σάξησ ενϊ αναλφκθκαν τα ςτοιχεία που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν ζκκεςθ 

ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του τομζα. 

Σζλοσ ςτθ τελευταία ζβδομθ ςυνεδρίαςθ ςτισ 31 Ιανουαρίου ο φλλογοσ Διδαςκόντων 

αποδζχκθκε τισ απόψεισ που είχαν καταγραφεί ςτθν Ζκκεςθ Γενικισ Εκτίμθςθσ τθσ Εικόνασ του 

χολείου κακϊσ και τισ εκκζςεισ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ των τομζων που είχαν επιλεγεί.. 
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Β. Φύλλο Γενικήρ Δκηίμηζηρ ηηρ Δικόναρ ηος σολείος 

 

1ο ΠΔΓΗΟ: ΜΔΑ – ΠΟΡΟΗ – ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

ΣΟΜΔΑ: ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.1. Υώποι ηος σολείος 

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

ηον δείκηη: 

Διαπιςτϊνεται θ – ςε πολφ καλό βακμό – επάρκεια, καταλλθλότθτα και αςφάλεια των 

υπαρχόντων χϊρων του ςχολείου και κυρίωσ των εξωτερικϊν χωρίσ ωςτόςο να υςτεροφν ςθμαντικά 

και οι εςωτερικοί. ε καλό επίπεδο θ επάρκεια και καταλλθλότθτα των ειδικϊν αικουςϊν και των 

αικουςϊν δραςτθριοτιτων ,όπωσ εργαςτιρια φυςικισ και χθμείασ, αίκουςα θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν και θ αίκουςα προβολϊν κρίνεται επαρκισ υποδομι. Επίςθσ κρίνεται επαρκισ και θ 

υποδομι για άτομα με κινθτικά προβλιματα. Οι χϊροι διοίκθςθσ του ςχολείου, γραφείο διευκυντι, 

υποδιευκυντι, γραφείο γραμματζωσ, γραφείο οικονομικϊν ςτοιχείων και αρχείων, γραφείο 

αρχείων μακθτϊν και αρχείο μακθτϊν από κατϊτερεσ και μζςεσ ςχολζσ του Διμου Αχαρνϊν ,πρϊθν 

ΣΕ και ΣΕΕ κακϊσ και θ αίκουςα με τα γραφεία των κακθγθτϊν κεωροφνται επαρκείσ. Η νζα 

καταςκευι του κτιρίου  , περίπου ζντεκα ετϊν ,οι άμεςεσ επιςκευζσ ςε ςυνεργαςία με το πρωινό 

ςυςτεγαηόμενο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αχαρνϊν , θ ςυνεργαςία του Διμου Αχαρνϊν με τθν αποςτολι ειδικϊν 

τεχνιτϊν και ςχολικϊν φυλάκων αποτελεί εγγφθςθ για τθν λειτουργικι κατάςταςθ του ςχολείου. Ο 

ςχεδιαςμόσ του κτιρίου , με πολλοφσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ ( αποκικεσ  βιβλίων ,χϊροι υλικϊν 

κακαριότθτασ, χϊροι φφλαξθσ παλαιοφ υλικοφ, χϊροσ άμεςθσ ιατρικισ φροντίδασ, ειδικόσ χϊροσ 

για το κυλικείο,οι πολλοί ςτεγαςμζνοι εξωτερικοί αςφαλείσ χϊροι –καταςκευζσ από μπετόν-,οι 

πλατιοί και μεγάλοι διάδρομοι ζξω από τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ ,ο πολφ μεγάλοσ εςωτερικόσ 

χϊροσ ςυγκζντρωςθσ και παραμονισ ςτα διαλείμματα, ο χϊροσ του κεάτρου ,θ τεράςτια αίκουςα 

πολλαπλϊν χριςεων που χρθςιμοποιείται και ωσ κλειςτό γυμναςτιριο, το εξωτερικό γυμναςτιριο 

με γιπεδα μπάςκετ και βόλεϊ),ο ςτακερόσ προαφλιοσ εξωτερικόσ φωτιςμόσ και ο φωτιςμόσ 

εγκατάλειψθσ του κτιρίου ςε περίπτωςθ εκτάκτων αναγκϊν ςυνκζτουν  ολόκλθρθ τθν υποςτιριξθ 

για τισ ανάγκεσ τθσ εκπαιδευτικισ και μακθτικισ κοινότθτασ. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 4 

 

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.2. Δξοπλιζμόρ και Γιαθέζιμα Μέζα ηος σολείος 

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

ηον δείκηη: 

Ικανοποιθτικι επάρκεια του εξοπλιςμοφ και των διακζςιμων μζςων του ςχολείου για τθν 

εφαρμογι του ςχολικοφ προγράμματοσ. Σο ςχολείο διακζτει εργαςτιρια Η/Τ, Φυςικισ/Χθμείασ 

κακϊσ και αίκουςα βιβλιοκικθσ και προβολϊν. Διακζτει θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ για ιδιαίτερεσ 

διοικθτικζσ αρμοδιότθτεσ των εκπαιδευτικϊν αλλά και για το διδακτικό τουσ ζργο. Οι υπολογιςτζσ 

είναι ςε ςφνδεςθ με το διαδίκτυο και εργάηονται ωσ δίκτυο. Διακζτουν προςωπικοφσ εκτυπωτζσ 
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αλλά μποροφν να εκτυπϊςουν ςε κεντρικό εκτυπωτι για τθν αποςτολι βεβαιϊςεων ςπουδϊν, 

πτυχίων κλπ ςτο γραφείο τθσ κζςεωσ τθσ γραμματζωσ. Λειτουργοφν και ςυντθροφνται δφο μεγάλα 

φωτοτυπικά μθχανιματα για τισ ανάγκεσ τθσ διδακτικισ και εξεταςτικισ λειτουργίασ του ςχολείου 

και δφο τθλεφωνικζσ γραμμζσ με φαξ αλλά με μόνιμθ φραγι ςτισ κλιςεισ κινθτισ τθλεφωνίασ για 

περιςτολι δαπανϊν. Επίςθσ υπάρχει μόνιμθ εγκατάςταςθ ιχου ςτο χϊρο του κεάτρου για κάκε 

εκδιλωςθ του ςχολείου. Για μεγαλφτερεσ εκδθλϊςεισ χρθςιμοποιείται θ αίκουςα πολλαπλϊν 

χριςεων που διακζτει και αυτι ςφςτθμα ιχου ,από πρωτοβουλίεσ του ςυςτεγαηόμενου 1ου ΕΠΑ.Λ 

Αχαρνϊν. Σα διακζςιμα μζςα όπωσ βίντεο, προβολζασ, τθλεοράςεισ κλπ. βρίςκονται ςτουσ χϊρουσ 

προβολϊν.   

   Σα εργαςτθριακά μακιματα του ςχολείου (περίπου 50% των διδακτικϊν ωρϊν) διδάςκονται 

ςτο 5ο ΕΚ Ανατολικισ Αττικισ το οποίο διακζτει ςφγχρονο εργαςτθριακό εξοπλιςμό. Παρατθροφμε 

ότι ο εξοπλιςμόσ γενικά των εργαςτθρίων απαιτεί διαρκι ανανζωςθ λόγω των νζων τεχνολογιϊν και 

ωσ εκ τοφτου θ ςυντιρθςθ και θ αγορά νζου υλικοφ αποτελεί ςτόχο ςε εξζλιξθ. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

 

ΣΟΜΔΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.3. Οικονομικοί Πόποι ηος σολείος 

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

ηον δείκηη: 

Οι οικονομικοί πόροι για τθν υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ ζργου κρίνονται επαρκείσ, με τθν 

κατάλλθλθ διαχείριςθ. Η 57θ χολικι Επιτροπι του Διμου Αχαρνϊν με πρόεδρο τθν κ. Αβραμίδου 

Άντηελα ,οικονομολόγο και τον κ. Καςςαβό Γιάννθ μζλοσ του Δ.. του Διμου Αχαρνϊν, ωσ μζλοσ 

προτρζπουν ςτθν ορκολογικι διαχείριςθ των πόρων για τα πάγια λειτουργικά ζξοδα και για τθν 

αγορά και ςυντιρθςθ υλικϊν. Η ςυνειςφορά τθσ 43θσ  χολικισ Επιτροπισ για τισ ανάγκεσ 

ςυντιρθςθσ του κτιρίου λόγω τθσ ςυςτζγαςθσ με το 1ο ΕΠΑ.Λ. Αχαρνϊν, αφινει αδιάκετουσ πόρουσ 

για κάλυψθ αναγκϊν ςε εξοπλιςμό και για τθν ορκι ςυντιρθςι τουσ. Ζτςι τα αναλϊςιμα όπωσ το 

χαρτί θ τα μελάνια των μζςων διατίκενται περιςςότερο. Οι πόροι προζρχονται από τθν κατανομι  

τθσ Επιτροπισ Παιδείασ του Διμου, από τα ζςοδα μίςκωςθσ του κυλικείου και από τθν καταβολι 

του ΟΚ για τον κακαριςμό του ςχολείου.  

Ικανοποιθτικοί όλοι οι δείκτεσ των διακζςιμων πόρων του ςχολείου και ιδιαίτερα οι 

οικονομικοί πόροι για ανάπτυξθ ενιςχυτικϊν και υποςτθρικτικϊν ενεργειϊν. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

 

ΣΟΜΔΑ: ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.4. Γιδακηικό Πποζωπικό ηος σολείος 

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

ηον δείκηη: 

ε πολφ καλό βακμό θ αντιςτοιχία επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ των 

εκπαιδευτικϊν και απαιτιςεων του Προγράμματοσ πουδϊν. Οι τυχόν κενζσ κζςεισ εκπαιδευτικϊν 
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καλφπτονται ζγκαιρα ςε ςυνεργαςία με το προϊςτάμενο Γραφείο Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ .   

Μζτριο ζωσ καλό το επίπεδο ςυνεργαςίασ εκπαιδευτικϊν και εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν του 

ΤΠΔΒΜΘ ενϊ δεν λειτουργεί ο κεςμόσ τθσ ειδικισ – πρόςκετθσ διδαςκαλίασ. Οριςμζνοι εκ των 

εκπαιδευτικϊν του ςχολείου ςυμμετζχουν ενεργά ςε καινοτόμεσ δράςεισ και προγράμματα. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

 

 

2ο ΠΔΓΗΟ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΣΟΜΔΑ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.1. Γιαμόπθωζη και Δθαπμογή ηος σολικού Ππογπάμμαηορ 

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

ηον δείκηη: 

ε πολφ μεγάλο βακμό το ωρολόγιο πρόγραμμα τθρείται με αποτελεςματικό τρόπο και ςε 

μεγάλο βακμό θ διαμόρφωςι του διζπεται από παιδαγωγικζσ αρχζσ λαμβάνοντασ υπ’ όψθ τισ 

ιδιαιτερότθτεσ και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν.  

Τπάρχει ςυνεργαςία των γονζων με τον διευκυντι και τουσ κακθγθτζσ του ςχολείου χωρίσ να 

ζχει οριςτεί ςφλλογοσ Γονζων – Κθδεμόνων λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ του ςχολείου ωσ Εςπερινό με 

μεγάλο ποςοςτό ενθλίκων μακθτϊν. το ςχολείο διεξάγεται ικανόσ αρικμόσ προαιρετικϊν 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων (π.χ. Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Αγωγι Τγείασ, Αγωγι 

ταδιοδρομίασ κλπ.). 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

 

ΣΟΜΔΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.2. ςνηονιζμόρ σολικήρ Εωήρ. 

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

ηον δείκηη: 

Μζτριοσ ζωσ καλόσ εμφανίηεται ο τρόποσ με τον οποίο διεξάγεται θ ςυηιτθςθ κατά τισ 

ςυνεδριάςεισ του υλλόγου Διδαςκόντων όπωσ και οι ςτόχοι – προτεραιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ. Οι 

αλλαγζσ ςτισ εργαςίεσ με τθν προςκικθ νζων κακθκόντων όπωσ είναι ο ΕΠΑΦΟ και άλλεσ μορφζσ 

θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ επιβάλλει τθν εξάςκθςθ περιςςότερων ςυναδζλφων ςτα κζματα 

αυτά. Σο ςχολείο παρακολουκεί κάκε διαδικαςία με ςκοπό τθν επικοινωνία και τθ ςυλλογικότθτα 

των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

Ο βακμόσ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των ςυναδζλφων είναι ουςιαςτικόσ ςε μεγάλο βακμό ενϊ  

θ αξιοποίθςθ τουσ γίνεται ςε καλό βακμό ςφμφωνα με τισ δεξιότθτεσ και τισ εμπειρίεσ τουσ. Η 

κατανομι των αρμοδιοτιτων ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου κρίνεται δίκαιθ. 
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Η ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτθ διαδικαςία λιψθσ των αποφάςεων που αφοροφν τθ 

λειτουργία του ςχολείου κρίνεται ικανοποιθτικι. Πολφ καλόσ και ο βακμόσ ςυμμετοχισ των 

μακθτϊν ςτθν ανωτζρω διαδικαςία. 

 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

 

ΣΟΜΔΑ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΜΔΩΝ ΚΑΗ ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.3. Γιασείπιζη και Αξιοποίηζη ηων Μέζων και ηων Πόπων 

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

ηον δείκηη: 

Διαπιςτϊνεται ευκολία πρόςβαςθσ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςτα διακζςιμα μζςα του 

ςχολείου κακϊσ και θ διεφκυνςθ ενκαρρφνει τθν αξιοποίθςθ αυτϊν των υποδομϊν. θμειϊνεται 

ότι οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν ςυχνά και με δικι τουσ πρωτοβουλία τα διακζςιμα μζςα του 

ςχολείου. 

Ο φλλογοσ Διδαςκόντων εκφράηει γνϊμθ για τθ διαχείριςθ των πόρων του ςχολείου. 

Πολφ καλι κρίνεται θ ςυνεργαςία με τθν χολικι Επιτροπι ςτθν κατανομι και διαχείριςθ των 

πόρων αλλά και ςτθν ικανοποίθςθ αιτθμάτων του ςχολείου. 

Ο Διμοσ Αχαρνϊν ςυνεργάηεται αποτελεςματικά με το ςχολείο ςτθν αξιοποίθςθ υποδομϊν και 

μζςων του ςχολείου πραγματοποιϊντασ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ και ομιλίεσ δθμοτικϊν 

ςυμβοφλων ςε χϊρουσ του ςχολείου. 

Σο ςχολείο ζχει υποβάλει αίτθςθ για τθν ζνταξι του ςε πρόγραμμα για τθν τοποκζτθςθ 

φωτοβολταϊκϊν γεννθτριϊν ςτθν ταράτςα του κτιρίου που ςτεγάηεται για τθν μείωςθ του κόςτουσ 

τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Επίςθσ με πρακτικό επιτροπισ από κακθγθτζσ ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα 

επαναχρθςιμοποίθςθσ των ςχολικϊν βιβλίων. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 4 

 

 

3ο ΠΔΓΗΟ : ΚΛΗΜΑ ΚΑΗ ΥΔΔΗ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΣΟΜΔΑ: ΚΛΗΜΑ ΚΑΗ ΥΔΔΗ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.1. σέζειρ μεηαξύ ηων Δκπαιδεςηικών 

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

ηον δείκηη: 

ε καλό ζωσ πολφ καλό επίπεδο θ δθμιουργικι ςυνεργαςία και θ ποιότθτα επικοινωνίασ 

μεταξφ εκπαιδευτικϊν του ςχολείου ςε κζματα παιδαγωγικά – διδακτικά και με μεγάλο βακμό 

αλλθλεγγφθσ μεταξφ τουσ.  
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Καλλιεργείται το επίπεδο ςυλλογικότθτασ και δθμοκρατικότθτασ ςτισ ςυνεδριάςεισ του 

υλλόγου Διδαςκόντων κακϊσ και θ ενκάρρυνςθ τθσ διεφκυνςθσ για πρωτοβουλίεσ ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ. Διαπιςτϊνεται θ μθ ςυμμετοχι του ςχολείου ςε μεγάλα προγράμματα ,όπωσ 

Davinci , twin κλπ. Ο διευκυντισ ηιτθςε τθν ζμπρακτθ ςυμμετοχι όλων με αφιζρωςθ προςωπικοφ 

χρόνου για κάκε είδουσ πρωτοβουλία. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.2. σέζειρ μεηαξύ Δκπαιδεςηικών - Μαθηηών και μεηαξύ ηων Μαθηηών 

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

ηον δείκηη: 

Πολφ καλι διαχείριςθ των προβλθμάτων πεικαρχίασ ςτο χϊρο του ςχολείου κακϊσ επίςθσ και 

θ ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν για τθ διευκζτθςθ προβλθμάτων όταν αυτά προκφπτουν. 

Καλι ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ για τθν οργάνωςθ διαφόρων εκδθλϊςεων και δραςτθριοτιτων 

και χωρίσ ιδιαίτερα προβλιματα θ ςυμπεριφορά των μακθτϊν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του 

ςχολικοφ περιβάλλοντοσ. Ο ζλεγχοσ των καπνιηόντων μακθτϊν αποτελεί μόνιμο πρόβλθμα για τουσ 

εφθμερεφοντεσ κακθγθτζσ. 

Οι μακθτζσ κατανοοφν το καλό κλίμα επικοινωνίασ με τουσ κακθγθτζσ τουσ και με τισ 

υπόλοιπεσ ρυκμιςτικζσ πρακτικζσ που διζπουν τθν ςχολικι ηωι και δεν πρότειναν ωσ μζςο 

επικοινωνίασ τθν κατάλθψθ του ςχολείου. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.3. σέζειρ μεηαξύ σολείος - Γονέων 

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

ηον δείκηη: 

Οι εκπαιδευτικοί πιςτεφουν ότι ζχουν μια καλι εικόνα ςχετικά με τον τρόπο που οι μακθτζσ 

εργάηονται ςτο ςπίτι, ωςτόςο ςε ικανοποιθτικό επίπεδο κινοφνται και οι ςχζςεισ μεταξφ 

εκπαιδευτικϊν και γονζων των ανθλίκων μακθτϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων και των γονζων 

ανθλίκων αλλοδαπϊν μακθτϊν) τόςο ςτο κζμα τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου όςο και ςτο 

κζμα τθσ ςυνεργαςίασ τουσ ςε πρωτοβουλίεσ ι δραςτθριότθτεσ. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.4. σέζειρ μεηαξύ σολείος - Φοπέων 

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

ηον δείκηη: 

Μζτρια ζωσ καλι θ αξιοποίθςθ από το ςχολείο των υφιςτάμενων φορζων υποςτιριξθσ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου κακϊσ και θ υποςτιριξθ επαφϊν με κοινωνικοφσ ,επιςτθμονικοφσ ι άλλουσ 

φορείσ. Μζτρια θ ςυνεργαςία με άλλα ςχολεία προζλευςθσ ι υποδοχισ των μακθτϊν προκειμζνου 
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να διευκολυνκεί θ προςαρμογι τουσ και να υποβοθκθκεί το εκπαιδευτικό ζργο, κακϊσ οι τίτλοι 

ειςόδου των μακθτϊν είναι από Γυμνάςια ι Λφκεια τθσ θμεδαπισ αλλά και του εξωτερικοφ. 

Αξιοπρόςεκτο επίςθσ είναι το γεγονόσ ότι το ςχολείο υποδζχεται ςε ποςοςτό 15% περίπου 

μακθτζσ μετεγγραφόμενουσ όχι μόνο από τα ςχολεία όμορων διμων αλλά από όλθ τθν Περιφζρεια 

Αττικισ. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

 

 

4ο ΠΔΓΗΟ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

ΣΟΜΔΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.1. Ανάπηςξη ηόσων ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 

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

ηον δείκηη: 

ε πολφ καλό επίπεδο ο τρόποσ και ο ρυκμόσ κάλυψθσ τθσ διδακτζασ φλθσ κακϊσ και θ 

ςαφινεια του προγράμματοσ  ςπουδϊν, όπωσ αυτό δθλϊνεται από τα ζγγραφα παρακολοφκθςθσ 

φλθσ ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Ε.Ε. Ανατολικισ Αττικισ αλλά και από το ενδιαφζρον των 

εκπαιδευτικϊν να ενθμερϊνονται από τισ οδθγίεσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων του ΕΠΑ.Λ. Ωσ 

μζτρια κρίνεται  θ οργάνωςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν και θ ευελιξία που αυτό παρζχει ςτουσ 

διδάςκοντεσ και προβλθματικι θ ςτιριξθ που τουσ παρζχουν τα βιβλία του εκπαιδευτικοφ. Πολλζσ 

φορζσ όμωσ οι εκπαιδευτικοί δίνουν ζμφαςθ ςε κζματα που αφοροφν τθν αγορά εργαςίασ ςτα 

πλαίςια ςυγκεκριμζνων μακθμάτων χωρίσ να παραλείπουν τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα 

ςπουδϊν. 

 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη:3 

 

ΣΟΜΔΑ: ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.2. Ανάπηςξη και Δθαπμογή Γιδακηικών Ππακηικών 

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

ηον δείκηη:  

ε μεγάλο βακμό χρθςιμοποιείται ποικιλία διδακτικϊν μεκόδων ανάλογα με τθν εκπαιδευτικι 

περίςταςθ και ανατίκενται  εργαςίεσ ςτουσ μακθτζσ ςφμφωνα με τισ δυςκολίεσ και τισ δυνατότθτζσ 

τουσ. ε μικρότερο βακμό χρθςιμοποιείται ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ θ ανάκεςθ ςυνκετικϊν-

ερευνθτικϊν  εργαςιϊν που αφορά κζματα γενικισ παιδείασ με δεδομζνο το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ 

του ςχολείου είναι εργαηόμενοι. Όπωσ ζχει προαναφερκεί, περίπου το 50% των διδακτικϊν ωρϊν 

αφοροφν εργαςτθριακά μακιματα που διδάςκουν κακθγθτζσ τθσ ςχολικισ μασ μονάδοσ ςτο 5ο ΕΚ 

Ανατολικισ Αττικισ. Κατά τισ εργαςτθριακζσ ϊρεσ ανατίκενται ςτουσ μακθτζσ ατομικζσ και ομαδικζσ 

εργαςίεσ από τισ οποίεσ προκφπτει και θ ςχετικι βακμολογία για τθν γενικι αξιολόγθςι τουσ. 

Επίςθσ θ αίκουςα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν γίνεται προςπάκεια να δίνεται για χριςθ εκτόσ των 
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κακθγθτϊν τθσ πλθροφορικισ και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που μποροφν να εφαρμόηουν διδακτικζσ 

μεκόδουσ με θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

  

ΣΟΜΔΑ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΣΑΞΖ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.3. Ανάπηςξη και Δθαπμογή Παιδαγωγικών Ππακηικών και Ππακηικών 

Αξιολόγηζηρ ηων Μαθηηών 

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

ηο δείκηη: 

Η φροντίδα των διδαςκόντων για τθν οργάνωςθ τθσ παιδαγωγικισ επικοινωνίασ με τουσ 

μακθτζσ εκτιμάται ομοφϊνωσ ωσ πολφ ικανοποιθτικι , όπωσ και θ ενθμζρωςθ των μακθτϊν ςχετικά 

με τα πλαίςια λειτουργίασ τθσ τάξθσ. ε ικανοποιθτικό επίπεδο εμφανίηονται  οι τρόποι 

ςυςτθματικισ καταγραφισ των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ   των μακθτϊν, θ ποικιλία των 

οργανωτικϊν ςχθμάτων εντόσ τθσ τάξθσ, θ ποικιλία και ο ςυνδυαςμόσ μεκόδων για τθν αξιολόγθςθ, 

όπωσ και οι εξατομικευμζνεσ δράςεισ με βάςθ τθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν, θ πρόκυμθ 

ανταπόκριςι τουσ ςτισ εργαςίεσ κακϊσ και θ ςυμμετοχι τουσ ςε ςυλλογικζσ εργαςίεσ ι ομαδικζσ 

δράςεισ. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη:3 

 

ΣΟΜΔΑ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.4. Ανάπηςξη και Δθαπμογή Δκπαιδεςηικών Γπαζηηπιοηήηων και 

Παπεμβάζεων 

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

ηον δείκηη: 

ε καλό επίπεδο θ επιδίωξθ-πραγματοποίθςθ επιςκζψεων των μακθτϊν ςε τόπουσ 

επιςτθμονικοφ ι πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ όπωσ και θ υποςτιριξθ και ενίςχυςθ των 

πρωτοβουλιϊν τουσ. ε μζτριο επίπεδο οι πρωτοβουλίεσ για ςυμμετοχι ςε μακθτικοφσ 

διαγωνιςμοφσ, για τθ διεξαγωγι ομιλιϊν και διαλζξεων ενϊ λόγω τθσ θλικίασ των μακθτϊν δεν 

υπάρχει ςυμμετοχι ςε ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ, υπάρχουν όμωσ μεταξφ των μακθτϊν κατά καιροφσ 

διακεκριμζνοι ακλθτζσ τθσ εκνικισ ομάδασ και διαφόρων ςωματείων και εφαρμόηονται τα ςχετικά. 

Τπάρχει ςυμμετοχι του ςχολείου ςε προαιρετικά προγράμματα του Διμου θ τθσ Διεφκυνςθσ 

Δευτεροβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ Αν. Αττικισ για κζματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, προγράμματα 

ΗΡΩΝ κλπ. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

 

ΣΟΜΔΑ: ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.5.: Τποζηήπιξη ηηρ Δπιζηημονικήρ-Παιδαγωγικήρ Καηάπηιζηρ και 

Δξέλιξηρ ηων Δκπαιδεςηικών 
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Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική κπίζη) ωρ ππορ 

ηον δείκηη: 

Ικανοποιθτικό το ενδιαφζρον ςυμμετοχισ των εκπαιδευτικϊν ςε επιμορφωτικά προγράμματα 

και ικανοποιθτικι  θ πραγματοποίθςθ ενδοςχολικϊν επιμορφϊςεων από εκπαιδευτικοφσ του 

ςχολείου ι άλλων ςχολείων ςε κζματα τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ. Τπάρχει ενδιαφζρον 

ςυμμετοχισ  ςε Επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

 

 

5ο ΠΔΓΗΟ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΣΟΜΔΑ: ΦΟΗΣΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΡΟΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.1. Παπακολούθηζη ηηρ Φοίηηζηρ και ηηρ σολικήρ Γιαπποήρ 

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

ηον δείκηη: 

ε καλό βακμό ανεπτυγμζνθ θ διαδικαςία για τθν παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν 

κακϊσ και θ γνϊςθ του ςχολείου για τισ απουςίεσ μακθτϊν και τουσ λόγουσ που οφείλονται αυτζσ.  

Η διακοπι τθσ λειτουργίασ του προγράμματοσ Πρόςκετθσ Διδακτικισ τιριξθσ πικανόν να είναι 

ζνασ λόγοσ διακοπισ τθσ φοίτθςθσ μακθτϊν οι οποίοι αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ, ειδικά ςτα 

μακιματα γενικισ παιδείασ. Η διοργάνωςθ προαιρετικϊν μακθμάτων (π.χ. Θεατρικι Παιδεία, 

Θζματα Αγωγισ και Τγείασ, κλπ.) με τθν ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν εξαςφαλίηει τθν παραμονι 

τουσ ςτο ςχολείο και αυξάνει το ενδιαφζρον των υπολοίπων μακθτϊν για τθν παρακολοφκθςθ του 

ζργου των ςυμμακθτϊν τουσ. 

Περίπου το 15% των μακθτϊν ιρκαν ςτο ςχολείο μασ με μετεγγραφι από ςχολεία όμορων 

Διμων αλλά και από απομακρυςμζνεσ περιοχζσ τθσ βόρειασ Αττικισ, ενϊ εκτιμάται ότι λιγότερο 

από 2% των μακθτϊν μετεγγράφθκαν ςε άλλα ςχολεία. Όςον αφορά τθν διαρροι που εμφανίηεται 

ςε αλλοδαποφσ μακθτζσ, ςε όςουσ γράφτθκαν ϊςτε να εξαςφαλίςουν άδεια παραμονισ ςτθν χϊρα 

θ διεφκυνςθ του ςχολείου τουσ προτρζπει να φοιτοφν κανονικά γιατί διαφορετικά δεν κα 

παρζχονται ςχετικζσ βεβαιϊςεισ. Η ςυνεργαςία του ςχολείου με το τμιμα αιμοδοςίασ του Λαϊκοφ 

Νοςοκομείου δφο φορζσ το ςχολικό ζτοσ δίνει τθν δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ μασ, όταν δίνουν 

αίμα, να δικαιολογιςουν και αναδρομικά ςτο τετράμθνο 15 απουςίεσ. (Σο ωρολόγιο πρόγραμμα 

ζχει πζντε ϊρεσ.) Σοφτο γιατί πολλοί μακθτζσ είναι οικογενειάρχεσ, επαγγελματίεσ και δεν μποροφν 

να δικαιολογιςουν  ζκτακτεσ απουςίεσ. 

 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 3 

 

ΣΟΜΔΑ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.2. Δπίδοζη και Ππόοδορ ηων Μαθηηών 
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Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη αξιολογική κπίζη) ωρ ππορ 

ηον δείκηη: 

Επίδοςθ και πρόοδοσ των μακθτϊν μεταξφ μετρίου και καλοφ αλλά πάντωσ με φπαρξθ 

προόδου ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα μακθςιακά επιτεφγματά τουσ. Μεγάλο ποςοςτό επιτυχίασ 

ςτισ εξετάςεισ για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (πζτυχε το 95% των υποψθφίων). Σο ςχολείο πάντα 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθν εκπαιδευτικι ενίςχυςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν του όπωσ 

εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε βιομθχανίεσ και χϊρουσ εργαςίασ κάκε τομζα, ςτα πλαίςια των 

ςχολικϊν δραςτθριοτιτων και προγραμμάτων διαφόρων φορζων. Επίςθσ ο κεςμόσ τθσ πρόςκετθσ 

διδακτικισ ςτιριξθσ κάλυπτε ςε μεγάλο βακμό τθν ενίςχυςθ τθσ μάκθςθσ και τθν βελτίωςθ των 

επιδόςεων ειδικϊν περιπτϊςεων μακθτϊν. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 4 

 

ΣΟΜΔΑ: ΑΣΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ 

Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.3. Δνιζσςηικέρ, Τποζηηπικηικέρ και Ανηιζηαθμιζηικέρ 

Παπεμβάζειρ 

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

ηον δείκηη: 

Εκτιμάται ωσ καλι θ κοινωνικότθτα μεταξφ των μακθτϊν και κυρίωσ θ αποδοχι μεταξφ τουσ 

ανεξάρτθτα από φυλετικά ι άλλα χαρακτθριςτικά. Σο ίδιο και θ ομαδικότθτά τουσ χωρίσ να 

χωρίηονται ςε αντιμαχόμενεσ ομάδεσ. Σο ςχολείο κεωρείται ότι ενεργεί ςτθν ανάπτυξθ 

πρωτοβουλιϊν και δράςεων για τθ γενικότερθ πολιτικι ςυγκρότθςθ των μακθτϊν, τόςο για τθν 

άςκθςθ δικαιωμάτων όςο και για τθν ανάλθψθ των ευκυνϊν τουσ ωσ ενεργοί πολίτεσ, ζχοντασ 

παρουςιάςει βουλευτζσ και δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ όλων των παρατάξεων, με τθ ςυμμετοχι του 

ςτο πρόγραμμα τθσ βουλισ των εφιβων, ςτο πρόγραμμα Ευριδίκθ για τθν ανάδειξθ των 

επιτυχθμζνων γυναικϊν ςε κάκε τομζα, ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα Οικολογικό Αποτφπωμα του 

διμου Αχαρνϊν ςυμμετοχι ςε προγράμματα ςχολικοφ επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ 

,προγραμματιςμζνεσ επιςκζψεισ ςε επιχειριςεισ τθσ περιφζρειασ του Διμου θ ευρφτερα, ανά τομζα 

ςπουδϊν κλπ. 

Σο ςχολείο ζγκαιρα και ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ εφαρμόηει τισ διαδικαςίεσ που 

αφοροφν τισ εκλογζσ των πενταμελϊν ςυμβουλίων και του δεκαπενταμελοφσ μακθτικοφ 

ςυντονιςτικοφ οργάνου. Η διεφκυνςθ επικοινωνεί από τθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ με τα 

κεςμοκετθμζνα όργανα τθσ μακθτικισ κοινότθτασ. 

Πολφ ςθμαντικόσ ο ρόλοσ του ςχολείου ςτθν ενκάρρυνςθ και ενίςχυςθ μακθτϊν του – 

ανεξάρτθτα από τθν θλικία τουσ – για τθν είςοδό τουσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον δείκηη: 4 

 

Γ. Κύπια Αποηελέζμαηα ηηρ Αξιολόγηζηρ 

Από τθν ζκκεςθ γίνονται αντιλθπτά  άμεςα τα ςθμεία υπεροχισ του ςχολείου. 
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Οι Χϊροι του χολείου, θ Διαχείριςθ και Αξιοποίθςθ των Μζςων και των Πόρων, θ Επίδοςθ και 

θ Πρόοδοσ των μακθτϊν κακϊσ  οι Ενιςχυτικζσ , Τποςτθρικτικζσ και Αντιςτακμιςτικζσ Παρεμβάςεισ 

που βακμολογικθκαν με τζςςερα (4) ζπειτα από διαλογικι ςυηιτθςθ.  

 Θα ιταν άδικο ςε ζνα μοντζρνο κτίριο που ςε ζνα χϊρο 12 ςτρεμμάτων με δφο 

ςυςτεγαηόμενα ςχολεία (και το 5ο ΕΚ Αν. Αττικισ βρίςκεται ςτον ίδιο χϊρο αλλά χωροταξικά 

ανεξάρτθτο και με δικι του είςοδο ), με τρεισ χολικζσ Επιτροπζσ να ςτθρίηουν τθ μακθτικι και 

εκπαιδευτικι κοινότθτα τόςο ςε μζςα και υλικά αλλά και τθν ςυντιρθςθ των υποδομϊν των 

εςωτερικϊν και των εξωτερικϊν χϊρων,(όπωσ κιπουσ, εξωτερικά κερμοκιπια, ειςόδουσ, 

προαφλιουσ  χϊρουσ, γιπεδα, εξωτερικοφσ φωτιςμοφσ,)χωρίσ να υφίςτανται καταςκευαςτικά 

προβλιματα ι να υπάρχει ςτενότθτα ςτουσ χϊρουσ των αικουςϊν ,των διαδρόμων θ των αυλϊν ,θ 

βακμολογία να ιταν κατϊτερθ. Ακόμθ όλοι οι χϊροι είναι ευιλιοι και επικοινωνοφν με το εξωτερικό 

περιβάλλον ανανεϊνοντασ εφκολα τον αζρα. Τπάρχει μικρόσ αρικμόσ αικουςϊν (5) που 

χρθςιμοποιοφνται από μακθτζσ ειδικοτιτων με μικρό μακθτικό δυναμικό. Η κακαριότθτα του 

κτιρίου γίνεται από μία μόνιμθ κακαρίςτρια, και με δφο κακαριςτζσ ιδιωτικοφ ζργου. Σο εςπερινό 

χρθςιμοποιεί ζνα κακαριςτι ιδιωτικοφ ζργου. 

Διαχειριςτισ υπόλογοσ για τθν αξιοποίθςθ των μζςων και των πόρων είναι ο διευκυντισ του 

ςχολείου, ενϊ  ςτο Βιβλίο Τλικοφ ο εκάςτοτε υποδιευκυντισ αναγράφει κάκε νζα αγορά και ςε 

κάκε μθ αναλϊςιμο είδοσ επικολλάται ταμπζλα με το νοφμερο και τθν θμερομθνία αγοράσ του. 

Ζχει παρατθρθκεί ότι το ςχολείο παρουςιάηει αποκεματικό ςτο ταμείο τθσ ςχολικισ επιτροπισ 

και από τον προκάτοχο τθσ κζςθσ του ςθμερινοφ διευκυντι. Τπάρχει ςυνεργαςία με τισ δφο άλλεσ 

ςχολικζσ επιτροπζσ ςε κζματα ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ. 

Όςον αφορά ςτο μακθτικό δυναμικό, ο πόκοσ των περιςςότερων ενθλίκων μακθτϊν να 

ςπουδάςουν ςε ζνα Λφκειο με αντίςτοιχθ ειδικότθτα ςτθν οποία επιδίδονται εκτόσ ςχολείου είναι 

εμφανισ. Οι ενιλικοι ντρζπονται για τθν αποτυχία τουσ, δεν παραδίδουν εφκολα λευκι κόλλα, ςε 

αντίκεςθ με τουσ ανθλίκουσ μακθτζσ. Ακόμα εντφπωςθ προκαλεί ότι μακθτζσ από τρίτεσ χϊρεσ 

(όπωσ από το Πακιςτάν) νομίηεισ ότι αντζγραψαν ςτα ελλθνικά και ο φιλόλογοσ αναφζρει ότι 

γνωρίηουν τζλεια γραφι. Πολλοί μακθτζσ υπάλλθλοι υπουργείων θ διμων φοιτοφν ςτον αντίςτοιχο 

τομζα π.χ. Τγείασ και Πρόνοιασ εάν εργάηονται ςε νοςοκομεία, Οικονομίασ- Διοίκθςθσ εάν 

εργάηονται ςε αντίςτοιχθ κζςθ κλπ. Όλοι επιςτρζφουνε ςτισ εργαςίεσ τουσ ενϊ μερικοί ςυνεχίηουν 

ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Είναι κοινά αποδεκτό ότι όλοι δυςκολεφονται ςτθν Αϋτάξθ . 

Η παράγραφοσ 5.3 αναφζρει κάκε ενζργεια του ςχολείου προσ τθν κοινωνία ,αλλά και για 

αυτιν  αποτελεί ζνα πόλο ζλξθσ το ςχολείο λόγω των ενθλίκων μακθτϊν. 

Οι μακθτζσ παίρνουν πρωτοβουλίεσ. Για παράδειγμα ,όταν  ενθμερϊκθκε το 15μελζσ για τθν 

φπαρξθ μουςείου του ΙΓΜΕ ςτο Ολυμπιακό χωριό αλλά με πρωινό ωράριο λειτουργίασ 

,προγραμμάτιςαν και πζτυχαν να το επιςκεφτοφν τισ ϊρεσ λειτουργίασ του ςχολείου ,ςτα πλαίςια 

ςχολικοφ περιπάτου . 

 Ο ςφλλογοσ αποφάςιςε να αςχολθκεί ευρφτερα με τον τομζα «κλίμα και ςχζςεισ ςτο ςχολείο» 

και τον τομζα «οργάνωςθ τθσ τάξθσ». Επειδι κατά καιροφσ ζχουν υπάρξει φαινόμενα βίασ μεταξφ 

όχι μόνον ανιλικων μακθτϊν αλλά και ενθλίκων και αφοφ κατακζτοντασ τισ εμπειρίεσ τουσ οι 

κακθγθτζσ διαπιςτϊκθκε ότι θ φπαρξθ θρεμίασ ςτο ςχολείο πάντα προιλκε από ςυγκεκριμζνεσ 
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ενζργειεσ οι οποίεσ αποδεικνφονταν εκ των υςτζρων ςωςτζσ , ςυμφωνικθκε θ προςπάκεια για 

περαιτζρω διερεφνθςθ. Επίςθσ ο αρικμόσ των καπνιηόντων μακθτϊν  ο οποίοσ επιμζνει ςε μθ 

ςυμμόρφωςθ αποτελεί ζναν επιπλζον παράγοντα. Σζλοσ, επειδι θ διδαςκαλία των μακθμάτων 

αποτελεί τθ ςφνκεςθ του κεωρθτικοφ και εργαςτθριακοφ μζρουσ που είναι υποχρεωτικι ςτα 

περιςςότερα μακιματα των τομζων και των ειδικοτιτων και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ιδιαιτερότθτα 

τθσ ςφνκεςθσ των τάξεων ενόσ εςπερινοφ ςχολείου ο ςφλλογοσ αποφάςιςε να αςχολθκεί 

ςυςτθματικότερα με τον τομζα «οργάνωςθ τθσ τάξθσ». Αναφζρκθκε επίςθσ ςτθν παρζκκλιςθ που 

δίδεται για οριςμζνεσ κεωρθτικζσ ϊρεσ μεικτϊν μακθμάτων να πραγματοποιοφνται ςτο χϊρο του 

εργαςτθρίου. 

 Με όλα τα ανωτζρω κλείνει θ ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ τθσ γενικισ εικόνασ του 2ου Εςπερινοφ 

Επαγγελματικοφ Λυκείου Αχαρνϊν. 
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5. 
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Έθζεζε Γεληθήο Δθηίκεζεο ηεο Δηθόλαο ηνπ ρνιείνπ 

 
 
 

ΠΠααλλλλήήννηη,,  ΙΙααννοουυάάρριιοοςς  22001111  

  

Οκάδεο εξγαζίαο αλά πεδίν 

 

1ο ΠΕΔΙΟ: ιόντασ Απόςτολοσ ΠΕ 16,  Κουτροφλθ Αςθμίνα ΠΕ 16. 

2ο ΠΕΔΙΟ: Χαρμπίλασ Ιωάννθσ ΠΕ 04,  Εργά Ελζνθ ΠΕ 02,  

3ο ΠΕΔΙΟ: Γεωργουλι τυλιανι ΠΕ 16, αμπατάκου ταυροφλα ΠΕ 02,  

                   Βάρςου Θεοδϊρα ΠΕ 16, Φερεντίνου Αικατερίνθ ΠΕ02,  

                   Φιδετηι Μαρία ΠΕ   . 

4ο ΠΕΔΙΟ: Αριςτοδιμου Σροοδία ΠΕ 02,  

                   Αλεξιάδθ Αικατερίνθ ΠΕ02, Καραγιωργάκθσ Αςτρινόσ ΠΕ 16,   

                   Μπαραμποφτθσ Βαςίλειοσ ΠΕ 16, Σηαβάρα Ευτυχία ΠΕ 07.  

5ο ΠΕΔΙΟ: Γιαλαμόπουλοσ Χαράλαμποσ ΠΕ 03, Μάρακα Αικατερίνθ ΠΕ 02,  

                   Κατςιάνθσ τυλιανόσ ΠΕ 16, Πιλάλθσ Ηλίασ ΠΕ 16,  

                   κουλαρίκου Γεωργία ΠΕ 06.    

Σελικι επεξεργαςία κειμζνου :  

                                  Αντωνόπουλοσ Βαςίλειοσ, ΠΕ 16,  

                                  Τποδ/ντισ Πειραματικοφ Μουςικοφ Γυμναςίου Παλλινθσ  

                                  Πολίτθ Βαςιλικι, ΠΕ 16, 

                                  Τποδ/ντρια Πειραματικοφ Μουςικοφ Γυμναςίου Παλλινθσ 

                                  Γράμπασ Κων/νοσ, ΠΕ 16, 

                                  Τποδ/ντισ Πειραματικοφ Μουςικοφ Γυμναςίου Παλλινθσ  

                                   Παπαγεωργίου Κων/νοσ, ΠΕ 04,  

                                   Δ/ντισ Πειραματικοφ Μουςικοφ Γυμναςίου Παλλινθσ 
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Α. Φύιιν 

Γεληθήο Δθηίκεζεο ηεο Δηθόλαο ηνπ ρνιείνπ 
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Έθζεζε Γεληθήο Δθηίκεζεο ηεο Δηθόλαο ηνπ ρνιείνπ 

Σαπηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ 

Σο χολείο λειτουργεί κατά το χ. Ζτοσ 2010-2011 με 12 τμιματα και 260 μακθτζσ.  

Σο ςχολείο διακζτει ωσ διδακτικό προςωπικό :   

       α)  82 μόνιμουσ κακθγθτζσ γενικισ και μουςικισ παιδείασ,   

       β) 17 αποςπαςμζνουσ ι με διάκεςθ κακθγθτζσ γενικισ και μουςικισ  παιδείασ,  

       γ)  7 αορίςτου χρόνου κακθγθτζσ μουςικισ παιδείασ,  

       δ) 15 αναπλθρωτζσ πλιρουσ ι μειωμζνου ωραρίου κακθγθτζσ μουςικισ    

              παιδείασ, από κοινοφ με το Μουςικό Πειραματικό Λφκειο Παλλινθσ, 

       ε)   23 ωρομίςκιουσ κακθγθτζσ μουςικισ παιδείασ. 

   υνολικά, το διδακτικό προςωπικό του ςχολείου απαρτίηεται από 144 κακθγθτζσ γενικισ και 

μουςικισ παιδείασ. 

Σο χολείο ςυςτεγάηεται με το Πειραματικό Μουςικό Λφκειο Παλλινθσ ςε ιδιόκτθτο κτιριο του 

Διμου Παλλινθσ, ειδικά καταςκευαςμζνο για το ςκοπό αυτό, και μοιράηεται με το Λφκειο τον ειδικό 

μουςικό εξοπλιςμό, τισ ειδικζσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ μουςικϊν μακθμάτων, τθ ςχολικι βιβλιοκικθ 

και τθν αίκουςα ςυναυλιϊν. 

Σο ωράριο λειτουργίασ του είναι 43 ϊρεσ τθν εβδομάδα ( 8 - 10 ϊρεσ θμερθςίωσ). 

Η διαχείριςθ των οικονομικϊν του γίνεται από ςχολικι επιτροπι, κοινι με το Μουςικό Λφκειο. 

Σο χολείο διευκφνεται από Διευκυντι και τρεισ Τποδιευκυντζσ (γενικϊν και μουςικϊν μακθμάτων) 

Α. Γηαδηθαζίεο Αμηνιόγεζεο 

Σο χολείο μετζχει ςτο πρόγραμμα αυτοαξιολόγθςθσ , παρά τθν αντίκετθ αρχικι απόφαςθ του 

ςυλλόγου διδαςκόντων , ςυμμορφοφμενο με τθν υπ’ αρικ. 11317/29-9-2010 εγκφκλιο τθσ  

Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ εκπαίδευςθσ Αττικισ, με τθν οποία γίνεται γνωςτό ότι «…τα 

Πειραματικά χολεία ….». 

Η πρϊτθ ενθμζρωςθ του υλλόγου διδαςκόντων ζγινε από τουσ χολικοφσ υμβοφλουσ κ.κ Μαρκζα 

(ΠΕ16) και Σθλαβερίδθ (ΠΕ07) ςτισ 11 Νοεμβρίου 2010.   

Κατόπιν, οι κακθγθτζσ που μετζχουν ςτο πρόγραμμα χωρίςτθκαν ςε 5 ομάδεσ, μία για κάκε πεδίο, 

οι οποίεσ ςυγκροτικθκαν ςε εκελοντικι βάςθ μετά από πρόταςθ του Διευκυντι. Για κάκε ομάδα 
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εργαςίασ ορίςτθκε ςυντονιςτισ κακθγθτισ, ο οποίοσ κα είχε και το ζργο τθσ επαφισ με το 

Διευκυντι του ςχολείου για το ςυντονιςμό των εργαςιϊν.  

Ορίςτθκε ωσ θμζρα ςυνάντθςθσ των μελϊν τισ κάκε ομάδασ θ Πζμπτθ κάκε εβδομάδασ. Κάκε 

μζλοσ τθσ ομάδασ ανζλαβε ςυγκεκριμζνο τμιμα τθσ εργαςίασ (ζρευνα ςτα αρχεία, επαφι με το 

Διευκυντι, εκπόνθςθ ερωτθματολογίων κ.λ.π.)  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν, το αποτζλεςμα του ζργου κάκε ομάδασ παραδόκθκε υπό 

μορφι κειμζνου και ςε άλλα μζλθ του ςυλλόγου διδαςκόντων κακϊσ επίςθσ και ςτον Δ/ντι του 

ςχολείου για περαιτζρω επεξεργαςία. Ζτςι, για τουσ εξεταηόμενουσ δείκτεσ διαμορφϊκθκαν τα 

ακόλουκα κείμενα, τα οποία ζλαβαν και ζνα ποςοτικό χαρακτθριςμό (1 ζωσ 4) ςφμφωνα με τθν 

προτεινόμενθ βακμολογικι κλίμακα (ςτθν οποία προςτζκθκαν, για μεγαλφτερθ ακρίβεια, και τα 

ςθμεία + και -).    
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Β. Φύλλο 

 

 

Γενικής Εκηίμηζης ηης Εικόνας ηοσ Στολείοσ 
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1ο ΠΕΔΙΟ :  ΜΕΑ – ΠΟΡΟΙ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ 

ΣΟΜΔΑ: ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ  

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 1.1. Υώξνη ηνπ ρνιείνπ 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ  σο πξνο ηνλ 
δείθηε: 

Οη παξνχζεο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ νινθιεξψζεθαλ ζε 3 
δηαδνρηθέο θάζεηο. Οη παιαηφηεξεο πηέξπγεο ηεο 1εο θαη 2εο θάζεο 
εκθαλίδνπλ ζσξεία θαθνηερληψλ θάζε είδνπο, ελψ ε λεφηεξε πηέξπγα ηεο 
3εο θάζεο είλαη πνιχ θαιήο θαηαζθεπήο. Δθθξεκεί ε 4ε θαη ηειηθή θάζε 
θαηαζθεπήο ησλ ζρνιηθψλ καο εγθαηαζηάζεσλ.  

Σν ζρνιείν δηαζέηεη επαξθή αξηζκφ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο καζεκάησλ 
γεληθήο παηδείαο, εξγαζηήξην θπζηθήο & ρεκείαο, αίζνπζα πιεξνθνξηθήο, 2 
εξγαζηήξηα εηθαζηηθψλ, δελ δηαζέηεη φκσο εηδηθέο αίζνπζεο γηα ηα νκαδηθά 
κνπζηθά καζήκαηα (καζήκαηα κνπζηθήο ζεσξίαο & πξάμεο θαη κνπζηθψλ 
ζπλφισλ) νχηε επαξθή αξηζκφ αηζνπζψλ αηνκηθψλ κνπζηθψλ καζεκάησλ. 
Γελ δηαζέηεη επίζεο επαξθείο ρψξνπο γξαθείσλ δηεχζπλζεο, γξακκαηείαο 
θαη θαζεγεηψλ. 

νβαξή αλεπάξθεηα εκθαλίδεη ην ζρνιείν σο πξνο ηνπο ρψξνπο άζιεζεο 
ησλ καζεηψλ ηνπ θαη ηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα ην ζθνπφ απηφ. Γελ 
δηαζέηεη επίζεο επαξθείο θαη θαηάιιεινπο ρψξνπο γηα ηε θχιαμε ηνπ 
εμνπιηζκνχ ηνπ ζε κνπζηθά φξγαλα. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζε πνιιά επίπεδα 
πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζπλερείο ζθάιεο θαζηζηά ην ζρνιείν 
δπζιεηηνπξγηθφ (απνιχησο αθαηάιιειν γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο), 
δχζθνιν λα ειεγρζεί θαη λα θπιαρζεί θαη δπζρεξαίλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ 
κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Βαζηθή ηνπ έιιεηςε είλαη θαη ε απνπζία 
εηδηθνχ ρψξνπ αζθαινχο επηβίβαζεο – απνβίβαζεο ησλ καζεηψλ απφ ηα 
ζρνιηθά ιεσθνξεία.  

Θεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα ζεσξεζνχλ ε ζρνιηθή ηνπ 
βηβιηνζήθε, ε ζχγρξνλε αίζνπζα ζπλαπιηψλ (650 ζέζεσλ), θαζψο θαη ην 
φηη βξίζθεηαη ζε έλα σξαίν θπζηθφ πεξηβάιινλ.  

 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

  3-  

 



Πειραματικό Μουςικό Γυμνάςιο Παλλινθσ 

 106 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 1.2. Δμνπιηζκόο θαη Γηαζέζηκα Μέζα ηνπ ρνιείνπ 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ  σο πξνο ηνλ 

δείθηε: 

Τπάρχει ζλλειψθ ςε τεχνολογικό εξοπλιςμό και ςε οπτικοακουςτικά μζςα διδαςκαλίασ. Σο 

εργαςτιριο πλθροφορικισ διακζτει μόνο 10 υπολογιςτζσ. Ο εξοπλιςμόσ των  εργαςτθρίων 

φυςικοχθμείασ και εικαςτικϊν είναι ςτοιχειϊδθσ. Η αίκουςα των κακθγθτϊν χρειάηεται 

ανακαίνιςθ και βαςικό τεχνολογικό εξοπλιςμό. Άρτια εξοπλιςμζνθ είναι μόνο θ αίκουςα 

διδαςκαλίασ  των Γερμανικϊν (από δωρεά), ενϊ θ βιβλιοκικθ, παρότι διακζτει μεγάλο 

αρικμό βιβλίων γενικισ παιδείασ, παρουςιάηει ςοβαρζσ ελλείψεισ ςε λογιςμικό 

λειτουργίασ, μουςικά βιβλία, CDs και DVDs. Τπάρχει πλοφςιοσ εξοπλιςμόσ ςε μουςικά 

όργανα (50 πιάνα, 2 πιάνα με ουρά και δεκάδεσ άλλα μουςικά όργανα κάκε είδουσ), 

παρατθρείται όμωσ ζλλειψθ μθχανθμάτων αναπαραγωγισ ιχου. Οι αίκουςεσ ατομικϊν 

μουςικϊν μακθμάτων δεν διακζτουν μόνωςθ οφτε χϊρουσ φφλαξθσ του απαραίτθτου 

ποικίλου μουςικοφ υλικοφ (μθχανθμάτων αναπαραγωγισ ιχου, μουςικϊν οργάνων, 

βιβλίων και CDs).  Η αίκουςα ςυναυλιϊν είναι καινοφργια και λειτουργικι, ζχει όμωσ 

βαςικζσ ελλείψεισ ςε εξοπλιςμό ιχου και φωτιςμοφ. 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον δείκτθ:  1 2 3 4 

  3   
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ΣΟΜΕΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.3. Οικονομικοί Πόποι ηος σολείος  

Περιγραφική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ το δείκτη: 

Αξιοποιϊντασ τα αρχεία του ςχολείου και τον οικονομικό απολογιςμό τθσ  χολικισ 

Επιτροπισ ζτουσ 2009. με γνϊμονα τισ ανάγκεσ του ςχολείου όςον αφορά το ανκρϊπινο 

δυναμικό αλλά και το κτίςμα και τον περιβάλλοντα χϊρο, καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα ότι 

οι οικονομικοί πόροι του ςχολείου δεν επαρκοφν για τθν πλιρθ κάλυψθ βαςικϊν 

λειτουργικϊν του αναγκϊν. Καλφπτονται, αλλά ανεπαρκϊσ, λειτουργικζσ ανάγκεσ όπωσ :  

Σο πετρζλαιο κζρμανςθσ,  υλικά κακαριότθτοσ κ.λ.π. 

Σα αναλϊςιμα των φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων και θ ςυντιρθςι τουσ 

υντιρθςθ - επιςκευζσ των μουςικϊν οργάνων (χόρδιςμα πιάνων κ.ά.)  

Μουςικζσ εκδθλϊςεισ του ςχολείου 

Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιςτοφν δαπάνεσ για λειτουργικζσ ανάγκεσ του είδουσ : 

Προμικεια ακλθτικοφ υλικοφ - Προμικεια περιςςότερων  projectors - Πλιρθσ εξοπλιςμόσ 

του Χθμείου -  Αναβάκμιςθ του εργαςτθρίου Η/Τ – Εξοπλιςμόσ με ςυςτιματα ιχου και 

φωτιςμοφ τθσ αίκουςασ ςυναυλιϊν 

υντιρθςθ των χϊρων του ςχολείου (διάφορεσ επιςκευζσ, ελαιοχρωματιςμοί κ.ά.) 

Δθμόςιεσ ςχζςεισ του ςχολείου, διοργάνωςθ θμερίδων, εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων κ.ά. 

Πάντωσ θ επιχοριγθςθ από τθν Πολιτεία μζςω του Διμου  είναι ςε ςθμαντικό βακμό 

μεγαλφτερθ από τθν αντίςτοιχθ άλλων ςχολείων και ο Διμοσ καλφπτει δαπάνεσ φωτιςμοφ 

και φδρευςθσ του χολείου. Ο ςφλλογοσ γονζων και κθδεμόνων ςυμμετζχει επίςθσ - ςε 

μικρό ποςοςτό και όταν ζχει τθ δυνατότθτα -  ςτθν οικονομικι ενίςχυςθ του ςχολείου, με 

ειδικζσ δαπάνεσ που αφοροφν κυρίωσ ςε εκδθλϊςεισ, αλλά θ ιδιαιτερότθτα του ςχολείου 

ωσ Πειραματικοφ Μουςικοφ Γυμναςίου απαιτεί πολφ περιςςότερα ζξοδα. Αναφζρουμε ωσ 

παραδείγματα : υνεχισ ςυντιρθςθ και επιςκευζσ ςτα  μουςικά όργανα (μόνο τα 50 πιάνα 

του ςχολείου είναι απολφτωσ απαραίτθτο να χορδίηονται μία φορά τον χρόνο), 

αναπαραγωγι ςθμειϊςεων των κακθγθτϊν μουςικϊν μακθμάτων (κακϊσ θ πολιτεία δεν 

παρζχει ςτουσ μακθτζσ βιβλία για όλα τα ειδικά μουςικά μακιματα) και πολλά άλλα. 

 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον δείκτθ:  1 2 3 4 

  3  
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ΣΟΜΔΑ: ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 1.4. Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό ηνπ ρνιείνπ  

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ  σο πξνο ηνλ 

δείθηε:  

Σο  Μουςικό Πειραματικό Γυμνάςιο Παλλινθσ, εκτόσ των κακθγθτϊν  βαςικϊν  ειδικοτιτων 

γενικισ παιδείασ, χρειάηεται κυρίωσ εξειδικευμζνο προςωπικό ςτισ διάφορεσ μουςικζσ 

ειδικότθτεσ. θμαντικό μζροσ του διδακτικοφ προςωπικοφ του ςχολείου αποτελείται από 

αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιουσ κακθγθτζσ διαφόρων (άνω των 25) μουςικϊν οργάνων, 

ευρωπαϊκϊν και ελλθνικϊν παραδοςιακϊν. Σο προςωπικό αυτό διατίκεται κάκε χρόνο ςτο 

ςχολείο με μεγάλθ κακυςτζρθςθ (ςυχνά δφο, τριϊν ι και περιςςοτζρων μθνϊν) και 

ανανεϊνεται ςε ςθμαντικό βακμό ςτθ ςφνκεςι του, γεγονόσ το οποίο δθμιουργεί  ςοβαρά  

προβλιματα  ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου (κενά ςτα μακιματα μουςικϊν 

οργάνων και πζραν του 1ου τριμινου– δυςκολία κάλυψθσ τθσ διδακτζασ φλθσ ς’ αυτά τα 

μακιματα – διακοπι, λόγω τθσ ςυνεχοφσ εναλλαγισ κακθγθτϊν, τθσ αναγκαίασ για τθ 

μουςικι παιδεία ςυνζχειασ  τθσ εκπαιδευτικισ ςχζςθσ δάςκαλου-μακθτι). 

Αναφορικά με τθν επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν 

επιςθμαίνονται τα εξισ : 

1. Γενικά θ επιςτθμονικι κατάρτιςθ  των εκπαιδευτικϊν είναι ιδιαίτερα ικανοποιθτικι, 

αφοφ το χολείο κεωρείται υψθλισ ηιτθςθσ και οι κζςεισ του προςωπικοφ 

καταλαμβάνονται από κακθγθτζσ με αυξθμζνα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα, κατόπιν 

ειςιγθςθσ τθσ Καλλιτεχνικισ Επιτροπισ. Παρ’ όλ’ αυτά, τουλάχιςτον για τθν κάλυψθ 

κζςεων που απαιτοφν ιδιαίτερα υψθλι μουςικι και παιδαγωγικι εμπειρία (π.χ. διεφκυνςθ 

χορωδίασ και ορχιςτρασ) κα μποροφςε να υπάρχει ιδιαίτεροσ τρόποσ επιλογισ 

προςωπικοφ.     

2.  ε κάκε περίπτωςθ, κρίνεται αναγκαία θ πιο ςυςτθματικι παιδαγωγικι επιμόρφωςθ του 

προςωπικοφ, κυρίωσ για το μζροσ εκείνο των εκπαιδευτικϊν μουςικισ που δεν ζχουν κάνει 

παιδαγωγικζσ ςπουδζσ.  

 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

  3  
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2ν ΠΔΓΗΟ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

ΣΟΜΔΑ: ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 2.1. Γηακόξθσζε θαη Δθαξκνγή ηνπ ρνιηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ  σο πξνο ηνλ 

δείθηε: 

Η λειτουργία του ςχολείου και θ τιρθςθ του ωρολογίου προγράμματοσ όςον αφορά ςτα 

μακιματα γενικισ παιδείασ κρίνεται ικανοποιθτικι, κακϊσ το ςχολείο διακζτει επαρκζσ 

μόνιμο προςωπικό ςε όλα ςχεδόν τα μακιματα γενικισ παιδείασ. Ζτςι, ο αρικμόσ των ωρϊν 

διδαςκαλίασ που δεν πραγματοποιοφνται κάκε χρόνο ςτα μακιματα γενικισ παιδείασ δεν 

είναι ςθμαντικόσ. Αντίκετα, διαπιςτϊνεται κάκε χρόνο απϊλεια μεγάλου αρικμοφ 

διδακτικϊν ωρϊν ςτα μακιματα μουςικισ παιδείασ, ιδίωσ ςτα ατομικά μακιματα 

μουςικϊν οργάνων, λόγω τθσ κακυςτερθμζνθσ προςζλευςθσ (ςυχνά κατά 2, 3 ι και 

περιςςότερουσ μινεσ) των αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων κακθγθτϊν μουςικϊν 

ειδικοτιτων.  

Οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου εμφανίηονται αρκετά ικανοποιθμζνοι ωσ προσ τθ 

διαμόρφωςθ και τθν εφαρμογι του ςχολικοφ προγράμματοσ (κατανομι μακθμάτων 

ςφμφωνα με παιδαγωγικζσ αρχζσ, τιρθςθ του ωρολογίου προγράμματοσ). Ικανοποιθτικι 

κρίνεται  επίςθσ θ ςυνεργαςία των κακθγθτϊν με τθ Διεφκυνςθ, το φλλογο Γονζων και με 

τουσ μακθτζσ για τθν εφαρμογι του ςχολικοφ προγράμματοσ. Παρότι  οι εκπαιδευτικοί του 

ςχολείου είναι ικανοποιθμζνοι από τον προγραμματιςμό και τθν πραγματοποίθςθ των 

διαφόρων εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων, κα επικυμοφςαν να ζχουν τθ δυνατότθτα να 

υλοποιοφν περιςςότερα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα και να ζχουν 

περιςςότερθ ςτιριξθ ςτισ ιδιαίτερεσ επιςτθμονικζσ και παιδαγωγικζσ ανάγκεσ τουσ 

(ςεμινάρια, ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ με χολικοφσ υμβοφλουσ). 

Οι μακθτζσ είναι ικανοποιθμζνοι από τθν εφαρμογι του ωρολογίου προγράμματοσ και 

δθλϊνουν ότι είναι πολφ ςθμαντικό να οριςτικοποιείται το πρόγραμμα ςτθν αρχι τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ. Παρότι οι μακθτζσ του ςχολείου ςυμμετζχουν τακτικά ςε μεγάλο αρικμό 

μουςικϊν και άλλων πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων (πρωινζσ και βραδινζσ ςυναυλίεσ, 

διάφορεσ εκδθλϊςεισ), κα επικυμοφςαν μεγαλφτερθ ποικιλία προαιρετικϊν εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων και πρόςκετων δραςτθριοτιτων ςχετικϊν με το ςχολικό πρόγραμμα. Ασ 

ςθμειωκεί εδϊ ότι το διευρυμζνο ςχολικό πρόγραμμα (8-10 διδακτικζσ ϊρεσ θμερθςίωσ) 

και το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ του ςχολείου προζρχονται από όλεσ τισ περιοχζσ τθσ 

Ανατολικισ Αττικισ και πολλζσ περιοχζσ τθσ Ακινασ δυςχεραίνει τθν παρουςία τουσ ςτο 

ςχολείο εκτόσ των ωρϊν του ςχολικοφ προγράμματοσ για τθν πραγματοποίθςθ πρόςκετων 

ςχολικϊν δραςτθριοτιτων. 
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Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

  3  

 

ΣΟΜΔΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 2.2. ςνηονιζμόρ σολικήρ Εωήρ. 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (αηηηνινγεκέλε 

αμηνινγηθή θξίζε) σο πξνο ηνλ δείθηε: 

Ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά του δείκτθ 2.2 οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου δθλϊνουν 

ικανοποιθμζνοι από το ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ : Περιςςότερο ικανοποιθμζνοι είναι 

από τθ ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ, από τθ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ ςτο πλαίςιο ομάδων 

εργαςίασ και από τθν κατανομι αρμοδιοτιτων κακϊσ και από τθ ςυλλογικότθτα και τθ 

δθμοκρατικότθτα των διαδικαςιϊν. Επικυμοφν όμωσ θ θμεριςια διάταξθ των τακτικϊν 

παιδαγωγικϊν ςυνεδριάςεων του υλλόγου των Διδαςκόντων να είναι διευρυμζνθ, ϊςτε 

να καλφπτει ικανοποιθτικά όςο το δυνατόν περιςςότερα κζματα που απαςχολοφν τθ 

χολικι Μονάδα. Ποικίλεσ άτυπεσ ςυναντιςεισ κάκε χρόνο μεταξφ διδαςκόντων του  ιδίου 

τμιματοσ, τάξθσ ι ειδικότθτασ ζχουν ωσ ςτόχο τον προγραμματιςμό και τθν υλοποίθςθ 

διαφόρων δράςεων και ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ςτον ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ, 

υπάρχουν όμωσ μεγάλα περικϊρια διεφρυνςθσ του αρικμοφ και των κεμάτων τουσ.  

Η  ςυμμετοχι των μακθτϊν είναι ουςιαςτικι ςε οριςμζνεσ μόνο αποφάςεισ του ςχολείου 

(επιλογι μουςικοφ οργάνου και μουςικοφ ςυνόλου, διοργάνωςθ μουςικϊν εκδθλϊςεων, 

επιςκζψεων και εκδρομϊν). Όςον αφορά ςτα κζματα αυτά, ο βακμόσ ςυμμετοχισ των 

γονζων είναι πολφ ικανοποιθτικόσ. 

Ασ επιςθμανκεί εδϊ ότι θ παντελισ ζλλειψθ διοικθτικοφ προςωπικοφ ςε ζνα ςχολείο το 

οποίο απαςχολεί 150 περίπου κακθγθτζσ πολλϊν ειδικοτιτων επιβαρφνει υπζρμετρα τθν 

διοίκθςι του και αποςπά τουσ εκπαιδευτικοφσ από το κφριο διδακτικό τουσ ζργο. Η φπαρξθ 

αυτοφ του διοικθτικοφ προςωπικοφ κα ςυνζβαλλε τα μζγιςτα ςτον καλφτερο ςυντονιςμό 

τθσ ςχολικισ ηωισ.   

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

  3  
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ΣΟΜΔΑ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΜΔΩΝ KAI ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

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

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ην 
δείθηε: 

Η διαχείριςθ των ςχετικά περιοριςμζνων οικονομικϊν πόρων γίνεται με ςκοπό τθν κάλυψθ 

βαςικϊν αναγκϊν του ςχολείου (κακαριότθτα, κζρμανςθ, τθλεφωνία, χαρτικά- 

φωτοτυπικά, ςυντιρθςθ μουςικϊν οργάνων, ανελκυςτιρων) και κάποιων ζκτακτων 

αναγκϊν. Τπάρχει άψογθ ςυνεργαςία τθσ Διεφκυνςθσ με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ 

φορείσ κακϊσ και  ςυνδρομι του υλλόγου Διδαςκόντων προκειμζνου να γίνουν τα μζγιςτα 

για τθν όςο το δυνατόν κάλυψθ των αναγκϊν του ςχολείου. Η αξιοποίθςθ των υποδομϊν 

και των μζςων του ςχολείου από τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ για εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ εντόσ και εκτόσ του ςχολικοφ προγράμματοσ είναι ικανοποιθτικι. Μεγάλοσ 

αρικμόσ εκδθλϊςεων του ςχολείου είναι ανοικτόσ ςτθν ευρφτερθ ςχολικι κοινότθτα τθσ 

περιοχισ αλλά και γενικότερα ςτθν τοπικι κοινωνία. Η αίκουςα ςυναυλιϊν του ςχολείου 

κα μποροφςε να αξιοποιθκεί ακόμθ περιςςότερο και να προςφζρει ςθμαντικι οικονομικι 

βοικεια ςτο ςχολείο, υπό τθν προχπόκεςθ κζςπιςθσ αρμόδιου φορζα αξιοποίθςισ τθσ. 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

  3  
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3ο ΠΕΔΙΟ : ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΧΕΕΙ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 

ΣΟΜΔΑ: ΚΛΗΜΑ ΚΑΗ ΥΔΔΗ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 3.1. σέζειρ μεηαξύ ηων Δκπαιδεςηικών 

Πνηνηηθή - πεξηγξαθηθή  αμηνιόγεζε 

Η Διεφκυνςθ του ςχολείου ενκαρρφνει και αφινει χϊρο για πρωτοβουλίεσ ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ. Ανάμεςα ςτουσ μόνιμουσ και τουσ αναπλθρωτζσ /ωρομίςκιουσ κακθγθτζσ, 

θ μεγάλθ πλειοψθφία των οποίων είναι μουςικοί, αναπτφςςονται ςχζςεισ ςυνεργαςίασ και 

αλλθλοχποςτιριξθσ. Ωσ αποτζλεςμα, πολλοί εκπαιδευτικοί γενικισ και μουςικισ παιδείασ 

του ςχολείου ςυνεργάηονται ςε ποικίλεσ μουςικζσ, κεατρικζσ, πολφτεχνεσ και διακεματικζσ 

δραςτθριότθτεσ τόςο εντόσ όςο και εκτόσ του ςχολικοφ χϊρου, οφτωσ ϊςτε το ςχολείο να 

ανοίγεται ςτθν κοινωνία. 

Γίνονται αρκετζσ τακτικζσ ςυνεδριάςεισ του υλλόγου Διδαςκόντων και άλλεσ ςυναντιςεισ 

παιδαγωγικοφ και ενθμερωτικοφ χαρακτιρα. Κακϊσ όμωσ ο φλλογοσ είναι πολυάνκρωποσ 

(144 κακθγθτζσ κατά το ςχολικό ζτοσ 2010 – 11) και εμφανίηει μεγάλο εφροσ επιςτθμονικϊν 

και  καλλιτεχνικϊν ειδικοτιτων (μόνο οι μουςικζσ ειδικότθτεσ υπερβαίνουν τισ 30), υπάρχει 

προβλθματιςμόσ για τον επαρκι παιδαγωγικό χαρακτιρα των τακτικϊν ςυνεδριάςεων του 

υλλόγου και διατυπϊνεται θ ανάγκθ για περαιτζρω ςυηιτθςθ και διαχείριςθ των 

παιδαγωγικϊν κεμάτων και ςε άλλεσ ςυναντιςεισ, ο αρικμόσ και τα κζματα των οποίων 

μποροφν να διευρυνκοφν ακόμθ περιςςότερο.   

Η ςυμμετοχι των διδαςκόντων ςε διάφορεσ κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ που είναι ςθμαντικζσ 

για τθν ανάπτυξθ ςυναδελφικϊν ςχζςεων και πνεφματοσ αλλθλοκατανόθςθσ και 

ςυνεργαςίασ μπορεί να ενιςχυκεί ακόμθ περιςςότερο.  

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

  3  

 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 3.2. σέζειρ μεηαξύ Δκπαιδεςηικών - Μαθηηών και μεηαξύ ηων 

Μαθηηών  

Πνηνηηθή  πεξηγξαθηθή  αμηνιόγεζε 

Οι ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν διζπονται από τισ αρχζσ τθσ δικαιοςφνθσ, 

τθσ εμπιςτοςφνθσ και του αλλθλοςεβαςμοφ.  Λόγω του μεγαλφτερου προγράμματοσ και 

των πολλϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων οι εκπαιδευτικοί χειρίηονται τα προβλιματα επίδοςθσ 

ι πεικαρχίασ των μακθτϊν με ευαιςκθςία και επιείκεια, αλλά και οι μακθτζσ ακολουκοφν 

τουσ κανόνεσ που ζχουν διαμορφωκεί  με κοινι ςυναίνεςθ μζςα ςτο ςχολικό περιβάλλον. 

Ζτςι, φαινόμενα παραβατικισ ςυμπεριφοράσ μακθτϊν ςτο ςχολικό χϊρο είναι πολφ 



Πειραματικό Μουςικό Γυμνάςιο Παλλινθσ 

 113 

περιοριςμζνα. Η ςτενι ςχζςθ και ςυνεργαςία μακθτϊν – κακθγθτϊν ευνοείται από τθν 

φπαρξθ των πολλϊν ομαδικϊν και ατομικϊν μουςικϊν μακθμάτων. Ασ αναφζρουμε εδϊ 

μόνο το μάκθμα των μουςικϊν ςυνόλων (3 ςυνεχόμενεσ διδακτικζσ ϊρεσ), κατά το οποίο 

μακθτζσ όλων των τάξεων Γυμναςίου και Λυκείου ςυναντϊνται ςε ποικίλα, μικρά και 

μεγάλα, ςφνολα ευρωπαϊκισ και ελλθνικισ παραδοςιακισ μουςικισ, κεάτρου, εικαςτικϊν 

κ.ά.  Επιςθμαίνεται  θ ανάγκθ για μεγαλφτερθ οργάνωςθ ςτθν ελεφκερθ ζκφραςθ και 

διακίνθςθ ιδεϊν από τουσ μακθτζσ (εφθμερίδα, ιςτοςελίδα) και ςτθ δθμιουργικι 

ςυνεργαςία μαηί τουσ για όλα τα κζματα  τθσ ςχολικισ ηωισ. 

Οι εκπαιδευτικοί διαπιςτϊνουν ελάχιςτεσ ςυγκροφςεισ μεταξφ των μακθτϊν και πιςτεφουν 

ότι τα κοινά ενδιαφζροντα και οι κοινζσ μουςικζσ και καλλιτεχνικζσ  δραςτθριότθτεσ ζχουν 

δθμιουργιςει κλίμα φιλίασ, ςεβαςμοφ, αποδοχισ και δθμιουργικισ ςυνεργαςίασ  ςτο 

ςφνολο των μακθτϊν και των δφο μονάδων, Γυμναςίου και Λυκείου, που λειτουργοφν μαηί. 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

   4 

 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 3.3. σέζειρ μεηαξύ σολείος - Γονέων 

Πνηνηηθή -- πεξηγξαθηθή  αμηνιόγεζε 

Οι γονείσ ςυμμετζχουν ενεργά ςτισ δραςτθριότθτεσ και πρωτοβουλίεσ του ςχολείου  και 

είναι αρωγοί ςτο ζργο των εκπαιδευτικϊν. Σο ςχολείο παρζχει ςτουσ γονείσ πολλζσ 

ευκαιρίεσ ενθμζρωςθσ για τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ, όπωσ : Τποδοχι γονζων νζων 

μακθτϊν τθσ Αϋ Γυμναςίου, τακτικζσ οργανωμζνεσ ςυναντιςεισ κατά τθ διάρκεια του 

ςχολικοφ ζτουσ, ςυναυλίεσ  και άλλεσ εκδθλϊςεισ. Αν και οι διδάςκοντεσ είναι  

ικανοποιθμζνοι από τθν ςχζςθ τουσ με τουσ γονείσ, κα ικελαν  μεγαλφτερθ  πλθροφόρθςθ  

από τουσ γονείσ ςχετικά με τον τρόπο με  τον οποίο εργάηονται οι μακθτζσ ςτο ςπίτι και τισ 

δυςκολίεσ που  αντιμετωπίηουν, ιδιαίτερα κατά τθν μελζτθ των μουςικϊν μακθμάτων. 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

  3  

 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 3.4. ρέζεηο κεηαμύ σολείος - Φοπέων  

Σο ςχολείο, με τισ εγκαταςτάςεισ και το ανκρϊπινο δυναμικό του υποςτθρίηει πολφ ςυχνά 

εκπαιδευτικζσ και πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ τθσ Δ/νςθσ Βϋβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ 

Αττικισ. Σο ςχολείο ςυνεργάηεται ικανοποιθτικά με τισ υπθρεςίεσ του Διμου Παλλινθσ και 

τθ χολικι  Επιτροπι  ςε κζματα διοικθτικά  και οικονομικά. Από κει και πζρα θ ςτιριξθ του 

ςχολείου από τοπικοφσ φορείσ, όπωσ και θ  ςυμμετοχι ςε κοινζσ δράςεισ με φορείσ τθσ 

τοπικισ κοινωνίασ, είναι ςχετικά περιοριςμζνθ και κα μποροφςε να αναπτυχκεί ακόμθ 

περιςςότερο. 
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χετικά περιοριςμζνθ κρίνεται και θ υποςτιριξθ που προςφζρουν ςτο ςχολείο μθχανιςμοί 

ςτιριξθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου όπωσ χολικοί φμβουλοι, Τπεφκυνοι και Κζντρα 

Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ, κ.ά. Παρότι το ςχολείο ζχει επανειλθμμζνα 

δεχκεί ομάδεσ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν για τθν παρακολοφκθςθ υποδειγματικϊν 

διδαςκαλιϊν ςε μακιματα γενικισ παιδείασ (φιλολογικά και άλλα), θ ςυνεργαςία του με 

τριτοβάκμιουσ  εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ, με ςτόχο τθν βελτίωςθ των παιδαγωγικοφ 

του ζργου, κρίνεται ανεπαρκισ. Ασ ςθμειϊςουμε εδϊ ιδιαίτερα ότι, αν και το ςχολείο είναι 

Πειραματικό Μουςικό, δεν υπιρξε ποτζ καμία ςυνεργαςία του με Σμιματα Μουςικϊν 

πουδϊν Πανεπιςτθμίων. Παρότι θ Γϋ Γυμναςίου του ςχολείου μασ επιςκζπτεται κάκε 

χρόνο ζνα Μουςικό χολείο τθσ περιφζρειασ με ςτόχο τθν πραγματοποίθςθ κοινισ 

ςυναυλίασ, υπάρχουν ακόμθ μεγάλα περικϊρια ανάπτυξθσ τθσ ςυνεργαςίασ με άλλα 

Μουςικά χολεία. 

Κάκε χρόνο υπάρχει ςυνεργαςία με διάφορα ςχολεία του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ 

για τθν πραγματοποίθςθ διαφόρων ςυναυλιϊν και άλλων εκδθλϊςεων ςτο χϊρο του 

ςχολείου κακϊσ και ςυνεργαςία με άλλα μουςικά ιδρφματα (Εκνικι Λυρικι κθνι, ξζνεσ 

ορχιςτρεσ) για τθν πραγματοποίθςθ διαφόρων εκδθλϊςεων (βλ.5.3.). 

Σο ςχολείο μασ ςυνεργάηεται με το ίδρυμα Δθμοςιογραφίασ Μπότςθ. 

Πολφ ςθμαντικι κεωρείται και θ ςυνεργαςία του ςχολείου μασ με το Ινςτιτοφτο Goethe ςτα 

πλαίςια του προγράμματοσ Pasch – Schulen (Schulen Partner der Zukunft) τθσ γερμανικισ 

κυβζρνθςθσ με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ διδαςκαλίασ των Γερμανικϊν ωσ ξζνθσ γλϊςςασ 

ςτο ςχολείο μασ.  

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

 2   
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4ο ΠΕΔΙΟ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

ΣΟΜΔΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 4.1. Ανάπηςξη ηόσων ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 

Οι ςκοποί και οι επιμζρουσ ςτόχοι που τίκενται από το Πρόγραμμα πουδϊν των 

μακθμάτων γενικισ παιδείασ είναι μάλλον γενικοί και αόριςτοι και πρζπει να διατυπωκοφν  

με ςαφζςτερο τρόπο. τα διδακτικά εγχειρίδια, κυρίωσ των φιλολογικϊν μακθμάτων, 

διαπιςτϊνεται πολφ ςτενι ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτα διάφορα γνωςτικά αντικείμενα. Οι 

διδάςκοντεσ των γενικϊν μακθμάτων εμπλουτίηουν το μάκθμά τουσ με χριςθ τθσ ςχολικισ 

βιβλιοκικθσ, πολιτιςτικζσ επιςκζψεισ, διακεματικζσ προςεγγίςεισ και δραματοποιιςεισ. 

Παρότι τονίηεται θ δυςκολία κάλυψθσ τθσ υποχρεωτικισ φλθσ των γενικϊν μακθμάτων ςτον 

προβλεπόμενο χρόνο, εξαιτίασ του όγκου και τθσ ζκταςισ τθσ, θ φλθ ςτα μακιματα γενικισ 

παιδείασ καλφπτεται ικανοποιθτικά.  

Όςον αφορά ςτα μουςικά μακιματα, αναλυτικά προγράμματα υπάρχουν μόνο για τθ 

μουςικι κεωρία & πράξθ ευρωπαϊκισ και ελλθνικισ παραδοςιακισ μουςικισ και το 

υποχρεωτικό πιάνο. Εν τοφτοισ, το ςχολείο ζχει ςυντάξει αναλυτικά προγράμματα για όλα 

τα μακιματα μουςικισ παιδείασ. Ικανοποιθτικά καλφπτεται θ διδακτζα φλθ ςτα ομαδικά 

μακιματα μουςικισ παιδείασ (μουςικι κεωρία & πράξθ ευρωπαϊκισ και ελλθνικισ 

παραδοςιακισ μουςικισ). Αντίκετα, θ διδακτζα φλθ των ατομικϊν μακθμάτων ςτα 

διάφορα μουςικά όργανα δεν καλφπτεται πάντοτε ικανοποιθτικά, κακϊσ παρατθρείται 

κακυςτερθμζνθ κάκε χρόνο ςτελζχωςθ του ςχολείου με αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιουσ 

κακθγθτζσ διαφόρων μουςικϊν οργάνων (ςυχνά διαφορετικά πρόςωπα από χρόνο ςε 

χρόνο).  

Παρατθρείται επίςθσ ζλλειψθ ςχολικϊν βιβλίων κατάλλθλων για Μουςικά χολεία ςε όλα 

τα μακιματα μουςικισ παιδείασ. 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

  3  

 

ΣΟΜΔΑ: ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 4.2. Ανάπηςξη και Δθαπμογή Γιδακηικών Ππακηικών  

Οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου μασ κεωροφν ότι γίνεται καλόσ προγραμματιςμόσ τθσ φλθσ 

ςε ετιςια βάςθ και ςε επίπεδο κάκε διδακτικισ ενότθτασ. Σο υψθλό επίπεδο του 

διδακτικοφ προςωπικοφ του ςχολείου, θ ςχζςθ του με τθ μουςικι και τισ τζχνεσ γενικότερα 

ςυμβάλλει κετικά ςτθ ςε μεγάλο βακμό χριςθ των ποικίλων διδακτικϊν μεκόδων και 

ςτρατθγικϊν, των καινοτόμων δράςεων, κακϊσ και ςτθ χριςθ των κατάλλθλων μζςων 

διδαςκαλίασ. Επιςθμαίνεται ότι οι εφαρμογζσ των τεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορικισ και τθσ 
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επικοινωνίασ ςτθν εκπαίδευςθ είναι απαραίτθτεσ για τισ νζεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ, δεν 

αξιοποιοφνται όμωσ ακόμθ επαρκϊσ. Αντίςτοιχα, οι μακθτζσ του ςχολείου ανταποκρίνονται 

ςε μεγάλο βακμό ςτισ εργαςίεσ που τουσ ανατίκενται. 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

  3  

 

ΣΟΜΔΑ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΣΑΞΖ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 4.3. Ανάπηςξη και Δθαπμογή Παιδαγωγικών Ππακηικών και 

Ππακηικών Αξιολόγηζηρ ηων Μαθηηών 

Όςον αφορά ςτθν οργάνωςθ του μακιματοσ, ςε ικανοποιθτικό βακμό χρθςιμοποιοφνται 

ςχζδια μακιματοσ και ποικίλα οργανωτικά ςχιματα (εργαςία ςε ομάδεσ, τεχνικζσ κεάτρου 

ςε μακιματα γενικισ παιδείασ) που προωκοφν το κλίμα ςυνεργαςίασ και 

αλλθλοκατανόθςθσ τόςο ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ και τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, όςο και 

ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ και του εκπαιδευτικοφσ. Η ςυνεργαςία αυτι ςτο ςχολείο μασ 

υποβοθκείται ςε μεγάλο βακμό από τθ διδαςκαλία ατομικϊν μουςικϊν μακθμάτων και τθ 

ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν ςε διάφορα μουςικά ςφνολα. Οι μακθτζσ μασ τακτικά και 

αναλυτικά ενθμερϊνονται για τισ επιδόςεισ τουσ, ενκαρρφνονται και επιβραβεφονται για τθ 

ςυνειςφορά τουσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

  3  

 

ΣΟΜΔΑ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 4.4. Ανάπηςξη και Δθαπμογή Δκπαιδεςηικών Γπαζηηπιοηήηων 

και Παπεμβάζεων 

ε πολφ ικανοποιθτικό βακμό οι εκπαιδευτικοί πειραματίηονται ςε νζεσ μεκόδουσ, και 

ςυμμετζχουν ςε προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Κατά το ςχολικό ζτοσ 2010 – 

2011 το ςχολείο μασ ζχει αναλάβει επτά πολιτιςτικά προγράμματα, ςτα οποία ςυμμετζχουν 

είκοςι περίπου κακθγθτζσ. Οι μακθτζσ του ςχολείου ενκαρρφνονται ςε υψθλό βακμό ςτθν 

ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν, ςυμμετζχουν κάκε χρόνο ςε μεγάλο αρικμό μουςικϊν και άλλων 

καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων εντόσ και εκτόσ του ςχολείου και ςε μακθτικοφσ διαγωνιςμοφσ. 

Με εξαίρεςθ τθν εναςχόλθςθ των μακθτϊν μασ με τουσ παραδοςιακοφσ χοροφσ,  θ 

ςυμμετοχι τουσ ςε ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ δεν βρίςκεται ςτο ίδιο υψθλό επίπεδο. Αυτό 

οφείλεται ςε μεγάλο βακμό ςτθν ζλλειψθ κατάλλθλων χϊρων άκλθςθσ ςτο ςχολείο μασ. 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 1 2 3 4 
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δείκτθ:    3  

 

ΣΟΜΔΑ: ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 4.5.: Τποζηήπιξη ηηρ Δπιζηημονικήρ-Παιδαγωγικήρ 

Καηάπηιζηρ και Δξέλιξηρ ηων Δκπαιδεςηικών 

Οι ςυναντιςεισ των κακθγθτϊν διαφόρων μουςικϊν ειδικοτιτων του ςχολείου μασ για 

κζματα που αφοροφν μεκόδουσ διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθσ ζχουν ζνα επιμορφωτικό 

χαρακτιρα. Εν τοφτοισ, όςον αφορά ςτθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, οι εκπαιδευτικοί 

τονίηουν τθ μικρι προςφορά ςε επιμορφωτικά ςεμινάρια, παρά το αυξθμζνο ενδιαφζρον 

που εκδθλϊνουν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ςεμινάρια τθσ ειδικότθτάσ τουσ. υχνά 

παρακολουκοφν εκπαιδευτικά ςεμινάρια από ιδιωτικοφσ φορείσ, προκειμζνου να 

ενθμερωκοφν και να εκςυγχρονίςουν τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ τουσ. 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

 2   
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5ο ΠΕΔΙΟ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΣΟΜΔΑ: ΦΟΗΣΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΡΟΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 5.1. Παπακολούθηζη ηηρ Φοίηηζηρ και ηηρ σολικήρ Γιαπποήρ 

το ςχολείο προβλζπονται και λειτουργοφν  αποτελεςματικά διαδικαςίεσ για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ. ε περίπτωςθ κάποιου προβλιματοσ, οι κακθγθτζσ που 

ζχουν τθν ευκφνθ τθσ παρακολοφκθςθσ των απουςιϊν επικοινωνοφν άμεςα με τουσ γονείσ 

των μακθτϊν, ςε ςυνεργαςία  με τθν Διεφκυνςθ του ςχολείου, για επιςιμανςθ και επίλυςθ 

του προβλιματοσ. 

Σο ςχολείο δζχεται μακθτζσ ςτθν  Αϋ τάξθ κατόπιν ειςαγωγικϊν εξετάςεων (τεςτ διάγνωςθσ 

τθσ μουςικισ αντίλθψθσ), ςτισ δε άλλεσ τάξεισ κατόπιν κατατακτθρίων εξετάςεων για τθν 

κάλυψθ τυχόν κενϊν κζςεων ι κατόπιν μετεγγραφισ από άλλα Μουςικά χολεία. 

Μακθτικι διαρροι (διακοπι φοίτθςθσ) δεν υπάρχει. Μετεγγραφι ςε άλλο ςχολείο πιρε το 

5%. Όλοι οι αλλοδαποί  μακθτζσ (3%) ολοκλιρωςαν επιτυχϊσ τθν τάξθ. 

χεδόν  όλοι   οι μακθτζσ  με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (μία μόνο εξαίρεςθ)  

ενςωματϊκθκαν επιτυχϊσ.  

Σο ποςοςτό των αποφοίτων του Μουςικοφ Γυμναςίου οι οποίοι εγγράφονται ςτο Μουςικό 

Λφκειο ανζρχεται ςτο 80%.  

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

   4 

 

ΣΟΜΔΑ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 5.2. Δπίδοζη και Ππόοδορ ηων Μαθηηών  

Δεν υπάρχουν μακθτζσ με πολφ χαμθλζσ επιδόςεισ  (όλοι πάνω από 12,5). Σο γεγονόσ αυτό 

οφείλεται και ςτο ότι το ςχολείο μασ κεωρείται υψθλισ ηιτθςθσ : τθν Αϋ Γυμναςίου 

γίνονται δεκτοί 80 μακθτζσ κατόπιν διαδικαςίασ επιλογισ (αξιολόγθςθ τθσ μουςικισ 

αντίλθψθσ), ςτθν οποία λαμβάνουν μζροσ κάκε χρόνο πάνω από 200 υποψιφιοι μακθτζσ.  

Επιςθμαίνεται ότι μακθτζσ οι οποίοι δεν προάγονται ςτα μακιματα γενικισ παιδείασ 

μετεγγράφονται υποχρεωτικά ςε άλλο ςχολείο και επαναλαμβάνουν εκεί τθν ίδια ςχολικι 

τάξθ. ε περίπτωςθ που ζνασ μακθτισ  δεν προαχκεί ςε ζνα τουλάχιςτον μουςικό μάκθμα, 

μετεγγράφεται υποχρεωτικά  ςε άλλο Γυμνάςιο, χωρίσ να επαναλάβει τθ ίδια ςχολικι τάξθ. 

Απομακρφνκθκαν ζτςι 3 μακθτζσ (1%) κατά το ςχολικό ζτοσ 2009 - 2010. 

Σο επίπεδο των μακθτϊν του Μουςικοφ Γυμναςίου και του Μουςικοφ Λυκείου ςτα 

μακιματα μουςικισ αλλά και γενικισ παιδείασ είναι υψθλό, όπωσ φαίνεται και από τον 
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πίνακα  επιτυχόντων ςε ΑΕΙ και ΣΕΙ κατά το ςχολικό ζτοσ 2009 - 2010,  όπου το Μουςικό 

Λφκειο Παλλινθσ είναι πρϊτο ςε επιτυχίεσ ςτθν Ανατολικι Αττικι. 

Σα επιτεφγματα των μακθτϊν μασ ςτο χϊρο τθσ μουςικισ  ςυμπλθρϊνονται και από 

διάφορεσ διακρίςεισ  ςε διαγωνιςμοφσ, όπωσ τθσ  Ελλθνικισ Μακθματικισ Εταιρίασ, 

λογοτεχνικοφσ διαγωνιςμοφσ, διαγωνιςμοφσ χοροφ κ.ά. 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

  3+  

     

    ΣΟΜΔΑ: ΑΣΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 5.3. Δνιζσςηικέρ, Τποζηηπικηικέρ και Ανηιζηαθμιζηικέρ 

Παπεμβάζειρ  

Σο χολείο μασ, προβάλλοντασ  τον ιδιαίτερο μουςικό χαρακτιρα του, ενιςχφει τισ δράςεισ 

και τα προγράμματα εκείνα που ςυμβάλλουν ςτθν κοινωνικι, πολιτιςτικι  και ατομικι 

ανάπτυξθ των μακθτϊν. 

τα πλαίςια αυτά γίνονται :  

Πρωινζσ ςυναυλίεσ από μουςικοφσ  κακθγθτζσ του ςχολείου για τουσ  μακθτζσ. 

 Πρωινζσ ςυναυλίεσ κάκε τάξθσ που παίηουν οι μακθτζσ για τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. 

 Βραδινζσ ςυναυλίεσ ςόλο οργάνων και διαφόρων μουςικϊν ςυνόλων.  

υνεργαςίεσ  με τθν Εκνικι  Λυρικι κθνι και το Μουςείο Λαϊκϊν Οργάνων. 

 υνεργαςίεσ με ςχολεία του εςωτερικοφ : Κολζγιο Ψυχικοφ, Καλλιτεχνικό χολείο Γζρακα, 

διάφορα Μουςικά χολεία τθσ περιφζρειασ.  

υνεργαςίεσ κάκε χρόνο με μουςικά ςχολεία και ιδρφματα του εξωτερικοφ : Lycée Racine 

του Παριςιοφ, Ecole Secondaire Dorval – Jean – XXIII, Québec, Καναδάσ, O’Neill Collegiate & 

Vocational Institute, Oshawa, Ontario, Καναδάσ, Greenwich High School, Connecticut, 

Η.Π.Α., Μουςικό χολείο Regensburger Domspatzen, Regensburg, Γερμανία, Orchestre de 

Paris, Orchestre National de France, νεανικι ορχιςτρα τθσ αξονίασ κ.ά. 

Σο ςχολείο ςυμμετζχει με τθν μπάντα του ςε διάφορεσ τοπικζσ εκδθλϊςεισ (επζτειοι 

εκνικϊν εορτϊν, μουςικό φεςτιβάλ Διμου Παλλινθσ) και με διάφορα μουςικά ςφνολα  ςε 

εκδθλϊςεισ φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα ( ΚΕΘΕΑ, Λφρειο Ορφανοτροφείο κ.ά.). 

Εκτόσ όμωσ  των μουςικϊν  ςυμμετοχϊν οι μακθτζσ μασ ςυμμετζχουν ςε προγράμματα 

περιβαλλοντικισ αγωγισ, λογοτεχνικό εργαςτιρι, ακλθτικοφσ αγϊνεσ, χορευτικά φεςτιβάλ, 

φεςτιβάλ ταινιϊν και φωτοαφθγιςεων.  
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Οι πολλαπλζσ αυτζσ δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν ςυμβάλλουν ςτθν φπαρξθ κλίματοσ 

αλλθλοςεβαςμοφ και ανεκτικότθτασ. Δεν υπάρχουν κακόλου περιπτϊςεισ κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ ι επικετικότθτασ μεταξφ των μακθτϊν. Αντίκετα, είναι ςυχνά ςυγκινθτικι θ 

υποςτιριξθ που προςφζρουν ςε ςυμμακθτζσ τουσ με κάποιο πρόβλθμα υγείασ ι άλλο. 

Σο  αίςκθμα αςφάλειασ  και εμπιςτοςφνθσ των μακθτϊν ενιςχφεται και από τθν καλι 

ςυνεργαςία με τον ςφλλογο γονζων και κθδεμόνων κακϊσ και τθν πολφ 

καλι ςχζςθ και ςυνεργαςία μεταξφ μακθτϊν και κακθγθτϊν.   

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πειραματικό Μουςικό Γυμνάςιο Παλλινθσ 

 121 

 

     Γ. Κφρια Αποτελζςματα τησ Αξιολόγηςησ 

 

Αντλϊντασ ςτοιχεία από τθν αναλυτικι παρουςίαςθ των δεικτϊν αξιολόγθςθσ των τομζων 

τθσ ςχολικισ ηωισ, μποροφμε να καταλιξουμε ςε μερικζσ γενικζσ αξιολογικζσ κρίςεισ, οι 

οποίεσ αποτελοφν και τα κφρια ςυμπεράςματα τθσ αξιολόγθςισ μασ :  

 

ημεία υπεροχήσ : 

 

Σο διδακτικό προςωπικό του Πειραματικοφ Μουςικοφ Γυμναςίου Παλλινθσ αποτελείται 

ςτθ ςυντριπτικι του πλειοψθφία από εκπαιδευτικοφσ με αυξθμζνα τυπικά και ουςιαςτικά 

προςόντα, πλοφςια καλλιτεχνικά ενδιαφζροντα και υψθλι αντίλθψθ για το λειτοφργθμά 

τουσ ωσ εκπαιδευτικϊν. Σο γεγονόσ αυτό ευνοεί τθ διακεματικι προςζγγιςθ όλων των 

γνωςτικϊν αντικειμζνων, τθν πραγματοποίθςθ υποδειγματικϊν διδαςκαλιϊν, τθν ανάλθψθ 

μεγάλου αρικμοφ μουςικϊν και άλλων πολιτιςτικϊν δράςεων κάκε χρόνο, τθν επικοινωνία 

και καλι ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ.  

Αντίςτοιχα υψθλοφ επιπζδου είναι οι μακθτζσ του ςχολείου μασ τόςο ςτθν επίδοςθ όςο και 

ςτο ικοσ : Κακϊσ το ςχολείο κεωρείται υψθλισ ηιτθςθσ, οι περίπου 80 μακθτζσ τθσ Αϋ 

Γυμναςίου επιλζγονται μεταξφ άνω των 200 υποψθφίων μακθτϊν, οι οποίοι ςυμμετζχουν 

κάκε χρόνο ςτθ διαδικαςία επιλογισ (τεςτ διάγνωςθσ τθσ μουςικισ αντίλθψθσ). τισ τάξεισ 

του Γυμναςίου φοιτοφν μόνο μακθτζσ οι οποίοι προβιβάηονται τόςο ςτα γενικά όςο και ςτα 

μουςικά μακιματα. Η επίδοςθ των μακθτϊν ςτα μακιματα γενικισ παιδείασ όχι μόνο δεν 

υςτερεί αλλά ςυχνά είναι ανϊτερθ άλλων δθμοςίων Γυμναςίων. Αντίςτοιχα υψθλι είναι 

και θ επίδοςθ των μακθτϊν ςτα μακιματα μουςικισ παιδείασ. Σο όλο ςχολικό πρόγραμμα 

(ομαδικά και ατομικά μουςικά μακιματα – μεγάλοσ αρικμόσ ςυναυλιϊν και άλλων 

εκδθλϊςεων), θ εναςχόλθςθ όλων των μακθτϊν με τθ μουςικι, θ ςτενι ςυνεργαςία 

διδαςκόντων – διδαςκομζνων φαίνεται να ςυντελεί κετικά ςτθ διαμόρφωςθ του ικουσ των 

μακθτϊν μασ και ςτθ δθμιουργία ενόσ ιδιαίτερα καλοφ κλίματοσ ςχολικισ ηωισ : 

Φαινόμενα μακθτικισ παραβατικότθτασ είναι εξαιρετικά περιοριςμζνα. Κροφςματα 

κοινωνικοφ αποκλειςμοφ μεταξφ των μακθτϊν δεν ζχουν ςθμειωκεί ποτζ.  

Οι ςχζςεισ ανάμεςα ςτθ Διοίκθςθ το ςχολείου, το διδακτικό προςωπικό και τουσ μακθτζσ 

είναι ιδιαίτερα ικανοποιθτικζσ. Ιςχφει γενικά ο δθμοκρατικόσ τρόποσ λιψθσ αποφάςεων 

και ο αλλθλοςεβαςμόσ. Οι καλζσ αυτζσ ςχζςεισ οφείλονται ςε μεγάλο βακμό ςτθν 

κακθμερινι εναςχόλθςθ ι απλι επαφι όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ μασ κοινότθτασ με τθ 

μουςικι. Με άλλα λόγια, θ μουςικι λειτουργεί ωσ ζνασ ιςχυρόσ ςυνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ 

όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, γεγονόσ το οποίο ζχει πολλαπλά ευεργετικά 

αποτελζςματα ςτθ ςχολικι μασ ηωι.   
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Η φπαρξθ τθσ αίκουςασ ςυναυλιϊν ευνοεί τθν πραγματοποίθςθ των μουςικϊν και άλλων 

καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων του ςχολείου, το οποίο, με τθ δθμιουργία του κατάλλθλου 

φορζα, κα μποροφςε να παίξει το ρόλο ενόσ γενικότερου πολιτιςτικοφ κζντρου ςτθν 

Ανατολικι Αττικι.   

 

Αδυναμίεσ : 

 

Βαςικό πρόβλθμα του ςχολείου μασ αποτελεί θ μθ ζγκαιρθ ςτελζχωςι του με διδακτικό 

προςωπικό, ιδιαίτερα ςτα ατομικά μακιματα μουςικϊν οργάνων, με αποτζλεςμα να 

χάνονται πολλζσ διδακτικζσ ϊρεσ ςτα μακιματα αυτά.  

Η παντελισ ζλλειψθ διοικθτικοφ προςωπικοφ, προςωπικοφ φφλαξθσ αλλά και τεχνικοφ 

προςωπικοφ ςε ζνα πολυδφναμο ςχολείο με 150 περίπου κακθγθτζσ πολλϊν ειδικοτιτων, 

μεγάλθ αίκουςα ςυναυλιϊν, ποικίλο τεχνολογικό εξοπλιςμό  και μεγάλο αρικμό μουςικϊν 

οργάνων επιβαρφνει υπζρμετρα τθ διοίκθςι του αλλά αποςπά και το διδακτικό προςωπικό 

από τα κυρίωσ εκπαιδευτικό του ζργο. 

Προβλιματα ςτο ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ παρεμβάςεων με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ 

ςχολικισ ηωισ δθμιουργεί θ ανεπαρκισ, ςε ςχζςθ με τισ ειδικζσ ανάγκεσ του ςχολείου, 

χρθματοδότθςθ. 

Όςον αφορά ςτα μουςικά μακιματα, πρζπει να επιςθμάνουμε τθν ζλλειψθ αναλυτικϊν 

προγραμμάτων ςε πολλά από αυτά κακϊσ και τθν πλιρθ ζλλειψθ ειδικϊν βιβλίων για όλα 

τα μουςικά μακιματα που διδάςκονται ςτο Μουςικό Γυμνάςιο. 

Παρότι το διδακτικό προςωπικό του ςχολείου είναι υψθλοφ γενικά επιπζδου, πρζπει να 

επιςθμανκεί θ ανεπαρκισ προςφορά προγραμμάτων επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν κακϊσ 

και θ ζλλειψθ τακτικισ ςυνεργαςίασ με ιδρφματα Γϋβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (π.χ. Σμιματα 

Μουςικϊν πουδϊν Παν/μίων), θ οποία κα ζπρεπε να κεωρείται αυτονόθτθ για ζνα 

Πειραματικό χολείο. Ασ αναφζρουμε εδϊ και τθν απουςία ειδικοφ τρόπου επιλογισ 

προςωπικοφ για μουςικά μακιματα ιδιαίτερα υψθλϊν μουςικϊν και παιδαγωγικϊν 

απαιτιςεων (π.χ. διεφκυνςθ χορωδίασ και ορχιςτρασ).  

Παρατιρθςθ : Παρότι το επίπεδο των παρεχομζνων από το ςχολείο μασ μουςικϊν γνϊςεων 

είναι ικανοποιθτικό, κα ιταν ςε πολφ ςθμαντικό βακμό υψθλότερο, αν υπιρχαν οι κεςμοί 

του Μουςικοφ Δθμοτικοφ (το οποίο κα προετοίμαηε τουσ μακθτζσ του για το Μουςικό 

Γυμνάςιο) και τθσ Μουςικισ Ακαδθμίασ (θ οποία κα ζδινε ςτουσ μακθτζσ του Μουςικοφ 

Γυμναςίου και Λυκείου ζνα ςθμαντικό ςτόχο ςυνζχιςθσ των μουςικϊν ςπουδϊν τουσ και 

ςτθν Γϋβάκμια Εκπ/ςθ). 
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Επιλογή τομζων για ςυςτηματική διερεφνηςη 

 

Οι τομείσ που επελζγθςαν για τθ φάςθ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ είναι οι εξισ: 

 

4ο ΠΕΔΙΟ : ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

ΣΟΜΕΑ: ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 4.2. Ανάπτυξθ και Εφαρμογι Διδακτικϊν Πρακτικϊν 

Η επιλογι αυτοφ του τομζα για ςυςτθματικι διερεφνθςθ ζγινε επειδι διαπιςτϊκθκε ότι, 

παρότι το επίπεδο του διδακτικοφ προςωπικοφ του ςχολείου είναι υψθλό και γίνεται ςε 

μεγάλο βακμό χριςθ ποικίλων διδακτικϊν μεκόδων και ςτρατθγικϊν, καινοτόμων δράςεων 

και χριςθ κατάλλθλων μζςων διδαςκαλίασ, υπάρχουν ακόμθ μεγάλα περικϊρια 

αξιοποίθςθσ των εφαρμογϊν των τεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορικισ και τθσ επικοινωνίασ ςτθ 

διδαςκαλία κακϊσ και παραγωγισ ςχεδίων μακθμάτων κατά τα οποία γίνεται διακεματικι 

προςζγγιςθ των διαφόρων διδακτικϊν αντικειμζνων. Αναφζρουμε ωσ παραδείγματα : 

Ιςτορία και ιςτορία τθσ μουςικισ, μακθματικά και μουςικι κεωρία, ςχζςθ πνευματικϊν, 

λογοτεχνικϊν, καλλιτεχνικϊν και μουςικϊν ρευμάτων κ.ά. Κατά τισ διακεματικζσ αυτζσ 

προςεγγίςεισ κακθγθτζσ διαφόρων ειδικοτιτων ςυνεργάηονται για τθν παραγωγι 

πρωτότυπων ςχεδίων μακθμάτων.      

4ο ΠΕΔΙΟ : ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

ΣΟΜΕΑ : ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

       Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 4.5. : Τποςτιριξθ τθσ Επιςτθμονικισ – Παιδαγωγικισ       

       Κατάρτιςθσ και Εξζλιξθσ των Εκπαιδευτικϊν 

 

       Η επιλογι αυτοφ του τομζα για ςυςτθματικι διερεφνθςθ ζγινε επειδι διαπιςτϊνεται 

ότι, λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ του ςχολείου (ςυνφπαρξθ διδαςκόντων  ςυχνά με υψθλι 

ειδίκευςθ ςε διάφορα μουςικά και άλλα αντικείμενα), υπάρχουν μεγάλα περικϊρια 

ανάπτυξθσ τθσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ από κακθγθτζσ του ςχολείου αλλά και 

εκπαιδευτικοφσ άλλων ςχολείων είτε ειδικοφσ επιςτιμονεσ, ανκρϊπουσ των γραμμάτων και 

των τεχνϊν, οι οποίοι μποροφν να προςκαλοφνται με πρωτοβουλία τθσ Διεφκυνςθσ και του 

υλλόγου Διδαςκόντων για τθν πραγματοποίθςθ διαλζξεων ι ςεμιναρίων ςτο χϊρο του 

ςχολείου.      


