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Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο του 

πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία 

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

αναφέρεται στις Εκθέσεις «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών Ποιότητας» που συνέταξαν 

σχολικές μονάδες οι οποίες συμμετείχαν στο πιλοτικό έργο της ΑΕΕ.  Ο τόμος αποτελεί μέρος 

των «Καλών Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με 

σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών. 

Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της 

Ομάδας Έργου της ΑΕΕ. 

 

Επιστημονική Επιτροπή 

Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου 

Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής επιστημονικός 

υπεύθυνος του έργου 

Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος 

Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος 

Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του 

ΤΠΔΒΜΘ, μέλος 

τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, 

μέλος 

 

Ομάδα Έργου 

Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος 

Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη Ευαγγελία 

ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα ΠΕ09, Ρουσσάκης 

Ιωάννης ΠΕ70,  αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, τελλάκου Βάσω ΠΕ12, 

τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, 

Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04. 

 

To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

(2007-2013)   

Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS : 295381) 

(«Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη») 
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Δ1.  

 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΟΣΤΛΙΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 

 

«Επίδοση και Πρόοδος των Μαθητών» 

 

«Ενισχυτικές, Υποστηρικτικές και Αντισταθμιστικές Παρεμβάσεις» 

 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών» 

 

 

Η Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Τομέων του Εκπαιδευτικού Έργου 

συντάχθηκε κατά το σχολικό έτος 2010-11 από το Γυμνάσιο Τσοτυλίου Δυτικής 

Μακεδονίας. Περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τη διερεύνηση των δεικτών 

«Επίδοση και Πρόοδος των Μαθητών» και «Ενισχυτικές, Υποστηρικτικές και 

Αντισταθμιστικές Παρεμβάσεις». Η Έκθεση περιλαμβάνει επίσης Παράρτημα με τα 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, όπως: Φόρμα καταγραφής ποσοτικών στοιχείων 

από το αρχείο του σχολείου, Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΓΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑΣ 

Ζκθεςη Συςτηματικήσ Διερεφνηςησ Επιλεγμζνων Τομζων του Εκπαιδευτικοφ Ζργου τησ 

Σχολικήσ Μονάδασ 

 

1. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Δείκτησ Αξιολόγηςησ:  Δπίδοζη και Ππόοδορ ηων Μαθηηών 

2. ΤΟΜΔΑΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

Γείκηηρ: Δνιζσςηικέρ, ςποζηηπικηικέρ και ανηιζηαθμιζηικέρ 

παπεμβάζειρ. 

 

 

Α. Γιαδικαζίερ Αξιολόγηζηρ 

Συντάςςεται ςφντομο κείμενο (200 λζξεων περίπου) ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ που ακολοφκθςε θ Σχολικι 

Μονάδα για τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ (π.χ. χρόνοσ και διάρκεια τθσ αξιολόγθςθσ, αρικμόσ 

των ομάδων που δθμιουργικθκαν, ςφνκεςθ των ομάδων, αρικμόσ των ςυναντιςεων κάκε ομάδασ, 

ςυναντιςεισ με γονείσ, μακθτζσ και άλλουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ διαδικαςία, άξονεσ ςυηιτθςθσ, κλπ.).  

 

-Η δηαδηθαζία ηεο ζπζηεκαηηθήο δηεξεύλεζεο δηήξθεζε ελάκηζε κε  δύν κήλεο (Γεθέκβξην 

2010 κε Ιαλνπάξην 2011). 

-Η νκάδα εξγαζίαο απνηειείηαη από ηνπο παξαθάησ έμη  εθπαηδεπηηθνύο: 

1) Μάηζαθα Διεπζεξία (ΠΔ 03), δηεπζύληξηα, ππεύζπλε ηνπ έξγνπ απηναμηνιόγεζεο 

2) Παπαδνπνύινπ Δπγελία (ΠΔ 14). ζπληνλίζηξηα 

3) Τζηιηκίγθα Βαζίιεην (ΠΔ 02), πξαθηηθνγξάθν 

4) Καξακεηόπνπιν Φξήζην (ΠΔ 04),  κέινο 

5) Τζαιή Κιενλίθε (ΠΔ 07), κέινο 

6) Φξηζηνγηάλλε Θεώλε (ΠΔ 01), κέινο 
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Πεπιγπαθή ζςνανηήζεων 

-Σηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2010 ε νκάδα εξγαζίαο ζπγθεληξώζεθε κε ζθνπό κηα πξώηε 

δηαηύπσζε πξνηάζεσλ γηα ηνλ ηξόπν δηεξεύλεζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ επηιεγκέλσλ 

δεηθηώλ, ηηο πηζαλέο κεζόδνπο εξγαζίαο θαη εθηίκεζεο πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ δεηθηώλ. 

-Σηηο 12 Ιαλνπαξίνπ 2011 ζπλήιζε ε νινκέιεηα κε ζέκα ην ιεπηνκεξή ζρεδηαζκό ηεο 

ζπζηεκαηηθήο δηεξεύλεζεο ησλ ηνκέσλ πνπ επηιέρζεθαλ. Σηε ζπλεδξίαζε 

παξεπξίζθνληαλ θαη ε ππεύζπλε γηα ην πξόγξακκα ζρνιηθή ζύκβνπινο θ. Τζηηνύξα 

Βαζηιηθή, κε ζπκβνπιεπηηθό θαη θαζνδεγεηηθό ξόιν. Η νκάδα θαηέιεμε ζηε ζρεδίαζε ηεο 

έξεπλαο, ηνλ νξηζκό ησλ θξηηεξίσλ πνηόηεηαο ηνπ θάζε δείθηε, ηνπο ζθνπνύο θαη ηηο 

κεζόδνπο εξγαζίαο θαη ηε δηακόξθσζε εξσηεκαηνινγίσλ. 

-Σηηο 10 Ιαλνπαξίνπ 2011 ηα κέιε ηεο νκάδαο ζπγθεληξώζεθαλ θαη αθνύ κειέηεζαλ ηα 

θαζνξηζκέλα θξηηήξηα πνηόηεηαο ηνπ δείθηε, ηνπο ζθνπνύο θαη ηηο κεζόδνπο εξγαζίαο, 

δηακόξθσζαλ ηηο θόξκεο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ηνπ ζρνιείνπ, θαζώο επίζεο θαη ηα 

εξσηεκαηνιόγηα γηα εθπαηδεπηηθνύο, καζεηέο θαη γνλείο καζεηώλ κε πνιύ ρακειέο 

επηδόζεηο. 

-Έγηλε ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ θαζώο θαη ησλ γνλέσλ ησλ καζεηώλ κε πνιύ ρακειέο 

επηδόζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηα εξσηεκαηνιόγηα. Τα εξσηεκαηνιόγηα 

κνηξάζηεθαλ ζε εθπαηδεπηηθνύο, καζεηέο θαη γνλείο, ζπκπιεξώζεθαλ θαη επηζηξάθεθαλ. 

-Σηηο 26 Ιαλνπαξίνπ 2011, ε νκάδα ζπγθεληξώζεθε γηα λα αξρίζεη ηελ επεμεξγαζία ησλ 

απνηειεζκάησλ έξεπλαο. 

-Σηηο 28 Ιαλνπαξίνπ 2011, ζπλήιζε ε νινκέιεηα ηεο νκάδαο, ε νπνία πξνρώξεζε ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ  ηεο ζπζηεκαηηθήο δηεξεύλεζεο θαη 

απνθάζηζε λα πξνβεί ζηε ζύληαμε ηεο παξνύζαο έθζεζεο. 

 

Β. Σσέδιο Αξιολόγηζηρ 

Ραρουςιάηονται επιγραμματικά: το αντικείμενο τθσ αξιολόγθςθσ, οι ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι διερεφνθςθσ 

που τζκθκαν, τα κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν για τθν αποτίμθςι του, κακϊσ και οι πθγζσ και οι 

μζκοδοι που αξιοποιικθκαν για τθν άντλθςθ των πλθροφοριϊν (500 λζξεισ περίπου). 

 

 

-Ανηικείμενο ηηρ αξιολόγηζηρ απνηεινύλ νη δείθηεο πνπ αθνξνύλ ηελ επίδνζε θαη 
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πξόνδν ησλ καζεηώλ  θαη ηηο εληζρπηηθέο, ππνζηεξηθηηθέο θαη αληηζηαζκηζηηθέο 

παξεκβάζεηο. 

1
ορ

 δείκηηρ: Δπίδοζη και Ππόοδορ ηων μαθηηών. 

-Η δηεξεύλεζε είρε ζαλ ζηόσο λα δηαπηζηώζεη αλ νη επηδόζεηο ησλ καζεηώλ 

αληαπνθξίλνληαη  ζηνπο ζηόρνπο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ, θαζώο 

επίζεο ηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ δηαρξνληθά. Δπίζεο, έγηλε πξνζπάζεηα λα πξνζεγγηζηνύλ 

νη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηδόζεηο θαη ηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ, λα αλαδεηρζνύλ 

νη θαιέο πξαθηηθέο, λα δηαπηζησζνύλ θαη λα δηνξζσζνύλ  ηπρόλ ειιείςεηο ή ιάζε.  

-Τα κπιηήπια πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ δείθηε είλαη ε αληαπόθξηζε 

ησλ επηηεπγκάησλ ησλ καζεηώλ ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ, ε πξόνδνο πνπ παξνπζηάδνπλ 

όινη νη καζεηέο -ρακειήο, κέζεο θαη πςειήο επίδνζεο- ζε ζρέζε κε πξνεγνύκελα 

επηηεύγκαηα θαη ε απμαλόκελε ή κεηνύκελε δηαθνξά ζηηο επηδόζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξνληάο  κεηαμύ  ησλ πεξηζζόηεξν θαη ιηγόηεξν ηθαλώλ καζεηώλ. 

- Οι πηγέρ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε ησλ πιεξνθνξηώλ είλαη ηα αηνκηθά 

δειηία καζεηώλ, ε βάζε δεδνκέλσλ e-school θαη ην βηβιίν πξαθηηθώλ ηνπ ζπιιόγνπ. Οη 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε θαηαγξαθή, όζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία από ηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηα εξσηεκαηνιόγηα πξνο ηνπο καζεηέο, ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο 

γνλείο, όζνλ αθνξά ηελ  έθθξαζε ησλ πξνζσπηθώλ απόςεσλ θαη εθηηκήζεσλ θάζε 

ελδηαθεξόκελνπ. 

- Γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ δείθηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ θάπνηα επεςνηηικά επγαλεία, όπσο 

θόπμερ καηαγπαθήρ και επωηημαηολόγια. Πην ζπγθεθξηκέλα, για ηη ζςλλογή 

ποζοηικών και ποιοηικών ζηοισείων για ηη διεπεύνηζη ηος δείκηη «Δπίδοζη και 

ππόοδορ ηων μαθηηών», έγιναν ηα παπακάηω: 

- Από ηα αξρεία ηνπ ζρνιείνπ (e-school) θαη ηα αηνκηθά δειηία ησλ καζεηώλ–

γξαπηή θαη πξνθνξηθή βαζκνινγία—θαηαγξάθεθε ζε εηδηθέο θόξκεο ε επίδνζε 

ησλ καζεηώλ (ρακειή, κέηξηα, άξηζηε) αλά ηάμε (Α, Β, Γ) θαη αλά θύιν (αγόξηα, 

θνξίηζηα) ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά. 

- Σηε ζπλέρεηα, ζε θόξκεο θαηαγξαθήο απνηππώζεθαλ ηα αλάινγα ζηνηρεία θαη 

έγηλε ζύγθξηζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ κε απηή ηεο πξνεγνύκελσλ ζρνιηθώλ 

εηώλ. Σπγθεθξηκέλα έγηλε ζύγθξηζε γηα ηνπο καζεηέο ηεο Β ζε ζρέζε κε ηελ 

επίδνζή ηνπο ζηελ  Α ηάμε θαη γηα ηνπο καζεηέο ηεο  Γ ζε ζρέζε κε ηελ  Α θαη Β 

ηάμε. Σηελ πεξίπησζε ηεο Α ηάμεο έγηλε ζύγθξηζε κε ηνπο βαζκνύο ηνπ Α 

ηξηκήλνπ. 
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- Από ην πξαθηηθό ηνπ ζπιιόγνπ αληιήζεθαλ ζηνηρεία από ηηο παηδαγσγηθέο 

ζπλαληήζεηο θαη ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ, όζνλ αθνξά ηελ 

επίδνζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ. Μνηξάζηεθαλ εξσηεκαηνιόγηα ζηνπο 

καζεηέο ηα νπνία ζπκπιεξώζεθαλ θαη επηζηξάθεθαλ από ηνπο καζεηέο. Οη 

εξσηήζεηο αθνξνύζαλ ηηο ηπρόλ δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνύλ ζηα καζήκαηα, πνηα 

καζήκαηα ηνπο δπζθνιεύνπλ πεξηζζόηεξν, πνηαο κνξθήο είλαη νη δπζθνιίεο πνπ 

ζπλαληνύλ (θαηαλόεζε, γξαθή, αλάγλσζε), αλ ρξεηάδνληαη βνήζεηα, αλ έρνπλ 

βνήζεηα ζην ζπίηη θαη πόζεο ώξεο αθηεξώλνπλ ζηε κειέηε. 

- Δξσηεκαηνιόγηα επίζεο κνηξάζηεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηα νπνία 

πεξηειάκβαλαλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ αλά ηάμε θαη θύιν 

ζε θάζε κάζεκα, ηελ εθηίκεζε όζνλ αθνξά ηα αδύλαηα ζεκεία ησλ κέηξησλ θαη 

ρακειήο επίδνζεο καζεηώλ, ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνύλ ζηα καζήκαηα, ην είδνο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνύλ νη καζεηέο κε επρέξεηα (αηνκηθέο, 

νκαδηθέο, θ.α.), ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάινπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηε βειηίσζε 

ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, ηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ (ζπκκεηνρηθή, κεησπηθή θ.α.), ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. 

- Τα εξσηεκαηνιόγηα πνπ κνηξάζηεθαλ ζηνπο γνλείο παηδηώλ κε ηδηαίηεξα ρακειέο 

επηδόζεηο πεξηείραλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην ρξόλν κειέηεο ζην ζπίηη, ηε 

βνήζεηα πνπ έρνπλ νη καζεηέο απηνί ζην ζπίηη, αλ νη γνλείο ζέινπλ επηπιένλ 

δηδαζθαιία γηα ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν, αλ ζπκβνπιεύηεθαλ εηδηθό γηα ηε 

δηάγλσζε ησλ αλαγθώλ ησλ παηδηώλ. 

 

2
ορ

 Γείκηηρ: Δνιζσςηικέρ, ςποζηηπικηικέρ και ανηιζηαθμιζηικέρ παπεμβάζειρ. 

- Η δηεξεύλεζε ηνπ δεύηεξνπ δείθηε είρε ζαλ ζηόσο λα δηαπηζηώζεη αλ επηηπγράλνληαη νη 

ζηόρνη ηνπ ζρνιείνπ, όπσο ε βειηίσζε ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ, ε αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθώλ-ζπκκεηνρηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, ε θαιιηέξγεηα δεκνθξαηηθώλ 

ζηάζεσλ θαη αμηώλ (ηζόηεηα, αιιειεγγύε, ζεβαζκόο ηεο δηαθνξάο). Όια ηα παξαπάλσ 

ζθνπεύνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή πξνεηνηκαζία γηα ηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζε ησλ 

καζεηώλ θαη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλά σο ππεύζπλσλ θαη δεκνθξαηηθώλ 

πνιηηώλ. Σπκπεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηηο πξαθηηθέο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ 

ελίζρπζε θαη ηε βειηίσζε ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ.  

- Τα κπιηήπια πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ δείθηε είλαη ε παξνρή 

επθαηξηώλ γηα αηνκηθή, θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ θαη δηακόξθσζε ππεύζπλσλ, 
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ελεξγώλ θαη δεκνθξαηηθώλ πνιηηώλ θαη ε ιεηηνπξγία εηδηθώλ πξνγξακκάησλ γηα 

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο καζεηώλ (εληζρπηηθή δηδαζθαιία, ηάμεηο ππνδνρήο), ε  αληαπόθξηζε 

ησλ επηηεπγκάησλ ησλ καζεηώλ ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ, ε πξόνδνο πνπ παξνπζηάδνπλ 

όινη νη καζεηέο-ρακειήο, κέζεο θαη πςειήο επίδνζεο- ζε ζρέζε κε πξνεγνύκελα 

επηηεύγκαηα θαη ε απμαλόκελε ή κεηνύκελε δηαθνξά ζηηο επηδόζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξνληάο  κεηαμύ  ησλ πεξηζζόηεξν θαη ιηγόηεξν ηθαλώλ καζεηώλ.  

- Έγηλε πξνζπάζεηα λα γίλεη κηα ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνύλ 

ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε ζε ζρέζε  κε ην δείθηε πνπ κειεηήζεθε παξαπάλσ, ηελ επίδνζε 

θαη πξόνδν ησλ καζεηώλ. 

- Οι πηγέρ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε ησλ πιεξνθνξηώλ είλαη ηα αηνκηθά 

δειηία καζεηώλ, ε βάζε δεδνκέλσλ e-school, ην βηβιίν απνθάζεσλ ηνπ Γηεπζπληή, ην 

Πξαθηηθό ηνπ Σπιιόγνπ, ην εκεξνιόγην ηνπ Γηεπζπληή. Οη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε θαηαγξαθή, όζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία από ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ 

θαη ηα βηβιία. Δπίζεο δόζεθαλ εξσηεκαηνιόγηα πξνο ηνπο καζεηέο, ηνπο θαζεγεηέο θαη 

ηνπο γνλείο, όζνλ αθνξά ηελ  έθθξαζε ησλ πξνζσπηθώλ απόςεσλ θαη εθηηκήζεσλ θάζε 

ελδηαθεξόκελνπ. 

- Πην αλαιπηηθά, γηα ηε ζπιινγή πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηε δηεξεύλεζε 

ηνπ δείθηε «Δληζρπηηθέο, ππνζηεξηθηηθέο θαη αληηζηαζκηζηηθέο παξεκβάζεηο» 

αθνινπζήζεθαλ ηα παξαθάησ βήκαηα: 

- Φξεζηκνπνηήζεθαλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ από ηνλ 

δείθηε ηεο επίδνζεο θαη πξνόδνπ ησλ καζεηώλ.  

- Με βάζε ην βηβιίν απνθάζεσλ ηνπ Γηεπζπληή, ην Πξαθηηθό ηνπ Σπιιόγνπ θαη ην 

εκεξνιόγην ηνπ Γηεπζπληή θαηαγξάθεθαλ νη δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ ηε θεηηλή 

ρξνληά όζνλ αθνξά θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά δξώκελα, νκηιίεο, πξνγξάκκαηα ζην 

ζρνιείν, επηθνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ κε θνξείο θ.α. 

- Μνηξάζηεθαλ εξσηεκαηνιόγηα ζηνπο καζεηέο ηα νπνία ζπκπιεξώζεθαλ θαη 

επηζηξάθεθαλ από ηνπο καζεηέο. Οη εξσηήζεηο αθνξνύζαλ ην είδνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ή ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο 

(αηνκηθέο, νκαδηθέο, εθδξνκέο, αγώλεο, θ.α.), ηηο ζρέζεηο ησλ καζεηώλ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηηο πηζαλέο αιιαγέο πνπ ζα ήζειαλ ζην 

ζρνιείν. 

- Δξσηεκαηνιόγηα επίζεο κνηξάζηεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηα νπνία 

πεξηειάκβαλαλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζηελ ηάμε, ηε 
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ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα ή ζε δξαζηεξηόηεηεο, ηηο πξνζπάζεηεο έληαμεο ησλ 

παηδηώλ ζηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. 

 

Γ. Κύπια Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ 

Διατυπϊνονται με τθ μορφι αξιολογικισ κρίςθσ τα ςθμαντικότερα ςυμπεράςματα ωσ προσ τον δείκτθ που 

διερευνικθκε, με ςαφι αναφορά ςτα ςυγκεκριμζνα δεδομζνα που υποςτθρίηουν και τεκμθριϊνουν τα 

ςυμπεράςματα αυτά (700 λζξεισ περίπου). 

1) Πςον αφορά τον δείκτη επίδοςησ και προόδου των μαθητών 

Φςτερα από λεπτομερι μελζτθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων που βρίςκονται ςτα αρχεία του 

ςχολείου και αφοροφν τθν επίδοςθ των μακθτϊν ανά τάξθ και ανά φφλο κατά τθν προθγοφμενθ 

ςχολικι χρονιά, καταγράφθκαν οι εξισ παρατθριςεισ – ςυμπεράςματα: 

  Στθν περςινι Αϋ τάξθ τα αγόρια ζχουν καλφτερθ επίδοςθ ςε ςχζςθ με τα 

κορίτςια (ποςοςτό αρίςτευςθσ αγοριϊν: 30%, αντίςτοιχο ποςοςτό κοριτςιϊν: 20%). Στο 

χαρακτθριςμό πολφ καλά τα αγόρια ζχουν ποςοςτό 10%, τα κορίτςια 15%, ενϊ ςτο 

χαρακτθριςμό καλά και μζτρια υπάρχει ιςοδυναμία με ποςοςτό 5%. Ζνα 5% των κοριτςιϊν 

απορρίφκθκαν. 

 Στθν περςινι Βϋ τάξθ τα κορίτςια ζχουν άριςτα ςε ποςοςτό 21,42%  ενϊ τα 

αγόρια ζχουν 0%. Ρολφ καλά ζχουν το 21,42% των κοριτςιϊν, ζναντι 14,2% των αγοριϊν. 

Επιπλζον ςτθν κατθγορία τθσ καλισ επίδοςθσ το ποςοςτό αγοριϊν και κοριτςιϊν είναι το 

ίδιο και φτάνει το 14,2%. Στθν κατθγορία μζτριασ επίδοςθσ τα αγόρια ζχουν ποςοςτό 14,2 %. 

Κανζνα κορίτςι δεν ζχει μζτρια επίδοςθ. 

 Στθν περςινι Γϋ τάξθ  ςτθν κατθγορία των άριςτων οι κοπζλεσ ζχουν 19,04% 

ζναντι 14,2% των αγοριϊν. Ομοίωσ ςτθν κατθγορία πολφ καλά, τα κορίτςια με ποςοςτό 

14,2%, υπερτεροφν ζναντι των αγοριϊν με 4,7%. Στθν κατθγορία καλά τα αγόρια υπερτεροφν 

με 14,2% ζναντι των κοριτςιϊν με 9,5%. Μζτρια επίδοςθ ζχουν μόνο τα αγόρια με ποςοςτό 

9,5%. Απορρίφκθκαν αγόρια ςε ποςοςτό 4,7% και κορίτςια  9,5%.  

Συνολικά φαίνεται ότι: 

- ςτθν Α τάξθ τα κορίτςια ζχουν περίπου τθν ίδια επίδοςθ με τα αγόρια 

- ςτθ Β και ςτθ Γ υπερτεροφν ςαφϊσ τα κορίτςια ςε επιδόςεισ μακθμάτων 

 

Στθ ςυνζχεια ζχουμε τθν επίδοςθ τθσ κάκε φετινισ τάξθσ ςυγκρινόμενθ με τισ προθγοφμενεσ 

χρονιζσ. 
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 Για τθν φετινι Αϋ ζχουμε για το πρϊτο τρίμθνο άριςτουσ μακθτζσ ςε ποςοςτό  

46,15%, πολφ καλοφσ ςε ποςοςτό  15,38%, καλοφσ 23,09 % και μζτριουσ 15,38%. Δεν 

υπάρχουν προθγοφμενεσ χρονιζσ για ςφγκριςθ. 

  Η επίδοςθ των μακθτϊν τθσ φετινισ Βϋ (Αϋ τρίμθνο) ςε ςφγκριςθ με τθν περςινι 

χρονιά, παρουςιάηει βελτίωςθ, αφοφ το ποςοςτό των μακθτϊν που βελτίωςαν τθν επίδοςι 

τουσ ανζρχεται ςτο 52,63%.  

 Για τουσ μακθτζσ τθσ φετινισ Γϋ Γυμναςίου παρατθροφμε ότι κατά τθ διάρκεια 

τθσ φοίτθςισ τουσ ςτθ Βϋ είχαν βελτίωςθ ςε ποςοςτό 7,1%  ςε ςφγκριςθ με τθν Αϋ, ενϊ 

ςφμφωνα με τα φετινά δεδομζνα  (Αϋ τρίμθνο),  θ βελτίωςι τουσ ςε ςχζςθ με τθ Βϋ είναι 

επίςθσ μικρι κυρίωσ ςτα φιλολογικά και τα μακθματικά. 

Συνολικά φαίνεται ότι ζχουμε: 

- ςθμαντικι βελτίωςθ ςτθ φετινι Β 

- μικρι βελτίωςθ ςτθ Γ 

 

Κατά τθν τρζχουςα χρονιά, αυτοί που κυρίωσ βελτίωςαν τισ επιδόςεισ τουσ είναι οι μακθτζσ 

υψθλισ επίδοςθσ (70%) και οι μιςοί περίπου τθσ μζτριασ επίδοςθσ. Αντίκετα οι χαμθλισ 

επίδοςθσ μακθτζσ δεν ζχουν ανάλογθ πρόοδο και παρουςιάηουν ςταςιμότθτα (80%), με 

αποτζλεςμα θ διαφορά μεταξφ των πρϊτων και των τελευταίων να αυξάνει κατά τθ διάρκεια τθσ 

χρονιάσ αντί να μειϊνεται. Ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ μακθτϊν με χαμθλζσ επιδόςεισ παρουςίαςαν 

μικρι βελτίωςθ ςε κάποια μακιματα (10%) και κάποιοι παρουςίαςαν πτϊςθ (10%). 

 

Τα ςτοιχεία που καταγράφθκαν από τισ παιδαγωγικζσ ςυναντιςεισ του ςυλλόγου διδαςκόντων 

δείχνουν ότι θ ςταςιμότθτα των περιςςοτζρων που ανικουν ςτθν κατθγορία τθσ χαμθλισ και 

μζτριασ επίδοςθσ, ςχετίηεται κυρίωσ με προβλιματα οικογενειακά (χωριςμζνοι γονείσ, 

οικονομικό, προβλιματα υγείασ) και λιγότερο με άλλθσ φφςεωσ παράγοντεσ (νοθτικι υςτζρθςθ, 

ζλλειψθ ςυγκζντρωςθσ, κτλ).  Σε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ (ςε 3 μακθτζσ με ιδιαίτερα χαμθλζσ 

επιδόςεισ) εκτιμικθκε ότι υπάρχουν μακθςιακζσ δυςκολίεσ. 

 

Η ομάδα ςτθν προςπάκειά τθσ να ςυγκεντρϊςει τισ γνϊμεσ των μακθτϊν γφρω από τα 

μακιματα που  διδάςκονται, τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν και τθ βοικεια που ίςωσ ζχουν 

ςτο ςπίτι, ςυνζταξε ςχετικό ερωτθματολόγιο και το μοίραςε ςτουσ μακθτζσ. Οι απαντιςεισ που 

δόκθκαν από τουσ μακθτζσ ζχουν ωσ εξισ: 
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-Οι μακθτζσ τθσ Αϋ δείχνουν να δυςκολεφονται ςτα Αρχαία (23%), ςτα Μακθματικά (23%) 

και ςτισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ (Γερμανικά 23% , Αγγλικά  15,3%).   

-Οι μακθτζσ τθσ Βϋ τάξθσ διλωςαν  ότι τουσ δυςκολεφουν  περιςςότερο τα Αρχαία 

(26,3%), τα  Φυςικομακθματικά (15,7%)  και τα Αγγλικά (10,5%).  

-Οι μακθτζσ τθσ  Γϋ τάξθσ δυςκολεφονται ςτα Μακθματικά (23%), τα  Αρχαία (15,3%),  και 

τα Αγγλικά  (15%). 

 

Στθν ερϊτθςθ «τι ςε δυςκολεφει περιςςότερο, να γράφεισ, να διαβάηεισ ι να κατανοείσ ζνα 

κείμενο»; 

- ςτθν Αϋ τάξθ οι περιςςότεροι μακθτζσ δείχνουν αδυναμία ςτθν κατανόθςθ (53,8%), 

λιγότεροι ςτθ γραφι (15,3%), και ακόμα πιο λίγοι ςτο διάβαςμα (7,6).   

- ςτθ Βϋ τάξθ επίςθσ θ κατανόθςθ «βαςανίηει» τουσ μακθτζσ ςε ποςοςτό 21%, ενϊ το 

διάβαςμα και το γράψιμο κατζχουν αρκετά μικρότερο ποςοςτό 5,25%. 

- ςτθ Γϋ τάξθ θ κατανόθςθ κειμζνου και το διάβαςμα βρίςκονται ςτο ίδιο ποςοςτό 23% , 

ενϊ το γράψιμο ςε ποςοςτό 15,37% .  

 

Πςον αφορά το αν ζχουν βοικεια ςτο ςπίτι: 

- οι μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ διλωςαν ςε ποςοςτό μόλισ 15,3% και 7,6% πωσ δζχονται 

βοικεια από τθ μθτζρα ι τθν αδερφι αντίςτοιχα.  

- οι μακθτζσ τθσ Βϋ τάξθσ δζχονται βοικεια από τθ μθτζρα ςε ποςοςτό 21%. 

- ςτθ Γϋ τάξθ μόνο το 15,38% ζχει τθ βοικεια τθσ μθτζρασ και οι υπόλοιποι τα 

καταφζρνουν μόνοι τουσ. 

 

Για το αν χρειάηονται κάποια βοικεια ςτα μακιματα: 

- ςτθν Αϋ τάξθ απάντθςαν κετικά ςε ποςοςτό 53,8 %,  

- ςτθ Βϋ τάξθ ςε ποςοςτό 15,78%  

- ςτθ Γϋ  ςε ποςοςτό 20%.  

 

Στθν τελευταία ερϊτθςθ που αφοροφςε ςτο χρόνο που αφιερϊνουν για μελζτθ ςτο ςπίτι οι 

απαντιςεισ ζχουν ωσ εξισ: 
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- ςτθν Αϋ τάξθ ζνασ ςτουσ τρεισ (ποςοςτό 31%) διαβάηουν από  4  ωσ  6  ϊρεσ. Το 45%  διαβάηει  

από 2  ωσ  3   ϊρεσ και το 23% αφιερϊνει ελάχιςτο χρόνο (το πολφ 1  ϊρα). 

- ςτθ Βϋ τάξθ το 26% διαβάηει  5  ωσ 6  ϊρεσ τθν θμζρα, το 68%  2  ωσ 3  ϊρεσ  και μόλισ το 5,25%  

μόνο 1  ϊρα.  

- ςτθ Γϋ τάξθ το 30%  διαβάηει 4  ωσ 5  ϊρεσ,  το 54% 2  ωσ 3  ϊρεσ και το 15,3%  μόνο 1  ϊρα. 

 

Ραράλλθλα με το ερωτθματολόγιο προσ τουσ μακθτζσ, δόκθκε και ερωτθματολόγιο ςε γονείσ 

των οποίων τα παιδιά ζχουν ιδιαίτερα χαμθλζσ επιδόςεισ και φαίνεται να παρουςιάηουν 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ (3 μακθτζσ). Οι απαντιςεισ  τουσ ζχουν ωσ εξισ: 

 - ςτθν ερϊτθςθ αν αςχολείται το παιδί ςτο ςπίτι με τα μακιματα, θ μια απάντθςθ ιταν ναι και 

οι άλλεσ δφο «όχι όςο κα ζπρεπε». 

 - ςτο ερϊτθμα αν ζχει βοικεια το παιδί ςτο ςπίτι, οι δφο απαντιςεισ ιταν κετικζσ και θ μια 

αρνθτικι. 

 - και τα τρία παιδιά παρακολοφκθςαν ςτο Δθμοτικό  μακιματα ςτο Ολοιμερο Ρρόγραμμα. 

 - οι γονείσ των παιδιϊν επικυμοφν να ζχει βοικεια το παιδί ςτο ςχολείο παρακολουκϊντασ 

επιπλζον ϊρεσ διδαςκαλίασ. 

 - οι γονείσ όλων των παιδιϊν ιταν κετικοί ςτθν βοικεια από κάποιον ειδικό για τθ διάγνωςθ 

των αναγκϊν του παιδιοφ. 

 

Ερωτθματολόγια επίςθσ μοιράςτθκαν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, τα οποία περιελάμβαναν 

ερωτιςεισ ςχετικά με τθν επίδοςθ και τισ δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν, τισ δυςκολίεσ που 

ςυναντοφν ςτα μακιματα, τισ προςπάκειεσ που καταβάλουν οι εκπαιδευτικοί και τα 

αποτελζςματά τουσ, τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ που χρθςιμοποιοφν κ.α. 

 

- Στθν Α’ τάξθ το 50% των κοριτςιϊν και το 60% των αγοριϊν είναι μζτριο ςτα Μακθματικά 

και τα Αρχαία και οι υπόλοιποι μοιράηονται ιςόποςα ςτισ χαμθλζσ και ςτισ άριςτεσ 

επιδόςεισ. Στα υπόλοιπα μακιματα οι μιςοί είναι πολφ καλοί ζωσ άριςτοι και οι 

υπόλοιποι βρίςκονται ςε χαμθλότερεσ επιδόςεισ. Στθν Τεχνολογία που περιλαμβάνει 

καταςκευζσ και είναι μάκθμα χωρίσ αυςτθρι φλθ και με περικϊριο επιλογισ, είναι 
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άριςτοι ςτθν ςυντριπτικι πλειοψθφία.  

- ςτθ Βϋ τάξθ οι μιςοί μακθτζσ είναι από αρκετά καλοί ζωσ πολφ καλοί ςτα μακθματικά και 

ζνα 20% είναι άριςτοι (με περιςςότερα τα αγόρια).   Στα υπόλοιπα μακιματα 

(Γερμανικά, Θρθςκευτικά, Γεωγραφία, Αρχαία, Φυςικι και Χθμεία) το 90% των μακθτϊν 

ζχουν μζτρια ζωσ άριςτθ απόδοςθ και το 10% χαμθλι, με τα αγόρια να υπερτεροφν ςτισ 

υψθλζσ επιδόςεισ. 

- ςτθ Γ τάξθ τα αγόρια μοιράηονται κατά 50% ςτισ χαμθλζσ και τισ μζτριεσ επιδόςεισ ςε όλα 

τα μακιματα, ενϊ θ πλειοψθφία των κοριτςιϊν (60%) βρίςκεται ςτθ μζτρια επίδοςθ. Ζνα 

12,5% των κοριτςιϊν είναι χαμθλισ επίδοςθσ και ζνα 25% άριςτθσ. 

- Τα αδφνατα ςθμεία των μζτριων μακθτϊν είναι λεξιλόγιο, ορκογραφία και γραμματικι 

ςτα Γερμανικά, κατανόθςθ εννοιϊν και επίλυςθ αςκιςεων ςτα κετικά, γραμματικι και 

ςφνταξθ ςτα Αρχαία και κατανόθςθ ι ζλλειψθ ςυγκζντρωςθσ ςε άλλα μακιματα. 

- Πςον αφορά τισ αςκιςεισ/δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφν με ευχζρεια αυτζσ είναι 

ερωτιςεισ ςωςτοφ-λάκουσ, αντιςτοίχθςθσ, πολλαπλϊν επιλογϊν και ςυμμετοχι ςτα 

εργαςτιρια. 

- Οι προςπάκειεσ για βελτίωςθ (επαναλιψεισ, φφλλα εργαςίασ, δθμιουργία ομάδων) 

απζδωςαν λίγο ςτουσ μζτριουσ μακθτζσ, δεν απζδωςαν όμωσ ςτουσ μακθτζσ χαμθλισ 

επίδοςθσ λόγω των πολλϊν κενϊν που ζχουν ςτθν φλθ. Οι μζκοδοι διδαςκαλίασ που 

εφαρμόηονται είναι κυρίωσ θ ςυμμετοχικι και θ μετωπικι. Στθν ομαδοςυνεργατικι 

ςυμμετζχουν και οι πιο αδφνατοι με ενκουςιαςμό χωρίσ όμωσ βελτίωςθ. 

- Οι γονείσ ενθμερϊνονται από τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν επίδοςθ των παιδιϊν τουσ και 

ςυνεργάηονται ςυνικωσ μόνο ςε αυτά που κεωροφν ςθμαντικά. 

 

 

 

2) Πςον αφορά τον δείκτη των ενιςχυτικών, υποςτηρικτικών και αντιςταθμιςτικών 

παρεμβάςεων: 

 

Εκτόσ από τα ςτοιχεία που αξιοποιικθκαν από τον προθγοφμενο δείκτθ, χρθςιμοποιικθκαν και 

τα ςτοιχεία που πιραμε από τα παρακάτω: 

 

Σχετικά με τα ερωτθματολόγια που μοιράςτθκαν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, αναφορικά με τθ 
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ςυμπεριφορά των μακθτϊν, τθ ςυμμετοχι τουσ ςε δραςτθριότθτεσ, τισ προςπάκειεσ ζνταξισ 

τουσ ςτισ δράςεισ του ςχολείου κ.α.: 

 

- Η ςυμπεριφορά των μακθτϊν ςτθν τάξθ χαρακτθρίηεται από καλι ζωσ πολφ καλι. 

- Στθν Α είναι 3 οι μακθτζσ που δεν ςυμμετζχουν γενικά ςτα μακιματα ι ςε άλλεσ 

ατομικζσ ι ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ,  ςτθν Β είναι 2 και ςτθ Γ είναι 3. 

- Η προςπάκεια ζνταξθσ ςτο μάκθμα γίνεται με εφκολεσ ερωτιςεισ, αςκιςεισ, 

επιβράβευςθ και ζνταξθ ςε ομάδεσ, αλλά με ελάχιςτθ ι κακόλου αλλαγι. Συμμετζχουν 

όμωσ ςε εκδρομζσ, χορευτικά, γιορτζσ, ακλθτικά κ.λ.π.. Για κάποια εργαςία που άπτεται 

των ενδιαφερόντων τουσ άλλοι ανταποκρίκθκαν και άλλοι όχι.  

 

Οι ερωτιςεισ ςτα ερωτθματολόγια των μακθτϊν αφοροφςαν το είδοσ των δραςτθριοτιτων ςτισ 

οποίεσ ςυμμετζχουν ι κζλουν να ςυμμετζχουν οι μακθτζσ (ατομικζσ, ομαδικζσ, εκδρομζσ, 

αγϊνεσ, κ.α.), τισ ςχζςεισ των μακθτϊν με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ, τισ 

πικανζσ αλλαγζσ που κα ικελαν ςτο ςχολείο. Οι απαντιςεισ τουσ ζχουν ωσ εξισ: 

 

1) Στθν Α τάξθ και ςτθ Β τάξθ το 80-90% των μακθτϊν προτιμά τισ ομαδικζσ εργαςίεσ, ενϊ 

ςτθ Γ το αντίςτοιχο ποςοςτό ανζρχεται ςτο 100%. 

2) Ράνω από 90% των μακθτϊν ςυμμετζχουν ςε όλεσ τισ δράςεισ του ςχολείου.  

3) Πςον αφορά το αν οι μακθτζσ νοιϊκουν φιλικά ςτο χϊρο του ςχολείου, ςχεδόν το 100% 

των μακθτϊν απαντοφν κετικά. 

4) Και ςτισ τρεισ τάξεισ οι μακθτζσ κεωροφν ότι είναι άριςτθ θ ςυνεργαςία με τουσ 

κακθγθτζσ και τουσ μακθτζσ. Δφο μόνο μακθτζσ κεωροφν ότι ζχουν μικροπροβλιματα με 

κάποιουσ ςυμμακθτζσ τουσ. 

5) Στθν Α τάξθ το 30,7% δεν κζλει κάποια αλλαγι και ζνα 30,7% κζλει λιτότερα μακιματα, το 

38,6% κζλει περιςςότερεσ ϊρεσ γυμναςτικισ. Στθ Β το 58% δεν κζλει αλλαγζσ και το 42% 

κζλει διαλείμματα μεγαλφτερθσ διάρκειασ και λιγότερα μακιματα. Στθ Γ ζνασ μακθτισ 

κζλει αλλαγι ςυμπεριφοράσ από τουσ κάποιουσ ςυμμακθτζσ. 

 

Από τα βιβλία και τα πρακτικά του ςχολείου αντλικθκαν ςτοιχεία για δράςεισ που 

αφοροφν ςτισ πρακτικζσ του ςχολείου και ςκοπό ζχουν τθν ενίςχυςθ και τθ βελτίωςθ τθσ 

ατομικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ των μακθτϊν/τριϊν.  
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1) Στα πλαίςια του προγράμματοσ δράςθσ κοινωνικοφ περιεχομζνου, τον Ιανουάριο του 

2011 ςυγκεντρϊκθκαν και ςτάλκθκαν αγακά ςτο χωριό SOS Ρλαγιαρίου Θεςςαλονίκθσ. 

2) Το Νοζμβριο του 2010, θ κυρία Τςιμπζρθ Καλλιόπθ ενθμζρωςε τθ Γ Γυμναςίου με 

κζμα «διαφυλικζσ ςχζςεισ». 

3) Το Νοζμβριο του 2010 πραγματοποιικθκε πρόγραμμα ανακφκλωςθσ παλαιϊν 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. 

4) Ζγινε ςτουσ μακθτζσ ο ετιςιοσ ςωματομετρικόσ και οδοντιατρικόσ ζλεγχοσ. 

5) Στα πλαίςια τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΕΣΡΑ, ζγιναν οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ και 

παραδόκθκε ςτο ςχολείο μασ ςφςτθμα διαδραςτικοφ πίνακα διδαςκαλίασ για τθ Β τάξθ.  

6) Εκπαιδευτικοί και μακθτζσ ανζλαβαν προγράμματα αγωγισ υγείασ, αγωγισ 

ςταδιοδρομίασ. 

7) Δφο μακιτριεσ τθσ Γ τάξθσ και μια εκπαιδευτικόσ ζλαβαν μζροσ ςτο 6ο διαςχολικό 

ςυνζδριο νζων που οργανϊκθκε ςτθν Ακινα, με κζμα «Τα ιςτορικά εκπαιδευτιρια ωσ φορείσ 

του οικουμενικοφ ελλθνιςμοφ» διάρκειασ 2 θμερϊν. 

8) Αναπτφςςοντασ τθν επικοινωνία όπου διαφαίνεται ιδιαιτερότθτα με τουσ μακθτζσ, το 

ςχολείο επικοινωνεί με το ΚΕΔΔΥ και ενθμερϊνει γονείσ. 

9) Το ςχολείο ενθμερϊνει ςχετικι ιςτοςελίδα. 

10) Οι μακθτζσ παρακολοφκθςαν κεατρικι παράςταςθ ςτο ΔΗΡΕΘΕ Κοηάνθσ, με τίτλο 

«ομπζν των Δαςϊν». 

11) Στο επίμαχο κζμα ςυγχϊνευςθσ των ςχολείων, μακθτζσ, γονείσ, φορείσ και κάτοικοι 

ανζλαβαν δράςθ με ψθφίςματα,  ςυηθτιςεισ και πορεία διαμαρτυρίασ. 

 

 

Γ. Πποηεπαιόηηηερ για Γπάζη 

Καταγράφονται οι προτεραιότθτεσ για δράςθ που προζκυψαν από τθν εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων (200 

λζξεισ περίπου). 
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Από ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνύζαο έξεπλαο, ε νκάδα θαηέιεμε ζηελ 

θαηαγξαθή πξνηάζεσλ γηα δξάζε: 

1) Δλεκέξσζε ησλ γνλέσλ ησλ καζεηώλ κε ηδηαίηεξα ρακειέο επηδόζεηο αλαθνξηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θαζώο θαη γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ γηα λα 

βνεζεζνύλ ηα παηδηά, νη νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ. Σπδήηεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

γνλέσλ ζηελ πξνζπάζεηα απηή (όπνπ απηό είλαη εθηθηό) θαη θαηάζεζε πξνηάζεσλ από 

ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο. 

2) Σπλάληεζε γνλέσλ κε ην ΚΔΓΓΥ γηα ηελ έθδνζε γλσκάηεπζεο, έηζη ώζηε λα γίλεη ην 

αλάινγν πξαθηηθό ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ, κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία ηκήκαηνο έληαμεο 

από ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά. 

3) Σρεδηαζκόο γηα άκεζε έλαξμε άηππσλ ηκεκάησλ έληαμεο ζην ζρνιείν γηα ηε θεηηλή 

ρξνληά, γηα ηε δηδαζθαιία βαζηθώλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ (γξαθή, αλάγλσζε, 

αξίζκεζε) από εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ ζηα βαζηθά καζήκαηα 

(καζεκαηηθά, γιώζζα). 

4) Σρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή ελόο εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο, όζν απηό είλαη 

δπλαηό, γηα ηνπο καζεηέο κε ρακειέο θαη ηδηαίηεξα ρακειέο επηδόζεηο. Σηόρνο είλαη λα 

βνεζεζνύλ ηα παηδηά ζην λα ρηίζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, λα κπνξνύλ λα δνπιεύνπλ 

από θνηλνύ κε ζπκκαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο, λα βειηησζνύλ νη γλώζεηο θαη δεμηόηεηέο 

ηνπο θαζώο θαη ε θνηλσληθόηεηά ηνπο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ραρακζτουμε τα ερευνθτικά εργαλεία που χρθςιμοποιιςαμε ςτθν ζρευνα: 

Α. Για τθ διερεφνθςθ του τομζα ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  και  δείκτθσ αξιολόγθςθσ 

«Επίδοςθ και Ρρόοδο των μακθτϊν» χρθςιμοποιικθκαν τα παρακάτω εργαλεία: 

 

 

 

1. Από ηα αξρεία ηνπ ζρνιείνπ – γξαπηή θαη πξνθνξηθή βαζκνινγία- θαηαγξάθεθε  ε επίδνζε ησλ 

καζεηώλ αλά ηάμε, αλά θύιν ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά ή θαηά ην πξώην ηξίκελν σο εμήο: 

Α΄ Τάμε 

Αγόξηα Κνξίηζηα 

Άξηζηε Μέηξηα Φακειή Άξηζηε Μέηξηα Φακειή 

      

 

 

 

Β΄ Τάμε 

Αγόξηα Κνξίηζηα 

Άξηζηε Μέηξηα Φακειή Άξηζηε Μέηξηα Φακειή 
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Γ΄ Τάμε 

Αγόξηα Κνξίηζηα 

Άξηζηε Μέηξηα Φακειή Άξηζηε Μέηξηα Φακειή 

      

 

2. Ο παρακάτω πίνακασ βοικθςε να γίνει ςφγκριςθ με τθν επίδοςθ των μακθτϊν κατά τθν παροφςα 

χρονιά ι κατά το δεφτερο τρίμθνο: 

Ροςοςτά μακθτϊν που βελτίωςαν τισ επιδόςεισ 

τουσ από τάξθ ςε τάξθ 

 

Ροςοςτά μακθτϊν που βελτίωςαν τισ επιδόςεισ 

τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ 

 

Πλοι οι μακθτζσ –χαμθλισ, μζςθσ, υψθλισ 

επίδοςθσ– παρουςιάηουν πρόοδο ςε ςχζςθ με 

προθγοφμενα επιτεφγματά τουσ. 

 

Η διαφορά ςτισ επιδόςεισ μεταξφ των λιγότερο 

και των περιςςότερο ικανϊν μακθτϊν 

μειϊνεται κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ. 

 

Κοινωνικοπολιτιςμικι προζλευςθ των μακθτϊν 

με μζτρια και χαμθλι επίδοςθ. 

 

 

3. Για διαςταφρωςθ ςτοιχείων και άντλθςθ επιπλζον δεδομζνων ανά μάκθμα ετοιμάςαμε τα εξισ 

ερωτθματολόγια:  
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  Ερωτιματα για εκπαιδευτικοφσ: 

1. Ρεριγράψτε τθν επίδοςθ των μακθτϊν ανά τάξθ και ανά φφλο ςτο μάκθμά ςασ. 

2. Εντοπίςατε ποια είναι τα ιδιαίτερα αδφνατα ςθμεία των μζτριων και χαμθλισ επίδοςθσ μακθτϊν 

ςτο μάκθμά ςασ; Σε ποια γνωςτικά πεδία του μακιματόσ ςασ δυςκολεφονται ιδιαίτερα; 

3. Υπάρχουν αςκιςεισ/ δραςτθριότθτεσ –ατομικζσ, ομαδικζσ, εξατομικευμζνεσ- που 

πραγματοποιοφν με ευχζρεια;  

4. Ρεριγράψτε τισ προςπάκειεσ που κάνατε για τθ βελτίωςθ τθσ επίδοςισ τουσ. Ραρατθριςατε 

κάποια βελτίωςθ μετά από τισ προςπάκειεσ αυτζσ; 

5. Χρθςιμοποιείτε ςυμμετοχικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίαs ι μόνο μετωπικι; Ραρατθριςατε κάποια 

διαφορά ςτθν επίδοςθ των μακθτϊν όταν χρθςιμοποιείτε διαφορετικι μζκοδο διδαςκαλίασ; 

6. Ενθμερϊκθκαν οι γονείσ για τθν επίδοςθ των παιδιϊν; Συνεργάηονται μαηί ςασ για  διευκόλυνςθ 

ςτο ζργο ςασ; 

7.  

  Ερωτιματα για μακθτζσ με μζτρια ι χαμθλι επίδοςθ: 

1. Σε δυςκολεφει κάποιο μάκθμα/μακιματα; Ροιο/ποια είναι αυτό/αυτά; 

2. Σε ποιο μάκθμα δυςκολεφεςαι περιςςότερο ι λιγότερο; 

3. Τι ςε δυςκολεφει περιςςότερο, να γράφεισ, να διαβάηεισ ζνα κείμενο ι να το κατανοείσ; 

4. Σε βοθκάει κανείσ ςτο ςπίτι με τα μακιματα; 

5. Χρειάηεςαι κάποια βοικεια ςτα μακιματα; 

6. Ρόςεσ ϊρεσ διαβάηεισ ςτο ςπίτι;  

  Ερωτιματα για γονείσ παιδιϊν με ιδιαιτερότθτεσ: 

1. Αςχολείται το παιδί ςτο ςπίτι με τα μακιματα; 

2. Το βοθκά κανείσ; 

3. Στο δθμοτικό παρακολουκοφςε μακιματα ςτο ολοιμερο ςχολείο; 

4. Θα κζλατε να βοθκθκεί το παιδί ςτο ςχολείο παρακολουκϊντασ επιπλζον ϊρεσ διδαςκαλίασ;  

5. Συμβουλευτικατε κάποιον ειδικό ςφμβουλο για τθ διάγνωςθ των αναγκϊν του παιδιοφ; 

 

Β. Για τθ διερεφνθςθ του τομζα ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ με δείκτθσ 

αξιολόγθςθσ «Ενιςχυτικζσ, Υποςτηρικτικζσ και Αντιςταθμιςτικζσ Ραρεμβάςεισ» χρθςιμοποιικθκαν τα 

παρακάτω εργαλεία: 
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1. Ρίνακασ ςυλλογισ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεδομζνων. 
 

Ρρογράμματα δράςθσ κοινωνικοφ και πολιτιςτικοφ 

περιεχομζνου ςτθν τοπικι κοινωνία (αρικμόσ, διάρκεια, 

περιεχόμενο, πλικοσ ςυμμετεχόντων 

μακθτϊν). 

 

Ομιλίεσ, διαλζξεισ ειδικϊν επιςτθμόνων ςτουσ μακθτζσ 

ςτο χϊρο του ςχολείου (κεματολογία, ςυχνότθτα, πλικοσ 

ςυμμετεχόντων). 

 

Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με άλλα ςχολεία ςε εκνικό και 

διεκνζσ επίπεδο (αρικμόσ, διάρκεια, περιεχόμενο). 

 

Εκελοντικζσ δράςεισ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν 

(είδθ δράςεων, πλικοσ ςυμμετεχόντων, διάρκεια, 

αποτελζςματα). 

 

Ανάπτυξθ μορφϊν επικοινωνίασ του ςχολείου, όπωσ 

ζκδοςθ ςχολικισ εφθμερίδασ, ενθμζρωςθ ςχολικισ 

ιςτοςελίδασ, ενθμερωτικά ζντυπα κ.ά. (μορφζσ, 

περιεχόμενο, ςυχνότθτα). 

 

Ρεριςτατικά βίασ μεταξφ ςυμμακθτϊν που απαςχόλθςαν 

το Σφλλογο Διδαςκόντων ι τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου 

(αρικμόσ, ςυχνότθτα,  πλικοσ ςυμμετεχόντων). 

 

Ρεριςτατικά αλλθλεγγφθσ μεταξφ ςυμμακθτϊν 

(περιγραφι, πλικοσ ςυμμετεχόντων μακθτϊν, 

αποτελζςματα). 

 

Λειτουργία ειδικϊν προγραμμάτων για οριςμζνεσ 

κατθγορίεσ μακθτϊν (ενιςχυτικι διδαςκαλία, τάξεισ 

υποδοχισ) 

 

 

2. Ερωτιματα για μακθτζσ: 

 

1. Να αναφζρεισ ποιεσ  δραςτθριότθτεσ, ατομικζσ ι ομαδικζσ, του ςχολείου ςου αρζςουν  και για 

ποιο λόγο; 

2. Συμμετζχεισ ςε όλεσ τισ δράςεισ του ςχολείου, ατομικζσ και ομαδικζσ; Αν όχι, να αναφζρεισ ςε 

ποιεσ δε ςυμμετζχεισ ι δε κα ικελεσ να ςυμμετζχεισ και για ποιο λόγο. 
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3. Νοιϊκεισ φιλικά ςτο χϊρο του ςχολείου; 

4. Ρϊσ είναι οι ςχζςεισ ςου με τουσ ςυμμακθτζσ ςου και τουσ κακθγθτζσ ςου; Μπορείσ να 

ςυνεργάηεςαι μαηί τουσ; Aν όχι, ποια είναι τα εμπόδια; 

5. Θα ικελεσ κάποια αλλαγι ςτθ ηωι ςου μζςα ςτο ςχολείο και ποια κα ιταν αυτι; 

6. Σε ποιο μάκθμα ι ςε ποια μακιματα δυςκολεφεςαι και κα επικυμοφςεσ περιςςότερθ ςτιριξθ; 

7. Ροιοι νομίηεισ ότι είναι οι λόγοι για τουσ οποίουσ δυςκολεφεςαι ςτα μακιματα; Μελετάσ λιγότερο, 

είναι το μάκθμα δφςκολο για ςζνα, χρειάηεςαι βοικεια; 

8. Σε βοθκά κανείσ ςτο ςπίτι ςου με τα μακιματα; 

 

3. Ερωτιματα για εκπαιδευτικοφσ: 

 

1. Να κάνετε μια γενικι περιγραφι τθσ ςυμπεριφοράσ και ςτάςθσ των μακθτϊν ςτθν τάξθ κατά τθ 

διάρκεια του μακιματόσ ςασ. 

2. Ραρατθριςατε κάποιουσ μακθτζσ να μθ ςυμμετζχουν ςτο μάκθμά ςασ και πόςοι είναι αυτοί ανά 

τάξθ; 

3. Σε ποιεσ δραςτθριότθτεσ δε ςυμμετζχουν, ςτισ ομαδικζσ ι ςτισ ατομικζσ; 

4. Ρεριγράψτε τισ προςπάκειεσ που κάνατε για να τουσ εντάξετε ςτο μάκθμα ι ςτθν ομάδα. 

5. Ραρατθριςατε κάποια αλλαγι μετά από τισ προςπάκειζσ ςασ; 

6. Στισ δράςεισ του ςχολείου που δεν εντάςςονται ςτο πλαίςιο του κακιερωμζνου μακιματοσ  

ςυμμετζχουν οι μακθτζσ αυτοί;  

7. Ραρατθριςατε κάποια βελτίωςθ ςτθν επίδοςι τουσ και ςτθ ςυμμετοχι τουσ όταν τουσ ανακζςατε 

εργαςία που άπτεται των ενδιαφερόντων και των δεξιοτιτων τουσ; Αναφζρεται κάποιο 

παράδειγμα. 
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Δ2. 

 

ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ, Γ’ ΑΘΗΝΑ 

 

 

«Παρακολούθηση της Φοίτησης και της Σχολικής Διαρροής» 

 

 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών» 

 

 

 

 

Η Έκθεση  Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Τομέων του Εκπαιδευτικού 

Έργου συντάχθηκε κατά το σχολικό έτος 2010-11 από το Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγάλεω 

(Γ’ Αθήνας) και περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τη διερεύνηση του δείκτη 

«Παρακολούθηση της Φοίτησης και της Σχολικής Διαρροής». 
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Δζπεπινό Γςμνάζιο Αιγάλεω  

Έκθεζη Σςζηημαηικήρ Γιεπεύνηζηρ Δπιλεγμένων Τομέων ηος 

Δκπαιδεςηικού Έπγος 

 

Οι διαδικαςίεσ που ακολοφκθςε θ ςχολικι μονάδα για τθ διερεφνθςθ των δεικτϊν ςτο πλαίςιο του 

δεφτερου ςταδίου του Ρρογράμματοσ Αυτοαξιολόγθςθσ 

 

A΄. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του πρϊτου ςταδίου του Ρρογράμματοσ Αυτοαξιολόγθςθσ (γενικισ εκτίμθςθσ) ο 

Σφλλογοσ διδαςκόντων  του Εςπερινοφ Γυμναςίου Αιγάλεω ςυνεδρίαςε (21/12/2010), παρουςία των 

Σχολικϊν Συμβοφλων κ. Ρ. Νταβαρίνου και κ. Ιω. Δθμθτροφκα,  προκειμζνου να εκτιμθκεί θ πορεία του 

Ρρογράμματοσ Αυτοαξιολόγθςθσ και να κακοριςτοφν οι περαιτζρω ενζργειεσ, με ςτόχο τθν ολοκλιρωςθ 

του δεφτερου ςταδίου (ςυςτθματικι διερεφνθςθ δφο τομζων).  Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ 

ορίςαμε το χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν (να ζχουν περατωκεί ζωσ τισ 26 Ιανουαρίου 2011) και 

κακορίςτθκαν από τον Διευκυντι κ. Ν. Γιαννοφκο δφο ομάδεσ διδαςκόντων, θ κακεμία από τισ οποίεσ 

αποτελοφνταν από πζντε ςυναδζλφουσ. Συντονίςτρια τθσ αϋ ομάδασ ορίςτθκε θ φιλόλογοσ …………….. και 

τθσ βϋομάδασ ο φιλόλογοσ ………………….. Ραράλλθλα επιλζχτθκαν οι δφο τομείσ του Ρρογράμματοσ για τθν 

περαιτζρω ςυςτθματικι διερεφνθςθ. 

 Στθ ςυνζχεια οι δφο ομάδεσ οργάνωςαν ςυηθτιςεισ αφενόσ μεν μεταξφ των μελϊν τουσ, προκειμζνου να 

ςυλλζξουν τα ςτοιχεία, που κρίκθκαν απαραίτθτα για τθ διερεφνθςθ των δεικτϊν,  αφετζρου δε με τουσ 

μακθτζσ, ςτουσ οποίουσ δόκθκαν, επιπλζον, να ςυμπλθρϊςουν ερωτθματολόγια, τα οποία ςυνζταξαν οι 

δφο ομάδεσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςταδίου αυτοφ, πραγματοποιικθκαν δφο ςυναντιςεισ  τθσ κάκε 

ομάδασ, για να εκτιμιςουν τα ςτοιχεία που  προζκυψαν,  να προβοφν ςε γενικότερεσ εκτιμιςεισ και να 

ςυμφωνιςουν ςτθ ςφνταξθ των εκκζςεων των ςυμπεραςμάτων. 

Ακολοφκθςε ςυνεδρίαςθ του Συλλόγου ςτισ  /01/2011, παρουςία των δφο Σχολικϊν Συμβοφλων, κατά τθν 

οποία, και, αφοφ ο Σφλλογοσ αντάλλαξε απόψεισ ςχετικά με τθν πορεία εργαςιϊν του δεφτερου ςταδίου, 

ο Διευκυντισ παρζδωςε ςτουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ τισ Εκκζςεισ, που προβλζπονται από το Ρρόγραμμα 

Αυτοαξιολόγθςθσ τθσ Σχολικισ Μονάδασ.     

Η διαδικαςία διιρκθςε επτά (07) θμζρεσ.  

                                                               

Επιλζχκθκαν οι τομείσ : 

α) 3.2.2. Σχζςεισ μεταξφ των Μαθητών (α΄ομάδα) και 
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 β) 5.1. Ραρακολοφθηςη τησ Φοίτηςησ και τησ Σχολικήσ Διαρροήσ (β΄ομάδα), προκειμζνου αυτοί οι 

τομείσ  να διερευνθκοφν ςυςτθματικά. 

 

Δείκτησ 5.1. Ραρακολοφθηςη τησ Φοίτηςησ και τησ Σχολικήσ Διαρροήσ (β΄ομάδα) 

 

Β. Σχζδιο Αξιολόγηςησ (5.1) 

Αντικείμενο αξιολόγθςθσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ είναι θ παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ και τθσ 

ςχολικισ διαρροισ των μακθτϊν του Σχολείου μασ. Λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ του Σχολείου (εργαηόμενοι 

μακθτζσ, ενιλικοι μακθτζσ με οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ, υψθλό ποςοςτό αλλοδαπϊν και ομά 

μακθτϊν), θ φοίτθςθ των μακθτϊν είναι ςυχνά προβλθματικι και θ ςχολικι διαρροι παρουςιάηεται ςτο 

Σχολείο μασ αυξθμζνθ, ιδιαίτερα ςτθν Αϋ τάξθ.  

Στόχοσ τθσ διερεφνθςθσ είναι θ πλθρζςτερθ και ακριβζςτερθ καταγραφι των ποςοςτϊν διαρροισ κατά 

τάξθ, φφλο και θλικία, του ποςοςτοφ διαρροισ αλλοδαπϊν και ομά μακθτϊν, κακϊσ και των ελάχιςτων 

εκείνων περιπτϊςεων μακθτϊν που κάνουν χριςθ ουςιϊν. Στόχοσ επίςθσ τθσ διερεφνθςθσ είναι θ εξζταςθ 

των διαδικαςιϊν παρακολοφκθςθσ τθσ φοίτθςθσ και των πρακτικϊν αντιμετϊπιςθσ τθσ ςχολικισ διαρροισ 

από τθν πλευρά του Σχολείου, θ εφαρμογι, τα αποτελζςματά τουσ, και κυρίωσ θ διαπίςτωςθ ελλείψεων 

και αδυναμιϊν ςτισ πρωτοβουλίεσ αυτζσ, κακϊσ και θ ανάδειξθ οριςμζνων κετικϊν πρακτικϊν για τθν 

ενδελεχι παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν και τθ μείωςθ ι τθν αποτροπι τθσ ςχολικισ 

διαρροισ.  

Για τθν αποτίμθςθ τθσ αξιολόγθςθσ χρθςιμοποιικθκαν ποςοτικά κριτιρια (ποςοςτό μακθτϊν που 

εγγράφονται ςτο Σχολείο και ολοκλθρϊνουν τισ ςπουδζσ τουσ, ποςοςτό μακθτϊν που εγγράφονται αλλά 

δεν ολοκλθρϊνουν τισ ςπουδζσ τουσ, ποςοςτό αλλοδαπϊν και ομά μακθτϊν που παρουςιάηουν 

προβλιματα φοίτθςθσ και ζνταξθσ ςτο ςχολικό περιβάλλον, ποςοςτό μακθτϊν που ςυνεχίηουν ςτο 

Λφκειο, κ.λπ.), αλλά και ποιοτικά (κοινωνικά και οικονομικά) κριτιρια, αφοφ οι μακθτζσ μασ ανικουν εξ 

οριςμοφ ςε αςκενζςτερα οικονομικά και κοινωνικά ςτρϊματα. Ρθγζσ τθσ αξιολόγθςθσ υπιρξαν αφ' ενόσ 

τα Ατομικά Δελτία των μακθτϊν, το Μθτρϊο Μακθτϊν και το Βιβλίο Ρρακτικϊν του Συλλόγου 

Διδαςκόντων του Σχολείου των τελευταίων ετϊν, όπου αποτυπϊνεται με ςτοιχεία θ προβλθματικι 

φοίτθςθ και θ υψθλι μακθτικι διαρροι, και αφ' ετζρου ςτατιςτικοί πίνακεσ, όπωσ ο Ρίνακασ Μακθτικοφ 

Δυναμικοφ του Σχολείου, το Στατιςτικό Δελτίο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, το Στατιςτικό Δελτίο 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ραλιννοςτοφντων και Αλλοδαπϊν Μακθτϊν κ.λπ. Αξιολογικθκαν επίςθσ οι 

ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ που ακολουκεί το Σχολείο για τθν παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ και τθν 

αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ ςχολικισ διαρροισ (ςυχνι ενθμζρωςθ γονζων και κθδεμόνων ςχετικά 

με τισ απουςίεσ των μακθτϊν, άςκθςθ πεικοφσ μζςω προςωπικϊν ςυνεντεφξεων, ϊςτε να αποτρζπονται 

οι μακθτζσ από τθν εγκατάλειψθ του Σχολείου, δθμιουργία τμιματοσ υποδοχισ και διδαςκαλίασ τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ για τουσ αλλοδαποφσ και τουσ ομά μακθτζσ) και τζκθκαν οι προτεραιότθτεσ για 

ανάλθψθ Δράςεων, όπωσ αυτζσ περιγράφονται παρακάτω: 

 

Γ. Κφρια Αποτελζςματα Αξιολόγηςησ (5.1) 



26 
 

Ππωσ προκφπτει από τα Ατομικά Δελτία των μακθτϊν, το Βιβλίο Ρρακτικϊν του Συλλόγου Διδαςκόντων, 

το Μθτρϊο Μακθτϊν και τουσ ςχετικοφσ ςτατιςτικοφσ πίνακεσ, ςτο Σχολείο μασ κατά το ςχολικό ζτοσ 

2010-2011 γράφτθκαν 138 μακθτζσ (98 μακθτζσ και 40 μακιτριεσ). Το 30% του ςυνόλου των μακθτϊν 

είναι αλλοδαποί διαφόρων εκνικοτιτων. Το 15% του ςυνόλου είναι Ζλλθνεσ και Αλβανοί ομά. Οι 

περιςςότεροι αλλοδαποί και ομά μακθτζσ είναι εγγεγραμμζνοι ςτθν Αϋ τάξθ, όπου παρουςιάηονται τα 

μεγαλφτερα προβλιματα διαρροισ και ανεπαρκοφσ φοίτθςθσ. Τα παραπάνω ποςοτικά και ποιοτικά 

ςτοιχεία αφοροφν το τρζχον ςχολικό ζτοσ 2010-2011,αλλά είναι παγιωμζνα ςχεδόν απαράλλαχτα τα 

τελευταία χρόνια, όπωσ προκφπτει από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που τθροφνται ςτο Σχολείο μασ. 

Το ςφνολο ςχεδόν των μακθτϊν που εγγράφονται ςτθν Αϋ τάξθ του Σχολείου προζρχονται από άλλα 

Γυμνάςια, θμεριςια και εςπερινά (οι μακθτζσ δεν ζχουν κατορκϊςει να περαιϊςουν εκεί τθν Αϋ τάξθ). Η 

θλικία των μακθτϊν αυτϊν κυμαίνεται ςτθν πλειονότθτά τουσ μεταξφ 15 και 19 ετϊν. Το ποςοςτό των 

αλλοδαπϊν που εγγράφονται ςτθν Αϋ τάξθ και δεν φοιτοφν κακόλου ι διακόπτουν πρόωρα τθ φοίτθςι 

τουσ είναι 50% επί του ςυνόλου των εγγεγραμμζνων αλλοδαπϊν. Το αντίςτοιχο ποςοςτό των ομά είναι 

50% και δεν διαφοροποιείται κατά φφλο. Σθμειϊνουμε ότι οι ίδιοι μακθτζσ, που διακόπτουν πρόωρα ι 

δεν ολοκλθρϊνουν ποτζ τθ φοίτθςθ, επανεγγράφονται επί ςειράν ετϊν ςτο Σχολείο. Η φοίτθςι τουσ όμωσ 

επαναλαμβάνεται με τα ίδια ποιοτικά και ποςοτικά χαρακτθριςτικά. 

Στισ Βϋ και Γϋ τάξθ το ποςοςτό των μακθτϊν που ζρχονται ςτο Σχολείο μασ με μετεγγραφι είναι περίπου 

60% επί του ςυνόλου των μακθτϊν που φοιτοφν ςε αυτζσ τισ τάξεισ. Η θλικία των περιςςοτζρων 

μετεγγραφομζνων είναι άνω των 18 ετϊν. Το ποςοςτό των αλλοδαπϊν ςτισ Βϋ και Γϋ τάξεισ είναι 25% 

περίπου του ςυνολικοφ αρικμοφ των μακθτϊν, ενϊ των ομά περίπου 10%. Στισ τάξεισ αυτζσ το ποςοςτό 

των ουδόλωσ και ανεπαρκϊσ φοιτθςάντων αλλοδαπϊν και ομά μακθτϊν είναι μικρότερο από το 

αντίςτοιχο τθσ Αϋ τάξθσ και ανζρχεται περίπου ςτο 15%. 

Πςον αφορά ςτουσ Ζλλθνεσ εγγεγραμμζνουσ μακθτζσ, το φαινόμενο τθσ διαρροισ κατά τάξθ εμφανίηεται 

ανάλογο περίπου με αυτό των αλλοδαπϊν μακθτϊν: 40% ςτθν Αϋ τάξθ, 10% ςτθ Βϋ και 10% ςτθ Γϋ τάξθ. 

Από τουσ ελάχιςτουσ εγγεγραμμζνουσ μακθτζσ, που είναι χριςτεσ ουςιϊν, ζνα ποςοςτό τθσ τάξθσ του 90% 

δεν φοιτά κακόλου ι διακόπτει πρόωρα τθ φοίτθςθ. Οι μακθτζσ αυτοί επανεγγράφονται ςτο Σχολείο επί 

ςειράν ετϊν. 

Οι μακθτζσ του Σχολείου, που φοιτοφν κανονικά, ολοκλθρϊνουν με επιτυχία τθν τάξθ (θ πλειονότθτα τον 

Ιοφνιο, λίγοι τον Σεπτζμβριο). Το ποςοςτό των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ανά τάξθ, που 

ενςωματϊκθκαν επιτυχϊσ ανζρχεται ςτο 100%. Το ποςοςτό των μακθτϊν που φεφγουν με μετεγγραφι 

από το Σχολείο μασ είναι πολφ μικρό (κάτω του 5%) ςε ςχζςθ με τον αρικμό των εγγεγραμμζνων μακθτϊν. 

Από τουσ αποφοίτουσ του Σχολείου μασ το 30% περίπου δεν ςυνεχίηει τισ ςπουδζσ του, ενϊ το 70% 

ςυνεχίηει ςτα εςπερινά ΕΡΑΛ, ΕΡΑΣ και ΓΕΛ. 

Από τθ μελζτθ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων εξάγεται το ςυμπζραςμα ότι ςτο Σχολείο μασ παρουςιάηονται 

προβλιματα φοίτθςθσ των μακθτϊν και αυξθμζνθ ςχολικι διαρροι, ιδιαίτερα ςτθν Αϋ τάξθ. Ραρά το 

γεγονόσ ότι το Υπουργείο Ραιδείασ αναγνωρίηει τθν ιδιαιτερότθτα των Εςπερινϊν Σχολείων και ζχει 

κεςπίςει υψθλότερο όριο απουςιϊν για τουσ μακθτζσ που φοιτοφν ςε αυτά, είναι προφανζσ ότι οι 

μακθτζσ μασ (που είναι ςτθν πλειονότθτά τουσ εργαηόμενοι και ενιλικεσ με οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ) 

δυςκολεφονται ι αδυνατοφν να ςυνδυάςουν τισ εργαςιακζσ και οικογενειακζσ τουσ υποχρεϊςεισ με τθ 

μακθτικι τουσ ιδιότθτα. Επίςθσ κάποιοι μακθτζσ, που διακόπτουν τθ φοίτθςθ, προζρχονται από 

διαλυμζνεσ οικογζνειεσ και, επομζνωσ, δεν ζχουν τθν απαιτοφμενθ ςτιριξθ από το οικογενειακό 

περιβάλλον. Από τθν άλλθ πλευρά, ςτο Σχολείο μασ εγγράφεται μεγάλοσ αρικμόσ αλλοδαπϊν και ομά 
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μακθτϊν, οι περιςςότεροι από τουσ οποίουσ αποςκοποφν ςε κάποιο πρακτικό όφελοσ (απόκτθςθ 

πράςινθσ κάρτασ ι ικαγζνειασ, χοριγθςθ επιδόματοσ για τθν ζνταξθ των μειονοτιτων ςτο ςχολείο). Οι 

μακθτζσ αυτοί διακόπτουν τθ φοίτθςθ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα μετά τθν εγγραφι τουσ, αφοφ για 

τθν απόκτθςθ πράςινθσ κάρτασ ι ικαγζνειασ και τθ χοριγθςθ του ςυγκεκριμζνου επιδόματοσ αρκεί θ 

εγγραφι τουσ ςτο Σχολείο και δεν απαιτείται θ ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν. Στθν περίπτωςθ των 

αλλοδαπϊν και ομά μακθτϊν αναςχετικόσ παράγοντασ είναι επίςθσ θ πλθμμελισ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ 

γλϊςςασ και θ δυςκολία ζνταξθσ ςτο ςχολικό περιβάλλον, με αποτζλεςμα θ ςχολικι διαρροι να είναι 

ιδιαίτερα υψθλι ςε αυτι τθν κατθγορία των μακθτϊν. Άλλοσ αναςχετικόσ παράγοντασ για τθν υψθλι 

διαρροι, που ςθμειϊνεται ςτο Σχολείο μασ, είναι ότι δεν υφίςταται Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων, με 

τον οποίο θ Διεφκυνςθ του Σχολείου και ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων κα μποροφςε να αναλάβει 

ςυντονιςμζνθ δράςθ, για να μειϊςει το φαινόμενο τθσ μακθτικισ διαρροισ. Για τθν ανάςχεςθ τθσ 

μακθτικισ διαρροισ θ Διεφκυνςθ του Σχολείου και ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων ζχει αναλάβει μια ςειρά από 

πρωτοβουλίεσ, που κρίνονται ςτο ςφνολό τουσ κετικζσ και ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 

1. Ανοχι κατά τθν επιβραδυνόμενθ προςζλευςθ των εργαηομζνων μακθτϊν τθν πρϊτθ ϊρα του 

μακιματοσ. 

2. Ενθμζρωςθ γονζων και κθδεμόνων για τθν πορεία φοίτθςθσ των ανθλίκων μακθτϊν, όταν αυτό είναι 

εφικτό. 

3. Ρροςωπικζσ ςυνεντεφξεισ με ενιλικουσ μακθτζσ, που παρουςιάηουν προβλιματα φοίτθςθσ και άςκθςθ 

πεικοφσ για τθν αποτροπι τουσ από τθν εγκατάλειψθ του Σχολείου. 

4. Λειτουργία τμιματοσ υποδοχισ για τουσ αλλοδαποφσ και ομά μακθτζσ, ςτο οποίο διδάςκεται θ 

ελλθνικι γλϊςςα και καταβάλλεται προςπάκεια για τθν ομαλι ζνταξθ των μακθτϊν αυτϊν ςτο ςχολικό 

περιβάλλον. 

Διαπιςτϊνονται όμωσ και κάποιεσ αδυναμίεσ, όπωσ: 

1. Σε περιπτϊςεισ προβλθματικϊν-διαλυμζνων οικογενειϊν θ επικοινωνία κακίςταται δυςχερισ ι και 

ανζφικτθ. 

2. Η προςζλευςθ των αλλοδαπϊν και ομά μακθτϊν ςτο ειδικό πρόγραμμα υποδοχισ είναι μικρι. 

3. Τα προαιρετικά προγράμματα αγωγισ υγείασ, περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ κ.λπ., που κα μποροφςαν 

να προςελκφςουν τουσ μακθτζσ, ςυναντοφν δφο δυςκολίεσ: α) πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ 

λογικισ τθσ ςυμπλιρωςθσ ωραρίου από τουσ υπάρχοντεσ ςυναδζλφουσ, που αςκοφν μεν φιλότιμα τα 

κακικοντά τουσ αλλά δεν διακζτουν τισ απαιτοφμενεσ ειδικζσ γνϊςεισ και β) το ωράριο λειτουργίασ του 

Εςπερινοφ Γυμναςίου δεν προςφζρει δυνατότθτεσ ευελιξίασ, ϊςτε να μπορεί να πραγματοποιθκοφν και 

άλλεσ δραςτθριότθτεσ εκτόσ μακθμάτων. 

4. Λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ του ωραρίου λειτουργίασ του Σχολείου δεν πραγματοποιοφνται ψυχαγωγικζσ 

εκδρομζσ, που κα μποροφςαν να αναπτφξουν τισ ςχζςεισ των μακθτϊν με το Σχολείο και να ςυμβάλουν 

ςτθν κοινωνικοποίθςι τουσ. 

 

Δ. Ρροτεραιότητεσ για Δράςη (5.1) 
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Ο Διευκυντισ του Σχολείου και ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων, αξιολογϊντασ τισ κετικζσ πρακτικζσ αλλά και τισ 

αδυναμίεσ που διαπιςτϊκθκαν, κζτουν ωσ προτεραιότθτεσ για δράςθ τα εξισ: 

1. Να εντατικοποιθκεί θ προςπάκεια ενθμζρωςθσ των γονζων και κθδεμόνων των ανιλικων μακθτϊν. 

2. Να καταβλθκεί κάκε δυνατι προςπάκεια για να αποτραποφν οι ενιλικεσ μακθτζσ από τθν εγκατάλειψθ 

του Σχολείου. 

3. Να ενιςχυκεί θ λειτουργία του τμιματοσ υποδοχισ των αλλοδαπϊν και ομά μακθτϊν με τθ βοικεια 

ειδικϊν ςτθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ. 

4. Να κλθκοφν ειδικοί ςτον επαγγελματικό προςανατολιςμό, οι οποίοι να εξθγιςουν ςτουσ μακθτζσ τισ 

δυνατότθτεσ για επαγγελματικι αποκατάςταςθ, που τουσ παρζχει το Σχολείο. 

5. Να δοκοφν διαλζξεισ για κζματα ναρκωτικϊν και ςεξουαλικισ αγωγισ από εξειδικευμζνο προςωπικό, 

ϊςτε να αποτραποφν οι μακθτζσ από παραβατικζσ ςυμπεριφορζσ, που τουσ οδθγοφν εκτόσ Σχολείου. 

6. Να ηθτθκεί θ ςυμπαράςταςθ ψυχολόγων και κοινωνικϊν λειτουργϊν, οι οποίοι, ανά τακτά χρονικά 

διαςτιματα, κα υποςτθρίηουν ψυχολογικά τουσ μακθτζσ αλλά και το εκπαιδευτικό προςωπικό. 

7. Να διοργανωκοφν εκδθλϊςεισ ψυχαγωγικοφ χαρακτιρα (γιορτζσ, περίπατοι, ςυνεςτιάςεισ), οι οποίεσ 

κα ςυνδράμουν ςτθ ςφςφιγξθ των ςχζςεων μεταξφ των μακθτϊν και του Σχολείου. 

 

 


