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

ΠΕ09, Ρουσσάκης Ιωάννης ΠΕ70,  αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, 
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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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Β1. 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΡΟΤ ΚΡΗΣΗ 

 

 

«Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 

παρεμβάσεων» 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών» 

 

 

 

Η Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Τομέων του Εκπαιδευτικού 

Έργου συντάχθηκε κατά το σχολικό έτος 2010-11 από το Δημοτικό Σχολείο 

Παλαικάστρου Κρήτης. Η Έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τη 

διερεύνηση του δείκτη «Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

και παρεμβάσεων», καθώς και Παράρτημα με το Ημερολόγιο του σχολείου και 

τα Ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση των απόψεων 

των εκπαιδευτικών και των μαθητών. 
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Έκθεζη σζηημαηικής Διερεύνηζης Επιλεγμένων Σομέων 

 ηοσ Εκπαιδεσηικού Έργοσ ηοσ Δημοηικού τολείοσ Παλαικάζηροσ 

 

 

Σνκέαο Αμηνιόγεζεο:  Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηόηεηεο,     

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο:   4.4 Αλάπηπμε  θαη   Δθαξκνγή  Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ θαη Παξεκβάζεσλ 

 

 

Α. Γηαδηθαζίεο Αμηνιόγεζεο 

Σπληάζζεηαη ζύληνκν θείκελν (200 ιέμεσλ πεξίπνπ) ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινύζεζε ε Σρνιηθή Μνλάδα γηα ηε ζπζηεκαηηθή δηεξεύλεζε ηνπ δείθηε (π.ρ. ρξόλνο 

θαη δηάξθεηα ηεο αμηνιόγεζεο, αξηζκόο ησλ νκάδσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, ζύλζεζε ησλ 

νκάδσλ, αξηζκόο ησλ ζπλαληήζεσλ θάζε νκάδαο, ζπλαληήζεηο κε γνλείο, καζεηέο θαη 

άιινπο εκπιεθόκελνπο ζηε δηαδηθαζία, άμνλεο ζπδήηεζεο, θιπ.).  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο γεληθήο εθηίκεζεο ηεο εηθόλαο ηνπ ρνιείνπ καο θαη ηελ 

επηινγή ησλ δεηθηώλ πνπ ρξήδνπλ ζπζηεκαηηθήο δηεξεύλεζεο,  ζηε δηάξθεηα ηεο 

δεύηεξεο νινκέιεηαο,  απνθαζίζηεθε λα γίλεη ε δηεξεύλεζε ησλ δύν δεηθηώλ ζε δύν 

νινκέιεηεο, κία νινκέιεηα γηα θάζε δείθηε.   πγθεθξηκέλα γηα ην δείθηε απηό 

απνθαζίζηεθε  λα γίλεη ε δηεξεύλεζε ζην δηάζηεκα από ηηο 20-28 Ιαλνπαξίνπ 2010 θαη 

ζηελ νινκέιεηα ηεο 28
εο

 Ιαλνπαξίνπ 2010 λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. πσο έρνπκε 

αλαθέξεη θαη παξαπάλσ δεκηνπξγήζεθε κία νκάδα απ‟ όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη 

κόλν ηνπ ρνιείνπ καο. πγθεθξηκέλα ζηελ νκάδα απηή κε ζπληνληζηή ην Γηεπζπληή 

ηνπ ρνιείνπ θ. Δκκαλνπήι Κνληνγηαλλάθε ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί   

Μαζνπξάθεο Νηθόιανο, Καξόθπιινο Ισάλλεο,  Μπέιινπ Κσλζηαληίλα,  νθνπιάθε 

Κσλζηαληία,  Μαπξνθνπθνπιάθε  Γεώξγην, Κειγηαλλάθε Γήκεηξα, Ράπηε Αξεηή θαη 

Παρνύιε νθία-Αλεδνύια.  ηε δηάξθεηα ηεο δηεξεύλεζεο έγηλαλ  ηξεηο ζπλαληήζεηο 

κέρξη ηελ νινκέιεηα.  ‟ όιεο ηηο ζπλαληήζεηο ηέζεθαλ ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε όπσο ηηο πηπρέο πνπ ζα δηεξεπλεζνύλ θαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα γηα ηε δηεξεύλεζε,  ηα θξηηήξηα πνπ ζηνηρεηνζεηνύλ ηελ πνηόηεηα ηνπ δείθηε 

θαη ηε ζύγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηε ζπζηεκαηηθή 

αμηνιόγεζε.  ηελ πξώηε ζπλάληεζε, απνθαζίζηεθε επίζεο,  λα γίλεη εξσηεκαηνιόγην 

πνπ  κνηξάζηεθε  ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη άιιν έλα εξσηεκαηνιόγην πνπ κνηξάζηεθε 

ζηνπο  καζεηέο γηα ηε ζπιινγή ησλ απαηηνύκελσλ πιεξνθνξηώλ παξάιιεια κε ηελ 

παξαηήξεζε, ηε ζπδήηεζε, ηελ αλάιπζε εγγξάθσλ, ηελ εμέηαζε εξγαζηώλ από 
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πξνγξάκκαηα ηνπ παξειζόληνο.  

 

 

Β. ρέδην Αμηνιόγεζεο 

Παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά: ην αληηθείκελν ηεο αμηνιόγεζεο, νη ζπγθεθξηκέλνη ζηόρνη 

δηεξεύλεζεο πνπ ηέζεθαλ, ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απνηίκεζή ηνπ, 

θαζώο θαη νη πεγέο θαη νη κέζνδνη πνπ αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε ησλ πιεξνθνξηώλ 

(500 ιέμεηο πεξίπνπ). 

Ο δείθηεο απηόο έρεη σο αληηθείκελν αμηνιόγεζεο-δηεξεύλεζεο ηα  ζηνηρεία πνπ 

αθνξνύλ ζηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη παξεκβάζεσλ ζην ζρνιείν. Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

ζπκπιεξώλνπλ ην Πξόγξακκα πνπδώλ θαη ππνζηεξίδνπλ ζεκαληηθά ηελ 

επηζηεκνληθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηνπ  εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, θαζώο 

αθνξνύλ ζηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ, ζηελ ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε επηζηεκνληθέο 

θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζε πξναηξεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζην 

άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία.  Οη ζηόρνη πνπ ηέζεθαλ ήηαλ  ε  δηεξεύλεζε ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παξεκβάζεσλ ζην 

ζρνιείν θαη ε κειέηε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκπιεξώλνπλ θη εληζρύνπλ ην Πξόγξακκα 

πνπδώλ (ζπκκεηνρή ζε πξναηξεηηθά πξνγξάκκαηα, εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ, 

πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θνηλσληθέο παξεκβάζεηο),  ε   εμέηαζε ηνπ βαζκνύ ηεο 

ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ εληζρύνπλ ηνλ 

επηζηεκνληθό, θνηλσληθό θαη πνιηηηζκηθό πξνβιεκαηηζκό ηνπο θαη ε   δηαπίζησζε 

ειιείςεσλ θαη αδπλακηώλ από ηελ πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ηεο αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηώλ θαη εθαξκνγήο θαιώλ πξαθηηθώλ. Δπίζεο,  ε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν δείθηε ζε ζρέζε κε άιινπο 

δείθηεο, όπσο Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, Κιίκα θαη ρέζεηο ζην ζρνιείν θαη 

ηέινο,  ε  πηζαλή ζύλδεζε ηνπ δείθηε κε ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ δξάζεο ζηε ρνιηθή 

Μνλάδα.  Σα θξηηήξηα πνηόηεηαο πνπ ηέζεθαλ ήηαλ θαηά πόζν πηνζεηνύληαη  

θαηλνηνκίεο (αλάιεςε θαηλνηόκσλ πξσηνβνπιηώλ, ππνζηήξημε θαηλνηνκηθώλ αιιαγώλ) 

θαη θαηά πόζν αλαπηύζζνληαη πξσηνβνπιίεο ώζηε λα ππνζηεξίδεηαη  επαξθώο ε 

νξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ εληόο θαη εθηόο ζρνιείνπ.  Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε κεξηθά πνζνηηθά ζηνηρεία ηεο δηεξεύλεζεο,  όπσο  είλαη ηα   πξναηξεηηθά 

Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ζε εζληθό ή δηεζλέο επίπεδν, όπσο είλαη ε Πεξηβαιινληηθή 

Αγσγή, ε Αγσγή Τγείαο θ.ά., πνπ εθπνλνύληαη ζην ζρνιείν (είδνο, αξηζκόο, δηάξθεηα, 

πιήζνο ζπκκεηερόλησλ, ζηόρνη, πεξηερόκελν).  Γξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ (είδε, 

ζπρλόηεηα ζπλαληήζεσλ, ηξόπνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, πιήζνο 

ζπκκεηερόλησλ). Καιιηηερληθέο εθδειώζεηο (είδε, ζπρλόηεηα, δηάξθεηα, πιήζνο 

ζπκκεηερόλησλ, ζεκαηηθή εμεηδίθεπζε, δηαθξίζεηο ηνπ ζρνιείνπ).  Αζιεηηθέο εθδειώζεηο 

(είδε, ζπρλόηεηα, δηάξθεηα, πιήζνο ζπκκεηερόλησλ, δηαθξίζεηο ηνπ ζρνιείνπ).  Οκηιίεο-
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δηαιέμεηο (αξηζκόο, ζέκα, πξνζθεθιεκέλνη, πιήζνο ζπκκεηερόλησλ).  Δπηζθέςεηο ζε 

ηόπνπο επηζηεκνληθνύ ή πνιηηηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο (αξηζκόο, ζέκα, κάζεκα ζην 

νπνίν εληάζζνληαη, πιήζνο ζπκκεηερόλησλ, δξαζηεξηόηεηεο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη 

κεηά ηελ επίζθεςε).   πκκεηνρέο ζε καζεηηθνύο δηαγσληζκνύο (είδε δηαγσληζκώλ, 

πιήζνο ζπκκεηερόλησλ, ηξόπνο ππνζηήξημεο ζπκκεηερόλησλ, δηαθξίζεηο).  

Δζεινληηθέο δξάζεηο νηθνινγηθνύ ραξαθηήξα καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ (είδε 

δξάζεσλ, πιήζνο ζπκκεηερόλησλ, δηάξθεηα, απνηειέζκαηα).  Δπίζεο,  ελδεηθηηθά ζαο 

αλαθέξνπκε  εξσηήκαηα δηεξεύλεζεο ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ δείθηε. 

πγθεθξηκέλα εξεπλήζακε  αλ  νη εθπαηδεπηηθνί ελαξκνλίδνληαη κε ηηο θαηλνηνκηθέο 

αιιαγέο,  πνπ επηηεινύληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη δηεπθνιύλνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

αλ νη  εθπαηδεπηηθνί δνθηκάδνπλ θαη πεηξακαηίδνληαη ζε λέεο κεζόδνπο πηνζεηώληαο ζηε 

δηδαθηηθή πξαθηηθή ζύγρξνλεο επηζηεκνληθέο ηάζεηο,  αλ ζην ρνιείν καο  

αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε πξναηξεηηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζε εζληθό ή δηεζλέο επίπεδν,  αλ  ζην ρνιείν καο  ππνζηεξίδνληαη θαη 

εληζρύνληαη νη πξσηνβνπιίεο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο ησλ καζεηώλ, αλ  ζην ρνιείν καο 

αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε Καιιηηερληθέο 

εθδειώζεηο,  αλ  ζην  ρνιείν καο  αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηώλ ζε Αζιεηηθέο εθδειώζεηο,  αλ  ζην ρνιείν καο   αλαιακβάλνληαη 

πξσηνβνπιίεο γηα ηε δηεμαγσγή νκηιηώλ-δηαιέμεσλ ζε ζέκαηα εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο 

ησλ καζεηώλ,  αλ ζην  ρνιείν καο  επηδηώθεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ ησλ 

καζεηώλ ζε ηόπνπο επηζηεκνληθνύ ή πνιηηηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο,  αλ  ζην ρνιείν καο  

αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε καζεηηθνύο 

δηαγσληζκνύο  θαη  ηέινο αλ ζην  ρνιείν καο  αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο γηα 

εζεινληηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ (πεξηπνίεζε ζρνιηθνύ 

θήπνπ, πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο)  θαη  ηειηθά  αλ  όιεο απηέο νη δξάζεηο πιαηζηώλνληαη 

από έλα  θαιά νξγαλσκέλν ζρέδην  πινπνίεζεο-εθαξκνγήο.    

Ωο πξνο ηε κέζνδν  εξγαζίαο, ηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο,  αμηνπνηώληαο ηα αξρεία 

ηνπ ζρνιείνπ, ζπλέιεμαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ ζηνηρεία, πνπ αθνξνύλ ζηα επηκέξνπο 

θξηηήξηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε. Γηακόξθσζαλ εξγαιεία δηεξεύλεζεο ησλ 

πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ δείθηε. Δμέηαζαλ, αλάιπζαλ θαη ζύγθξηλαλ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ δεηθηώλ. Γηεξεύλεζαλ ηελ 

πξνηεξαηόηεηα ηνπ δείθηε ζε ζρέζε κε άιινπο δείθηεο θαη ηελ πηζαλή ζύλδεζε ηνπ 

δείθηε κε ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ δξάζεο ζηε ρνιηθή Μνλάδα.   Οη πεγέο,  πνπ  

ρξεζηκνπνηήζεθαλ,  ήηαλ  ην    αξρείν αιιεινγξαθίαο κε εθπαηδεπηηθνύο-

ζρνιεία(Διιάδαο θαη εμσηεξηθνύ) θαη θνηλσληθνύο θνξείο, νη  Δγθύθιηνη κε νδεγίεο θαη 

ελεκεξσηηθό πιηθό, ηα  Πξαθηηθά ησλ  ζπλεδξηάζεσλ ηνπ  πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ, ην   

Ηκεξνιόγην ηεο  ζρνιηθήο  δσήο, νη  δηάθνξνη  ηζηόηνπνη κε ηα πεπξαγκέλα  

πξνεγνύκελσλ  εηώλ θαη ηα   Αξρεία ησλ  Δθπαηδεπηηθώλ.  Σα  εξγαιεία,  πνπ  

επηιέρζεθαλ, ήηαλ  νη  θόξκεο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ηνπ ζρνιείνπ, 

εξσηεκαηνιόγηα(γηα εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο) θαη  ζπδήηεζε. 
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Γ. Κύξηα Απνηειέζκαηα Αμηνιόγεζεο 

Γηαηππώλνληαη κε ηε κνξθή αμηνινγηθήο θξίζεο ηα ζεκαληηθόηεξα ζπκπεξάζκαηα σο 

πξνο ηνλ δείθηε πνπ δηεξεπλήζεθε, κε ζαθή αλαθνξά ζηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα, ηα 

νπνία ππνζηεξίδνπλ θαη ηεθκεξηώλνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα απηά (700 ιέμεηο πεξίπνπ). 

  

Γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ δείθηε απηνύ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πεγέο πνπ αλαθέξνληαη ζε 

πξνεγνύκελν εδάθην θαη σο εξγαιεία  θπξίσο  ηα εξσηεκαηνιόγηα πξνο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο, πνπ κνηξάζηεθαλ κε ηελ έλαξμε ηεο ζπζηεκαηηθήο 

δηεξεύλεζεο. Mεηά ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε επηπξόζζεηα ζπλάληεζε κε καζεηέο ησλ Δ‟ θαη Σ‟ θαη έγηλε 

ζπλέληεπμε καδί ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.  Απνθσδηθνπνηώληαο ηα επξήκαηα 

δηαπηζηώζακε όηη  ππάξρεη πξόβιεκα ζηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη πξσηνβνπιηώλ, ζην βαζκό πνπ απαηηείηαη,  παξά ηε ζέιεζε γηα πινπνίεζε θαη ηελ 

αλάιεςε πξνγξακκάησλ από ην ρνιείν.   Δπηβάιιεηαη ν πξνγξακκαηηζκόο 

ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

θαηάζηαζεο.  Δηδηθόηεξα, απηό πνπ θαηαγξάθεηαη είλαη από ηε κηα ην ρνιείν καο λα 

αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα πινπνίεζε πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ πξνγξακκάησλ 

θαη από ηελ άιιε λα δηαπηζηώλνληαη δπζθνιίεο θαη δπζιεηηνπξγίεο ζην „‟δηα ηαύηα‟‟.  

Απηό πνπ εμάγεηαη είλαη ε αδπλακία γηα ζπληνληζκέλε θαη ζε βάζνο δνπιεηά γηα ηελ 

πιεξέζηεξε επεμεξγαζία θαη  ελαζρόιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα.  

Αλαθεξόκελνη ζε πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο ζα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ην 

ρνιείν καο πξσηνπνξεί, αθνύ έρεη πινπνηήζεη πνιιά πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο, αγσγήο πγείαο, επξσπατθά πξνγξάκκαηα, ηνπηθέο δξάζεηο 

πξνεξρόκελεο από ηελ  ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηνπο πνιηηηζηηθνύο ή άιινπο 

ζπιιόγνπο, πξνγξάκκαηα ηδησηηθώλ θνξέσλ, αιιά  θαη δξάζεηο πξνεξρόκελεο από 

αηνκηθέο πξσηνβνπιίεο.  Γε γίλεηαη ζπζηεκαηηθή δνπιεηά ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζρνιηθή 

δσή γεληθόηεξα, ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο δνπιεηάο θαη ηνλ θαηακεξηζκό ηεο εξγαζίαο. 

Γε δεκηνπξγνύληαη νκάδεο  εξγαζίαο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ πινπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ, αιιά επαθίεηαη ε πινπνίεζε  ηνπο ζηηο αηνκηθέο πξσηνβνπιίεο κε 

απνηέιεζκα λα ράλεηαη ε δηαδηθαζία ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ.   Οη εθπαηδεπηηθνί 

αλαιακβάλνπλ ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα ζέκαηα ησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζα πινπνηήζνπλ, κεηά από πξσηνβνπιίεο ηεο δηεύζπλζεο ηνπ ρνιείνπ θαη εμ 

απηνύ ε επηηπρία πινπνίεζεο είλαη ππό εμέηαζε, αθνύ δελ ππάξρεη αξρηθόο 

θεληξηθόο ζρεδηαζκόο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζρεδίσλ θαη ηελ πινπνίεζή ηνπο.  Γελ 
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πξαγκαηνπνηνύληαη ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο,   κε ηνπο 

γνλείο γηα ην πεξηερόκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ(πιελ ειάρηζησλ πεξηπηώζεσλ), 

πνπ πξόθεηηαη λα πινπνηεζνύλ από ην ρνιείν καο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο.  Γελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζπλαληήζεηο ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ, αιιά νύηε ζηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, πνπ ην 

πξόγξακκα ή ε δξάζε βξίζθεηαη ζε εμέιημε.  ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο αμηνπνηείηαη ε 

πξνεγνύκελε εκπεηξία εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, αιιά απηό δε γίλεηαη ζην βαζκό πνπ απαηηείηαη.  

Δπίζεο, πέξα από ηελ αλάξηεζε πιηθνύ ζε ηζηόηνπνπο ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ 

δε γίλεηαη πάληνηε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηνπ παξαρζέληνο πιηθνύ από 

ηελ θάζε ζρνιηθή δξαζηεξηόηεηα ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο κε ηε δηνξγάλσζε 

εθδήισζεο παξνπζίαζεο αλνηθηήο πξνο ηνπο γνλείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, νύηε 

εθδίδεηαη έληππν πιηθό ζε πνζόηεηα ηέηνηα πνπ λα απνδεηθλύεηαη ε δνπιεηά πνπ 

έρεη πξνεγεζεί θαη ειάρηζηεο θνξέο έρεη γίλεη θαηαρώξεζε ζηνλ ηνπηθό ηύπν. 

Δπζύλεο γηα απνπζία θαιύηεξνπ ζπληνληζκνύ έρεη ε Γηεύζπλζε ηνπ ρνιείνπ θαη  ν 

ύιινγνο Γηδαζθόλησλ, πνπ ζα έπξεπε ζηελ αξρή ηεο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο λα 

γίλεηαη κηα πην ελδειερήο επαθή κε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα θαη λα δίλνληαη 

πην ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη πην θαιόο ζπληνληζκόο ηεο 

δνπιεηάο, ώζηε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη θαιύηεξα.  Τπήξμαλ ζρνιηθέο ρξνληέο κε 

πνιιά πξνο πινπνίεζε πξνγξάκκαηα κε απνηέιεζκα λα κελ επαξθεί ν ρξόλνο γηα 

λα πινπνηεζνύλ επαξθώο.  Η πίεζε ηνπ ρξόλνπ θαη ν θόξηνο ηεο δνπιεηάο 

ζηάζεθαλ ηξνρνπέδε ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο. Ήηαλ θαη είλαη παζηθαλέο όηη κε 

πξνζεθηηθόηεξε επηινγή δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνγξακκάησλ ζα είρακε θαιύηεξα 

απνηειέζκαηα.  Μεξηθέο θνξέο δηαπηζηώζεθε ε επηβάξπλζε ηεο θαζεκεξηλήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ από ηελ πίεζε εκεξνκεληώλ θαη παξάδνζεο 

παξαρζέλησλ πιηθώλ.  Γελ ηεξήζεθε ζηηο πην πνιιέο ησλ πεξηπηώζεσλ ην 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη δελ ππήξμε θαηαγξαθή ησλ πεπξαγκέλσλ ζε 

εκεξνιόγην γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ησλ πξνγξακκάησλ.  

Μηα άιιε δηάζηαζε  πνπ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη ε παξνπζία πνιιώλ λέσλ 

ζπλαδέιθσλ(λενδηόξηζησλ ή αλαπιεξσηώλ) ηηο ηειεπηαίεο ρξνληέο ζην ρνιείν 

καο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη δηζηαθηηθόηεηα θαη πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ 

αλάιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ηέηνησλ δξάζεσλ.  ινη νη ζπλάδειθνη θαη θπξίσο ε 

δηεύζπλζε αλέιαβε ηελ ελζάξξπλζε ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, αιιά 

ζε ζπλδπαζκό κε ηα παξαπάλσ έθαλε ηα πξάγκαηα δπζθνιόηεξα. ην ρνιείν καο 

ηα ηειεπηαία ρξόληα θηινμελνύκε Βνεζό Καζεγεηή Ξέλσλ Γισζζώλ κέζα από 

ζπγθεθξηκέλν επξσπατθό πξόγξακκα, πνπ πξνβιέπεη ηε ζηήξημε θαηά ηελ άθημε 

ηνπ  θαη ηε γεληθόηεξε ζηήξημε ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ πεξηνρή καο. ην 

πξόγξακκα απηό έρνπκε ζπλεηζθέξεη  πνιιέο θνξέο θαη πέξα από ηηο δπλάκεηο 

καο  κε απνηέιεζκα λα επηηπρήο ε παξνπζία ηνπ ζην ρνιείν καο θαη λα ππάξρνπλ 
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πςειέο επηδόζεηο ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο  ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.   

Με ηελ επθαηξία λα ζεκεηώζνπκε όηη ζην ηέινο ηεο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο 

ζπκπιεξώλεηαη  έθζεζε κε ηα πεπξαγκέλα ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο, αιιά δε 

γίλεηαη παξά κόλν επηθαλεηαθά αμηνιόγεζε θαη πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ επξεκάησλ 

γηα βειηίσζε  ζηελ πινπνίεζε ησλ  πξνγξακκάησλ-δξαζηεξηνηήησλ.  Δλ 

θαηαθιείδη,  ζην  ρνιείν καο  πινπνηνύληαη  πνιιά πξνγξάκκαηα κε ακθηιεγόκελε  

πξνζηηζέκελε αμία θαη γηα ην ιόγν απηό είλαη αλαγθαίν λα γίλεη επαλαθαζνξηζκόο 

ζρεδηαζκνύ θαη δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο γηα ην κέγηζην δπλαηό  απνηέιεζκα.   

 Η ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, πνπ αθνξνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν δείθηε 

ζε ζρέζε κε άιινπο δείθηεο, όπσο Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, Κιίκα θαη 

ρέζεηο ζην ζρνιείν,  θαηέδεημε  όηη δελ ππάξρεη επαξθήο νξγάλσζε θαη θαιόο 

ζπληνληζκόο γηα ηελ αλάιεςε ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ-πξνγξακκάησλ. Πέξα από ηνλ  

αξρηθό ελζνπζηαζκό ηεο Γηεύζπλζεο θαη ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ ε εμέιημε δελ είλαη 

αλάινγε.  Σα θξηηήξηα πνηόηεηαο πνπ ηέζεθαλ ήηαλ θαηά πόζν πηνζεηνύληαη  

θαηλνηνκίεο(αλάιεςε θαηλνηόκσλ πξσηνβνπιηώλ, ππνζηήξημε θαηλνηνκηθώλ αιιαγώλ) 

θαη θαηά πόζν αλαπηύζζνληαη πξσηνβνπιίεο ώζηε λα ππνζηεξίδεηαη  επαξθώο ε 

νξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ εληόο θαη εθηόο ζρνιείνπ.   Η εμέηαζε ησλ 

θξηηεξίσλ ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε  θαιύηεξεο νξγάλσζεο ηεο θάζε 

δξαζηεξηόηεηαο, αθνύ όπσο θάλεθε ην ρνιείν είλαη αλνηθηό ζε θαηλνηνκίεο θαη 

αλαιακβάλεη πνιιά θαη δηαθνξεηηθνύ είδνπο πξνγξάκκαηα θαη ζπκκεηέρεη ζε 

πνιιέο δξάζεηο εληόο θαη εθηόο ζρνιείνπ. 

Μέζα ζην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα ζα θαηαξηηζζεί ζρέδην δξάζεο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο θαηάζηαζεο.                 

 

Γ. Πξνηεξαηόηεηεο γηα Γξάζε 

Καηαγξάθνληαη νη πξνηεξαηόηεηεο γηα δξάζε πνπ πξνέθπςαλ από ηελ εθηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ (200 ιέμεηο πεξίπνπ). 

Από ηε ζπζηεκαηηθή δηεξεύλεζε δηαπηζηώζεθε όηη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ από 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ 

εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ ζην ζρνιείν είλαη  ζε  θαιό επίπεδν, αιιά ππάξρνπλ πνιιά 

πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη νη 

θαηλνηόκεο δξάζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο επηζηεκνληθήο, θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ζηε βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο θαη ησλ 

ζρέζεσλ ζην ζρνιείν, θαζώο θαη ζην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. Με βάζε ηα 

παξαπάλσ απνθαζίζηεθε ε πινπνίεζε δξάζεο κε ζθνπό ηελ πιεξέζηεξε θαη 

νπζηαζηηθόηεξε εθαξκνγή  θαη  πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

θαηλνηόκσλ δξάζεσλ ζην ζρνιείν.  Θ υλοποίθςθ τθσ κάκε δράςθσ ςτο  βακμό  που 

απαιτείται  αναμζνεται να επθρεάςει τθν εθαξκνγή ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο, ηνλ 
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ζπληνληζκό ηεο ζρνιηθήο δσήο, τισ ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν, κακϊσ και 

τθ δυναμικι του ςχολείου ςτθν ανάπτυξθ ππνζηεξηθηηθώλ θαη αληηζηαζκηζηηθώλ 

παξεκβάζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ. Αλ  αμηνπνηεζνύλ  ηα απνηειέζκαηα 

δξαζηεξηνηήησλ θαη θαιώλ πξαθηηθώλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην ζρνιείν ζα 

απνθηήζνπλ  ραξαθηήξα ζπκπιεξσκαηηθό κε ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε. Ο βαζηθόο  

ζθνπόο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο είλαη ε νπζηαζηηθή  θαη  επαξθήο αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ θαη θαηλνηόκσλ δξάζεσλ πνπ ζπκπιεξώλνπλ ην Πξόγξακκα 

πνπδώλ, ελζαξξύλνπλ ηε καζεηηθή πξσηνβνπιία, θαιιηεξγνύλ ηνλ δεκνθξαηηθό 

δηάινγν, ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνύ θιίκαηνο, βειηηώλνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμύ 

ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζπληεινύλ ζην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ 

θνηλσλία.  Οη  εηδηθόηεξνη  ζηόρνη  ηνπ  ζρεδίνπ δξάζεο καο είλαη ε  πεξαηηέξσ  

θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα πιήξε ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη θαηλνηόκεο δξάζεηο,  ε  ελεξγόηεξε  ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ε δηακόξθσζε εθ κέξνπο ηνπο ζεηηθήο ζηάζεο 

απέλαληη ζηηο θαηλνηόκεο δξάζεηο θαη ε  δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ 

ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα θαη   ηελ ηνπηθή  θνηλσλία γεληθόηεξα.  ηηο ζηξαηεγηθέο 

εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζα δνζεί  πξνηεξαηόηεηα ζηελ ελδειερή  ελεκέξσζε 

ησλ  εθπαηδεπηηθώλ γηα ηα  Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ,  ζην  ζρεδηαζκό θαη 

ζηελ  νξγάλσζε ρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ,  ζηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ,   ζηελ  

πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ ρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθαξκνγή θαηλνηόκσλ δξάζεσλ 

ρσξίο  ππαλαρσξήζεηο θαη απνκάθξπλζε από ην  ζηόρν  θαη  ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θάζε ζρνιηθήο δξαζηεξηόηεηαο.  Ωο  πξνο ηελ νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο   

ππεύζπλνο ζπληνληζκνύ ησλ δξάζεσλ νξίδεηαη ν δηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ  θαη γηα ηηο  

επηκέξνπο δξάζεηο νξίδνληαη νκάδεο εξγαζίαο ζηηο νπνίεο, αλάινγα κε ην πεξηερόκελν 

ηεο δξάζεο, κεηέρνπλ εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο θαη γνλείο, ελώ ζπκκεηέρεη  

ζπκβνπιεπηηθά θαη  ν  ρνιηθόο  ύκβνπινο.  Γελ πξνβιέπνληαη ζεκαληηθέο 

παξεκβάζεηο ζην πξόγξακκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ 

 

                                                       1.  ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ 

 

5 Noεκβξίνπ 2010:  Πξώηε  ζπλάληεζε  γηα ην  Πξόγξακκα  Απηναμηνιόγεζεο  
παξνπζία ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ θ. Παλαγηώηε Καιιηώηε. 

1 Γεθεκβξίνπ,  8  Γεθεκβξίνπ θαη 15 Γεθεκβξίνπ 2010:  ηηο  ζπγθεθξηκέλεο  
εκεξνκελίεο  έγηλαλ ηξεηο ζπλαληήζεηο κε ηελ παξνπζία ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ θ. Πα-
λαγηώηε Καιιηώηε θαη όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ρνιείνπ, όπνπ δόζεθαλ νη γεληθέο  
νδεγίεο θαη  θαηεπζύλζεηο, έγηλε ε  ζπγθξόηεζε κηαο νκάδαο, θαηαλεκήζεθαλ νη 
αξκνδηόηεηεο θαη θαζνξίζηεθαλ νη εκεξνκελίεο ησλ νινκειεηώλ. 

11  Ιαλνπαξίνπ θαη 14  Ιαλνπαξίνπ 2011:  ηηο ζπγθεθξηκέλεο  εκεξνκελίεο  έγηλαλ δύν 
νινκέιεηεο γηα ηελ έθζεζε ηεο Γεληθήο Δθηίκεζεο ηεο εηθόλαο  ηνπ ρνιείνπ  θαη 
νξγαλώζεθε ε δνπιεηά γηα ηε δηαδηθαζία  ηεο ζπζηεκαηηθήο δηεξεύλεζεο(δεκηνπξγία 
εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηα  εκπιεθόκελα κέξε, παξαηήξεζε,  έξεπλα αξρείσλ). Η 
νινκέιεηα θαηέιεμε ζην ηειηθό θείκελν. 

Από 14 Ιαλνπαξίνπ έσο 25 Ιαλνπαξίνπ 2011:  ην δηάζηεκα  απηό έγηλε ε δηαλνκή θαη  
ε  ζπιινγή  ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ζπδήηεζε κε καζεηέο  ηνπ ρνιείνπ, επεμεξγαζία 
απαληήζεσλ θαη επξεκάησλ από ηα αξρεία). 

25 Ιαλνπαξίνπ  θαη 28 Ιαλνπαξίνπ 2011:  ηηο  ζπγθεθξηκέλεο  εκεξνκελίεο  έγηλαλ δύν 
νινκέιεηεο γηα  ηε ζπζηεκαηηθή  δηεξεύλεζε ησλ επηιεγκέλσλ ηνκέσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
έξγνπ ηνπ ρνιείνπ καο.  Η νινκέιεηα θαηέιεμε ζην ηειηθό θείκελν. 
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2. ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 

 

 

Σνκέαο/Γείθηεο Αμηνιόγεζεο:   Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηόηεηεο,    Γείθηεο 
Αμηνιόγεζεο 4.4     Αλάπηπμε  θαη   Δθαξκνγή  Δθπαηδεπηηθώλ 
Γξαζηεξηνηήησλ θαη Παξεκβάζεσλ 

 

 

Σν παξαθάησ  εξσηεκαηνιόγην δόζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο  
άπνςήο ηνπο γηα  ηελ θαιύηεξε δηεξεύλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε. 

 

Δξσηεκαηνιόγην  Δθπαηδεπηηθώλ 

 Δλαξκνλίδεζηε κε ηηο θαηλνηνκηθέο αιιαγέο πνπ επηηεινύληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη 

δηεπθνιύλνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο; 

 

Γνθηκάδεηε ή πεηξακαηίδεζηε ζε λέεο κεζόδνπο πηνζεηώληαο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή 

ζύγρξνλεο επηζηεκνληθέο ηάζεηο; 

 

Αλαιακβάλεηε πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε πξναηξεηηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζε εζληθό ή δηεζλέο επίπεδν; 

 

ην ζρνιείν ζαο ππνζηεξίδνληαη θαη εληζρύνληαη νη πξσηνβνπιίεο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο 

ησλ καζεηώλ; 

 

ην ζρνιείν ζαο αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε 

Αζιεηηθέο ή Καιιηηερληθέο εθδειώζεηο;  

 

ην ζρνιείν ζαο αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο γηα ηε δηεμαγσγή νκηιηώλ-δηαιέμεσλ ζε 

ζέκαηα εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ; 

 

ην ζρνιείν ζαο επηδηώθεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ ησλ καζεηώλ ζε ηόπνπο 

επηζηεκνληθνύ ή πνιηηηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο; 

 

ην ζρνιείν ζαο αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε 

καζεηηθνύο δηαγσληζκνύο; 



14 

 

 

ην ζρνιείν ζαο αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο γηα εζεινληηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ 

καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ (πεξηπνίεζε ζρνιηθνύ θήπνπ, πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο); 

 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηνλ ηξόπν πινπνίεζεο κηαο δξάζεο ή ελόο πξνγξάκκαηνο;  

Τπάξρνπλ αδπλακίεο ζηελ νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ; 

 

Σν   παξαθάησ   εξσηεκαηνιόγην  δόζεθε   ζηνπο  καζεηέο γηα  ηελ  θαηαγξαθή  ηεο  
άπνςήο ηνπο  γηα  ηελ θαιύηεξε δηεξεύλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε. 

 

                                                    Δξσηεκαηνιόγην Μαζεηώλ 

Θα ζέιαηε πεξηζζόηεξα Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα όπσο Πεξηβαιινληηθή Αγσγή, 

Αγσγή Τγείαο, Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα;   

 

Θα ζέιαηε πεξηζζόηεξεο εζεινληηθέο δξάζεηο νηθνινγηθνύ ραξαθηήξα καζεηώλ θαη 

εθπαηδεπηηθώλ; 

 

Θα ζέιαηε πεξηζζόηεξεο Καιιηηερληθέο ή Αζιεηηθέο εθδειώζεηο;  

 

Θα ζέιαηε πεξηζζόηεξεο Οκηιίεο ή Γηαιέμεηο; 

 

Θα ζέιαηε πεξηζζόηεξεο επηζθέςεηο ζε ηόπνπο επηζηεκνληθνύ ή πνιηηηζηηθνύ 

ελδηαθέξνληνο;  

  

Θα ζέιαηε πεξηζζόηεξεο ζπκκεηνρέο ζε καζεηηθνύο δηαγσληζκνύο; 

 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηα κέρξη ηώξα  πξνγξάκκαηα ή δξάζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί 

από ην ρνιείν ζαο; 

 

Έρεηε λα παξαηεξήζεηε θάηη σο πξνο ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνύ  ζηελ 

πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ή δξάζεσλ; 
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Β2. 

2o ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 

«Διδακτική και μαθησιακή διαδικασία» 

«Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 

παρεμβάσεων» 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών» 

 

 

Θ Ζκθεςη υςτηματικήσ Διερεφνηςησ Επιλεγμζνων Σομζων του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςυντάχθηκε 

κατά το ςχολικό ζτοσ 2010-11 από το 2ο Πειραματικό Γυμνάςιο Αθηνών. Θ ζκθεςη αφορά τη 

διερεφνηςη των τομζων «Διδακτική και μαθηςιακή διαδικαςία» και «Ανάπτυξη και εφαρμογή 

εκπαιδευτικών δραςτηριοτήτων και παρεμβάςεων». 
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2
ο
 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 

0501130 

Φιλήμονορ 36-38 & Σζόσα, 11521 

Αμπελόκηποι 

 

Έκθεζη ςζηημαηικήρ Γιεπεύνηζηρ Δπιλεγμένυν Σομέυν ηος Δκπαιδεςηικού Έπγος 

Δπιλογή και ππογπαμμαηιζμόρ δπάζευν ππογπάμμαηορ αςηοαξιολόγηζηρ 

 

Σνλ Ηαλνπάξην ν ύιινγνο ησλ δηδαζθόλησλ ηνπ ζρνιείνπ θαηέιεμε ζηελ επηινγή ηνπ 4
νπ

 

πεδίνπ – εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

απηναμηνιόγεζεο. πγθεθξηκέλα: 

4ο ΠΔΓΗΟ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

Σομείρ:  

Α) Γιδακηική και μαθηζιακή διαδικαζία (ζσέδιο δπάζηρ 7) 

Β) Ανάπηςξη και Δθαπμογή Δκπαιδεςηικών Γπαζηηπιοηήηυν και Παπεμβάζευν (ζσέδιο 

δπάζηρ 8) 

ηελ θαηεύζπλζε απηή, πνιύ πξηλ, ήδε από ηνλ Οθηώβξην θαη ηνλ Ννέκβξην, είραλ αξρίζεη 

λα ζπγθξνηνύληαη νη ζπληνληζηηθέο επηηξνπέο ησλ εηδηθνηήησλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ηνπο 

ζηόρνπο θαη ην πεξηερόκελν ησλ δξάζεσλ ηνπο. ηελ πνξεία γηα ηε ζύληαμε ηεο γεληθήο 

έθζεζεο αμηνιόγεζεο ηνπ ζρνιείνπ, νη επηηξνπέο απηέο ζπλεηζέθεξαλ απνθαζηζηηθά ζηε 

δηακόξθσζε κηαο ζρεηηθά νινθιεξσκέλεο εηθόλαο γηα ην δηδαθηηθό θαη ην ελ γέλεη 

εθπαηδεπηηθό έξγν ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δηαλύνληαο ην πξώην ζηάδην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο απηναμηνιόγεζεο νπζηαζηηθά είρακε πξνεηνηκάζεη θαη έλα κεγάιν κέξνο 

ηνπ πνπ αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ δξάζεσλ. Απηό καο έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηε 

δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ ηξηκήλνπ ζηα θηινινγηθά καζήκαηα, ζηα καζεκαηηθά, ζηηο 

εηδηθόηεηεο ΠΔ04, ζηα μελόγισζζα καζήκαηα ην πξόγξακκα εθηόο από ηελ επηινγή ησλ 

ζηόρσλ λα ηξέμεη θαη από ηελ άπνςε ησλ δξάζεσλ.  

πγθεθξηκέλα νη επηηξνπέο νη νπνίεο είραλ ζπγθξνηεζεί ήδε κε ηελ νινθιήξσζε ηεο έθζεζεο 

απηναμηνιόγεζεο γηα ηνπο 2 πξώηνπο ηνκείο, Γηδαθηηθή δηαδηθαζία & Μαζεζηαθή δηαδηθαζία 

ήηαλ: 

 

1. Δπηηξνπή γηα ηα θηινινγηθά καζήκαηα. Ζ επηηξνπή απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζηελ 

αμηνιόγεζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο ζηα καζήκαηα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο, ηεο 
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Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη ηεο Ηζηνξίαο. Δπέιεμε ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηεο από ηα 

ηξία καζήκαηα θαη ζηηο ηξεηο ηάμεηο. Πξνρώξεζε ζε ζύγθξηζε θαη απνηίκεζε ηνπ 

αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηεο θαη ηνλ ηξόπν απνηύπσζήο 

ηνπ ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα. Δπεμεξγάζηεθε ζελάξηα δηδαθηηθήο ζ’ όιεο απηέο ηηο 

ελόηεηεο. Όξηζε θξηηηθνύο παξαηεξεηέο παξαθνινύζεζεο ησλ καζεκάησλ θαη 

πξνρώξεζε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 88 εηδηθώλ δηδαζθαιηώλ ζηηο ελόηεηεο καζεκάησλ 

πνπ είραλ απνθαζηζηεί θαη ζηηο δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο ηεο εαξηλήο πεξηόδνπ. ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ ππήξραλ θξηηηθνί παξαηεξεηέο, 

ζπκπιεξώζεθαλ εξσηεκαηνιόγηα θαη ζπληάρζεθαλ απνινγηζηηθέο εθζέζεηο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ επηηξνπή είλαη 18 θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ 5 ζπλαληήζεηο. 

2. Γηα ηα καζεκαηηθά, έρεη ζπγθξνηεζεί πεληακειήο επηηξνπή πνπ ζπλεδξίαζε 2 θνξέο, 

έρνπλ δηακνξθσζεί εξσηεκαηνιόγηα θαη έρεη θαηαξηηζηεί πξόγξακκα δηδαζθαιηώλ κε 

θξηηηθό παξαηεξεηή. ρεηηθά κε ηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηδαζθαιηώλ απνθαζίζηεθε 

ε ρξήζε θύιισλ εξγαζίαο, ε ρξήζε ππνινγηζηή ζε επηιεγκέλα καζήκαηα, ζπιινγή 

θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρνιείνπ από ηνπο καζεηέο θαη  αλάζεζε 

εξγαζηώλ. Δπίζεο απνθαζίζηεθε ε ζύγθξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ απνηειέζκαηνο 

καζεκάησλ πνπ ζα γίλνπλ κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν (όξγαλα θαη καπξνπίλαθαο) θαη 

κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή. 

3. Γηα ηα καζήκαηα Φπζηθήο, Υεκείαο, Βηνινγίαο, Γεσγξαθίαο έρεη ζπγθξνηεζεί 

εμακειήο επηηξνπή από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο εηδηθόηεηαο ΠΔ04, πνπ ζπλεδξίαζε 2 

θνξέο. ηελ πξώηε θάζε απνθαζίζηεθε λα θαηαγξάςνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο απόςεηο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη ηα ζρνιηθά βηβιία  ησλ καζεκάησλ 

ησλ εηδηθνηήησλ ηνπο. Δπίζεο ε αξρηθή απηή θαηαγξαθή αθνξνύζε  ηνλ ππάξρνληα 

εξγαζηεξηαθό εμνπιηζκό θαη ηελ ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ ζηελ δηδαζθαιία. ηελ 

πξνζπάζεηα απηήο ηεο θαηαγξαθήο δεκηνπξγήζεθε  έλα εξσηεκαηνιόγην πνπ 

αλαθέξεηαη ζε θάζε κάζεκα ηνπ θιάδνπ πνπ δηδάζθεηαη ζην γπκλάζην. Οη θαζεγεηέο 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην ηόζν ζηεξηδόκελνη ζηελ εκπεηξία πξνεγνπκέλσλ 

εηώλ όζν θαη ζηα λέα ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο ρξνληάο.  

ηε δεύηεξε θάζε απνθαζίζηεθε λα νξγαλώζνπλ κηα ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ησλ 

δηδαθηηθώλ κεζόδσλ ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο. πγθεθξηκέλα επηιέρζεθε από ηνπ 

δηδάζθνληεο θαζεγεηέο ηεο  θπζηθήο ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ ε παξάγξαθνο πνπ αθνξά ηε 

κειέηε ησλ λόκσλ ηνπ απινύ εθθξεκνύο. Σν κάζεκα ζα δηδαρζεί ζηα έμη ηκήκαηα ηεο 

Γ΄ γπκλαζίνπ εθαξκόδνληαο ηξεηο δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο (θάζε κέζνδνο 

ζα εθαξκνζζεί ζε δπν ηκήκαηα):  

 Ζ θιαζηθή (θαη κάιινλ πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελε) κέζνδνο κε δηδαζθαιία από ηελ 

έδξα θαη κε ηε ρξήζε κόλν ηνπ πίλαθα 

 Ζ δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε ΣΠΔ (πξνβνιέα, δηαθαλεηώλ θαη εηθνληθώλ πεηξακάησλ) 

 Ζ δηδαζθαιία κε κεησπηθό πείξακα  

ην ηέινο θάζε καζήκαηνο νη καζεηέο ζα θιεζνύλ λα απαληήζνπλ ζε ηεζη πνπ ζα 

πεξηέρεη εξσηήζεηο ηόζν θαηαλόεζεο ηνπ ελλνηώλ πνπ δηδάρζεθαλ όζν θαη θξίζεσο 

ηεο εθαξκνδόκελεο κεζόδνπ. Ζ δηαδηθαζία ζα είλαη «αλνηθηή» πξνο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηεο εηδηθόηεηαο νη νπνίνη ζα κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα 



18 

 

καζήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θιεζνύλ λα απαληήζνπλ ζε ζρεηηθό εξσηεκαηνιόγην 

θξίλνληαο ηελ εθαξκνδόκελε κέζνδν. 

 Οη δηδαζθαιίεο πξνγξακκαηίδνληαη γηα ηελ ηξίηε εβδνκάδα ηνπ Φεβξνπαξίνπ. 

Αληίζηνηρε δξαζηεξηόηεηα έρεη πξνγξακκαηηζζεί από ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο 

ηεο βηνινγίαο ηεο Α’ γπκλαζίνπ ζην θεθάιαην ηεο κεηαθνξάο θαη απνβνιήο νπζηώλ.  

Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή έρεη πξνγξακκαηηζζεί λα γίλεη ηνλ Απξίιην. ηόρνο ησλ 

παξαπάλσ δξάζεσλ είλαη λα αλαδεηρζνύλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

δηάθνξεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα λα γίλνπλ δηνξζσηηθέο θηλήζεηο. 

Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ όηη ν θιάδνο ησλ θαζεγεηώλ ΠΔ04 εκπιέθεηαη ζε πνιιά 

γλσζηηθά αληηθείκελα, νη παξαπάλσ δξάζεηο εληάζζνληαη ζηελ πξνζπάζεηα  γηα  

εζσηεξηθή ζπλνρή, ζπλέπεηα θαη θνηλνύο ζηόρνπο αμηνπνηώληαο παξάιιεια θνηλέο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

4. Γηα ηηο μέλεο γιώζζεο (Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά) έρεη ζπγθξνηεζεί ελλεακειήο 

επηηξνπή, ε νπνία ζπλεδξίαζε δύν θνξέο.  Ζ επηηξνπή έρεη επηιέμεη ηα πξνο 

αμηνιόγεζε δηδαθηηθά αληηθείκελα, έρεη ζπληάμεη εξσηεκαηνιόγηα θαη έρεη ζρεδηάζεη 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαζεκαηηθώλ δξάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο ην 

κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο θαη ηεο Ηζηνξίαο. Έρεη επίζεο πξνγξακκαηίζεη 

δηδαζθαιίεο κε θξηηηθνύο παξαηεξεηέο. 

 

5. Γηα ην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη εηδηθά ζηελ Γ’ Γπκλαζίνπ ζπγθξνηήζεθε 

ηξηκειήο επηηξνπή πνπ ζπλεδξίαζε κία θνξά θαη απνθάζηζε ην ζρεδηαζκό δξάζεο – 

project γηα ην Γ’ ηξίκελν. 

 

 

 

Β. Ανάπηςξη και Δθαπμογή Δκπαιδεςηικών Γπαζηηπιοηήηυν και Παπεμβάζευν 

 

σέδιο Γπάζηρ 8 

Πεδίο:     Δκπαιδεςηικέρ διαδικαζίερ 

Σομέαρ:  Δκπαιδεςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ 

Γείκηηρ:  Ανάπηςξη και εθαπμογή εκπαιδεςηικών δπαζηηπιοηήηυν και παπεμβάζευν 

Σίηλορ:     Δκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα καινοηόμερ  δπάζειρ  

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη νη θαηλνηόκεο δξάζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

επηζηεκνληθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ζηε βειηίσζε 

ηνπ θιίκαηνο θαη ησλ ζρέζεσλ ζην ζρνιείν, θαζώο θαη ζην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο ρξνληάο 2010-2011 θαη ηελ παξάδνζε πνπ δηαζέηεη 

ην ζρνιείν καο ζπζηήζεθε νκάδα εξγαζίαο παξαθνινύζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη παξεκβάζεσλ πνπ ζθνπό έρεη ηνλ θαιύηεξν ζπληνληζκό θαζώο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ .  
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ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ 

Ζ νκάδα εξγαζίαο απνηειείηαη από ηνλ Γηεπζπληή  Γηάλλε Αλησλίνπ, ηελ Τπνδηεπζύληξηα Υάηδσ 

Καιιηηζάθε , ηελ Γήκεηξα Σζάπαιε, ηελ  Μαξία Φσθά θαη ηε Γάθλε Γαβξίιε . 

Ζ επηηξνπή ζπλεδξίαζε 5 θνξέο. Αξρηθά δηαπίζησζε ηελ ύπαξμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ γίλνληαη 

κέζα ζην ζρνιείν καο, εθηόο δηδαθηηθνύ σξαξίνπ πνπ θαηά πιεηνςεθία αθνξνύλ δηαζεκαηηθή 

βησκαηηθή δηδαζθαιία.  ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή ζρεδίαζε κηα θόξκα αμηνιόγεζεο ησλ 

εμσδηδαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, γηαηί δελ πξνβιεπόηαλ ζηηο ππάξρνπζεο, ε νπνία επηζπλάπηεηαη, 

ζε ηξεηο κνξθέο : α. κηα πξνο ηνπο καζεηέο, β. κηα πξνο ηνπο θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ή 

νξγάλσζαλ ηε δξάζε θαη γ. κηα πξνο ηνπο γνλείο .  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ε επηηξνπή :  

Α. Φξόληηζε ώζηε λα αμηνινγεζνύλ δεηγκαηνιεπηηθά 10 δξάζεηο επί ζπλόινπ 65 πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ.  Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη 

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο αθεηεξία γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηεο εξρόκελεο ζρνιηθήο πεξηόδνπ 2011-2012.  

Β. Παξάιιεια απνηύπσζε θαη θαηέγξαςε ην ζύλνιν ησλ εμσδηδαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ζρνιείν καο , ε αλαιπηηθή ιίζηα ησλ νπνίσλ επηζπλάπηεηαη.   

Γ. Αθνύ δηεξεύλεζε ηηο πξνζέζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ πξνγξάκκαηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θεηηλήο ρξνληάο δηαηύπσζε ηνπο ζηόρνπο γηα ηελ επόκελε θαη ζπλέηαμε ην ζρέδην 

δξάζεο  

κοπόρ – ζηόσοι ηος ζσεδίος δπάζηρ 

Αλληλεπίδπαζη με άλλοςρ δείκηερ 

Ζ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, ησλ επηζθέςεσλ θαζώο θαη άιισλ θαηλνηόκσλ 

δξάζεσλ επεξεάδεη ζεηηθά  ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο,  δηεπξύλνληάο ην θαη 

πξνζθέξνληαο επθαηξίεο γηα ζύλζεζε θαη αλαγσγή ηεο γλώζεο, θαιιηεξγεί ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

ην νκαδηθό πλεύκα γηαηί δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο αιιά θαη ζηνπο θαζεγεηέο λα 

αλαπηύμνπλ παηδαγσγηθέο  ζρέζεηο πέξαλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ, κε καζεηέο  από άιια 

ηκήκαηα θαζώο θαη από άιιεο ηάμεηο, πξνάγνληαο ηελ πγηή θνηλσληθνπνίεζε, εκπινπηίδεη ηε 

ζρνιηθή δσή, ελδπλακώλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ, πξνζθέξνληαο ηελ 

επθαηξία γηα παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο θαη αλάπηπμε άηππσλ ζρέζεσλ πνπ πξνσζνύλ ηε 

κάζεζε   θαζώο θαη ηε δπλακηθή ηνπ ζρνιείνπ.  

κοπόρ ηος σεδίος Γπάζηρ 

θνπόο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο είλαη ε ζπλέρηζε θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ θαη θαηλνηόκσλ δξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην ζρνιείν καο θαη  πνπ 

ζπκπιεξώλνπλ ην Πξόγξακκα πνπδώλ, ελζαξξύλνπλ ηε καζεηηθή πξσηνβνπιία, θαιιηεξγνύλ 

ηνλ δεκνθξαηηθό δηάινγν, ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνύ θιίκαηνο, βειηηώλνπλ ηηο ζρέζεηο 

κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζπληεινύλ ζην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ 

θνηλσλία. 
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Διδικοί ζηόσοι :  

α. Ζ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο  ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη θαηλνηόκεο δξάζεηο  

β. Ζ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη 

θαηλνηόκεο δξάζεηο 

γ. Ζ πεξαηηέξσ ελεξγνπνίεζε ησλ γνλέσλ πνπ ζηεξίδνπλ ελεξγά ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο θαηλνηόκεο δξάζεηο.  

γ. Ζ δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα 

σεδιαζμόρ και οπγάνυζη σολικών δπαζηηπιοηήηυν 

Αξιολόγηζη – αποηίμηζη ηηρ θεηινήρ σπονιάρ 

Ππογπάμμαηα 

Σα πξνγξάκκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα ζην ζρνιείν καο είλαη :  

1. Θεαηπικό Δπγαζηήπι,  

Τπεύζπλεο θαζεγήηξηεο Κνύβαξε ηαπξνύια ΠΔ08, Κνύβαξε Διέλε ΠΔ7, Φαξζάξε 

Βηθησξία ΠΔ2 

Σν ζεαηξηθό εξγαζηήξη αλέβαζε ην έξγν : Ζ Ηζαβέιια, ηξεηο θαξαβέιεο θαη έλαο 

παξακπζάο, ηνπ Νηάξην Φν. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 3 παξαζηάζεηο κε ζπκκεηνρή θνηλνύ 

Αξηζκόο παηδηώλ 20 από ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ 

2. Πολιηιζηικό ππόγπαμμα : 

Α. Ζ δσγξαθηθή ζπλαληάεη ηελ ειιεληθή ηζηνξία  

Β.  Ζ ειιεληθή ηζηνξία κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 ζηε δσγξαθηθή 

Τπεύζπλεο θαζεγήηξηεο Καιιηηζάθε Υάηδσ ΠΔ2, Φσθά Μαξία  

ΠΔ2, Γεσξγνπιάθε Βαζηιηθή ΠΔ2, Σζηιηκπάξε Αλλα ΠΔ2 

Αξηζκόο παηδηώλ 60 από ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ 

3. Πεπιβαλλονηικά ππογπάμμαηα : 

Α. Δκείο ή εγώ, εζύ θαη νη άιινη, ζην πιαίζην ηεο Αεηθνξίαο, 

Τπεύζπλνη θαζεγεηέο : Κνύβεινπ Μαξίδα ΠΔ04, Γξίβαο Μάλνο ΠΔ04 

Αξηζκόο παηδηώλ 17 από ηηο ηξεηο ηάμεηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ 
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Β. Τπεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε  - ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ – Αλαλεώζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο 

Τπεύζπλεο θαζεγήηξηεο :  Παπιάθε Δξκηόλε ΠΔ07, Γαβξίιε Γάθλε ΠΔ19,  

Αξηζκόο παηδηώλ 25 θαη από ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ 

Γ. Ecomobility – εθζηξαηεία γηα ηελ νηθνινγηθή κεηαθίλεζε   

       Τπεύζπλεο θαζεγήηξηεο : Γαβξίιε Γάθλε ΠΔ19, Γαιάλε Μαξίηα ΠΔ05 

        Αξηζκόο παηδηώλ 8 από ηε Γ’ Γπκλαζίνπ 

4. Σο παιδί ζηην ηέσνη  

Τπεύζπλνη θαζεγεηέο : Κνθνιάθε Μαξία ΠΔ16, παλέα Παξαθεπή ΠΔ15 

Αξηζκόο παηδηώλ 15 από ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ 

5. Σα παιδιά, η ελπίδα  

Τπεύζπλεο θαζεγήηξηεο : παλέα Παξαζθεπή ΠΔ15, Κνθνιάθε Μαξία ΠΔ16, 

ηνδηόπθνπ – Εσίδνπ Αγλή ΠΔ15 

Αξηζκόο παηδηώλ : 15 από ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ 

6. Μαθημαηικόρ  Όμιλορ  

Τπεύζπλεο θαζεγήηξηεο : Μαιβίλα Παπαδάθε ΠΔ03 , Λίδα Γαιηεξάθε ΠΔ03, Διέλε 

Εηάθα ΠΔ03 

Αξηζκόο καζεηώλ 27 από ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ 

Δπηπιένλ ζπκκεηνρή 15 καζεηώλ ζηνπο δηαγσληζκνύο ηεο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο 

7. Comenius : Πξόγξακκα ζπλεξγαζίαο κεηαμύ 8 ρσξώλ (Αγγιία, Βνπιγαξία, 

Πνξηνγαιία, Ηηαιία, Οιιαλδία, Βέιγην, Ηζπαλία θαη Διιάδα) 

Τπεύζπλνη θαζεγεηέο : Γηάλλεο Αλησλίνπ, Γήκεηξα Σζάπαιε, Βάζσ Γεσξγνπιάθε, 

Υάτδσ Καιιηηζάθε, Μαξία Μαληάια, Πνιπμέλε θαξηζή, Άλλα Σζηιηκπάξε, Γηώξγνο 

Σζηκπνγηάλλεο, Μαξία Φσθά. 

Αξηζκόο παηδηώλ 60 από ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ   

Από ηελ επηηξνπή δηαπηζηώζεθε ε κε ύπαξμε πξνγξάκκαηνο αγσγήο πγείαο θαη απνθαζίζηεθε 

λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ αλάινγνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εξρόκελε 

ρξνληά. Γηαπηζηώζεθε ε πξνζπκία  ησλ ζπλαδέιθσλ λα ζπλερηζηνύλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

ιεηηνύξγεζαλ θέηνο θαη ηνπ ρξόλνπ θαη ζπδεηήζεθαλ κε ζπλαδέιθνπο πνπ είλαη ππεύζπλνη, ε 

ζρεδίαζε ησλ λέσλ πξνηάζεσλ κε βάζεη θαη εηδηθνύο ζηόρνπο,  όπσο απηνί αλαιύζεθαλ  

Δπιζκέτειρ  



22 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 54 επηζθέςεηο ζε κνπζεία, ην Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνύ, ηε Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ, ην Δπγελείδην , ην ίδξπκα Καθνγηάλλε, ην ζέαηξν ηνπ Γηνλύζνπ, ηελ Σερλόπνιε θαη 

αιινύ. Δπηζπλάπηεηαη αλαιπηηθά ην πξόγξακκα, όπσο απηό πξαγκαηνπνηήζεθε. 

ην πιαίζην ησλ πνιηηηζηηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 2 

πνιπήκεξεο εθδξνκέο κία ζην Βεξνιίλν θαη κία ζηελ Αξθαδία. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε 1 

νινήκεξε εθδξνκή θαη 4 γηνξηέο  

Από απηέο αμηνινγήζεθαλ δεηγκαηνιεπηηθά  10 δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

ζρνιείν : 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟ ΓΡΑΖ ΣΑΞΖ/ΣΜΖΜΑ 

3/12/2010 

Βπδαληηλό 

Μνπζείν   Δπίζθεςε Α 

21/12/2010 

Ηδξπκα Μείδνλνο 

Διιεληζκνύ  έθζεζε καζεκαηηθά Γ5 

21/12/2010 

Μνπζείν 

Παηδείαο 

Φηινζνθηθήο 

ρνιήο Αζελώλ    Δπίζθεςε Α 

26/1/2011 

Μνπζείν 

Ζξαθιεηδώλ   

Πξόγξακκα Σέρλε θαη 

Μαζεκαηηθά Β2 

18/3/2011 

Μνπζείν 

Ζξαθιεηδώλ   

Πξόγξακκα Σέρλε θαη 

Μαζεκαηηθά Β5 

30/3/2011 

Βηιηνπσιείν Δζηίαο θαη 

Μαζεκαηηθή Δηαηξεία   Δπίζθεςε Β6  

5/4/2011 

Μνπζείν ύγρξνλεο 

Σέρλεο  Δπίζθεςε  

7/4/2011 

Μνπζείν ύγρξνλεο 

Σέρλεο  Δπίζθεςε Γ6 

14/4/2011 

Γηαδξαζηηθή έθζεζε ζην 

Πιαλεηάξην Δπίζθεςε Β1 

Οθηώβξηνο – 

Απξίιηνο 

Ζ Εσγξαθηθή ζπλαληά ηελ 

ειιεληθή ηζηνξία Πνιηηηζηηθό Πξόγξακκα Α,Β,Γ 
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Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη 

ζπκπιεξώζεθε εξσηεκαηνιόγην. Σα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο : 

Α. Μαζεηέο 

Ρσηήζεθαλ 126 καζεηέο  εθ ησλ νπνίσλ :  

1. 77 %  πηζηεύεη όηη ζπκκεηέρνληαο ζηε δξαζηεξηόηεηα έκαζε θάπνηα θαηλνύξηα πξάγκαηα ή 

όηη βνεζήζεθε λα θαηαιάβεη θαιύηεξα θάπνηα άιια. 

2. 85 % όηη ε δξαζηεξηόηεηα ήηαλ θαιά πξνεηνηκαζκέλε  

3. 78 % απάληεζαλ όηη πέξαζαλ θαιά θαη όηη ζα ήζειαλ λα ζπκκεηέρνπλ μαλά ζε θάηη 

παξόκνην. 

4. 71 % απάληεζε όηη πηζηεύνπλ όηη θαη νη ζπκκαζεηέο θαη νη ζπκκαζήηξηεο ηνπο πέξαζαλ 

θαιά.  

Β. Γνλείο  

Ρσηήζεθαλ 26 γνλείο εθ ησλ νπνίσλ  : 

1. 83 % πηζηεύνπλ όηη ε δξαζηεξηόηεηα ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ην παηδί ηνπο ήηαλ θαιά 

νξγαλσκέλε από ηελ άπνςε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ελεκέξσζεο. 

2. 92 % Πηζηεύεη όηη ην παηδί σθειήζεθε από ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηόηεηα 

3. 83 % ησλ γνλέσλ απάληεζαλ όηη ηα παηδί γύξηζε επραξηζηεκέλν θαη κίιεζε κε θαιά ιόγηα 

γηα ην πώο πέξαζε. 

4. 88 % ησλ γνλέσλ απάληεζαλ όηη επηζπκνύλ ην παηδί ηνπο λα ζπκκεηέρεη μαλά ζε κηα 

παξόκνηα δξαζηεξηόηεηα αλ ηνπ δνζεί ε επθαηξία. 

    Γ. Καζεγεηέο 

   Ρσηήζεθαλ 11 θαζεγεηέο, πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο δξάζεηο : 

1. 75 %  απάληεζε όηη ε δξαζηεξηόηεηα πνπ πξαγκαηνπνίεζε είρε θαλεξή ζρέζε κε θάπνην 

γλσζηηθό αληηθείκελν ή ελόηεηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

2. 93 % απάληεζε όηη πηζηεύεη ζηελ παηδαγσγηθή αμία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο 

3. 100 % απάληεζε όηη ε δξάζε ήηαλ επαξθώο πξνεηνηκαζκέλε 

4. 56 % απάληεζε όηη ζπλεξγάζηεθε κε άιινπο ζπλαδέιθνπο 

5. 86 % απάληεζε όηη ν αξρηθόο ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε είραλ ην επηζπκεηό 

απνηέιεζκα. 

Αναθοπέρ ζε ζςμπληπυμαηικέρ δπάζειρ ηος ζσολείος – σολική Ευή  

Σν ζρνιηθό έηνο 2010-2011 έγηλαλ επηπιένλ θαη θάπνηεο ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο πνπ 

εκπινύηηζαλ ηε δσή ηνπ ζρνιείνπ θαη πνπ είραλ σο θύξην ζηόρν λα ελδπλακώζνπλ θαη λα 

ππνζηεξίμνπλ ην δηδαθηηθό έξγν πνπ πξέπεη λα αλαθεξζνύλ : 
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Α. Γηνξηέο πνπ δηνξγαλώζεθαλ αληίζηνηρα ζηηο επεηείνπο 28
ε
 Οθησβξίνπ, 17

ε
 Ννεκβξίνπ, 

Υξηζηνύγελλα θαη 25
ε
 Μαξηίνπ κε ελεξγή ζπκκεηνρή από ηνπο καζεηέο θαζώο θαη ρξήζε νπηηθν-

αθνπζηηθώλ κέζσλ. 

Β. πκκεηνρή ζηελ θεληξηθή παξέιαζε ηεο Αζήλαο ηελ 28
ε
 Οθησβξίνπ 2010 1.θαη ηελ 25

ε
 

Μαξηίνπ 2011 

Γ. Απνθξηάηηθν πάξηπ πνπ νξγαλώζεθε ζην γπκλαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ. 

Γ. Μνλνήκεξε εθδξνκή ζην Ναύπιην γηα ηελ Γ΄ηάμε, ζηνπο Γειθνύο γηα ηε Β΄ηάμε θαη ζηηο 

Μπθήλεο γηα ηελ Α΄ηάμε 

Δ. Γηνξηή Απνθνίηεζεο ηεο Γ’ γπκλαζίνπ πνπ νξγαλώζεθε, κεηά ην ηέινο ησλ καζεκάησλ κε 

ηε βνήζεηα ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ. 

ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ 

Α. ηελ αξρή ηεο ρξνληάο, κέζα ζηνλ κήλα Οθηώβξην, ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε ησλ γνλέσλ 

ησλ καζεηώλ ηεο Α’ Γπκλαζίνπ, γλσξηκία κε ηνπο θαζεγεηέο, ελεκέξσζε γηα ηνλ θαλνληζκό 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη εμήγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γπκλαζίνπ. 

Β. Δληζρπηηθή – ππνζηεξηθηηθή δηδαζθαιία γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηε θπζηθή ζε εζεινληηθή 

βάζε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο: Γαιηεξάθε Λίδα, Εηάθα Διέλε, Παπαδάθε Μαιβίλα, 

ηεξγηόπνπιν Κώζηα θαη Σζάπαιε Γήκεηξα. 

Γ.  Δθδήισζε αθηεξσκέλε ζηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν. Υξεζηκνπνηήζεθε ην πιηθό ηνπ Safer 

Internet. ηνπο καζεηέο πξνβιήζεθε εηδηθό ελεκεξσηηθό ζπνηάθη  θαη αθνινύζεζε ζπδήηεζε, 

αθίζα ηνπνζεηήζεθε ζε όια ηα ηκήκαηα θαη ζην κεγάιν δηάιεηκκα νη καζεηέο πήξαλ κέξνο ζε 

δξαζηεξηόηεηα κε απηό ην ζέκα. 

Γ. Δπίζθεςε από δύν δεκνηηθά κε ζθνπό ηελ γλσξηκία θαη ηελ εμνηθείσζε  ησλ καζεηώλ ηεο 

έθηεο δεκνηηθνύ κε ην ρώξν ηνπ γπκλαζίνπ θαη ηελ κειινληηθή ηνπο νκαιόηεξε έληαμε. 

Δνημέπυζη γονέυν 

Οη γνλείο παίδνπλ ελεξγό ξόιν ζηε δσή ηνπ ζρνιείν, είηε εμαηνκηθεπκέλα , είηε κέζσ ηνπ 

ζπιιόγνπ γνλέσλ. Αλαπόζπαζην κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απνηέιεζε 

ε ζπλερήο θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ησλ καζεηώλ.  Δπίζεο, ζε αξθεηέο δξαζηεξηόηεηεο 

νη γνλείο ζπκκεηείραλ  ελεξγά.  

Παποςζίαζη ηυν αποηελεζμάηυν κάθε ζσολικήρ δπαζηηπιόηηηαρ 

Ηζηοζελίδα 

Ζ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ : http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/  ελεκεξώλεηαη ζπζηεκαηηθά θαη 

απνηειεί ην πην άκεζν θαη δσληαλό κέζν επηθνηλσλίαο κε ην ζρνιείν. ε απηήλ γίλεηαη 

ζπζηεκαηηθή  αλάξηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ 

ζρνιείνπ. 

http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/
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Ζμέπερ Παιδείαρ και Πολιηιζμού 

ηηο αξρέο ηνπ Ματνπ , από 5 σο 11 Ματνπ ,  νξγαλώζεθε ν θαζηεξσκέλνο απνινγηζκόο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ηνπ νπνίνπ ην πξόγξακκα 

επηζπλάπηεηαη.  

Δπίζεο δεκηνπξγήζεθε ηζηόηνπνο ζηελ δηεύζπλζε : http://2peirgym.blogspot.com/ γηα 

λα θάλεη γλσζηό ζε όινπο ην πξόγξακκα αιιά θαη γηα λα παξνπζηαζηνύλ εθεί ηα 

απνηειέζκαηα όισλ ησλ πξνγξακκάησλ. Σν site απηό ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό 

3νο Παλειιήληνο Μαζεηηθόο Γηαδηθηπαθόο Γηαγσληζκόο ΔΔΔΠ-ΓΣΠΔ: "Γεκηνπξγείζηε 

ςεθηαθά, θαηαζθεπάζηε έλα website, γίλεηε πξεζβεπηέο ηνπ ηόπνπ ζαο", πνπ ζα 

παξνπζηαζηεί ζην 8ν πλέδξην ΔΔΔΠ-ΓΣΠΔ, κε ζέκα ην ςεθηαθό ζρνιείν ηνλ 

Οθηώβξην. 

Δπίζεο γηα ηα πξνγξάκκαηα εθδόζεθε αθίζα θαη ελεκεξσηηθό έληππν  πνπ επηζπλάπηνληαη.    

ςμπεπάζμαηα :  

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ησλ δξάζεσλ είλαη θαλεξά νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα , 

ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ νδεγνί γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηεο επόκελεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο θαζώο θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ ζηόρσλ θαη ηνλ ζρεδηαζκό ησλ κειινληηθώλ 

δξάζεσλ. 

 

1. Νέοι ζηόσοι  :  

 α. Αύμεζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ θαηλνηόκσλ δξάζεσλ 

πνπ πινπνηνύληαη ζην ζρνιείν  

β. Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πινπνίεζε 

ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηλνηόκσλ δξάζεσλ.  

γ. Αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη θαηλνηόκεο 

δξάζεηο  

δ. Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ από ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ 

θαη ησλ δξάζεσλ 

ε. Αύμεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ θαζεγεηώλ 

 2. Οπγανυηικέρ δομέρ 

Παξακέλεη ε ππάξρνπζα νξγαλσηηθή δνκή γηαηί δελ παξνπζίαζε πξνβιήκαηα. Τπεύζπλνο 

ζπληνληζκνύ ησλ δξάζεσλ πξνηείλεηαη γηα ηελ λέα ρξνληά ε θπξία Μαξία Φσθά. Γηα θάζε 

επηκέξνπο δξάζε νξίδνληαη νκάδεο εξγαζίαο ζηηο νπνίεο, αλάινγα κε ην πεξηερόκελν ηεο δξάζεο, 

κεηέρνπλ νη ππεύζπλνη εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο θαη γνλείο, ελώ ζπκκεηέρνπλ ζπκβνπιεπηηθά νη 

ρνιηθνί ύκβνπινη. 

http://2peirgym.blogspot.com/
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3 Παπεμβάζειρ ζε επίπεδο ζσολείος ή ζσολικήρ ηάξηρ 

Γελ πξνβιέπνληαη ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο ζην πξόγξακκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη 

ζπλεδξηάζεηο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο πξαγκαηνπνηνύληαη ζην ζρνιείν εθηόο δηδαθηηθώλ σξώλ. Οη 

ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ Γνλέσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ απνγεπκαηηλέο ώξεο. Σν σξάξην 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ πινπνηνύλ ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο αθνινπζεί ηα νξηδόκελα από ην 

ζεζκηθό πιαίζην. 

4 Πόποι – Μέζα ηος ζσεδίος δπάζηρ 

ε γεληθέο γξακκέο παξακέλνπλ νη ίδηνη. Σν επηέκβξην, κε ηελ πξννπηηθή ηεο κεηαθίλεζεο 

θάπνησλ ζπλαδέιθσλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιινπο ζα επαλεμεηαζζνύλ ζε 

ξεαιηζηηθόηεξε βάζε νη δηαζεζηκόηεηεο αλζξώπσλ αιιά θαη ινηπώλ πόξσλ. Ζ επηηξνπή 

απνθάζηζε λα πηνζεηήζεη ην αθόινπζν πιάλν δηαζεζίκσλ πόξσλ θαη λα ην επαλεμεηάζεη ηνλ 

επηέκβξην, όηαλ ζα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε κεγαιύηεξε ιεπηνκέξεηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

ζα εθηειεζηνύλ. 

α. Ανθπώπινο δςναμικό 

Γηεπζπληήο θαη ύιινγνο δηδαζθόλησλ 

Μαζεηέο 

Τπεύζπλνη ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ 

ρνιηθνί ύκβνπινη 

β. Υπόνορ 

Σν ζρέδην δξάζεο όιε ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά. Αθνινπζείηαη ην ζεζκηθό πιαίζην όζνλ 

αθνξά ζηε δηάξθεηα, ην σξάξην πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηηο ώξεο απαζρόιεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. 

γ. Τλικοηεσνική ςποδομή 

Αμηνπνηείηαη ν εμνπιηζκόο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ ζρνιείνπ 

είλαη ρξήζηκε γηα ηηο παξνπζηάζεηο, θαη ηηο ελεκεξώζεηο θ.ά. 

δ. Οικονομικοί πόποι 

Κόζηνο αλαισζίκσλ πιηθώλ. Οη επηκέξνπο δαπάλεο εμαξηώληαη από ην είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ή ηεο θαηλνηόκνπ δξάζεο πνπ έρεη επηιεγεί θαη θαιύπηνληαη κε ηξόπνπο πνπ νξίδνληαη ζην 

ζεζκηθό πιαίζην. 

ε. Δπγαλεία παπακολούθηζηρ και αξιολόγηζηρ 

Ζκεξνιόγην παξαθνινύζεζεο εξγαζηώλ νκάδαο δξάζεο Ζκεξνιόγην ζρνιείνπ 
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Φόξκεο θαηαγξαθήο πιηθώλ, εμνπιηζκνύ θιπ. Δξσηεκαηνιόγηα πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

θαη ηνπο καζεηέο 

ζη. Πηγέρ 

Βαζηθή πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηώλ γηα ηε δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηλνηόκσλ δξάζεσλ είλαη ην ζεζκηθό πιαίζην. Αμηνπνηνύληαη, 

επίζεο, θαιέο πξαθηηθέο θαη εκπεηξίεο ζρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ πινπνηήζεη ζρεηηθά 

πξνγξάκκαηα ζην παξειζόλ. 

 

 

Σ. Υπονοδιάγπαμμα ςλοποίηζηρ ηος ζσεδίος δπάζηρ 

Γηαδηθαζίεο πινπνίεζεο 1
ν
 ηξίκ. 

επΝνεκ 

2
ν
 ηξίκ. 

ΓεθΦεβ 

3
ν
 ηξίκ. 

ΜαξΜα

η Δλεκέξσζε εθπαηδεπηηθώλ γηα ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

   

ρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε Πξνγξακκάησλ ρνιηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

   

Δλεκέξσζε γνλέσλ    

Τινπνίεζε Πξνγξακκάησλ ρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

εθαξκνγή θαηλνηόκσλ δξάζεσλ 

   

Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ    

Παξαθνινύζεζεαλαηξνθνδόηεζε ηεο δξάζεο    

Αμηνιόγεζε ηεο δξάζεο    

 

 

Ε. Γιαδικαζίερ παπακολούθηζηρ ηηρ ποπείαρ ςλοποίηζηρ και αξιολόγηζηρ ηος 

ζσεδίος δπάζηρ 

 

Ε1. Παπακολούθηζη – Αναηποθοδόηηζη Δνεπγειών 

Ζ επηηξνπή, ζηελ ηειεπηαία ηεο ζπλεδξίαζε, απνθάζηζε ηελ παξαθνινύζεζε ησλ δξάζεσλ ζ’ 

όιε ηε δηάξθεηά ηνπο θαη ηελ αμηνιόγεζή ηνπο κε ζθνπό ηελ άκεζε βειηίσζε θαη ηξνπνπνίεζε 



28 

 

ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ αθνινπζνύληαη πξνο όθεινο ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ηεο θάζε 

δξαζηεξηόηεηαο. 

Δπίζεο απνθάζηζε όηη θαηά ηηο πξώηεο εκέξεο ηνπ επηεκβξίνπ ζα πξνρσξήζεη :  

 α. ζηελ ελεκέξσζε όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ καο γηα ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Ζ δξάζε παξαθνινπζείηαη κε ηηο θαηαγξαθέο ζην εκεξνιόγην ζρνιείνπ θαη κε εξσηεκαηνιόγηα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο.  

β. ζηνλ επαλαζρεδηαζκό  θαη ηελ ξεαιηζηηθή νξγάλσζε Πξνγξακκάησλ ρνιηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά 2011-2012 

Ζ δξάζε παξαθνινπζείηαη κε ηηο θαηαγξαθέο ζην εκεξνιόγην ζρνιείνπ θαη ζην εκεξνιόγην 

εβδνκαδηαίσλ δξαζηεξηνηήησλ.  

γ. ζηελ πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ. Ζ δξάζε παξαθνινπζείηαη κε ην εκεξνιόγην 

παξαθνινύζεζεο ζπλαληήζεσλ, ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο γνλέσλ, ηα εξσηεκαηνιόγηα πξνο ηνπο 

γνλείο πνπ δηεξεπλνύλ ηελ απνδνρή, ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ πξόζεζε ζπκκεηνρήο θαη 

ππνζηήξημεο. 

δ. ζηελ ππνζηήξημε πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγή θαηλνηόκσλ 

δξάζεσλ 

Ζ εμέιημε ησλ δξάζεσλ παξαθνινπζείηαη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα 

εκεξνιόγηα ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη ζην εκεξνιόγην ηνπ ζρνιείνπ. Oη ζπληνληζηέο ησλ νκάδσλ 

εξγαζίαο κπνξεί λα επέκβνπλ, εάλ ρξεηαζηεί, ηξνπνπνηώληαο ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο. 

ε. θαη ζηελ θαζηεξσκέλε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θάζε ζρνιηθήο δξαζηεξηόηεηαο, πνπ 

ζην ζρνιείν καο έρεη απνθηήζεη ηνλ ηίηιν ΖΜΔΡΔ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη θάζε Μάην.  

Ε2. Αξιολόγηζη ηος σεδίος Γπάζηρ 

ηόρνο 1  Αύμεζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ θαηλνηόκσλ 

δξάζεσλ πνπ πινπνηνύληαη ζην ζρνιείν  

Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο 

Δμεηάδεηαη εάλ ππάξρεη αύμεζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

θαηλνηόκσλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνύληαη ζην ζρνιείν θαη αλ ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά 

ηόρνο 2.  Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηλνηόκσλ δξάζεσλ.  
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ηόρνο 3.  Αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

θαηλνηόκεο δξάζεηο  

Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο 

Ο ζηόρνο ειέγρεηαη κε ηε ζύγθξηζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνύκελε ρξνληά, ζύκθσλα κε ηηο θαηαγξαθέο ζην εκεξνιόγην ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ζεηηθή 

ζηάζε δηαπηζηώλεηαη κε εξσηεκαηνιόγηα πξνο εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο ζρεηηθά κε ηε 

ρξεζηκόηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

ηόρνο 4.  Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ από ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη ησλ δξάζεσλ 

ηόρνο 5 : Ζ δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα 

Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο 

Ζ επηηπρία ηνπ ζηόρνπ δηαπηζηώλεηαη από ηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ 

επηζθεςηκόηεηα ζηελ ζρνιηθή ηζηνζειίδα, ηε ζπκκεηνρή ζηηο εθδειώζεηο θαη κε εξσηεκαηνιόγηα 

πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο γνλείο. 

ηόρνο 6.  Αύμεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ θαζεγεηώλ.  

 

Ο Γηεπζπληήο  

Γηάλλεο Αλησλίνπ 
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Β3. 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 

 

 

«Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διδακτικών Πρακτικών» 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών» 

 

Η Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Τομέων του Εκπαιδευτικού 

Έργου, η οποία συντάχθηκε κατά το σχολικό έτος 2010-11 από το Πειραματικό 

Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης. Περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τη 

διερεύνηση του δείκτη «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διδακτικών Πρακτικών», 

καθώς επίσης και Παράρτημα με τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν: 1. 

Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών και 2. Ερωτηματολόγιο μαθητών. 
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 Έκθεζη σζηημαηικής Διερεύνηζης Επιλεγμένων Σομέων 

ΕκπαιδεσηικούΈργοσ ηης τολικής Μονάδας 

Πειραμαηικό Γσμνάζιο Πανεπιζηημίοσ Κρήηης /Ρέθσμνο 

 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο: 4.2: «Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Γηδαθηηθώλ Πξαθηηθώλ» 

  

Α. Γηαδηθαζίεο Αμηνιόγεζεο 

 

Η δηαδηθαζία γηα ηε πζηεκαηηθή Γηεξεύλεζε Δπηιεγκέλσλ Σνκέσλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ 

Έξγνπ δηήξθεζε 1 κήλα, από 14/1/2011 έσο ηηο 15/2/2011.  Οη δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζήζεθαλ  έρνπλ σο εμήο : Αξρηθά ζπγθιήζεθε  ε Οινκέιεηα ηνπ πιιόγνπ γηα ηελ 

Απηναμηνιόγεζε ηεο ρνιηθήο καο Μνλάδαο, ηελ Παξαζθεπή 14 Ιαλνπαξίνπ 2011, ζην ρώξν 

ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ α. ε ρνιηθή ύκβνπινο Φηινιόγσλ θ Α. Καςάζθε β. 

ε ρνιηθή ύκβνπινο Αγγιηθήο Γιώζζαο θ. Γ. Αγγειηδάθε θαη γ. ε θ. Δ. Καηζαξνύ,  κέινο 

ηνπ Δπνπηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Π.Γ.Π.Κ. σο θξηηηθόο θίινο ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνύλ νη επηιεγκέλνη δείθηεο, ε Οινκέιεηα απνθάζηζε ηνλ ρσξηζκό 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε δύν νκάδεο. Οη θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα  

πζηεκαηηθήο Γηεξεύλεζεο ηνπ Γείθηε 4.2 Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Γηδαθηηθώλ Πξαθηηθώλ 

είλαη νη εμήο : 1. Παπαδνπνύινπ Πνιπηίκε 2.Λεβεληάθε Διέλε 3. Οξθαλνπδάθε Ισάλλα 4. 

Αξεηάθε Κσλζηαληίλα 5. Καηζηλέιε Ισάλλα 6. Καθόγηαλλε Αηθαηεξίλε 7. θαλδαιάθε 

ηπιηαλή 8. θηαδνπνύινπ Μαξηάλλα 9. Γαγάλεο Δπζηάζηνο 10. Μαξθαληέο Ισάλλεο 11. 

Σνκδάο Παύινο 12. Υξηζηνδνύινπ σηήξα 13. Γηαλλαθνπδάθε Φσηεηλή 14. Θενδσξάθε 

Διέλε 15. Λάια Διέλε 16. Γνύγθα ηαπξνύια. Έπεηηα από κειέηε ηνπ πιηθνύ ηεο 

αμηνιόγεζεο θαη ζπδήηεζε πξνέθπςαλ νη εμήο πέληε ηνκείο δηεξεύλεζεο γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν δείθηε : 

1. Πξνγξακκαηηζκόο θαη ζρεδηαζκόο ηεο δηδαζθαιίαο 

2. Γηδαθηηθέο κέζνδνη 

3. Αμηνπνίεζε πόξσλ 

4. Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο ηάμεο 

5. Κιίκα ηάμεο  

 Έηζη απνθαζίζακε λα ρσξηζηνύκε ζε ππννκάδεο ησλ ηξηώλ αηόκσλ πξνθεηκέλνπ λα 

αλαιάβεη θάζε κηα έλαλ ηνκέα. Απνθαζίζακε λα δνπιέςνπκε κε εξσηεκαηνιόγηα. Κάζε 

ππννκάδα αλέιαβε λα ζπληάμεη εξσηήζεηο γηα ηνλ ηνκέα πνπ αλέιαβε θαη γηα ην ζθνπό απηό 

όξηζε ε θάζε κία δηαθνξεηηθέο ζπλαληήζεηο ζε ρώξν θαη ρξόλν πνπ εμππεξεηνύζε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ππννκάδα. Κάζε νκάδα ζπλαληήζεθε θαηά κέζν όξν 
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2 θνξέο.  Γηα ηελ ζύληαμε ησλ εξσηήζεσλ κειεηήζακε ππνδείγκαηα άιισλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, πιηθό πνπ έρεη απνζηαιεί από ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ ΚΔΔ , 

αιιά θαη πιηθό από ππνδείγκαηα πνπ καο έδσζε ε ρνιηθή ύκβνπινο θα Αγγειηθή 

Καςάζθε. Από ηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο θαη έπεηηα από ζπλεξγαζία όισλ ησλ ππννκάδσλ 

ζπληάρζεθε έλα θνηλό εξσηεκαηνιόγην γηα ηνπο θαζεγεηέο, αθνύ δελ ππήξρε ρξόλνο λα 

ζπληαρζεί παξόκνην γηα ηνπο καζεηέο θαη λα αμηνπνηεζεί ην εξσηεκαηνιόγην πνπ δόζεθε 

ζηνπο γνλείο θαηά ηελ δηαδηθαζία ζπλνιηθήο απνηίκεζεο ηνπ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. . 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηα επεμεξγάζηεθε ε θάζε ππννκάδα θαη ζηηο 31 

Ιαλνπαξίνπ 2011 ζπγθιήζεθε Οινκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνύλ θαη λα ζπδεηεζνύλ. 

‟ απηήλ θάλεθε ε αλαγθαηόηεηα λα απεπζπλζνύκε θαη ζηνπο καζεηέο πξνθεηκέλνπ ηα 

ζπκπεξάζκαηά καο λα είλαη αληηθεηκεληθά,  θάηη πνπ πξάμακε επζύο κόιηο καο δόζεθε 

παξάηαζε ρξόλνπ από ην ΚΔΔ.   

  

Β. ρέδην Αμηνιόγεζεο 

 

 Ο ηνκέαο 4.2 κε ζέκα «Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ» απνηέιεζε ην 

αληηθείκελν ηεο αμηνιόγεζεο γηα ηελ νκάδα καο. Οη ζηόρνη πνπ ηέζεθαλ αθνξνύλ ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ θαη δηακνξθώλνληαη κε βάζε ηνπο αθόινπζνπο 

άμνλεο: 

  α) απνηειεζκαηηθόο ζρεδηαζκόο ηεο δηδαζθαιίαο 

  β) εκπινπηηζκόο ηεο κε λέεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο 

  γ) αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ 

  δ) νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηάμεο 

  ε) παηδαγσγηθέο ζρέζεηο θαη δηακόξθσζε θιίκαηνο ηεο ηάμεο.  

 

Σα θξηηήξηα πνπ νξίζηεθαλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ θαη ηελ αζθαιή πνξεία ηεο 

έξεπλαο έρνπλ σο εμήο : 

 

  α) Η νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο κε βάζε έλα ρξνληθό δηάγξακκα, ην Αλαιπηηθό θαη                

Γηαζεκαηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο ηάμεο. 

  β) Η ρξήζε πνηθίισλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο ησλ 

καζεηώλ  θαη ν ηξόπνο άξζεο ησλ δπζθνιηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο.  

  γ) Η αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ θαιύηεξε δηεμαγσγή θαη 

εκπέδσζε ηνπ καζήκαηνο  

  δ) Ο ηξόπνο νξγάλσζεο ηεο ηάμεο, ε δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ, ε έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηώπηζε θαηλνκέλσλ απεηζαξρίαο. 
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  ε)  Η δηακόξθσζε εύξπζκνπ θαη θηιηθνύ θιίκαηνο ζηελ ηάμε, ε δηαζθάιηζε 

δεκνθξαηηθόηεηαο θαη ειεπζεξίαο σο γλήζηα ζεκέιηα παηδαγσγηθώλ ζρέζεσλ.  

 

Οη πεγέο θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ 1. Σξία εξσηεκαηνιόγηα 2. 

πδεηήζεηο κε εθπαηδεπηηθνύο ζηελ Οινκέιεηα θαη κε ηε Γηεπζύληξηα ηνπ ρνιείνπ. 3.  ηα 

ζπκπεξάζκαηα – πνξίζκαηα πνπ βγήθαλ από ηελ επεμεξγαζία ηνπο. 

 

Γ.  Κύξηα Απνηειέζκαηα Αμηνιόγεζεο 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνινπζνύλ πξνέθπςαλ από ηελ επεμεξγαζία: 

 Σνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δόζεθε ζηνπο γνλείο πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί ε Έθζεζε 
Γεληθήο Απνηίκεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ θαη πεξηείρε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 
αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ. Απάληεζαλ 90 γνλείο επί 
ζπλόινπ 226 γνλέσλ.  

 Σνπ εηδηθνύ αλά θξηηήξην εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δόζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο  γηα ην 
ίδην ζέκα θαη ην νπνίν απάληεζαλ 29 θαζεγεηέο επί ζπλόινπ 33 (βιέπε παξάξηεκα 
1) 

 Σνπ εηδηθνύ αλά θξηηήξην εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ 
γηα ην παξαπάλσ ζέκα. Μνηξάζηεθε ζε όιεο ηηο ηάμεηο θαη απάληεζαλ 215 καζεηέο 
επί ζπλόινπ 226. (βιέπε παξάξηεκα 2) 

            θαη από: 

 πδεηήζεηο κε εθπαηδεπηηθνύο ζηελ νινκέιεηα  θαη ηε δηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ. 
 

Α.  Οη εθπαηδεπηηθνί νξγαλώλνπλ απνηειεζκαηηθά ηε δηδαζθαιία ηνπο κε γλώκνλα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ 

καζεηώλ;  

 

1.Σν ρνιείν γεληθά, ζύκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ γνλέσλ (81%) θξνληίδεη πνιύ έσο πάξα 

πνιύ λα ηεξείηαη ην σξνιόγην πξόγξακκα. Δπίζεο, νη γνλείο ζεσξνύλ όηη ην ρνιείν ηνπο 

ζηεξίδεη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνύ ηνπο πνιύ έσο πάξα πνιύ θαηά 75%, ελώ 12,3% 

απάληεζε όηη απηό ζπκβαίλεη ιίγν.  

2. Πεξίπνπ ην ήκηζπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 55 % πξνγξακκαηίδεη άηππα ηε δηδαζθαιία ηνπ ηόζν 

ζε εβδνκαδηαία, όζν θαη ζε κεληαία βάζε. Ωζηόζν, θαίλεηαη όηη ππάξρεη δπζηνθία ζηε 

ζπλεξγαζία γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ζρεδηαζκό κεηαμύ  ησλ εθπαηδεπηηθώλ ίδηαο 

εηδηθόηεηαο αλά ηάμε, αθνύ κόλν ην 38% ησλ εθπαηδεπηηθώλ απαληνύλ όηη ζπλεξγάδεηαη 

ζπρλά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο ίδηαο εηδηθόηεηαο, ελώ ην 24% δελ ζπλεξγάδεηαη θαζόινπ. 

ην ηειεπηαίν, ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί ν παξάγνληαο ηεο απνπζίαο δεύηεξνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζε θάπνηεο εηδηθόηεηεο, αθνύ ην ζρνιείν είλαη κηθξό. Γηα ην ζέκα ηεο 

νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε βάζε ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
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πνπδώλ, δελ ηέζεθε εξώηεζε ζε καζεηέο θαη γνλείο, επεηδή ζεσξήζεθε όηη δελ είραλ ηε 

γλώζε λα απαληήζνπλ. 

3. Οη εθπαηδεπηηθνί θαηά ην ζρεδηαζκό ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ιακβάλνπλ ππόςε ζε 

ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα (πνιύ ζπρλά 45% θαη ζπρλά 34%), αιιά 

πάλσ από ηνπο κηζνύο (51%) δελ  πξνρσξνύλ ζην ζρεδηαζκό ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο κε βάζε 

ηηο δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο. ρεηηθά κε ηηο δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο νη καζεηέο έρνπλ ηελ ίδηα 

άπνςε, αθνύ ζε πνζνζηό 62,5% απαληνύλ όηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ νξγαλώλνπλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπο κε βάζε ηα ζρέδηα  εξγαζίαο. 

4. ε ό,ηη αθνξά ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ην ζρεδηαζκό ηεο δηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ καζεηώλ, θαηαγξάθεθαλ ζηηο απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ πςειά πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 86%, αιιά απηό θαίλεηαη λα αθνξά θπξίσο ηνλ 

κέζν όξν ησλ καζεηώλ ηεο ηάμεο θαη όρη ηηο ηδηαίηεξεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αθνύ κόλν ην 

69% ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνζαξκόδνπλ ηηο εξγαζίεο γηα ην ζπίηη κε βάζε ηηο δπζθνιίεο 

απηέο. Σελ ίδηα πεξίπνπ άπνςε έρνπλ θαη νη καζεηέο, αθνύ ζεσξνύλ θαηά 66% όηη ζπρλά 

έσο πάληα ε δηδαζθαιία ιακβάλεη ππόςε ηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξόηεηέο ηνπο, αιιά ζε 

επόκελε εξώηεζε 52% απαληνύλ όηη νη αζθήζεηο πνπ ηνπο δίλνληαη ζην ζπίηη 

πξνζαξκόδνληαη ζηηο ηθαλόηεηέο ηνπο ζπάληα, έσο πνηέ. Οη γνλείο ζην εξώηεκα αλ νη 

εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε εηδηθώλ 

πεξηπηώζεσλ καζεηώλ σο πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο βειηίσζήο ηνπο, 

απαληνύλ θαηά 38,3% όηη δελ γλσξίδνπλ, ην 22,2% απαληνύλ όηη θαζόινπ έσο ιίγν 

πξνβαίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε παξόκνηεο δξάζεηο, ελώ ην 47% ππνζηεξίδεη όηη νη 

εθπαηδεπηηθνί αλαπηύζζνπλ πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο πνιύ έσο πάξα πνιύ.  Δπίζεο, νη 

καζεηέο ζε εξώηεζε πνπ ηνπο δόζεθε ζρεηηθά κε ην αλ ρξεηάδνληαη επηπιένλ βνήζεηα γηα λα 

αληαπνθξηζνύλ ζηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ  απάληεζαλ 20% πνιύ ζπρλά έσο πάξα πνιύ 

ζπρλά, 22% ζπρλά, 48% πνηέ έσο ζπάληα, ελώ 2% δελ απάληεζαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

εξώηεζε. Οη δε γνλείο, ζεσξνύλ θαηά 79,1% όηη νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξύλνπλ θαη βνεζνύλ 

ην παηδί ηνπο λα θαηαλνήζεη ηελ ύιε θαη λα θαιύςεη ηα θελά ηνπ, πνιύ έσο πάξα πνιύ.  

  

Β.  Οη εθπαηδεπηηθνί εθαξκόδνπλ πνηθίιεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο γηα λα εμαζθαιίζνπλ 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία;  

 

1. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ ελαιιαθηηθά δηδαθηηθέο κεζόδνπο αλάινγα κε ηελ 

εηδηθόηεηα θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο. Από ηηο απαληήζεηο ηνπο θαίλεηαη όηη 

θπξηαξρεί ζηηο επηινγέο ηνπο ν θαηεπζπλόκελνο δηάινγνο (90%). Οη καζεηέο ζπκθσλνύλ όηη 

ζπκβαίλεη απηό ζπρλά έσο πάξα πνιύ ζπρλά θαηά 73% αιιά ηαπηόρξνλα δίλνπλ πςειό 

πνζνζηό θαη ζηελ από θαζέδξαο δηδαζθαιία, αθνύ 62% απαληά όηη ην κάζεκα δηεμάγεηαη 

έηζη ζπρλά έσο πνιύ ζπρλά.  ε όηη αθνξά ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν εθπαηδεπηηθνί θαη 

καζεηέο έρνπλ εληειώο αληίζεηε άπνςε, αθνύ νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ όηη ηε 

ρξεζηκνπνηνύλ θαηά 78% ελώ νη καζεηέο δειώλνπλ θαηά 75% όηη πνηέ έσο ζπάληα 

νξγαλώλεηαη ην κάζεκα κε βάζε ηηο νκάδεο εξγαζίαο. Από ηε ζπδήηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα ζηελ Οινκέιεηα, θάλεθε όηη δελ ππάξρεη μεθάζαξε αληίιεςε γηα ην ηη αθξηβώο είλαη ε 

νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο θαη πώο κπνξεί λα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά θαηά ηε 

δηδαζθαιία.  
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Ιζρλή εκθαλίδεηαη θαη ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ αθνύ νη εθπαηδεπηηθνί απαληνύλ όηη 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά 48,2% θαη νη καζεηέο θαηά 39%, παξά ην γεγνλόο όηη νη αίζνπζεο 

είλαη εμνπιηζκέλεο. Ληγόηεξν ρξεζηκνπνηείηαη ν θαηαηγηζκόο ηδεώλ (69% απάληεζαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί, αιιά δελ ππήξρε αληίζηνηρε εξώηεζε γηα ηνπο καζεηέο) ελώ ζπκθσλνύλ 

εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο  όηη ζπάληα αμηνπνηείηαη ν ρώξνο ηεο βηβιηνζήθεο θαη  δελ 

πξνζθαινύληαη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ.  Η άπνςε ησλ 

γνλέσλ, όπσο απηή πξνθύπηεη από ηηο απαληήζεηο ηνπο ζην εξώηεκα Οι εκπαιδεσηικοί 

θρονηίζοσν να εθαρμόζοσν ποικίλες μορθές διδαζκαλίας αποθεύγονηας ηην από 

καθέδρας (μονόλογο) διδαζκαλία είλαη όηη ην πξάηηνπλ πνιύ έσο πάξα πνιύ (49,4%) ελώ 

28,4 % απαληνύλ όηη ην πξάηηνπλ ιίγν θαη νη ππόινηπνη, δελ γλσξίδνπλ. Σν ηειεπηαίν αθνξά 

θπξίσο γνλείο ηεο Α‟ ηάμεο.  

2. Η κεγαιύηεξε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

παξαπάλσ κεζόδσλ ζηηο νπνίεο ηα πνζνζηά είλαη ρακειά, θαηά ηελ γλώκε ηνπο έγθεηηαη 

θπξίσο ζηνλ πεξηνξηζκέλν ρξόλν ηεο δηδαθηηθήο ώξαο αιιά θαη ζην θόβν γηα αδηαθνξία ησλ 

καζεηώλ θαη ζηελ εθηηκώκελε αδπλακία ησλ καζεηώλ λα ζπλεξγαζηνύλ.  

3. Από ηηο ζεσξίεο ηεο κάζεζεο νη εθπαηδεπηηθνί, θαηά θύξην ιόγν ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζεσξία 

ηεο θαηεπζπλόκελεο αλαθάιπςεο. ηελ νινκέιεηα σζηόζν παξαδέρηεθαλ όηη δελ είλαη 

πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα ηηο ζεσξίεο κάζεζεο. 

 

Γ.  Οη εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηνύλ ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο πξνθεηκέλνπ λα βειηηώζνπλ 

ηελ πνηόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο;  

 

1. Σν 86% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ππνζηεξίδεη πσο είλαη επαξθείο γλσζηηθά γηα ηε δηδαζθαιία 

ηνπ καζήκαηνο. Οη καζεηέο ππνζηεξίδνπλ ην ίδην θαηά 76,5%, ελώ ππάξρεη θαη έλα πνζνζηό 

23,5 % πνπ ζεσξνύλ όηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνη γηα ην 

αληηθείκελν πνπ δηδάζθνπλ. Οη γνλείο ζην ίδην εξώηεκα απαληνύλ θαηά 81,4% όηη νη 

θαζεγεηέο είλαη πνιύ έσο πάξα πνιύ θαηαξηηζκέλνη θαη επηηεινύλ κε επάξθεηα ην έξγν ηνπο. 

2. Η  πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ (73%) δειώλεη όηη αμηνπνηεί πνιύ  έσο πάξα πνιύ ηηο 

γλώζεηο πνπ παίξλεη  από επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ή βηβιία.  

3. Η  πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ (71%) ρξεζηκνπνηεί ζεκεηώζεηο κε ζπκπιεξσκαηηθό 

πιηθό θαη θσηνηππίεο γηα ηελ θαιύηεξε δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν 54%  

απηώλ αληιεί ην  πιηθό (αζθήζεηο, εξσηήζεηο) θαηά θύξην ιόγν από βνεζήκαηα. Δπίζεο, ην 

ζύλνιν ζρεδόλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ (90 %) έρεη θαιή ζρέζε κε ην δηαδίθηπν αθνύ ην  

ρξεζηκνπνηεί  από ιίγν έσο πνιύ γηα εύξεζε ζπκπιεξσκαηηθνύ δηδαθηηθνύ πιηθνύ. 

ρεδηαγξάκκαηα  καζήκαηνο ρξεζηκνπνηεί πνιύ θαη πάξα πνιύ ην 41% ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ελώ ην 17% απάληεζε πσο δελ ηα ρξεζηκνπνηεί θαζόινπ. Σν 38% δελ ρξεζηκνπνηεί θαζόινπ 

θύιια εξγαζίαο . Μόλν ην 21 % ρξεζηκνπνηεί εθπαηδεπηηθέο ηαηλίεο πνιύ έσο πάξα πνιύ 

ελώ 34% δελ ηηο ρξεζηκνπνηεί θαζόινπ. To 62% ρξεζηκνπνηεί αξθεηά  έσο πνιύ εηθόλεο σο 

πιηθό γηα ηελ θαιύηεξε δηεμαγσγή ηνπ  καζήκαηνο. Οη καζεηέο ζπκθσλνύλ θαηά 84,5% όηη 
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ζπρλά έσο πάξα πνιύ ζπρλά ηνπο δίλεηαη ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό γηα ηελ εκπέδσζε ή 

επαύμεζε ησλ γλώζεώλ ηνπο. 

4. Οη εθπαηδεπηηθνί ζε πνζνζηό 82% ειέγρνπλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ ηα ηεηξάδηα ησλ 

καζεηώλ. ρεδόλ ην ίδην πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ (80%)  ρξεζηκνπνηνύλ ηα ηεηξάδηα θαη ηηο 

εξγαζίεο ώζηε λα αλαηξνθνδνηείηαη ε εθπαηδεπηηθή πξάμε κε ζηόρν ηελ βειηίσζε ησλ 

καζεηώλ ηνπο, ελώ αλάινγε εξώηεζε δελ δόζεθε πξνο απάληεζε ζηνπο καζεηέο.  

5. Σν 69% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ρξεζηκνπνηεί ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή 

ηνπ ζρνιείνπ, πνιύ έσο πάξα πνιύ. Τπάξρεη όκσο έλα πνζνζηό 31% πνπ ηελ αμηνπνηεί ιίγν 

σο αξθεηά. Πην ζπγθεθξηκέλα ν  πίλαθαο ρξεζηκνπνηείηαη  από αξθεηά έσο πάξα πνιύ από 

ην 86% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (πάξα πνιύ :54%). ρεηηθά κε ην video-

projector ηo 58% ησλ εθπαηδεπηηθώλ απάληεζε όηη ηνλ ρξεζηκνπνηεί αξθεηά έσο πάξα πνιύ 

αιιά ππάξρεη θαη έλα πνζνζηό 34% πνπ δελ ηνλ ρξεζηκνπνηεί θαζόινπ παξά ην γεγνλόο όηη 

νη αίζνπζεο είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλεο. Σν δηαθαλνζθόπην δελ ην ρξεζηκνπνηεί ην 41% ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ (ελώ πάξα πνιύ ην ρξεζηκνπνηεί κόλν ην 10%). Μόλν 4% ρξεζηκνπνηνύλ 

πάξα πνιύ ηελ ηειεόξαζε ελώ 71% ηε ρξεζηκνπνηνύλ από θαζόινπ κέρξη ιίγν. 

 

Γ. Οη εθπαηδεπηηθνί επηηπγράλνπλ λα νξγαλώζνπλ ηελ ηάμε απνηειεζκαηηθά έηζη ώζηε 

λα δηεπθνιπλζεί ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ νη ίδηνη ζέηνπλ θαηά ηε δηδαζθαιία;  

1. ηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία (85,2%) νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη 0-4 ιεπηά γηα ηελ 

έλαξμε ηνπ καζήκαηνο κεηά ην δηάιεηκκα. 

2. Ο δηδαθηηθόο ρξόλνο ζύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ νξγαλώλεηαη θαη 

αμηνπνηείηαη από ηνπο θαζεγεηέο πνιύ θαιά (55,6), έσο πάξα πνιύ θαιά (11,1), έηζη ώζηε λα 

επηηπγράλνληαη νη δηδαθηηθνί ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ζύκθσλα κε ην Πξόγξακκα πνπδώλ. 

Τπάξρεη, όκσο έλα πνζνζηό 7,4% πνπ νξγαλώλεη θαη αμηνπνηεί ιίγν ην ρξόλν ηνπ.  

Σελ παξαπάλσ αληίιεςε θαίλεηαη λα ζπκκεξίδεηαη κεγάιε κεξίδα καζεηώλ . 

ηελ πην απινπνηεκέλε εξώηεζε πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ην 1 θαη 2 (λνκίδεηε 

όηη ν ρξόλνο ζηελ ηάμε αμηνπνηείηαη ζσζηά ώζηε λα νινθιεξώλεηαη ην κάζεκα;)  32% 

απάληεζαλ ζπρλά θαη 28% πνιύ ζπρλά έσο πάξα πνιύ ζπρλά, ελώ έλα 1% δελ απάληεζε. 

Ωζηόζν 35% ησλ καζεηώλ απάληεζαλ πνηέ έσο ζπάληα, 

 

3. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ θαζεγεηώλ (85,7) δειώλνπλ όηη ελεκεξώλνπλ ηνπο καζεηέο 

από ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο γηα ηνπο θαλόλεο ηεο ηάμεο, θξνληίδνληαο ώζηε νη καζεηέο 

λα πεηζαξρνύλ ζ‟ απηνύο. Οη γνλείο ζε πνζνζηό 67,9% ζπκθσλνύλ ζ΄ απηό, ελώ έλα 12,3% 

απαληά όηη δελ γλσξίδεη. Σελ πεξίπησζε απεηζαξρίαο, ην 46,4% ηε ρεηξίδεηαη πάξα πνιύ 

θαιά ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηεο δηεύζπλζεο, ην 32.1% πνιύ θαιά, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηεο 

δηεύζπλζεο, αιιά ππάξρεη θαη έλα πνζνζηό 7,1% πνπ αλαγλσξίδεη όηη δύζθνια δηαρεηξίδεηαη 

ηελ απεηζαξρία.  

4. ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί δειώλνπλ (πνιύ 40,7% έσο πάξα πνιύ 37%) όηη 

ελζαξξύλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα, δίλνληάο ηνπο ίζεο επθαηξίεο γηα 
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αλάπηπμε δεμηνηήησλ. ‟ απηό θαίλεηαη όηη δηαθσλνύλ νη καζεηέο , νη νπνίνη ζεσξνύλ ζε 

πνζνζηό 53% όηη ζπάληα έσο πνηέ νη θαζεγεηέο ηνπο  ελζαξξύλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη  

ηνπο βνεζνύλ λα αλαπηύμνπλ πξσηνβνπιίεο, ελώ 18% ζεσξνύλ αληίζεηα όηη ππάξρεη 

ελζάξξπλζε θαη βνήζεηα ζηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ. Δπίζεο, 75% ησλ θαζεγεηώλ 

δειώλνπλ όηη δηαζέηνπλ πνιύ έσο πάξα πνιύ ρξόλν γηα λα αθνύλε ηνπο καζεηέο λα 

εθθξάδνπλ θαη λα θαηαζέηνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζε ζρέζε κε ην κάζεκα, σζηόζν ππάξρεη 

έλα πνζνζηό 7,1%, πνπ δειώλεη όηη δηαζέηεη ιίγν ρξόλν γηα ηνπο καζεηέο. 

 

Δ.  Φξνληίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηε δηακόξθσζε παηδαγσγηθώλ ζρέζεσλ 

ζπλεξγαζίαο θαη δηαιόγνπ ζηελ ηάμε;  

 

1.Οη θαζεγεηέο θξνληίδνπλ ζε πνζνζηό (82,2) όπσο δειώλνπλ, γηα ηε δηακόξθσζε θηιηθνύ 

θιίκαηνο ζηελ ηάμε. Οη καζεηέο πνπ εθθξάδνπλ απνξίεο ή θάλνπλ ιάζε αληηκεησπίδνληαη κε 

δηαθξηηηθόηεηα θαηά 89,3% ζύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ θαζεγεηώλ .  

Ωζηόζν, ππάξρεη έλα πνζνζηό 17.2% ησλ θαζεγεηώλ πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο 

καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο ιίγν έσο αξθεηά. 

2. ρεδόλ θαηά πιεηνςεθία 93,1% νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ όηη αληηκεησπίδνπλ κε 

δηθαηνζύλε όινπο ηνπο καζεηέο θαη επηδνθηκάδνπλ ηε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη πξόνδό ηνπο 

(100%). Αληίζηνηρα, νη γνλείο ζεσξνύλ θαηά 74,1% όηη νη εθπαηδεπηηθνί παξέρνπλ ίζεο 

επθαηξίεο κάζεζεο θαη έθθξαζεο ζε όινπο ηνπ καζεηέο. Οη ίδηνη νη καζεηέο όκσο, έρνπλ 

δηαθνξεηηθή άπνςε, αθνύ 49% ζεσξνύλ όηη ζπάληα έσο πνηέ ηνπο θέξνληαη κε δηθαηνζύλε νη 

θαζεγεηέο ηνπο αλεμάξηεηα από ηελ επίδνζή ηνπο θαη κόλν έλα 21,5% ζεσξεί όηη απηό 

ζπκβαίλεη ζπρλά έσο πνιύ ζπρλά.  

3. Τπάξρεη έλα πνζνζηό 7,1% ησλ θαζεγεηώλ πνπ δελ ελεκεξώλνπλ ηνπο γνλείο γηα ηελ 

θαθή απόδνζε ή ηελ απείζαξρε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ ηνπο, νη πεξηζζόηεξνη 67/% 

αξθεηά, ελώ ελεκεξώλεη πνιύ κόλν έλα πνζνζηό 25%.  Οη γνλείο δελ θαίλνληαη λα έρνπλ 

παξάπνλν από ηελ ελεκέξσζε ηνπο ζε ζέκαηα επίδνζεο θαη πεηζαξρίαο ησλ παηδηώλ  

ηνπο, αθνύ πεξίπνπ 80% ζεσξνύλ όηη ελεκεξώλνληαη γηα ηα παξαπάλσ.  

4. Οη ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ραξαθηεξίδνληαη από ηνπο θαζεγεηέο θηιηθέο έσο άξηζηεο 

(92,6%) θαη νπδέηεξεο (7,4%), σζηόζν παξαπάλσ από ηνπο κηζνύο δηδάζθνληεο (55,2%) 

απαληνύλ όηη γλσξίδνπλ ιίγν έσο  αξθεηά ηα πξνβιήκαηα, ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο 

ησλ καζεηώλ ηνπο θαη κόλν 44,8% ηα γλσξίδνπλ πνιύ έσο πάξα πνιύ.  Απηό έξρεηαη  ζε 

αληίθαζε κε ηηο απαληήζεηο ηνπο όηη ζε πνζνζηό 82,8%, νξγαλώλνπλ ηελ δηδαζθαιία 

ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ καζεηώλ.  

Οη καζεηέο από ηε κεξηά ηνπο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 56,5% ραξαθηεξίδνπλ ηηο ζρέζεηο κε 

ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ηππηθέο ή νπδέηεξεο θαη κόλν ην 31,5% ηηο ραξαθηεξίδεη θηιηθέο έσο 

άξηζηεο.  

Δίλαη επίζεο ελδηαθέξνλ όηη έλα πνιύ κεγάιν πνζνζηό ησλ καζεηώλ, ηεο ηάμεο ηνπ 74% δελ 

ζα ήζειε λα είλαη νη θαζεγεηέο πην θνληά ζηα πξνζσπηθά-νηθνγελεηαθά ηνπο πξνβιήκαηα. 
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πκπεξαζκαηηθά:  

ηε ζρνιηθή κνλάδα ππάξρεη ε δηάζεζε θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα από ηελ πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ λα αλαπηπρζνύλ θαη λα εθαξκνζηνύλ, όπσο θαη εθαξκόδνληαη, πνηθίιεο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Ωζηόζν, ιόγσ θαη ηεο θύζεο ηεο κνλάδαο, σο Πεηξακαηηθό ρνιείν,  

ε πξνζπάζεηα απηή ρξεηάδεηαη λα γεληθεπηεί θαη λα νξγαλσζεί κε άμνλεο: 1.Σελ θαζηέξσζε 

πξαθηηθώλ ζπληνληζκνύ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ζρεδηαζκό ηεο δηδαζθαιίαο κεηαμύ  

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ίδηαο εηδηθόηεηαο αλά ηάμε. 2.Σελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε 

ρξήζε λέσλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ.   

 

Γ. Πξνηεξαηόηεηεο γηα Γξάζε 

 

Με βάζε ηελ εθηίκεζε ησλ Κπξίσλ Απνηειεζκάησλ ηεο Αμηνιόγεζεο (βι. Γ) πξνέθπςαλ νη 

παξαθάησ πξνηεξαηόηεηεο νη νπνίεο θαη ππεξςεθίζηεθαλ από ηελ Οινκέιεηα: 

1. πληνληζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ίδηαο εηδηθόηεηαο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη 
ζρεδηαζκό ηεο δηδαζθαιίαο.  

2. Δπηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα δηδαθηηθέο κεζόδνπο θαη εηδηθά γηα ηελ 
νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν. 

3. Να γίλνπλ 2 δηαζεκαηηθά project κε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ πνιιώλ εηδηθνηήησλ. 
4. Αμηνπνίεζε ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ρνιείνπ, κε νξγάλσζε καζεκάησλ ζ΄ απηήλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. 

 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΞΗΟΛΟΓΟΓΖΖ  

ΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ 4.2. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ  ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

0:ποτζ / 1:ςπάνια / 2:ςυχνά / 3:πολφ ςυχνά / 4:πάντα 0 1 2 3 4 

1 Κάνετε ετιςιο προγραμματιςμό τθ διδαςκαλία ςασ      

2 Κάνετε τριμθνιαίο προγραμματιςμό τθ διδαςκαλία ςασ      

3 Κάνετε μθνιαίο προγραμματιςμό τθ διδαςκαλία ςασ      

4 Κάνετε εβδομαδιαίο προγραμματιςμό τθ διδαςκαλία ςασ      

5 Ρόςο ςυχνά ςυμμετζχετε ςτον ςχεδιαςμό και προγραμματιςμό 

τθσ διδαςκαλίασ με βάςθ τθ ςυνεργαςία ίδιων ειδικοτιτων (για 

κοινζσ τάξεισ). 

     

6 Οι ςτόχοι που κζτετε κατά το ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ ςε ποιο 

βακμό βαςίηονται ςτο Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν 
     

7 Οι ςτόχοι που κζτετε κατά το ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ ςε ποιο 

βακμό βαςίηονται ςτο Διακεματικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν 
     

8 Ο προγραμματιςμόσ τθσ διδαςκαλίασ ςασ ςε ποιο βακμό 

λαμβάνει υπόψθ τισ ανάγκεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ των μακθτϊν 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ που διδάςκετε κάκε χρόνο. 

     

9 Ρρογραμματίηετε τθ χριςθ διαφόρων διδακτικϊν μεκόδων 

ανάλογα με το ιδιαίτερο αντικείμενο διδαςκαλίασ, 
     

10 Πξνγξακκαηίδεηε ηε ρξήζε δηαθόξσλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ 

αλάινγα κε ηηο γλώζεηο, ην επίπεδν θαηαλόεζεο θαη ηηο 

καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ. 

     

11 Αμηνινγείηε ζπζηεκαηηθά ηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ κε 

πνηθίιεο κνξθέο αμηνιόγεζεο. 
     

12 Πόζν ζπρλά πξνζαξκόδεηε ηηο αζθήζεηο θαη ηηο θαη’ νίθνλ 

εξγαζίεο ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο 

ηθαλόηεηεο ησλ καζεηώλ; 
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Β. ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ  

1. Ροιεσ και πόςο ςυχνά χρθςιμοποιείτε τισ 

παρακάτω διδακτικζσ μεκόδουσ: 

0 

ποτζ 

1 

ςπάνια 

 

2 

ςυχνά 

 

3 

πολφ 
ςυχνά 

 

4 

πάρα 
πολφ 

ςυχνά 

Κακ’ ζδρασ διδαςκαλία (ειςιγθςθ)      

Κατευκυνόμενοσ διάλογοσ      

Ομαδοςυνεργατικι      

Σχζδιο Εργαςίασ /διακεματικζσ εργαςίεσ 

(Project) 

     

Εκπαιδευτικζσ /διδακτικζσ επιςκζψεισ      

Ρροςκεκλθμζνοι Επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ      

Ραιχνίδια ρόλων – δραματοποίθςθ      

Καταιγιςμόσ ιδεϊν      

Επίλυςθ προβλιματοσ       

Μελζτθ περίπτωςθσ      

Διαλογικι Αντιπαράκεςθ (debate)      

Χριςθ Νζων Τεχνολογιϊν      

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ με επίδειξθ      

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ από τουσ μακθτζσ      

Μάκθμα ςτθ βιβλιοκικθ του ςχολείου      

Άλλο ……………………………..(προςδιορίςτε)      

Άλλο ……………………………..(προςδιορίςτε)      

 

2. Ροιεσ δυςκολίεσ αντιμετωπίηετε ςτθ χριςθ των διδακτικϊν αυτϊν μεκόδων; Επιλζξτε ζωσ 

τρεισ από τισ προθγοφμενεσ μεκόδουσ και ςθμειϊςτε ανάλογα. 

Δυςκολίεσ 
Μζκοδοσ 

………………… 
Μζκοδοσ 

………………… 
Μζκοδοσ 

………………… 
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Ανεπάρκεια χρόνου για τθν 
προετοιμαςία 

   

Ρεριοριςμζνοσ χρόνοσ για 
τθν εφαρμογι ςτθν τάξθ 

   

Αδυναμία αξιολόγθςθσ 
μακθτϊν 

   

Ζλλειψθ ενθμζρωςθσ 
/επιμόρφωςθσ ςτθ χριςθ τθσ 

   

Ζλλειψθ ςχετικισ 
βιβλιογραφίασ 

   

Δυςκολίεσ ςτθν 
προετοιμαςία 

   

Φόβοσ για αδιαφορία 
μακθτϊν 

   

Εκτιμϊμενθ αδυναμία για 
ςυνεργαςία των μακθτϊν 

   

Κεωρϊ ότι δεν είναι 
αποτελεςματικό 

   

Το μάκθμα μου δεν 
προςφζρεται 

   

Άλλο ……………… 
(προςδιορίςτε) 

   

Άλλο ……………… 
(προςδιορίςτε) 

   

 

3. Σε ποιο βακμό χρθςιμοποιείτε τισ 

παρακάτω κεωρίεσ μάκθςθσ για να 

υποςτθρίξετε τθ διδακτικι ςασ πρακτικι; 

0 

ποτζ 

1 

ςπάνια 

2 

ςυχνά 

3 

πολφ 
ςυχνά 

4 

πάρα 
πολφ 

ςυχνά 

Συμπεριφοριςμό      

Εποικοδομιςμό       

Κεωρία κατευκυνόμενθσ ανακάλυψθσ         

Κοινωνικι γνωςτικι κεωρία                        

Άλλο ………………………. (προςδιορίςτε)      

Δεν ξζρω, δεν απαντϊ      
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4.  Κφριοσ παράγοντασ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 

διδαςκαλίασ ςασ είναι: 

 

0 

ποτζ 

1 

ςπάνια 

1-10 φορζσ 

ετθςίωσ 

2 

ςυχνά 

1-10 φ. 

το τρίμθνο 

3 

πολφ 
ςυχνά 

1-10 φ. 

το μινα 

4 

πάρα 
πολφ 

ςυχνά 

1-10 φ. τθ 

βδομάδα 

Ο κεςμοκετθμζνοσ τρόποσ αξιολόγθςθσ των 

μακθτϊν 

     

Θ παρϊκθςθ (κινθτροδότθςθ)      

Το παιδαγωγικό κλίμα      

Θ απόκτθςθ γνϊςεων      

Άλλο ………………………. (προςδιορίςτε)      

Άλλο ………………………. (προςδιορίςτε)      

 

5. Για να διαμορφϊςω μια πλθρζςτερθ αντίλθψθ για τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ κα 

επικυμοφςα (Σθμειϊςτε 1,2,3,… κατά ςειρά προτεραιότθτασ) 

Σεμινάρια επιμόρφωςθσ ςε νζεσ μεκόδουσ και πρακτικζσ  

Συηιτθςθ ςε ομάδεσ κακθγθτϊν ςυναφϊν ειδικοτιτων  

Συνδιδαςκαλίεσ με ςυναδζλφουσ ομοειδϊν ειδικοτιτων  

Ρειραματικι εφαρμογι ςτθν τάξθ νζων διδακτικϊν πρακτικϊν - δειγματικζσ  

Άλλο ………………………………………………………………… (προςδιορίςτε)  

 

Γ. ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΘΔΗΜΩΝ ΠΟΡΩΝ/ΜΔΩΝ 

 0. Κακόλου    1. Λίγο     2. Αρκετά     3. Ρολφ       4. Ράρα πολφ  0 1 2 3 4 

 

1 Αξιοποιείτε τθν υλικοτεχνικι και τεχνολογικι υποδομι του 
ςχολείου ςτθ διδαςκαλία. 

     

2 Ριςτεφετε ότι οι γνϊςεισ ςασ, αναφορικά με το αντικείμενο που 
διδάςκετε, επαρκοφν για τθ ςωςτι διδαςκαλία του μακιματοσ; 

     

3 Αξιοποιείτε τισ γνϊςεισ (π.χ. ςτθ διδακτικι του αντικειμζνου ςασ      
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και ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν ι ςτθν εφθβικι ψυχολογία , 
τθν  δυςλεξία κ.α.), που ζχετε πάρει από βιβλία, επιμορφϊςεισ, 
ςεμινάρια, ςυνζδρια κα. γφρω από εκπαιδευτικά κζματα 
/ηθτιματα.; 

4 Κατά πόςο το ςυμπλθρωματικό υλικό που χρθςιμοποιείτε 
προζρχεται από το διαδίκτυο; 

     

5 Ρόςο ςυχνά ελζγχετε τισ εργαςίεσ/ τετράδια μακθτϊν;      

6 Ραρουςιάηετε και ςυηθτάτε κετικά και αρνθτικά ςτοιχεία από 
εργαςίεσ και τετράδια μακθτϊν ϊςτε να ανατροφοδοτείται θ 
εκπαιδευτικι πράξθ με ςτόχο τθν βελτίωςθ των μακθτϊν; 

     

7 Ρόςο ςυχνά χρθςιμοποιείτε τα εποπτικά μζςα που διακζτουν οι 
αίκουςεσ;  

Α) πίνακασ,  

Β) διαφανοςκόπιο 

Γ) video projector 

Δ ) Τθλεόραςθ-Dvd 

     

     

     

     

8 Ρόςο ςυχνά χρθςιμοποιείτε ςυμπλθρωματικό υλικό για τθν 
καλφτερθ διεξαγωγι, κατανόθςθ και εμπζδωςθ του μακιματοσ; 
(κυκλϊςτε)   

1.Ερωτιςεισ /αςκιςεισ από βοθκιματα  

     

2. Σθμειϊςεισ με ςυμπλθρωματικό υλικό /φωτοτυπίεσ      

3. Σχεδιαγράμματα        

4. Σκίτςα/ εικόνεσ                  

5. Χάρτεσ      

6. Φφλλα εργαςίασ για χριςθ μζςα ςτθν τάξθ      

7. Ταινίεσ /βίντεο εκπαιδευτικά      

8. Άλλο: ……………………………      

9. Άλλο: ……………………………      

 

 

Γ. ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΣΑΞΖ 

 0. Κακόλου    1. Λίγο     2. Αρκετά     3. Ρολφ       4. Ράρα πολφ 0 1 2 3 4 

1. Ρόςα λεπτά χρειάηεςτε ςυνικωσ μετά το διάλειμμα (άφιξθ 
εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν, αποκατάςταςθ τάξθσ και θρεμίασ) 
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για τθν ζναρξθ του μακιματοσ 

0. 13-16 λεπτά  1. 9-12 λεπτά  2. 5-8 λεπτά  3. 1-4 λεπτά   4. 
Αμζςωσ 

2 Οξγαλώλεηε θαη αμηνπνηείηε ην δηδαθηηθό ρξόλν έηζη ώζηε λα 

επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ζύκθσλα κε ην 

Πξόγξακκα πνπδώλ; 

     

3 Ενθμερϊνετε τουσ μακθτζσ από τθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ για 
τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ. 

     

4 Φροντίηετε για τθν πεικαρχία ςτουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ;      

5 υκμίηετε τθν απεικαρχία άμεςα και αποτελεςματικά χωρίσ τθ 
μεςολάβθςθ τθσ διεφκυνςθσ; 

     

6 Ο τρόποσ οργάνωςθσ τθσ τάξθσ δθμιουργεί ίςεσ ευκαιρίεσ ςτουσ 
μακθτζσ για ανάπτυξθ δεξιοτιτων, ενκαρρφνοντασ τθ ςυμμετοχι 
τουσ; 

     

7. Διακζτετε χρόνο ςε κάκε μάκθμα ϊςτε οι μακθτζσ να εκφράηουν 
και να κατακζτουν τισ εμπειρίεσ τουσ, που είναι ςχετικζσ με το 
μάκθμα; 

     

 

Δ. ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΔ ΥΔΔΗ (ΚΑΘΖΓΖΣΔ – ΜΑΘΖΣΔ) / ΚΛΗΜΑ ΣΖΝ ΣΑΞΖ 

 0. Κακόλου    1. Λίγο     2. Αρκετά     3. Ρολφ       4. Ράρα πολφ 0 1 2 3 4 

1 Καλλιεργείτε ςτθν τάξθ πνεφμα ςυνεργαςίασ λαμβάνοντασ υπόψιν 
τυχόν ιδιαιτερότθτεσ των μακθτϊν; 

     

2 Φροντίηετε να υπάρχει φιλικό κλίμα ςτθν τάξθ, που να απορρζει από 
τθν αποδοχι και το ςεβαςμό τθσ προςωπικότθτασ και των 
ςυναιςκθμάτων του δυναμικοφ τθσ τάξθσ; 

     

3 Οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να εκφράηουν τισ απορίεσ τουσ, και τα λάκθ 
τουσ αντιμετωπίηονται με κατανόθςθ και διακριτικότθτα; 

     

4 Δίνετε τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να εκφράςουν τισ απόψείσ τουσ;      

5 Αντιμετωπίηετε με δικαιοςφνθ τουσ μακθτζσ ανεπθρζαςτοι από τθν 
επίδοςι τουσ; 

     

6 Επιδοκιμάηετε τθ κετικι ςυμπεριφορά και τθν πρόοδο των μακθτϊν;      

7 Πταν ζνασ μακθτισ είναι αδιάβαςτοσ ι απείκαρχοσ φροντίηετε να 
ενθμερϊνεται εγκαίρωσ ο κθδεμόνασ του; 

     

8 ε πνην βαζκό απνδέρεζηε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ 

καζεηώλ απέλαληί ζαο; 
     

9 Σε ποιο βακμό γνωρίηετε τα ιδιαίτερα προβλιματα, ανάγκεσ, 
ενδιαφζροντα και άλλα κζματα που αφοροφν ςτθν προςωπικι ηωι των 
μακθτϊν (μακθςιακζσ, γλωςςικζσ και πολφ-πολιτιςμικζσ 
ιδιαιτερότθτεσ); 

     

1

0 

Ρϊσ κα χαρακτθρίηατε τισ ςχζςεισ ςασ με τουσ μακθτζσ ςασ; 

0. Κακζσ    1. Τυπικζσ     2. Ουδζτερεσ     3. Φιλικζσ        4. Άριςτεσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2. 

Δπυηημαηολόγιο ππορ ηοςρ μαθηηέρ ηος Π.Γ.Π.Κ                        Σάξη……. 

 
0:ποτζ / 1:ςπάνια / 2:ςυχνά / 3:πολφ ςυχνά / 4:πάντα 0 1 2 3 4 

1 Θ διδαςκαλία λαμβάνει υπόψθ τθσ τισ ανάγκεσ και τισ 

ιδιαιτερότθτζσ ςασ; 
     

2 Οι αςκιςεισ που δίνονται ςτο ςπίτι προςαρμόηονται ςτισ 

διαφορετικζσ ικανότθτεσ των μακθτϊν; 
     

3 Θ αξιολόγθςι ςασ είναι δίκαιθ;       

4 Ο εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποιεί διαφορετικοφσ τρόπουσ 

διδαςκαλίασ ανάλογα με τθν ενότθτα που διδάςκει;  
     

 

 

1. Ροιεσ και πόςο ςυχνά χρθςιμοποιοφν οι 

εκπαιδευτικοί τισ παρακάτω διδακτικζσ 

μεκόδουσ: 

0 

ποτζ 

1 

ςπάνια 

 

2 

ςυχνά 

 

3 

πολφ 
ςυχνά 

 

4 

πάρα 
πολφ 

ςυχνά 

Μονόλογο      

Κατευκυνόμενο διάλογο      

Ομάδεσ εργαςίασ      

Σχζδιο Εργαςίασ /διακεματικζσ εργαςίεσ (Project)      

Χριςθ Νζων Τεχνολογιϊν      

Μάκθμα ςτθ βιβλιοκικθ του ςχολείου      
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0 

ποτζ 

1 

ςπάνια 

 

2 

ςυχνά 

 

3 

πολφ 

ςυχνά 

4 

πάρα πολφ 

ςυχνά 

2. Σασ δίνεται ςυμπλθρωματικό υλικό για τθν 

καλφτερθ διεξαγωγι και εμπζδωςθ του 

μακιματοσ (ςθμειϊςεισ, φωτοτυπίεσ, 

ςχεδιαγράμματα κλπ); 

     

3. Νομίηετε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι 

κατάλλθλα καταρτιςμζνοι ςτο αντικείμενο που 

διδάςκουν; 

     

4.Νομίηετε ότι ο χρόνοσ ςτθν τάξθ αξιοποιείται 

ςωςτά, ϊςτε να ολοκλθρϊνεται το μάκθμα; 

     

5. Χρειάηεςτε επιπλζον βοικεια για να 

ανταποκρικείτε ςτα μακιματα του ςχολείου; 

     

6.Θεωρείτε ότι οι κακθγθτζσ ςασ  ενκαρρφνουν 

τθ ςυμμετοχι ςασ ςτο μάκθμα και ςασ βοθκοφν 

να αναπτφξετε πρωτοβουλίεσ; 

     

7. Νομίηετε ότι οι κακθγθτζσ ςασ 

αντιμετωπίηουν με πνεφμα δικαιοςφνθσ 

ανεξάρτθτα από τθν επίδοςι ςασ. 

     

8. Θα κζλατε οι κακθγθτζσ να είναι πιο κοντά 

ςτα προςωπικά-οικογενειακά ςασ προβλιματα; 

     

9. Ρϊσ κα χαρακτθρίηατε τισ ςχζςεισ ςασ με 

τουσ κακθγθτζσ ςασ; 

0. Κακζσ    1. Τυπικζσ     2. Ουδζτερεσ     3. 

Φιλικζσ        4. Άριςτεσ 
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Β4. 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΗΛΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 

 

«Ενισχυτικές, Υποστηρικτικές και Αντισταθμιστικές Παρεμβάσεις» 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών» 

 

 

Η Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Τομέων του Εκπαιδευτικού 

Έργο  συντάχθηκε κατά το σχολικό έτος 2010-11 από το Γυμνάσιο Σπηλίου 

Κρήτης. Περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τη διερεύνηση του δείκτη 

«Ενισχυτικές, Υποστηρικτικές και Αντισταθμιστικές Παρεμβάσεις», καθώς και 

Παράρτημα με τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν: 1. Σχέδιο συνέντευξης 

μαθητών, 2.  Θέματα συζήτησης για μαθητικές κοινότητες, 3. Ερωτηματολόγιο 

μαθητών, 4. Ερωτηματολόγιο γονέων/ κηδεμόνων, και 5. Στατιστική 

επεξεργασία ερωτηματολογίων – Παραστατικοί πίνακες αποτελεσμάτων. 
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Έκθεζη σζηημαηικής Διερεύνηζης Επιλεγμένων Σομέων ηοσ Εκπαιδεσηικού 

Έργοσ ηης τολικής Μονάδας :  

Γπκλάζην πειίνπ / Ρέζπκλν- Κξήηεο  

 

 

Σνκέαο /Γείθηεο Αμηνιόγεζεο: 5.3. 

«Δληζρπηηθέο, Τπνζηεξηθηηθέο θαη Αληηζηαζκηζηηθέο Παξεκβάζεηο» 

 

Α. Γηαδηθαζίεο Αμηνιόγεζεο 

 

 

   Αρχζσ Λανουαρίου ζγινε ςφντομθ παρουςίαςθ από το Διευκυντι των αποτελεςμάτων που 

προζκυψαν από ςτατιςτικι επεξεργαςία των απαντιςεων ςτα ερωτθματολόγια που είχαν δοκεί ςε 

μακθτζσ και γονείσ και τθν οποία είχε αναλάβει να διεκπεραιϊςει ο ίδιοσ . 

  Στα μζςα Λανουαρίου ζγινε ςυνάντθςθ όλων των μελϊν του ζργου ςε απογευματινι ϊρα  με τθ 

Σφμβουλο κα Καψάςκθ,  ςτθν οποία παρουςιάςτθκε αναλυτικότερα θ ζκκεςθ τθσ γενικισ εικόνασ του 

ςχολείου και τα αποτελζςματα τθσ επεξεργαςίασ των ερωτθματολογίων και ζγινε ςυηιτθςθ για τουσ 

δείκτεσ που χριηουν ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ. Μετά τισ οδθγίεσ από τθ Σχολικι Σφμβουλο,  για τον 

τρόπο οργάνωςθσ και εργαςίασ για τθν ςυςτθματικι διερεφνθςθ ο Σφλλογοσ χωρίςτθκε τυπικά ςε δφο 

ομάδεσ των τριϊν ατόμων .  

Σε ςυνάντθςθ τθν επομζνθ θμζρα οριοκετικθκαν το αντικείμενο, τα κριτιρια και οι μζκοδοι, τα 

εργαλεία και οι πθγζσ για τον κακζνα από τουσ δείκτεσ. Τθν ομάδα εργαςίασ του δείκτθ 5.3 

αποτελοφςαν οι κ. Σαλβαράκθ Ειρ., κ. Σκοφρα Ευδ., κ. θγάκθ Αν. Στθν ίδια ςυνάντθςθ διευκρινίςτθκε 

ότι λόγω των αυξθμζνων απαιτιςεων του εγχειριματοσ και του μικροφ αρικμοφ των εκπαιδευτικϊν, 

οι ομάδεσ κα αναλάβουν τθν εφρεςθ των κατάλλθλων εργαλείων και τθ μελζτθ των αναγκαίων πθγϊν 

για τθ ςυλλογι όλων των ςτοιχείων ενϊ για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για κάκε  δείκτθ  κα 

ςυνεργαςτοφν όλοι οι εκπαιδευτικοί. 

   Σε επόμενθ ςυνάντθςθ (19/01/11) ςχεδιάςτθκε θ ςυνζντευξθ για  τουσ μακθτζσ, τα 

ερωτθματολόγια προσ τθ μακθτικι κοινότθτα και το κάκε μζλοσ ανζλαβε να διεκπεραιϊςει 

ςυγκεκριμζνο ζργο ( μελζτθ αρχείων κλπ) . 

   Τθν επόμενθ μζρα (20/01/11) ςυγκλικθκε ζκτακτθ ςυνζλευςθ των μακθτικϊν κοινοτιτων με κζμα 

τθν καταγραφι του τρόπου λειτουργίασ τουσ, αλλά και τθν αποτφπωςθ προβλθμάτων και 

προβλθματιςμϊν των μακθτϊν. Τα ςυμπεράςματα παραδόκθκαν γραπτϊσ ςτα μζλθ τθσ ομάδασ 

εργαςίασ. 

   Τθ Δευτζρα 24/01/11 τα μζλθ τθσ ομάδασ ςυγκζντρωςαν τα αποτελζςματα και όπου χρειαηόταν τα 
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επεξεργάςτθκαν ςτατιςτικά. 

   Τθν Τετάρτθ 26/01/11  τα μζλθ των δφο ομάδων ςυνεδρίαςαν και ομόφωνα κατζλθξαν ςτα κφρια 

αποτελζςματα αξιολόγθςθσ  του δείκτθ. 

   Τθν Ραραςκευι 28/01/11  τα μζλθ των δφο ομάδων ςυνεδρίαςαν, προχϊρθςαν ςτθν καταγραφι 

και τελικι παρουςίαςθ των κειμζνων και κακόριςαν τισ προτεραιότθτεσ για δράςθ.  

Τθ Δευτζρα 31/01/11 ςυνιλκε θ ολομζλεια του ςυλλόγου παρουςία τθσ ςυμβοφλου, των 

εκπροςϊπων των μακθτϊν και των γονζων, κακϊσ και του αντιδθμάρχου υπεφκυνου για τα κζματα 

παιδείασ. Ραρουςιάςτθκαν τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ και ακολοφκθςε 

δθμιουργικι ςυηιτθςθ θ οποία οδιγθςε και ςτθν καταγραφι των τελικϊν αποτελεςμάτων και 

προτεραιοτιτων 

   Θ ςυγκζντρωςθ και μελζτθ των ςτοιχείων αποτελεί εργαςία των μελϊν τθσ ομάδασ. Τονίηουμε ότι 

θ καταγραφι και παρουςίαςθ των ςτοιχείων είναι αποτζλεςμα τθσ άριςτθσ ςυνεργαςίασ των μελϊν 

τθσ ολομζλειασ. Στθριηόμενοι ςτισ άριςτεσ ςχζςεισ των εκπαιδευτικϊν και τθ διάκεςθ που υπιρχε για 

προςφορά ξεπεράςτθκαν τα προβλιματα που δθμιουργικθκαν από τισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ που 

είχε το ςυγκεκριμζνο εγχείρθμα ςε ςυνάρτθςθ με το μικρό αρικμό του Συλλόγου. 

 

 

Β. ρέδην Αμηνιόγεζεο 

 

Οι μακθτζσ του ςχολείου μασ προζρχονται από αγροτικζσ – κτθνοτροφικζσ περιοχζσ. Oι 

περιςςότεροι ηουν ςε ζνα περιβάλλον πολιτιςμικά ςτερθμζνο και αναρωτθκικαμε, αν θ κοινωνία 

ςτθν οποία διαβιοφν, τουσ προςφζρει ευκαιρίεσ για τθν κοινωνικι και πνευματικι τουσ ανάπτυξθ. 

 Αντικείμενο αποτζλεςαν οι πρακτικζσ του ςχολείου, με ςκοπό τθν κοινωνικι και ατομικι 

ανάπτυξθ των μακθτϊν. Διερευνικθκαν οι δράςεισ που αναπτφςςονται ςτο ςχολείο για να 

ενιςχφςουν τθν κοινωνικι και πολιτικι ςυνειδθτοποίθςθ των μακθτϊν, ενϊ παράλλθλα μελετικθκε θ 

φπαρξθ ι μθ αντιςτακμιςτικϊν παρεμβάςεων με ςκοπό τθν καταπολζμθςθ των διαχωριςμϊν και του 

κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.   

Ξεκινϊντασ  καταγράψαμε τισ ιδιαιτερότθτεσ του περιβάλλοντοσ ςτο οποίο ηουν και τισ 

ευκαιρίεσ που αυτό τουσ παρζχει για τθν κοινωνικι και ατομικι ανάπτυξι τουσ. Στθ ςυνζχεια 

διερευνιςαμε εάν οι τυχόν ελλείψεισ που δθμιουργεί το περιβάλλον  επθρεάηουν  τθ ςχολικι τουσ 

εικόνα και γενικότερα τθν εικόνα που ζχουν για τον εαυτό τουσ.  

Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ ορίςαμε ποιοτικά κριτιρια, αναφορικά με τισ ευκαιρίεσ που παρζχει  

το ςχολείο για τθν ατομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ, για τθ διαμόρφωςθ υπεφκυνων, ενεργϊν και 

δθμοκρατικϊν πολιτϊν κακϊσ και ςε ςχζςθ με τθ λειτουργία ειδικϊν προγραμμάτων για οριςμζνεσ 
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κατθγορίεσ μακθτϊν. Διευκρινίςαμε ότι ο όροσ «ευκαιρίεσ» ταυτίηεται με τθν όποια δυνατότθτα 

εξαςφαλίηει ςτουσ μακθτζσ δραςτθριοποίθςθ, μζςα από τθν οποία επιτυγχάνεται θ αυτοβελτίωςι  

τουσ. 

Αντικείμενο διερεφνθςθσ αποτζλεςαν: α) οι πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ που διοργανϊνει το 

ςχολείο, ομιλίεσ και δράςεισ για τον εν λόγω ςκοπό, όπωσ επίςθσ και θ ενθμζρωςθ των μελϊν τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ, β) θ ανάδειξθ των επιτευγμάτων των μακθτϊν/τριϊν, γ) θ παρουςίαςθ των 

δράςεων του ςχολείου και θ ανταλλαγι των καλϊν πρακτικϊν ( ςχολικι ιςτοςελίδα, ςχολικι 

εφθμερίδα), δ) θ λειτουργία των μακθτικϊν κοινοτιτων. 

 Κριτιρια ποιότθτασ αποτζλεςαν τα εκάςτοτε ενδοςχολικά προγράμματα, θ ανάπτυξθ 

ςυνεργαςιϊν με άλλα ςχολεία ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο, θ υλοποίθςθ ομαδικϊν εργαςιϊν ςτα 

πλαίςια του Ρρογράμματοσ ςπουδϊν, καλλιζργεια κλίματοσ ςυνεργαςίασ και δθμοκρατικϊν ςτάςεων, 

θ διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν εκδρομϊν, κακϊσ επίςθσ και ο βακμόσ ανταπόκριςθσ των μακθτϊν ςε 

όλα τα παραπάνω.  

Μζκοδοι -Εργαλεία  

Αξιοποιικθκαν τα εξισ εργαλεία: 

 1) Ερωτθματολόγια, 2) ςχζδια ςυνζντευξθσ, 3) ςχζδιο ςυηιτθςθσ ςυνελεφςεων μακθτικϊν 

κοινοτιτων,  4) παρατιρθςθ. 

   Ρθγζσ 

Θμερολόγιο Διευκυντι, Αρχεία ςχολείου 

 

  Τα μζλθ τθσ ομάδασ ςυνζταξαν ςχζδια ςυνεντεφξεων, με ςκοπό να αντλιςουν ςτοιχεία για τα 

ιδιαίτερα κοινωνικά, ατομικά και πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά του μακθτικοφ πλθκυςμοφ. Αφ’ ότου 

κατεγράφθςαν οι ερωτιςεισ ςε ειδικζσ φόρμεσ, επιλζχτθκε κατόπιν κλιρωςθσ, το 20% του μακθτικοφ 

δυναμικοφ. Από το ςφνολο των 53 μακθτϊν κλθρϊκθκαν 11 μακθτζσ ( 5 από τθν Α’ Γυμναςίου, 4 από 

τθ Β’ και 2 από τθν Γ’ Γυμναςίου). Οι τελευταίοι ςυμμετείχαν ατομικά ςτθ διαδικαςία τθσ 

ςυνζντευξθσ. Τα δεδομζνα κατεγράφθςαν και αξιοποιικθκαν. 

 Τα μζλθ τθσ ομάδασ εργαςίασ μελζτθςαν τα αρχεία του ςχολείου, αποςκοπϊντασ ςτθ 

ςυλλογι ςτοιχείων για τισ πρακτικζσ που ακολουκοφνται ςτο χϊρο του ςχολείου, τισ δραςτθριότθτεσ 

που εκπονοφνται, τισ εκδρομζσ, τα προγράμματα, τισ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ και τζλοσ τον τρόπο 

λειτουργίασ των μακθτικϊν κοινοτιτων. Διαμορφϊκθκαν επίςθσ ερωτθματολόγια τόςο για τουσ 
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μακθτζσ, όςο και για τουσ γονείσ των μακθτϊν του ςχολείου μασ. 

 Επίςθσ αξιοποιικθκε θ εμπειρία τθσ εκδιλωςθσ των Χριςτουγζννων που φιλοξενικθκε ςτο 

πνευματικό κζντρο τθσ Λ.Μ. Λάμπθσ και Σφακίων. Μια και τζτοιου είδουσ δρϊμενα είναι αςυνικιςτα 

για τα δεδομζνα τθσ τοπικισ κοινωνίασ, κρίκθκε ςκόπιμο να καταγραφοφν οι αντιδράςεισ των 

μακθτϊν, των γονιϊν και τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ απζναντι ςε αυτιν τθν «καινοτομία». 

 Θ λειτουργία των μακθτικϊν κοινοτιτων ςυντελεί αποτελεςματικά ςτθ διαμόρφωςθ 

υπεφκυνων και δθμοκρατικϊν πολιτϊν. Αρχικά μελετικθκε το θμερολόγιο του Διευκυντι και τα 

Αρχεία του ςχολείου, από τα οποία προζκυψε ότι οι μακθτικζσ κοινότθτεσ δε ςυνεδρίαηαν ςυχνά. Για 

τθ ςυςτθματικότερθ διερεφνθςθ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου ςυγκλικθκε ζκτακτθ ςυνζλευςθ 

μακθτικϊν κοινοτιτων, με κζμα τθν καταγραφι του τρόπου λειτουργίασ τουσ, αλλά και τθν 

αποτφπωςθ προβλθμάτων και προβλθματιςμϊν των μακθτϊν. Θ ςυηιτθςθ που ζγινε ςτθ διάρκεια τθσ 

ςυνζλευςθσ κινικθκε πάνω ςε ςυγκεκριμζνο άξονα ερωτιςεων, που είχαν τεκεί από τα μζλθ τθσ 

ομάδασ, χωρίσ όμωσ να τουσ περιορίηει. Τα ςυμπεράςματα παραδόκθκαν γραπτϊσ ςτα μζλθ τθσ 

ομάδασ εργαςίασ, θ οποία, με τθν μζκοδο τθσ παρατιρθςθσ, κατζγραψε τισ αντιδράςεισ και τα 

περιςτατικά που επακολοφκθςαν αυτισ τθσ ςυνζλευςθσ. 

    Διερευνικθκε θ πικανι ςφνδεςθ με το 2.3 και το 3.3 (Σχζςεισ μεταξφ Σχολείου-Γονζων).  

 Ρζρα από όλα αυτά κα πρζπει να προςκζςουμε πωσ μζςα από τθν παρατιρθςθ ςε όλθ τθ 

διάρκεια τθσ Αϋ φάςθσ οι κακθγθτζσ κατζγραψαν ςτοιχεία τα οποία αφοροφν το ςυγκεκριμζνο δείκτθ 

ενϊ θ ςυηιτθςθ που ζγινε ςτα πλαίςια τθσ ομάδασ και του ευρφτερου ςυλλόγου αποτζλεςε 

ςθμαντικό εργαλείο ςτθ διερεφνθςι του. 

Γ. Κύξηα Απνηειέζκαηα Αμηνιόγεζεο 

 

 

       Στα πλαίςια του ςυςτιματοσ διερεφνθςθσ του δείκτθ, τα μζλθ τθσ ομάδασ πιραν ςυνζντευξθ 

από τυχαίο, αλλά αντιπροςωπευτικό δείγμα μακθτϊν (περίπου το 20% του μακθτικοφ πλθκυςμοφ). Θ 

ςυνζντευξθ επικεντρϊκθκε ςτθ μελζτθ του πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ, ςτο οποίο ηουν και ςτον 

εντοπιςμό των αναγκϊν των μακθτϊν. (παράρτθμα 1) 

       Τα αποτελζςματα κατζδειξαν ότι οι γονείσ των μακθτϊν ζχουν χαμθλό μορφωτικό επίπεδο. 

Το 40% των γονζων είναι απόφοιτοι Δθμοτικοφ, το 20% Γυμναςίου, το 30% Λυκείου, ενϊ μόλισ το 10% 

ζχουν ςυνεχίςει τισ ςπουδζσ τουσ ςτθν ανϊτερθ εκπαίδευςθ. Οι ευκαιρίεσ που προςφζρει το 
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οικογενειακό περιβάλλον για ατομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των μακθτϊν είναι περιοριςμζνεσ, 

κακϊσ και τα πολιτιςτικά ερεκίςματα είναι ελάχιςτα. Το 60% των μακθτϊν δεν ζχουν πάει ποτζ 

διακοπζσ, το 40% των μακθτϊν ζχει πάει 2-3 φορζσ κζατρο, μόνο με το ςχολείο, ενϊ το 40% δεν ζχει 

παρακολουκιςει ποτζ κεατρικι παράςταςθ ι κινθματογραφικι ταινία. Το 20% του μακθτικοφ 

πλθκυςμοφ δεν ζχει επιςκεφτεί άλλεσ πόλεισ τθσ Κριτθσ. Ενϊ, όςοι επιςκζπτονται, επιλζγουν κοντινζσ 

πόλεισ για ιατρικοφσ ι επαγγελματικοφσ λόγουσ και όχι για ψυχαγωγικοφσ. 

     Το περιβάλλον δεν τουσ παρζχει ευκαιρίεσ να αναπτφξουν τα ενδιαφζροντά τουσ και τισ 

κλίςεισ τουσ. Ενδεικτικά οι μακθτζσ, όςοι ζχουν δυνατότθτα μετακίνθςθσ  ςτθν πρωτεφουςα του 

διμου και ςχετικι οικονομικι άνεςθ, αςχολοφνται μόνο με καράτε, αγγλικά, ποδόςφαιρο και 

ελάχιςτοι με τθν εκμάκθςθ υπολογιςτϊν. Εξζφραςαν τθν πικρία τουσ για τθν απουςία μακθμάτων 

Μουςικισ και Καλλιτεχνικϊν από το Ωρολόγιο Ρρόγραμμα του ςχολείου ιδιαίτερα ςε μια περιοχι που 

φθμίηεται για τθ μουςικι και καλλιτεχνικι τθσ παράδοςθ. Ηιτθςαν τθ δραςτθριοποίθςθ του ςχολείου 

ςε όλουσ τουσ τομείσ και εξζφραςαν τθν επικυμία να δθμιουργθκοφν ομάδεσ μουςικισ, χοροφ, 

εικαςτικϊν και ακλθτιςμοφ. Σθμειϊνεται ότι ο ςυνάδελφοσ που διδάςκει Φυςικι Αγωγι δεν ανικει 

οργανικά ςτο ςχολείο και διατίκεται μόνο για δφο μζρεσ για ςυμπλιρωςθ ωραρίου. Ζτςι το μάκθμα 

τθσ Φυςικισ Αγωγισ καλφπτεται ςε δφο μζρεσ. Οι μακθτζσ διλωςαν τθν ικανοποίθςι τουσ για τισ 

κεατρικζσ δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςει τον τελευταίο καιρό το ςχολείο και  παρακάλεςαν να 

γίνουν πιο ςυχνζσ για να μποροφν να ςυμμετζχουν πιο πολλά παιδιά.  

Οι μακθτζσ δε διαβάηουν εξωςχολικά βιβλία, το 90% δεν ζχει δανειςτεί ποτζ βιβλία από τθ 

ςχολικι βιβλιοκικθ, θ οποία ζχει ελάχιςτα βιβλία, δεν ανανεϊνεται με νζεσ εκδόςεισ και φιλοξενείται 

ςτο γραφείο των κακθγθτϊν.(παράρτθμα 2) Τον ελεφκερό τουσ χρόνο αςχολοφνται με τον υπολογιςτι 

και παίηουν ςτθν παιδικι χαρά του χωριοφ τουσ, αφοφ λείπουν ζςτω και οι πρόχειρεσ ακλθτικζσ 

εγκαταςτάςεισ. Αξιοςθμείωτο είναι ότι υπάρχουν μακθτζσ που ηουν ςε χωριό όπου δεν υπάρχουν 

άλλα παιδιά και θ μόνθ παρζα που ζχουν είναι τα αδζλφια τουσ. Το 30% των μακθτϊν δεν ζχουν 

πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Συμπεραςματικά οφτε το κοινωνικό οφτε το οικογενειακό περιβάλλον 

βοθκά τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ τουσ και το βάροσ πζφτει ςτο ςχολείο από το 

οποίο οι μακθτζσ ζχουν αυξθμζνεσ απαιτιςεισ. 

 Στθ ςυνζχεια μελετικθκαν τα αρχεία του ςχολείου για τθ ςυλλογι ςτοιχείων για τισ ενιςχυτικζσ, 

υποςτθρικτικζσ και αντιςτακμιςτικζσ παρεμβάςεισ που αυτό αναλαμβάνει. Δε γίνεται ενιςχυτικι 

διδαςκαλία, οφτε λειτουργοφν τμιματα ζνταξθσ, ϊςτε να ενιςχυκοφν οι αδφναμοι μακθτζσ . Ππωσ 

προκφπτει από τα αρχεία τα προθγοφμενα χρόνια οι περίπατοι πραγματοποιοφνταν μζςα ςτο Σπιλι, 

τισ τελευταίεσ δυο χρονιζσ γίνονται οργανωμζνεσ εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ ιςτορικοφ-
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περιβαλλοντικοφ-λαογραφικοφ ενδιαφζροντοσ ςτo Νομό εκφμνθσ, ενϊ ςτα πλαίςια των 

προγραμμάτων που εκπονοφνται πραγματοποιικθκε κατά τθν περςινι χρονιά πολυιμερθ εκδρομι 

με προοριςμό τθν Ακινα και τθν Ρελοπόννθςο και μια ολοιμερθ ςτο Κ.Ρ.Ε. Αρχανϊν. Οι μακθτζσ 

ςυμμετζχουν με ευχαρίςτθςθ και επικυμοφν τθν πραγματοποίθςθ εκδρομϊν πζρα από τα όρια του 

Νομοφ, αφοφ το περιβάλλον δεν τουσ παρζχει τζτοιεσ ευκαιρίεσ(παράρτθμα 7). Από τθ ςτατιςτικι 

επεξεργαςία των ερωτθματολογίων προζκυψε ότι οι μακθτζσ κζλουν περιςςότερεσ δράςεισ από το 

ςχολείο και δραςτθριοποίθςι του ςε προγράμματα κοινωνικισ και εκελοντικισ προςφοράσ. 

(παράρτθμα 5-7) 

Διερευνϊντασ τισ διακζςεισ των μακθτϊν διοργανϊκθκαν αρχικά   κεατρικζσ παραςτάςεισ. Θ 

εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε τα Χριςτοφγεννα, φιλοξενικθκε ςτθν  Λ.Μ Λάμπθσ Συβρίτου και 

Σφακίων και περιελάμβανε κεατρικά δρϊμενα από τουσ μακθτζσ, εκκλθςιαςτικοφσ φμνουσ από 

χορωδία του εκφμνου, bazzar με χειροτεχνίεσ μακθτϊν και γονζων και ζκλειςε με εορταςτικό 

μπουφζ.  

 Θ ανταπόκριςθ του κόςμου ιταν ςυγκινθτικι. Στθν εκδιλωςθ παρευρζκθςαν οι εκκλθςιαςτικζσ 

και τοπικζσ αρχζσ, γονείσ και ςυγγενείσ των μακθτϊν. Τα ςχόλια ιταν πολφ κετικά. Ιταν θ μόνθ 

εκδιλωςθ που πραγματοποιικθκε ςτο Διμο και όλοι μασ παρότρυναν να επαναλάβουμε ανάλογεσ 

εκδθλϊςεισ. Ραρατθριςαμε τον ιδιαίτερο ενκουςιαςμό των μακθτϊν και τθ διάκεςθ που είχαν να 

ςυνδράμουν αυτό το εγχείρθμα. Σθμειϊνουμε ότι για αρκετοφσ  ιταν θ μοναδικι ζξοδοσ των εορτϊν 

και θ πρϊτθ φορά που ζβλεπαν τζτοιου είδουσ εκδθλϊςεισ.  

Αρχικά μελετικθκε το Θμερολόγιο του Διευκυντι και τα Αρχεία του ςχολείου , από τα οποία 

προζκυψε ότι κατά τα τελευταία χρόνια οι μακθτζσ ςυνεδρίαηαν 1 φορά το τρίμθνο. Για να 

διερευνιςουμε τθ λειτουργία των μακθτικϊν κοινοτιτων ηθτιςαμε από τουσ μακθτζσ ςτα πλαίςια 

των ςυνελεφςεϊν τουσ να ςυηθτιςουν πάνω ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα, να κάνουν τον απολογιςμό τουσ 

και να καταγράψουν τισ απόψεισ τουσ για τα αίτια πικανϊν δυςλειτουργιϊν(παράρτθμα 3). Τα 

ςυμπεράςματα των γενικϊν ςυνελεφςεων  καταδεικνφουν τθν αδράνεια των μακθτικϊν κοινοτιτων 

και τθν αδιαφορία των μακθτϊν για τα κζματα που τουσ αφοροφν. Αποδείχκθκε ότι καμιά μακθτικι 

κοινότθτα δεν είναι ευχαριςτθμζνθ από τον τρόπο που λειτουργεί. Λδιαίτερα ςτθν Αϋ Γυμναςίου θ 

ςυηιτθςθ ανάδειξε πολλά εςωτερικά προβλιματα ςτισ ςχζςεισ τουσ. Δεν υπάρχει ενότθτα με 

αποτζλεςμα να χωρίηονται ςε «παρζεσ» φαινόμενο που, όπωσ ομολόγθςαν, ξεκίνθςε από το 

Δθμοτικό. Το προεδρείο τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ παραιτικθκε, αφοφ δεν είχε τθν αποδοχι του 

ςυνόλου τθσ τάξθσ. Στθ ςυνζχεια ςυηιτθςαν για τα αίτια του προβλιματοσ και για τισ δράςεισ που 

κεωροφςαν αναγκαίεσ για τθν επίλυςι του. Τουσ ηθτικθκε να καταλιξουν και να  παραδϊςουν  κοινά 
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αποδεκτζσ κζςεισ. Το όλο εγχείρθμα ανζδειξε ότι  το ςχολείο δεν ζχει αναπτφξει πρωτοβουλίεσ και 

δράςεισ με ςκοπό τθν κατανόθςθ, τθν προςταςία και τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων των μακθτϊν ςτο 

ςχολείο και τθν κοινωνία και αυτό αποτυπϊνεται ςτο τρόπο που λειτουργοφν οι κοινότθτεσ και το 

ζργο που προςφζρουν. Το ίδιο αποτυπϊκθκε άλλωςτε και από τθν απάντθςθ που ζδωςαν οι μακθτζσ 

ςε ςχετικι ερϊτθςθ του ερωτθματολογίου. Μόνο το 39% των μακθτϊν είναι ευχαριςτθμζνοι από τθ 

ςυνεργαςία που αναπτφςςεται ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ και τισ πρωτοβουλίεσ που αναλαμβάνει το 

ςχολείο. (παράρτθμα 7) 

Το ςχολείο δε διακζτει ιςτοςελίδα, δεν εκδίδει εφθμερίδα ,οφτε υλοποιεί δράςεισ ςε 

ςυνεργαςίασ με άλλα ςχολεία. Δεν ζχουν πραγματοποιθκεί με πρωτοβουλία του ςχολείου ομιλίεσ ι 

διαλζξεισ από προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ. 

       Συμπεραςματικά  καταλιξαμε ότι είναι ζνασ τομζασ όπου το ςχολείο ζχει ιδθ ςθμειϊςει 

αξιοπρόςεκτεσ προςπάκειεσ, αλλά υπάρχει ακόμθ μεγάλθ ςτζρθςθ, αφοφ οι μακθτζσ ζχουν πολλζσ 

ανάγκεσ και χρειάηεται το ςχολείο να προβεί  άμεςα ςε αντιςτακμιςτικζσ παρεμβάςεισ 
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Γ. Πξνηεξαηόηεηεο γηα Γξάζε 

 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα κφρια αποτελζςματα αξιολόγθςθσ του δείκτθ 5.3. κρίνεται ςκόπιμο να 

λθφκοφν άμεςεσ αντιςτακμιςτικζσ παρεμβάςεισ που κα ςυντελζςουν ςτθν ατομικι και κοινωνικι 

ανάπτυξθ των μακθτϊν. 

1) Το ςχολείο πρζπει να αναπτφξει πρωτοβουλίεσ και δράςεισ με ςκοπό τθν κατανόθςθ, τθν 

προςταςία και τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων των μακθτϊν/ τριϊν ςτο ςχολείο και τθν κοινωνία. 

Άρα άμεςο μζλθμά μασ κρίνεται θ δραςτθριοποίθςθ των μακθτικϊν κοινοτιτων και θ δθμιουργία 

υπεφκυνων και δθμοκρατικϊν πολιτϊν. Επίςθσ κα πρζπει να αναλάβει δράςεισ για να 

δθμιουργιςει κλίμα ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν ιδιαίτερα τθσ Α’ Γυμναςίου. 

2) Επιπλζον οφείλει να ςχεδιάςει δραςτθριότθτεσ που κα ικανοποιιςουν το κενό που 

προκφπτει από το κοινωνικό και πολιτιςτικό τουσ περιβάλλον. Κα πρζπει να εκπονθκοφν 

περιςςότερα προγράμματα περιβαλλοντικοφ και πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ, ενϊ πρζπει να 

οργανωκοφν περιςςότερεσ εκδθλϊςεισ. 3) Ταυτόχρονα όμωσ να ςχεδιάςει δράςεισ ςτα πλαίςια των 

μακθμάτων, προβολζσ ,ομαδικζσ εργαςίεσ και να καλλιεργιςει τθ φιλαναγνωςία ςτουσ μακθτζσ. Το 

εγχείρθμα με τθ δθμιουργία κεατρικισ ομάδασ απζδειξε ότι είναι επιτυχθμζνο και κα πρζπει να 

διευρυνκεί και ςε άλλουσ  τομείσ (ακλθτικοφσ ι καλλιτεχνικοφσ). 

      4) Οφείλουμε να πιζςουμε ςτθν κατεφκυνςθ να εφαρμοςτεί πλιρωσ το αναλυτικό ωρολόγιο 

πρόγραμμα και να γίνουν τα μακιματα μουςικισ, καλλιτεχνικϊν και οικιακισ οικονομίασ. 5) Οι 

προςπάκειζσ μασ πρζπει να εντακοφν επίςθσ για δθμιουργία τμθμάτων ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ 

μετά τθν κακολικι απαίτθςθ των γονζων. 

6) Επιπλζον το ςχολείο να αναπτφξει μορφζσ επικοινωνίασ όπωσ τθ δθμιουργία ιςτοςελίδασ, 

μζςω τθσ οποίασ κα μπορεί να προβάλλει τισ εργαςίεσ των μακθτϊν και ταυτόχρονα κα τουσ 

παρζχει εκπαιδευτικό υλικό.  

7) Τζλοσ το ςχολείο πρζπει να  πραγματοποιιςει ζνα άνοιγμα ςτθν τοπικι κοινωνία και με τθ 

ςυνεργαςία των γονζων να αποτελζςει κζντρο εξελίξεων και πολιτιςμοφ για τθν ευρφτερθ 

περιοχι του διμου. 
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Παξάξηεκα 1 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΔΙΕΕΥΝΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ 5.3 

 

1. Ρϊσ περνάσ τον ελεφκερό ςου χρόνο;     

2. Ζχεισ κάποιεσ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ;  Αν ναι,  ποιεσ;   

3. Ριςτεφεισ ότι ςτον τόπο ςου οι επιλογζσ ςου  για δραςτθριότθτεσ είναι περιοριςμζνεσ ι ςε                  

ικανοποιοφν; 

4. Αν μποροφςεσ να επιλζξεισ από πολλζσ, τι κα ικελεσ να κάνεισ; 

5. Ροιζσ  είναι οι ιδιαίτερεσ κλίςεισ ςου, τα αγαπθμζνα ςου ενδιαφζροντα; 

6. Διαβάηεισ λογοτεχνικά βιβλία; Κάκε πότε; Ρόςα βιβλία διαβάηεισ το χρόνο; 

7. Υπάρχει ςτο χωριό ςου πολιτιςτικόσ ςφλλογοσ; Τι δραςτθριότθτεσ κάνεισ; 

8. Συμμετζχεισ ςε κάποιο ςφλλογο ι ομάδα; 

9. Γίνονται ςτο χωριό ςου πολιτιςτικζσ ι άλλου είδουσ εκδθλϊςεισ; κζλεισ να ςυμμετζχεισ; 

10. Ρθγαίνετε εκδρομζσ με τθν οικογζνειά ςου;  Ρόςο ςυχνά;  Ροφ πθγαίνετε ςυνικωσ; 

11. Τι μόρφωςθ ζχουν οι γονείσ ςου; 

12. Ρόςο ςυχνά πθγαίνεισ ςτο ζκυμνο;  Στο Θράκλειο ι ςτα Χανιά; 

13. Ρθγαίνεισ κινθματογράφο ι κζατρο; Ρόςο ςυχνά; 

14. Είςαι ευχαριςτθμζνοσ/θ από τισ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ που προςφζρονται ςτο 

ςχολείο;  

15. Ζχεισ να προτείνεισ κάποιεσ άλλεσ που κα ςε ενδιζφεραν; 

16. ’Ζχετε υπολογιςτι; Υπάρχει ςφνδεςθ με το διαδίκτυο  ςτο ςπίτι ςου; 

17. Ροιεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ζχεισ επιςκεφτεί; 

18. Ρθγαίνετε οικογενειακζσ διακοπζσ ; Αν ναι ποφ; 



59 

 

 

Παξάξηεκα 2 

 

Κζματα ςυηιτθςθσ για μακθτικζσ κοινότθτεσ 

 

1.Ρόςεσ φορζσ ζχετε ςυγκαλζςει ςυνζλευςθ κατά τθν φετινι ςχολικι χρονιά ; 

 

2. Ροια κζματα ςασ  απαςχόλθςαν ςτθ ςυνζλευςθ; 

 

3. Τι λφςεισ προτείνατε να δοκοφν ςτα ηθτιματα που ςασ απαςχόλθςαν; 

 

4. Ροιεσ δράςεισ αναλάβατε για τθν επίλυςθ τουσ και τθ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ; 

 

5.Μείνατε ικανοποιθμζνοι από τθν προςπάκειά ςασ; 

 

6.Αν δεν μείνατε ικανοποιθμζνοι, ποιοσ ιταν ο βαςικόσ λόγοσ γι’αυτό; 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Ραράρτθμα 3 

  

ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΡΗΛΙΟΥ 

δ
ελ

 α
π

ά
λ
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ίγ

ν
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  1. καθόλου      2. λίγο      3. πολφ          4. πάρα πολφ    

                                        ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΑΘΘΣΩΝ ΚΑΙ ΤΛΛΟΓΟΤ ΚΑΘΘΓΘΣΩΝ ΚΑΙ ΔΝΘ ΧΟΛΕΙΟΤ 

          

  

1 Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηηο απνθάζεηο ηνπ ζρνιείνπ είλαη νπζηαζηηθή. 7% 9% 30% 34% 20% 2,5 

2 Ο Γληήο ηνπ ζρνιείνπ ζπδεηάεη πάληα κε ηνπο καζεηέο.  5% 16% 16% 27% 36% 2,71 

ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΩΝ ΜΑΘΘΣΩΝ Ε ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΕ , ΜΟΡΦΩΣΙΚΕ ΚΑΙ ΕΞΩΧΟΛΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ             

3 Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε ζπιινγηθέο εξγαζίεο θαη ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά ζε 

νκάδεο δηαθνξεηηθήο ζύλζεζεο θαη κεγέζνπο. 5% 9% 36% 39% 11% 2,41 

4 Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ απνζθνπνύλ ζηε θνηλσληθή 

πξνζθνξά(εζεινληηζκόο, δεληξνθύηεπζε) είλαη ηθαλνπνηεηηθή 5% 25% 32% 29% 9% 2,11 

5 ην ζρνιείν πξνζθέξεηαη ηθαλόο αξηζκόο πξναηξεηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. 

Δπαγγεικαηηθή Αγσγή, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Αγσγή Τγείαο, θιπ.). 5% 32% 34% 16% 13% 1,98 

6 Τπάξρεη δηάζεζε από ηνπο καζεηέο  γηα εζεινληηθή εξγαζία θαη ελεξγό ζπκκεηνρή γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ. 5% 14% 34% 27% 20% 2,41 

7 ην ζρνιείν επηδηώθεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ ησλ καζεηώλ ζε ηόπνπο 

επηζηεκνληθνύ ή πνιηηηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο.  7% 14% 32% 39% 7% 2,25 

8 ην ζρνιείν αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο γηα εζεινληηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ θαη 

ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ζρνιείνπ   (πεξηπνίεζε ζρνιηθνύ θήπνπ, πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο).  7% 30% 32% 27% 4% 1,89 
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9 Θέισ λα ζπκκεηέρσ  ζηηο εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο πνπ δηνξγαλώλεη ην ζρνιείν 5% 5% 9% 16% 64% 2,29 

ΤΠΟΣΘΡΙΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΜΑΘΘΣΕ ΜΕ ΜΑΘΘΙΑΚΑ Θ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ             

10 Σν ζρνιείν αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο 

εκπηζηνζύλεο θαη αζθάιεηαο καζεηώλ θαη γνλέσλ ζην έξγν ηνπ ζρνιείνπ. 7% 7% 36% 36% 14% 2,43 

11 Σν ζρνιείν αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε εηδηθώλ 

πεξηπηώζεσλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε δεηήκαηα ελίζρπζεο ηεο κάζεζεο θαη βειηίσζεο ησλ 

επηδόζεσλ. 7% 11% 29% 34% 20% 2,48 

12 Οη πξνζπάζεηεο ηνπ ζρνιείνπ λα πξνζθέξεη ζε όινπο ηνπο καζεηέο ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο 

είλαη απνηειεζκαηηθέο.  5% 4% 32% 46% 13% 2,57 

13 Oη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξύλνπλ θαη βνεζνύλ καζεηέο πνπ απνηπγράλνπλ γηα λα θαιύςνπλ ηα 

θελά ηνπο. 5% 13% 16% 54% 13% 2,55 

14 Αηζζάλνκαη όηη ην πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ θάλεη ό,ηη κπνξεί γηα λα κε βνεζήζεη ζηα 

καζήκαηα  7% 11% 32% 39% 11% 2,36 

ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΜΕ ΚΟΠΟ ΣΘΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΣΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ 

ΜΑΘΘΣΩΝ             

15 Σν ζρνιείν αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο κε ζθνπό ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ, 

ζηάζεσλ θαη αμηώλ, ώζηε νη καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ σο ππεύζπλνη θαη ελεξγνί πνιίηεο ζε 

κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. 5% 7% 34% 52% 2% 2,38 

16 Σν ζρνιείν αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο κε ζθνπό ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηώλ. 5% 7% 32% 46% 9% 2,46 

17 Σν ζρνιείν αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο κε ζθνπό ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαρσξηζκώλ θαη ηνπ απνθιεηζκνύ θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο αιιειεγγύεο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ καζεηώλ.  5% 7% 27% 43% 18% 2,61 

18 Oη καζεηέο ζπκπεξηθέξνληαη ππεύζπλα ζην ζρνιείν.  7% 9% 55% 18% 11% 2,16 
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Ραράρτθμα 4 

 

 

ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ-ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΡΗΛΙΟΥ 

 1. καθόλου      2. λίγο      3. πολφ          4. πάρα πολφ          

 

ΔΞΩΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΔΙ ΠΟΤ ΠΡΟΩΘΟΤΝ ΚΑΙ ΔΝΙΥΤΟΤΝ ΣΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ 

ΜΑΘΗΣΩΝ 

Mέζνο 

όξνο 

1 

Οη πξνγξακκαηηζκέλεο  δξαζηεξηόηεηεο(εθδξνκέο-ενξηέο) ηνπ ζρνιείνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηξόπν ηθαλνπνηεηηθό.; 3,41 

2 

Σν ζρνιείν ζα ζέιαηε λα  αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα εζεινληηθή 

δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ζρνιείνπ   (πεξηπνίεζε 

ζρνιηθνύ θήπνπ, πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο).;  3,41 

3 

Σν ζρνιείν αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο κε ζθνπό ηελ θαιιηέξγεηα 

δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ θαη αμηώλ, ώζηε νη καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ σο ππεύζπλνη 

θαη ελεξγνί πνιίηεο ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία.; 2,77 

4 

Σν ζρνιείν αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο κε ζθνπό ηελ ελδπλάκσζε 

ηεο  αιιειεγγύεο  θαη ηε ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ καζεηώλ. ; 2,86 

 

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΗΝ 

ΔΝΙΥΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΔ  

5 

Σν ζρνιείν θάλεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα κε ζηεξίμεη ζηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ παηδηνύ κνπ.; 3,09 

6 

Oη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξύλνπλ θαη βνεζνύλ καζεηέο πνπ απνηπγράλνπλ  λα 

θαιύςνπλ ηα θελά ηνπο; 2,64 

7 

Σν ζρνιείν αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε εηδηθώλ 

πεξηπηώζεσλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε ελίζρπζε ηεο κάζεζεο θαη βειηίσζεο ησλ 

επηδόζεσλ; 2,59 
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Παξάξηεκα 5 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑ ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΩΝ 

ΡΑΑΣΤΑΤΛΚΟΛ ΡΛΝΑΚΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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Β5. 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΟΣΤΛΙΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

 

«Επίδοση και Πρόοδος των Μαθητών» 

«Ενισχυτικές, Υποστηρικτικές και Αντισταθμιστικές Παρεμβάσεις» 
 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών» 

 

 

Θ Ζκθεςη υςτηματικήσ Διερεφνηςησ Επιλεγμζνων Σομζων του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςυντάχθηκε 

κατά το ςχολικό ζτοσ 2010-11 από το Γυμνάςιο Σςοτυλίου Δυτικήσ Μακεδονίασ. Περιλαμβάνονται 

ςτοιχεία που αφοροφν τη διερεφνηςη των δεικτών «Επίδοςη και Πρόοδοσ των Μαθητών» και 

«Ενιςχυτικζσ, Τποςτηρικτικζσ και Αντιςταθμιςτικζσ Παρεμβάςεισ». Θ Ζκθεςη περιλαμβάνει επίςησ 

Παράρτημα με τα εργαλεία που χρηςιμοποιήθηκαν, όπωσ: Φόρμα καταγραφήσ ποςοτικών 

ςτοιχείων από το αρχείο του ςχολείου, Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών, μαθητών και γονζων. 
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Ζκκεςθ Συςτθματικισ Διερεφνθςθσ Επιλεγμζνων Τομζων του 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου τθσ Σχολικισ Μονάδασ 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΣΟΣΤΛΗΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

 

1. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ:  Δπίδοζη και Ππόοδορ ηυν Μαθηηών 

2. ΣΟΜΔΑ: ΑΣΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ  

Γείκηηρ: Δνιζσςηικέρ, ςποζηηπικηικέρ και ανηιζηαθμιζηικέρ 

παπεμβάζειρ. 

 

 

Α. Γιαδικαζίερ Αξιολόγηζηρ 

  

 

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

2010 κε Ηαλνπάξην 2011). 

-Ζ 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) Σζηιηκίγθα Βαζίιεην (ΠΔ 02), πξαθηηθνγξάθν 

4) Καξακεηόπνπιν Υξήζην (ΠΔ 04),  κέινο 

5) Σζαιή Κιενλίθε (ΠΔ 07), κέινο 

6) Υξηζηνγηάλλε Θεώλε (ΠΔ 01), κέινο 

 

Πεπιγπαθή ζςνανηήζευν 

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

δηαηύπσζε πξνηάζεσλ γηα ηνλ ηξόπν δηεξεύλεζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ επηιεγκέλσλ 
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δεηθηώλ, ηηο πηζαλέο κεζόδνπο εξγαζίαο θαη εθηίκεζεο πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ δεηθηώλ. 

-ηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 2011 ζπλήιζε ε νινκέιεηα κε ζέκα ην ιεπηνκεξή ζρεδηαζκό ηεο 

ζπζηεκαηηθήο δηεξεύλεζεο ησλ ηνκέσλ πνπ επηιέρζεθαλ. ηε ζπλεδξίαζε 

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

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

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

κεζόδνπο εξγαζίαο θαη ηε δηακόξθσζε εξσηεκαηνινγίσλ. 

-ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 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. Σα εξσηεκαηνιόγηα 

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

-ηηο 26 Ηαλνπαξίνπ 2011, ε νκάδα ζπγθεληξώζεθε γηα λα αξρίζεη ηελ επεμεξγαζία ησλ 

απνηειεζκάησλ έξεπλαο. 

-ηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 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. σέδιο Αξιολόγηζηρ 

  

 

-Ανηικείμενο ηηρ αξιολόγηζηρ απνηεινύλ νη δείθηεο πνπ αθνξνύλ ηελ επίδνζε θαη 

πξόνδν ησλ καζεηώλ  θαη ηηο εληζρπηηθέο, ππνζηεξηθηηθέο θαη αληηζηαζκηζηηθέο 

παξεκβάζεηο. 

1
ορ

 δείκηηρ: Δπίδοζη και Ππόοδορ ηυν μαθηηών. 

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

αληαπνθξίλνληαη  ζηνπο ζηόρνπο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ, θαζώο 
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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.  

-Σα 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 επυηημαηολόγια. Πην ζπγθεθξηκέλα, για ηη ζςλλογή 

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

ππόοδορ ηυν μαθηηών», έγιναν ηα παπακάηυ: 

- 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. 

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

έγηλε ζύγθξηζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ κε απηή ηεο πξνεγνύκελσλ ζρνιηθώλ 

εηώλ. πγθεθξηκέλα 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. ηελ πεξίπησζε ηεο Α ηάμεο έγηλε ζύγθξηζε κε ηνπο βαζκνύο ηνπ Α 

ηξηκήλνπ. 

- 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 
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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. 

- Σα 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. 

- Ζ 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. πκπεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηηο πξαθηηθέο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ 

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

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

επθαηξηώλ γηα αηνκηθή, θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ θαη δηακόξθσζε ππεύζπλσλ, 

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 
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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 πιιόγνπ, 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: 

- Υξεζηκνπνηήζεθαλ 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 πιιόγνπ 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 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα ή ζε δξαζηεξηόηεηεο, ηηο πξνζπάζεηεο έληαμεο ησλ 

παηδηώλ ζηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. 
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Γ. Κύπια Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ 

  

1) Πςον αφορά τον δείκτθ επίδοςθσ και προόδου των μακθτϊν 

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. 

 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. 

  Θ 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 
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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. 

 

Θ 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: 

-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 
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(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: 

- 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). 
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- 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 

άριςτοι ςτθν ςυντριπτικι πλειοψθφία.  



 75 

- 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, Κρθςκευτικά, 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 δείκτθ των ενιςχυτικϊν, υποςτθρικτικϊν και αντιςτακμιςτικϊν 

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 

ςυμπεριφορά των μακθτϊν, τθ ςυμμετοχι τουσ ςε δραςτθριότθτεσ, τισ προςπάκειεσ ζνταξισ 

τουσ ςτισ δράςεισ του ςχολείου κ.α.: 
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- Θ 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. 

- Θ 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 Λανουάριο του 

2011 ςυγκεντρϊκθκαν και ςτάλκθκαν αγακά ςτο χωριό SOS Ρλαγιαρίου Κεςςαλονίκθσ. 

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 ΔΘΡΕΚΕ 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. 
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Γ. Πποηεπαιόηηηερ για Γπάζη 

  

 

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. πδήηεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

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

ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο. 

2) πλάληεζε γνλέσλ κε ην ΚΔΓΓΤ 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) ρεδηαζκόο 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) ρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή ελόο εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο, όζν απηό είλαη 

δπλαηό, γηα ηνπο καζεηέο κε ρακειέο θαη ηδηαίηεξα ρακειέο επηδόζεηο. ηόρνο 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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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

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΄ Σάμε 

Αγόξηα Κνξίηζηα 

Άξηζηε Μέηξηα Υακειή Άξηζηε Μέηξηα Υακειή 

      

 

Β΄ Σάμε 

Αγόξηα Κνξίηζηα 

Άξηζηε Μέηξηα Υακειή Άξηζηε Μέηξηα Υακειή 

      

      

Γ΄ Σάμε 

 

Αγόξηα Κνξίηζηα 

Άξηζηε Μέηξηα Υακειή Άξηζηε Μέηξηα Υακειή 
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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. 

 

Θ 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:  

 

  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; 
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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. Κα 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 ΑΤΟΜΛΚΘ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΤΩΝ ΜΑΚΘΤΩΝ με δείκτθσ 

αξιολόγθςθσ «Ενιςχυτικζσ, Υποςτθρικτικζσ και Αντιςτακμιςτικζσ 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. 

3. Νοιϊκεισ φιλικά ςτο χϊρο του ςχολείου; 
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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. Κα 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. 

 



 84 

 

 

 

 

B6. 

 

ΜΟΤΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ 

 

«Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών» 

«Υποστήριξη της επιστημονικής- παιδαγωγικής κατάρτισης και 

εξέλιξης των  εκπαιδευτικών» 

 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών» 

 

 

 

 

H Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Τομέων του Εκπαιδευτικού 

Έργου κατά το σχολικό έτος 2010-11 από το Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης. Η 

Έκθεση περιλαμβάνει  δύο μέρη, που αφορούν αντίστοιχα τη διερεύνηση των 

δεικτών: «Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών» και «Υποστήριξη της 

επιστημονικής- παιδαγωγικής κατάρτισης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών».  
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ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΟΤΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ 

  

 

 

Έθζεζε πζηεκαηηθήο Γηεξεύλεζεο Δπηιεγκέλσλ Σνκέσλ 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο 

 

 

                   Πεδίν 4ν :   Δθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο  

                   Σνκέαο    :  Β. Πνηόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο :   4.2. Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ 

 

                                                           & 

 

                    Πεδίν 4ν :   Δθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο  

                   Σνκέαο    :   Δ. Δπηκόξθσζε ησλ  εθπαηδεπηηθώλ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο :   4.5.  Τπνζηήξημε ηεο Δπηζηεκνληθήο –   

– Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο θαη Δμέιημεο  

                                              ησλ Δθπαηδεπηηθώλ   

 

   

 

 

Παιιήλε, Ινύληνο 2011 
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ΟΟκκάάδδεεοο  εεξξγγααζζίίααοο    ααλλάά  ηηννκκέέαα  
  
  

ΠΔΓΙΟ 4ν :  ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 
 
ΣΟΜΔΑ  :  Β. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
 
Γείθηεο Αμηνιόγεζεο :  4.2. Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ 

  

 πληνληζηήο ηεο νκάδαο  : Αλησλόπνπινο Βαζίιεηνο (ΠΔ16 Μνπζηθόο)  
 Μέιε :   Αιεμηάδε Αηθαηεξίλε  (ΠΔ02 Φηιόινγνο) 
               Γηαιακόπνπινο Υαξάιακπνο (ΠΔ03 Μαζεκαηηθόο) 
               Καηζηάλεο ηπιηαλόο  (ΠΔ16 Μνπζηθόο) 
               Μάξαθα Αηθαηεξίλε  (ΠΔ02 Φηιόινγνο) 
               Μπαξακπνύηεο Βαζίιεηνο  (ΠΔ16 Μνπζηθόο) 
               Φεξεληίλνπ Αηθαηεξίλε  (ΠΔ02 Φηιόινγνο) 
               Υαξκπίιαο Ισάλλεο  (ΠΔ04 Φπζηθόο) 

  

ΠΔΓΙΟ 4ν :  ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 
ΣΟΜΔΑ  :  Δ. ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ 
Γείθηεο Αμηνιόγεζεο : 4.5.  Τπνζηήξημε ηεο Δπηζηεκνληθήο – Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο θαη 
Δμέιημεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ   
 
 
πληνλίζηξηα ηεο νκάδαο  :  Αξηζηνδήκνπ Σξννδία (ΠΔ 02 Φηιόινγνο)  
Μέιε :  Βάξζνπ Θενδώξα ( ΠΔ16 κνπζηθόο - βπδαληηλήο) 
             Γεσξγνπιή  ηπιηαλή (ΠΔ16-01 κνπζηθόο - πηάλν) 
             Δξγά Διέλε (ΠΔ02 Φηιόινγνο) 
             Καξαγησξγάθεο Αζηξηλόο (ΠΔ16-01 κνπζηθόο - θηζάξα) 
             Πηιάιεο Ηιίαο (ΠΔ16 κνπζηθόο - βπδαληηλήο) 
             θνπιαξίθνπ Γεσξγία (ΠΔ06 αγγιηθώλ) 
             ηόληαο Απόζηνινο (ΠΔ16 κνπζηθόο - πηάλν) 
             Σδαβάξα Δπηπρία  (ΠΔ07 γεξκαληθώλ) 
             Φηδεηδή Μαξία (ΠΔ32 ζεαηξνιόγνο) 
             Υαξαηζή Μαξία - Ινπιία (ΠΔ16-01 κνπζηθόο - πηάλν) 
 
 
Σειηθή επεμεξγαζία θεηκέλσλ : Αλησλόπνπινο Βαζίιεηνο (ΠΔ16) 
                                                  Τπνδ/ληήο Πεηξακαηηθνύ Μνπζηθνύ Γπκλαζίνπ Παιιήλεο 
 
                                                  Γξάκπαο Κσλ/λνο (ΠΔ16) 
                                                  Τπνδ/ληήο Πεηξακαηηθνύ Μνπζηθνύ Γπκλαζίνπ Παιιήλεο 
 
                                                   Πνιίηε Βαζηιηθή (ΠΔ16) 
                                                   Τπνδ/ληξηα Πεηξακαηηθνύ Μνπζηθνύ Γπκλαζίνπ Παιιήλεο 
 
                                                         Παπαγεσξγίνπ Κσλ/λνο (ΠΔ04) 
                                                    Γ/ληήο Πεηξακαηηθνύ Μνπζηθνύ Γπκλαζίνπ Παιιήλεο 
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Πεξηερόκελα 

 

            
  

1.  ΠΔΓΙΟ 4ν :  ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

      ΣΟΜΔΑ  :  Β. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
      Γείθηεο Αμηνιόγεζεο :  4.2. Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ 
 
      Α. Γηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο                                                                            ζει. 5 
      Β. ρέδην αμηνιόγεζεο                                                                                    ζει. 6 
      Γ. Κύξηα απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο                                                              ζει. 8 
      Γ. Πξνηεξαηόηεηεο γηα δξάζε                                                                       ζει. 10           
      Παξάξηεκα 1. Δξσηεκαηνιόγην                                                                   ζει. 11 
      Παξάξηεκα 2.  Καηαγξαθή απαληήζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ                     ζει. 18 
       Παξάξηεκα 3. ζπλνπηηθή παξνπζίαζε πνιηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ            
                                  ΠΜΓΠ  θαηά ην ζρνιηθό  έηνο 2010 - 2011                      ζει. 29 
 
 

2.  ΠΔΓΙΟ 4ν :  ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

      ΣΟΜΔΑ  :  Δ. ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ 
      Γείθηεο Αμηνιόγεζεο : 4.5.  Τπνζηήξημε ηεο Δπηζηεκνληθήο – Παηδαγσγηθήο                
                                                    Καηάξηηζεο θαη Δμέιημεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ   
 
Α.  Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο       ζει. 31                   
Β.  Πνξεία εξγαζίαο γηα ην πξώην ζθέινο ηεο δηεξεύλεζεο  
      Βήμα 1:  ύληαμε Δξσηεκαηνινγίνπ             ζει. 32    
      Βήμα 2:  Μνίξαζκα Δξσηεκαηνινγίνπ        ζει. 35     
      Βήμα 3:  Απνηειέζκαηα Δξσηεκαηνινγίνπ       ζει. 35   
Γ.  Πνξεία εξγαζίαο γηα ην δεύηεξν ζθέινο ηεο δηεξεύλεζεο           ζει. 40   
Γ.  πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο                     ζει.  41     
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ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΟΤΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ 

 

 
ΔΚΘΔΗ ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΩΝ ΣΟΜΔΩΝ  
ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

 
 

1.  ΠΔΓΙΟ 4ν : ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

 
       ΣΟΜΔΑ Β: ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
 
       ΓΔΙΚΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: 4.2. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΩΝ      
       ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 
 

Α. Γηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο 

 

      ηελ Έθζεζε Γεληθήο Δθηίκεζεο  ηεο Δηθόλαο ηνπ ρνιείνπ ε πνζνηηθή απνηύπσζε ηνπ 

δείθηε 4.2. ήηαλ πςειή (βαζκόο 3). Θεσξήζεθε όκσο ζθόπηκν ν δείθηεο απηόο λα 

δηεξεπλεζεί πεξηζζόηεξν, θαζώο δηαπηζηώζεθε όηη - παξά ην πςειό επίπεδν ηνπ δηδαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ηνπ ζρνιείνπ, ηελ εθαξκνγή ζε κεγάιν βαζκό πνηθίισλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ 

θαη ζηξαηεγηθώλ, ηε ρξήζε θαηάιιεισλ κέζσλ δηδαζθαιίαο θαη ηελ εηζαγσγή θαηλνηόκσλ 

δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ - ππάξρνπλ αθόκε κεγάια πεξηζώξηα αμηνπνίεζεο ησλ 

εθαξκνγώλ ησλ Σ.Π.Δ. ζηε δηδαζθαιία ηόζν ησλ καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο όζν θαη ησλ 

νκαδηθώλ κνπζηθώλ καζεκάησλ θαζώο θαη παξαγσγήο ζρεδίσλ καζεκάησλ θαηά ηα νπνία 

γίλεηαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ δηαθόξσλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ. ηόρνο ηεο 

δηεξεύλεζεο ηνπ δείθηε ήηαλ ε απνηύπσζε κηαο ζαθέζηεξεο εηθόλαο ησλ δηδαθηηθώλ 

πξαθηηθώλ πνπ εθαξκόδνληαη ζην ζρνιείν καο ζηα καζήκαηα απηά θαη ε αλάιεςε δξάζεσλ 

γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη πξνζαξκνγή ηνπο ζηνπο ζηόρνπο ελόο λένπ ζρνιείνπ.   

      Σελ επζύλε ηεο ζπζηεκαηηθήο δηεξεύλεζεο ηνπ Γείθηε 4.2.: Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή 

Γηδαθηηθώλ Πξαθηηθώλ αλέιαβε νκάδα εξγαζίαο, ε νπνία νξίζηεθε από ην Γηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ θαη έγηλε απνδεθηή από ην ύιινγν Γηδαζθόλησλ ηελ 27ε Ιαλνπαξίνπ 2011. 

      Ωο ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο νξίζηεθε ν θνο Αλησλόπνπινο Βαζίιεηνο (ΠΔ16 Μνπζηθόο) 

θαη κέιε ηεο νη: 

 

       Αιεμηάδε Αηθαηεξίλε  (ΠΔ02 Φηιόινγνο) 

       Γηαιακόπνπινο Υαξάιακπνο (ΠΔ03 Μαζεκαηηθόο)        

       Καηζηάλεο ηπιηαλόο  (ΠΔ16 Μνπζηθόο) 

       Μάξαθα Αηθαηεξίλε  (ΠΔ02 Φηιόινγνο) 

       Μπαξακπνύηεο Βαζίιεηνο (ΠΔ16 Μνπζηθόο) 

       Φεξεληίλνπ Αηθαηεξίλε  (ΠΔ02 Φηιόινγνο) 
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       Υαξκπίιαο Ισάλλεο  (ΠΔ04 Φπζηθόο) 

      Σελ 3ε Μαξηίνπ 2011 ε νκάδα ζπλαληήζεθε γηα πξώηε θνξά, νπόηε απνθαζίζηεθε ν 

ηξόπνο δξάζεο ηεο νκάδαο : Η ζύληαμε θαη δηαλνκή εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο δηδάζθνληεο ηα 

ππό δηεξεύλεζε καζήκαηα γεληθήο θαη κνπζηθήο παηδείαο, ε αλαδήηεζε ζρεηηθνύ πιηθνύ από 

ην βηβιίν πξαθηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ, ε θαηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

ζπγθεληξώζεθαλ, ε ζύληαμε ηεο ηειηθήο έθζεζεο. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ζπλαληήζεσλ ηεο 

νκάδαο ήηαλ νθηώ θαη νη εξγαζίεο ηεο νινθιεξώζεθαλ κέζα ζην πξώην δεθαήκεξν ηνπ 

Ινπλίνπ.  

 

Β. ρέδην Αμηνιόγεζεο 

 

πσο ήδε αλαθέξακε, ζηόρνη δηεξεύλεζεο ηνπ δείθηε «Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή 

Γηδαθηηθώλ Πξαθηηθώλ» ήηαλ νη εμήο : 

 

        α) Η απνηύπσζε θαη αμηνιόγεζε ησλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ ζηα καζήκαηα γεληθήο 

παηδείαο, ζηα νκαδηθά καζήκαηα κνπζηθήο παηδείαο θαη ζηα καζήκαηα γεληθόηεξεο 

αηζζεηηθήο παηδείαο (ζέαηξν, εηθαζηηθά), ηα νπνία δηδάζθνληαη ζην Πεηξακαηηθό Μνπζηθό 

Γπκλάζην Παιιήλεο.  Λόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηάο ηνπο δελ δηεξεπλήζεθαλ ζηελ παξνύζα θάζε 

νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζηα αηνκηθά καζήκαηα επξσπατθώλ θαη ειιεληθώλ παξαδνζηαθώλ 

κνπζηθώλ νξγάλσλ θαζώο θαη ζηα καζήκαηα ελόξγαλσλ θαη θσλεηηθώλ  ζπλόισλ 

επξσπατθήο θαη ειιεληθήο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο. 

  

       β) Η θαηαγξαθή όισλ ησλ πξνηεηλνκέλσλ από ηνπο δηδάζθνληεο δξάζεσλ κε ζηόρν ηελ 

πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δηδαζθαιίαο θαη ε θαη’ αξρήλ δηακόξθσζε ζρεδίσλ 

δξάζεσλ, νη νπνίεο κπνξνύλ άκεζα λα πινπνηεζνύλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2011 – 2012. 

 

Ωο θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ εηέζεζαλ ηα εμήο : 

 

 ν βαζκόο πξνγξακκαηηζκνύ ηεο δηδαζθαιίαο θάζε καζήκαηνο κε βάζε ην ζπλνιηθό 
δηδαθηηθό ρξόλν ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 

 

 ν βαζκόο ζπζηεκαηηθήο πξνεηνηκαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο θάζε καζήκαηνο ζε εβδνκαδηαία 
θαη εκεξήζηα βάζε 

 

 ε ζπρλόηεηα ρξήζεο δηαθόξσλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ 

 ε ζπρλόηεηα αλάζεζεο εξγαζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

 ε ζπρλόηεηα ρξήζεο ζρεδίσλ καζεκάησλ ή ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο 

 ε ρξεζηκνπνίεζε ελαιιαθηηθώλ, θαηλνηόκσλ δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ 

 ε ζπρλόηεηα ρξήζεο πξόζζεηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ θαη επνπηηθώλ κέζσλ δηδαζθαιίαο 
 

 ε ζπρλόηεηα ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηώλ κέζα ζηελ ηάμε 
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 ε ζπρλόηεηα αλάζεζεο ζηνπο καζεηέο αηνκηθώλ ή νκαδηθώλ πξσηόηππσλ εξεπλεηηθώλ 
εξγαζηώλ θαη ν βαζκόο αμηνπνίεζήο ηνπο σο ζηνηρείνπ αλαηξνθνδόηεζεο ηεο 
εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. 

 

 ν βαζκόο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα 

 ν βαζκόο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο 
επηκέξνπο νκάδσλ καζεηώλ 

 

 ε ζπρλόηεηα εθπαηδεπηηθώλ επηζθέςεσλ κε αληηθείκελν ζρεηηθό κε ηα δηδαζθόκελα 
καζήκαηα  
 

      Ωο θύξηα πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηώλ πάλσ ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ ζην Πεηξακαηηθό Μνπζηθό Γπκλάζην Παιιήλεο επειέγε έλα 

εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν δηακνξθώζεθε από ηελ νκάδα εξγαζίαο θαη δηαλεκήζεθε ζηνπο 

θαζεγεηέο ζεσξεηηθώλ, ζεηηθώλ, νκαδηθώλ κνπζηθώλ καζεκάησλ θαη καζεκάησλ 

γεληθόηεξεο αηζζεηηθήο θαιιηέξγεηαο (ζέαηξν, εηθαζηηθά) ηνπ ζρνιείνπ. πκπιεξσκαηηθά 

πξνο απηό ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία από ην βηβιίν πξαθηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ, όπνπ 

έρνπλ θαηαγξαθεί έμη ζπλνιηθά πξνγξάκκαηα (πνιηηηζηηθά θαη πεξηβαιινληηθήο αγσγήο), ηα 

νπνία πινπνηήζεθαλ από θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2010 – 2011. 

      ην Πεηξακαηηθό Μνπζηθό Γπκλάζην Παιιήλεο εδίδαμε θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2010 – 2011 

ην εμήο εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό :  

 

Α. ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα γεληθήο παηδείαο (ζξεζθεπηηθά, αξραία ειιεληθά, λέα 

ειιεληθά, ηζηνξία, αγγιηθά, γαιιηθά, γεξκαληθά) :  

           -    1  ζενιόγνο (ΠΔ01),  

           -  11 θηιόινγνη (ΠΔ02),  

           -    4 αγγιηθώλ (ΠΔ06),  

           -    2 γαιιηθώλ (ΠΔ05),  

           -    1 γεξκαληθώλ (ΠΔ07) 

ύλνιν : 19 θαζεγεηέο 

 

Β. ηα ζεηηθά καζήκαηα γεληθήο παηδείαο (καζεκαηηθά, θπζηθή, ρεκεία, βηνινγία, 

γεσγξαθία, κνπζηθή ηερλνινγία) :  

         -    4 καζεκαηηθνί (ΠΔ03),  

         -    3 θπζηθνί (ΠΔ04)   

         -    1 κνπζηθήο ηερλνινγίαο (ΠΔ17)  

ύλνιν : 8 θαζεγεηέο 

 

Γ. ηα νκαδηθά καζήκαηα κνπζηθήο παηδείαο (ζεσξία & πξάμε ηεο επξσπατθήο κνπζηθήο, 

ρνξσδία, ηζηνξία ηεο κνπζηθήο, ζεσξία & πξάμε ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο) 

       -   5 κνπζηθνί (ΠΔ16) γηα ηα καζήκαηα :  ζεσξία & πξάμε ηεο επξσπατθήο κνπζηθήο, 

ρνξσδία, ηζηνξία ηεο κνπζηθήο 
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       -   5 κνπζηθνί (ΠΔ16) γηα ην κάζεκα : ζεσξία & πξάμε ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο 

κνπζηθήο 

ύλνιν : 10 θαζεγεηέο 

 

Γ.  ηα καζήκαηα γεληθόηεξεο αηζζεηηθήο θαιιηέξγεηαο (ζέαηξν, εηθαζηηθά) 

          -   1 εηθαζηηθώλ (ΠΔ08)  

          -   1 ζεάηξνπ (ΠΔ32)      

ύλνιν : 2 θαζεγεηέο 

 

      ηνπο 39 απηνύο θαζεγεηέο επηδόζεθαλ ηα εξσηεκαηνιόγηα. πλνιηθά επεζηξάθεζαλ 

ζπκπιεξσκέλα 28 εξσηεκαηνιόγηα, 15 από θαζεγεηέο ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ, 7 από 

θαζεγεηέο ζεηηθώλ καζεκάησλ θαη 6 από θαζεγεηέο νκαδηθώλ κνπζηθώλ καζεκάησλ.  

            

      ην παξάξηεκα 1 επηζπλάπηνπκε απηνύζην ην εξσηεκαηνιόγην θαη ζην παξάξηεκα 2 ηελ 

θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ θαη δηαθόξσλ παξαηεξήζεσλ ησλ δηδαζθόλησλ πάλσ ζηηο 

εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

      ην παξάξηεκα 3 παξνπζηάδνπκε ζπλνπηηθά δηάθνξα πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

αλαπηύρζεθαλ ζην ζρνιείν καο θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2010 – 2011. Οη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

αληιήζεθαλ ελ κέξεη από ην βηβιίν πξαθηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ. 

  

Γ.  Κύξηα Απνηειέζκαηα Αμηνιόγεζεο 

 

        Ο ζρεδηαζκόο θαη πξνγξακκαηηζκόο ηεο δηδαζθαιίαο κε βάζε ηνλ ζπλνιηθό 

δηδαθηηθό ρξόλν ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο αμηνινγείηαη ζε όια ηα καζήκαηα σο θαιόο ή πνιύ 

θαιόο. Δπηζεκαίλεηαη όκσο ε απώιεηα δηδαθηηθώλ σξώλ, θπξίσο  ιόγσ ησλ πνιιώλ θαη 

πνηθίισλ ζρνιηθώλ εθδειώζεσλ. Σνλίδεηαη επίζεο  ε αλάγθε ζπρλόηεξσλ ζπλαληήζεσλ ησλ 

θαζεγεηώλ νκνεηδώλ καζεκάησλ αιιά θαη  νξηδόληηαο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ δηδαζθόλησλ 

όισλ ησλ εηδηθνηήησλ γηα ηνλ θαιύηεξν πξνγξακκαηηζκό ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ αλάπηπμε 

θαηλνηόκσλ δηδαθηηθώλ δξάζεσλ. Δπηπιένλ πξόβιεκα ζηα νκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα 

απνηειεί ε έιιεηςε εηδηθώλ δηδαθηηθώλ βηβιίσλ.    

          Η ζπζηεκαηηθή πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ζε εκεξήζηα θαη 

εβδνκαδηαία βάζε αμηνινγείηαη σο θαιή ή πνιύ θαιή. Γηαηππώλνληαη ελδηαθέξνπζεο 

παξαηεξήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο ζηα θηινινγηθά καζήκαηα.  

          ηα ζεσξεηηθά θαη ζεηηθά καζήκαηα σο πιένλ ζπλήζεηο δηδαθηηθέο κέζνδνη 

εκθαλίδνληαη θαηά ζεηξά ζπρλόηεηαο ε ησλ εξσηαπνθξίζεσλ, ε δηεξεπλεηηθή θαη ε 

νκαδνζπλεξγαηηθή. Ληγόηεξν ζπλήζεηο εκθαλίδνληαη νη κέζνδνη ηεο δηάιεμεο θαη ηεο 

γλσζηηθήο ζύγθξνπζεο. Σνλίδεηαη όηη νη κέζνδνη πξνζαξκόδνληαη αλάινγα κε ην κάζεκα θαη 

ην δπλακηθό ησλ καζεηώλ.  
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          ηα νκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα πιένλ ζπλήζεηο κέζνδνη είλαη ε ησλ εξσηαπνθξίζεσλ, 

ηεο δηάιεμεο, ε δηεξεπλεηηθή θαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή, ελώ ε κέζνδνο ηεο γλσζηηθήο 

ζύγθξνπζεο ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζηαζηαθά ή ζπάληα.  

          Η ζπρλόηεηα αλάζεζεο θαη νινθιήξσζεο εξγαζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα απμεκέλε ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα, ιηγόηεξν ζπρλή ζηα 

ζεηηθά θαη ηα νκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα.  

          Η ρξεζηκνπνίεζε ζρεδίσλ καζεκάησλ είηε ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο εκθαλίδεηαη 

ηδηαίηεξα απμεκέλε ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη ιηγόηεξν ζπλήζεο ζηα ζεηηθά θαη νκαδηθά 

κνπζηθά καζήκαηα. 

      Πνιύ ζπρλή εκθαλίδεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ελαιιαθηηθώλ, θαηλνηόκσλ δηδαθηηθώλ 

πξνζεγγίζεσλ, ηδηαίηεξα ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα γεληθήο παηδείαο, γεγνλόο ην νπνίν 

εμεγείηαη αθ‟ ελόο κελ από ηα απμεκέλα πξνζόληα κεγάινπ αξηζκνύ δηδαζθόλησλ καζήκαηα 

γεληθήο παηδείαο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε κνπζηθή θαη ηηο ηέρλεο γεληθόηεξα,  αθ‟ εηέξνπ δε 

από ηελ επρέξεηα ζπλεξγαζηώλ κε κεγάιε πνηθηιία κνπζηθώλ θαη άιισλ θαιιηηερληθώλ 

ζπλόισλ από καζεηέο θαη δηδάζθνληεο (είηε γεληθήο παηδείαο είηε κνπζηθνύο), ηα νπνία 

ελεξγνπνηνύληαη ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Αο ζεκεησζεί εδώ όηη όινη νη καζεηέο  ηνπ ζρνιείνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξα κνπζηθά ζύλνια (3 δηδαθηηθέο ώξεο ηελ εβδνκάδα).         

     Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε πξόζζεηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ θαη επνπηηθώλ κέζσλ 

δηδαζθαιίαο : ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα πνιύ ζπρλή εκθαλίδεηαη ε ρξήζε ζεκεηώζεσλ, 

άξζξσλ θαη απνζπαζκάησλ από βηβιία, ζπρλή ε ρξήζε CD, CD-ROM θαη DVD, ιηγόηεξν 

ζπρλή ε ρξήζε βηβιίσλ από ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ, ε ρξήζε βηληενπξνβνιέα, ραξηώλ, 

θύιισλ εξγαζίαο θαη Η/Τ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ύπαξμε εηδηθά εμνπιηζκέλσλ αηζνπζώλ γηα ηα 

θηινινγηθά καζήκαηα ζα δηεπθόιπλε πνιύ ηε ρξήζε επνπηηθώλ κέζσλ θαη λέσλ ηερλνινγηώλ 

ζηε δηδαζθαιία απηώλ ησλ καζεκάησλ. 

      ηα ζεηηθά καζήκαηα πνιύ ζπρλή εκθαλίδεηαη ε ρξήζε ζεκεηώζεσλ θαη νξγάλσλ 

εξγαζηεξίνπ, ιηγόηεξν ζπρλή ε ρξήζε βηληενπξνβνιέα, ραξηώλ, CD, CD-ROM θαη DVD. 

      ηα νκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα πνιύ ζπρλή εκθαλίδεηαη ε ρξήζε ζεκεηώζεσλ, CD, CD-

ROM θαη DVD, ιίγν ζπρλή ε ρξήζε άξζξσλ, ραξηώλ θαη βηβιίσλ από ηε βηβιηνζήθε. 

Απηνλόεηε ζεσξείηαη ε ρξήζε ηνπ πηάλνπ ή άιισλ κνπζηθώλ νξγάλσλ ζε όια ηα νκαδηθά 

κνπζηθά καζήκαηα. Καη εδώ επηζεκαίλεηαη ε έιιεηςε εηδηθά εμνπιηζκέλεο αίζνπζαο 

κνπζηθήο.  

      ινη ζρεδόλ νη θαζεγεηέο ησλ ζεσξεηηθώλ, ζεηηθώλ θαη νκαδηθώλ κνπζηθώλ καζεκάησλ 

έρνπλ γλώζεηο ρξήζεο ππνινγηζηή ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ βαζηθώλ γλώζεσλ ρξήζεο 

θεηκελνγξάθνπ θαη δηαδηθηύνπ, ελώ πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο δηαζέηνπλ θαη 

πηζηνπνίεζε Α΄ ή Β΄ Δπηπέδνπ.       

      ζνλ αθνξά ηηο ρξήζεηο λέσλ ηερλνινγηώλ (ΣΠΔ) ζηελ ηάμε : ηα ζεσξεηηθά 

καζήκαηα ζπρλέο εκθαλίδνληαη νη ειεθηξνληθέο παξνπζηάζεηο, ε εθαξκνγή εηδηθώλ 

πξνγξακκάησλ θαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, ιηγόηεξν ζπρλέο ζηα ζεηηθά καζήκαηα θαη ηα 

νκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα, όπνπ θαη δελ θξίλνληαη ηδηαίηεξα απαξαίηεηεο.    

            Η ζπρλόηεηα αλάζεζεο αηνκηθώλ ή νκαδηθώλ πξσηόηππσλ εξεπλεηηθώλ 

εξγαζηώλ εκθαλίδεηαη απμεκέλε ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα ζε ζρέζε κε ηα ζεηηθά θαη ηα 

νκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα. Ο βαζκόο αμηνπνίεζεο απηώλ ησλ εξγαζηώλ θξίλεηαη θαιόο θαη 
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ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο καζεκάησλ. Δπηζεκαίλεηαη ε αλεπάξθεηα ηεο κνπζηθήο βηβιηνζήθεο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ε αδπλακία ησλ καζεηώλ γηα πξαγκαηηθά πξσηόηππεο εξγαζίεο ζε κνπζηθά 

ζέκαηα.    

      Ο βαζκόο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο καζεκάησλ εκθαλίδεηαη 

πνιύ θαιόο, παξά ηηο θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ εμαξηώληαη από ην δπλακηθό θάζε 

ηκήκαηνο. ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα επηζεκαίλεηαη όηη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο απμάλεη 

ην βαζκό ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ.  

      Ο βαζκόο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη 

ηδηαηηεξόηεηεο επηκέξνπο νκάδσλ καζεηώλ εκθαλίδεηαη απμεκέλνο ζηα ζεσξεηηθά θαη 

νκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα ζε ζρέζε κε ηα ζεηηθά, παξόηη ε δηαθνξνπνίεζε δελ είλαη εύθνιε 

αθόκε θαη ζην κάζεκα ηεο αγγιηθήο γιώζζαο όπνπ ιεηηνπξγεί ζύζηεκα επηπέδσλ. Ιδηαίηεξα 

ζηα καζεκαηηθά ε πίεζε νινθιήξσζεο ηεο δηδαθηέαο ύιεο αθήλεη πνιύ κηθξά πεξηζώξηα 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο. 

      Οη πεξηζζόηεξεο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ από δηδάζθνληεο 

ζεσξεηηθώλ θαη νκαδηθώλ κνπζηθώλ καζεκάησλ. Παξά ηελ πνηθηιία απηώλ ησλ επηζθέςεσλ, 

νη θαζεγεηέο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηνλ αξηζκό ηνπο, γεγνλόο επεμήγεην θαζώο ην 

κεγάιν δηδαθηηθό σξάξην ηνπ ζρνιείνπ θαη νη πνιπάξηζκεο κνπζηθέο θαη άιιεο θαιιηηερληθέο 

εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ δελ αθήλνπλ κεγάια πεξηζώξηα ρξόλνπ γη‟ απηέο. Ωο εθπαηδεπηηθέο 

επηζθέςεηο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ θαη νη ζπλαπιίεο μέλσλ κνπζηθώλ ζρνιείσλ από ρώξεο 

ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Ακεξηθήο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε ρξόλν ζηνλ ρώξν ηνπ 

ζρνιείνπ.  
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Γ. Πξνηεξαηόηεηεο γηα Γξάζε 

       Οη θαζεγεηέο ησλ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ πξνηείλνπλ σο δξάζεηο αλαβάζκηζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπο: 

 ηελ δηακόξθσζε θαη ηνλ πιήξε εμνπιηζκό θάπνησλ αηζνπζώλ κε δηαδξαζηηθνύο 
πίλαθεο, βηληενπξνβνιείο εηδηθά γηα ηα καζήκαηά ηνπο 

 ηελ πεξαηηέξσ νξγάλσζε δηαζεκαηηθώλ καζεκάησλ θαη εθδειώζεσλ 

 ηελ ελίζρπζε ηεο δηαζύλδεζεο ησλ καζεκάησλ ηνπο κε ηα κνπζηθά καζήκαηα. 
   

Οη δηδάζθνληεο ησλ ζεηηθώλ καζεκάησλ πξνηείλνπλ: 

 ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη εκπινπηηζκό ηνπ εξγαζηεξίνπ θπζηθήο – ρεκείαο ηνπ 
ζρνιείνπ  

   

Οη δηδάζθνληεο ηα νκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα επηζεκαίλνπλ: 

 ηελ αλάγθε έθδνζεο δηδαθηηθώλ ζεκεηώζεσλ ζηα καζήκαηα ηεο επξσπατθήο θαη 
ειιεληθήο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο ζεσξίαο & πξάμεο  

 ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηα καζήκαηά ηνπο 
 

      Λακβάλνληαο ππ‟ όςηλ απηέο ηηο πξνηάζεηο δξάζεσλ αλαβάζκηζεο ηεο δηδαζθαιίαο ε 

νκάδα απηναμηνιόγεζεο πξνηείλεη ηηο αθόινπζεο δξάζεηο νη νπνίεο κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ 

θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2011- 2012 

 

1. Καζώο ε ελδνζρνιηθή επηκόξθσζε ησλ δηδαζθόλησλ ζηηο ΣΠΔ ζεσξείηαη αλαγθαία θαη 

δεδνκέλνπ όηη ην ζρνιείν καο απέθηεζε ηνλ Μάην ηνπ 2011 ηέζζεξηο δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο 

κε ηνπο νπνίνπο εμνπιίζηεθαλ αληίζηνηρεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, πξνηείλεηαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηαρύξξπζκσλ ελδνζρνιηθώλ ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο δηδάζθνληεο θαη 

ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο κεηά  ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο :  Από  1ε έσο 

10ε επηεκβξίνπ γηα ηνπο θαζεγεηέο θαη από 15 έσο 30ή επηεκβξίνπ γηα ηνπο καζεηέο. Οη 

δηδάζθνληεο πνπ έρνπλ ήδε πηζηνπνίεζε γλώζεσλ Α ή  Β επηπέδνπ κπνξνύλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο πνιιαπιαζηαζηέο. 

2.  Καζώο δηαπηζηώζεθε ε αλάγθε πεξαηηέξσ νξγάλσζεο δηαζεκαηηθώλ καζεκάησλ θαη ε 

δηαζύλδεζή ηνπο κε κνπζηθά καζήκαηα πξνηείλεηαη λα νξγαλσζνύλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο ζπλαληήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ δηδαζθόλησλ κε ζηόρν ηελ 

επηινγή ζεκάησλ ζπλεξγαζίαο θαη ηνλ θαιύηεξν πξνγξακκαηηζκό ελδερόκελσλ 

θαηλνηόκσλ δξάζεσλ. πσο ήδε επηζεκάλζεθε,  πνιιέο κνπζηθέο θαη άιιεο θαιιηηερληθέο 

εθδειώζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο 

δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

3. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε πεξηζζόηεξσλ ηαθηηθώλ ζπλαληήζεσλ 

νκάδσλ θαζεγεηώλ νκνεηδώλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ 

έηνπο γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ πάλσ ζε δηάθνξα παηδαγσγηθά ζέκαηα, θαζώο 

νη ηαθηηθέο παηδαγσγηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιόγνπ ησλ Καζεγεηώλ δελ επαξθνύλ.   
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Παξάξηεκα 1. 

 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΟΤΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ 

Υ. ΔΣΟ 2010 – 2011 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΩΝ ΣΟΜΔΩΝ  

ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

 

ΠΔΓΙΟ 4 : ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

ΣΟΜΔΑ Β :  ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΓΔΙΚΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ : 4.2. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ  

 

 

 ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ  

 

      Σηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηναμηνιόγεζεο ζην νπνίν κεηέρεη ην ζρνιείν καο ην 

παξόλ εξσηεκαηνιόγην έρεη σο ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ησλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ ζηα 

καζήκαηα γεληθήο παηδείαο, ζηα νκαδηθά καζήκαηα κνπζηθήο παηδείαο θαη ζηα καζήκαηα 

γεληθόηεξεο αηζζεηηθήο παηδείαο (ζέαηξν, εηθαζηηθά) ηα νπνία δηδάζθνληαη ζην Πεηξακαηηθό 

Μνπζηθό Γπκλάζην Παιιήλεο. Οη απαληήζεηο ζηα ζέκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κπνξνύλ λα 

πξνζθέξνπλ κηα ζαθέζηεξε εηθόλα ηνπ γεληθνύ επηπέδνπ δηδαζθαιίαο απηώλ ησλ καζεκάησλ 

ζην ζρνιείν καο θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε δξάζεσλ κε ζηόρν ηελ πεξαηηέξσ 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δηδαζθαιίαο ηνπο.   

 
3. Να αμηνινγήζεηε ηε ζπζηεκαηηθή πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο ζαο ζε εβδνκαδηαία 
θαη εκεξήζηα βάζε θαζνξίδνληαο ζαθείο θάζε θνξά δηδαθηηθνύο / καζεζηαθνύο ζηόρνπο θαη 
ηνπο ηξόπνπο επίηεπμήο ηνπο (ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο, κέζα δηδαζθαιίαο, δξαζηεξηόηεηεο 
ησλ καζεηώλ, κέζνδνη αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ).  

 

     Αδύλακε          Μέηξηα              Καιή             Πνιύ θαιή 

              
 
Παξαηεξήζεηο : -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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6.  α. Υξεζηκνπνηείηε ζρέδηα καζεκάησλ ή ζελάξηα δηδαζθαιίαο ζηα καζήκαηά ζαο;   

 
   Ναη                ρη 

 
    β.  Δάλ λαη, ζα ζέιαηε λα πεξηγξάςεηε ζπλνπηηθά θάπνηα από απηά ηα ζελάξηα; 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7.  α. Υξεζηκνπνηείηε ελαιιαθηηθέο, θαηλνηόκεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα καζήκαηά 
ζαο  (δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζπλεξγαζία κε δηάθνξα κνπζηθά ζύλνια ηνπ ζρνιείνπ 
θ.ά.);  

 

   Ναη             ρη 

 
     β. Αλ λαη, ζα ζέιαηε λα πεξηγξάςεηε ζπλνπηηθά θάπνηεο από απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο; 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

8.  Να αλαθέξεηε ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο πξόζζεηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ θαη    επνπηηθώλ 
κέζσλ  δηδαζθαιίαο ζηα καζήκαηά ζαο.   
 
                                                                     πάληα  Πεξηζηαζηαθή  πρλή  Πνιύ ζπρλή           

 

εκεηώζεηο (δηθέο ζαο ή άιιεο)                    

 

Άξζξα, απνζπάζκαηα βηβιίσλ                    

   

  Βηβιία από ηε δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε                    

  ηνπ ζρνιείνπ 
 

  CD, CD-ROM, DVD                      

 

  Γηάθνξνη ράξηεο                      

  

  ξγαλα εξγαζηεξίνπ                       

 

  Βηληενπξνβνιέαο                      

 
   Άιια (αλαθέξαηε πνηά) 
                 

Παξαηεξήζεηο : -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
11. α. Να αλαθέξεηε ηε ζπρλόηεηα αλάζεζεο ζηνπο καζεηέο ζαο αηνκηθώλ ή νκαδηθώλ 
πξσηόηππσλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο.  
                 

   πάληα        Πεξηζηαζηαθή          πρλή           Πνιύ ζπρλή           

 
           β.   Να αλαθέξεηε ην βαζκό αμηνπνίεζεο απηώλ ησλ πξσηόηππσλ εξεπλεηηθώλ 
εξγαζηώλ  σο ζηνηρείνπ αλαηξνθνδόηεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζαο πξάμεο (παξνπζίαζε, 
ζπδήηεζε ζηελ ηάμε θ.ά.)  

            

  Αδύλακνο              Μέηξηνο           Καιόο        Πνιύ θαιόο 

              
Παξαηεξήζεηο : -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
14. ε πνηα από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο αλήθνπλ ηα καζήκαηα ηα νπνία δηδάζθεηε; 

   
15. Θεσξεηηθά καζήκαηα (αξραία ειιεληθά, λέα ειιεληθά, ηζηνξία,  

          πνιηηηθή & θνηλσληθή αγσγή, ζξεζθεπηηθά, αγγιηθά, γαιιηθά, γεξκαληθά) 
 

    Θεηηθά καζήκαηα (καζεκαηηθά, θπζηθή, ρεκεία, βηνινγία, γεσγξαθία,  

          κνπζηθή ηερλνινγία) 

   Μνπζηθά (νκαδηθά) καζήκαηα (ζεσξία & πξάμε ηεο επξσπατθήο 

       κνπζηθήο, ρνξσδία, ηζηνξία ηεο κνπζηθήο, ζεσξία & πξάμε ηεο ειιεληθήο 
       παξαδνζηαθήο κνπζηθήο) 
    

Μαζήκαηα γεληθόηεξεο αηζζεηηθήο παηδείαο (ζέαηξν, εηθαζηηθά) 
                     

16. Να αμηνινγήζεηε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ζαο όζνλ αθνξά ζηε δηδαζθαιία ηεο ύιεο 
θάζε καζήκαηόο ζαο κε βάζε ηνλ ζπλνιηθό δηδαθηηθό ρξόλν ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, 
ώζηε λα πινπνηνύληαη νη ζηόρνη θαη ην πεξηερόκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ. 

 

     Αδύλακνο            Μέηξηνο                 Καιόο               Πνιύ θαιόο 

              
Παξαηεξήζεηο : -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
17. Να αλαθέξεηε ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ησλ αθόινπζσλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο ζηα 

καζήκαηά ζαο. (Δλδερνκέλσο ρξεζηκνπνηείηε ζπλδπαζκό κεζόδσλ ζε κηα δηδαθηηθή 
ώξα). 

                                            
                                                                 πάληα    Πεξηζηαζηαθή   πρλή   Πνιύ ζπρλή           

 

Γηάιεμε                               

Δξσηναπνθξίζεηο                               

Γηεξεπλεηηθή (δηαηζζεηηθή, εκπεηξηθή                              
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πξνζέγγηζε) 

Γλσζηηθή ζύγθξνπζε                               

Οκαδνζπλεξγαηηθή                               

 
Παξαηεξήζεηο : -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18. Να αλαθέξεηε ηε ζπρλόηεηα αλάζεζεο εξγαζηώλ ηηο νπνίεο νη καζεηέο ζαο 

νινθιεξώλνπλ ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο (αζθήζεηο, θύιια 
εξγαζίαο θ.ά.) 

                                            

    πάληα             Πεξηζηαζηαθή          πρλή                 Πνιύ ζπρλή           

 
 

Παξαηεξήζεηο : ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

19. Να αλαθέξεηε ηηο γλώζεηο ρξήζεο ππνινγηζηή ηηο νπνίεο δηαζέηεηε. 
 

20. Κακία γλώζε 
 

21. Βαζηθή γλώζε θεηκελνγξάθνπ θαη δηαδηθηύνπ 
 

22. Πηζηνπνίεζε Α επηπέδνπ 
 

  Πηζηνπνίεζε Β επηπέδνπ         

 
23. Να αλαθέξεηε ηηο ρξήζεηο λέσλ ηερλνινγηώλ (ΣΠΔ) ηηο νπνίεο εθαξκόδεηε ζηελ 

ηάμε.  
 

24. Ηιεθηξνληθέο παξνπζηάζεηο (π.ρ. Powerpoint θ.ά.) 
 

25. Δηδηθά πξνγξάκκαηα 
 

26. Γηαδίθηπν 
 

Παξαηεξήζεηο : -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
27. Να αμηνινγήζεηε ην βαζκό ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηα καζήκαηά ζαο. 
               

  Αδύλακνο              Μέηξηνο           Καιόο        Πνιύ θαιόο 

              
Παξαηεξήζεηο : -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
28. Να αμηνινγήζεηε ην βαζκό δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ζαο αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο επηκέξνπο νκάδσλ καζεηώλ. 
                

  Αδύλακνο              Μέηξηνο           Καιόο        Πνιύ θαιόο              

 
Παξαηεξήζεηο : -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- α. Κάλεηε 
εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζρεηηθέο κε ηα καζήκαηά ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ 
έηνπο;  

                                Ναη               ρη 

 
        β. Αλ λαη, είζηε ηθαλνπνηεκέλνο από ηνλ αξηζκό απηώλ ησλ επηζθέςεσλ; 
 

                                Ναη               ρη 

 
   γ. Αλ ζέιεηε, λα αλαθέξεηε  
       1) ηηο πην ελδηαθέξνπζεο από ηηο επηζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε: 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
            2) επηζθέςεηο πνπ ζεσξείηε όηη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο   
2011 – 2012 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

29. Να πξνηείλεηε ελδερόκελεο δξάζεηο αλαβάζκηζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ 
ζαο θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2011 – 2012.     

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      
                   Με ηηκή, 
 
                                                                                  Η νκάδα εξγαζίαο 
 

Αλησλόπνπινο Βαζίιεηνο 
Αιεμηάδε Αηθαηεξίλε 

Γηαιακόπνπινο Υαξάιακπνο 
Καηζηάλεο ηπιηαλόο 

Μάξαθα Αηθαηεξίλε 
Μπαξακπνύηεο Βαζίιεηνο 

Φεξεληίλνπ Αηθαηεξίλε 
Υαξκπίιαο Ισάλλεο 
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Παξάξηεκα 2. 
 

 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΣΗΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΩΝ  

 

ΠΆΝΩ ΣΙ ΔΡΩΣΗΔΙ ΣΟΤ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

 

 

Δξώηεζε 2: Αμηνιόγεζε εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ δηδαζθαιίαο 

Θεσξεηηθά καζήκαηα: 5 Πνιύ θαιόο, 8 Καιόο, 2 Μέηξηνο 

Παξαηεξήζεηο : Απώιεηα σξώλ, θπξίσο ιόγσ εθδειώζεσλ, θαη πίεζε ρξόλνπ γηα θάιπςε 

ηεο ύιεο. Αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζηα κέζα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. 

Πξέπεη λα γίλνληαη ηαθηηθά ζπλαληήζεηο ησλ θαζεγεηώλ γηα πξνγξακκαηηζκό. Αμηνιόγεζε 

ησλ δεδνκέλσλ πξνεγνπκέλσλ ζρνιηθώλ εηώλ γηα ηελ πνξεία ηεο ύιεο κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζε απνηειεζκαηηθόηεξν πξνγξακκαηηζκό. 

Θεηηθά Μαζήκαηα: 4 Πνιύ θαιόο, 3 Καιόο 

Παξαηεξήζεηο : Απώιεηα σξώλ ζε κνλόσξα καζήκαηα. 

Οκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα: 2 Πνιύ θαιόο, 2 θαιόο, 2 Μέηξηνο 

Παξαηεξήζεηο : Υάλνληαη ώξεο ιόγσ εθδειώζεσλ. Έιιεηςε δηδαθηηθώλ βηβιίσλ. 

Πξέπεη λα ζπλαληηνύληαη νη θαζεγεηέο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζηνπο δύν κήλεο γηα θνηλό 

πξνγξακκαηηζκό. Υξεηάδνληαη ζπλερείο επαλαιήςεηο γηα εκπέδσζε ηεο ύιεο. 

      Ο ζρεδηαζκόο θαη πξνγξακκαηηζκόο ηεο δηδαζθαιίαο κε βάζε ηνλ ζπλνιηθό δηδαθηηθό 

ρξόλν ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο αμηνινγείηαη σο θαιόο ή πνιύ θαιόο. Δπηζεκαίλεηαη όκσο ε 

απώιεηα δηδαθηηθώλ σξώλ, θπξίσο  ιόγσ ησλ πνιιώλ θαη πνηθίισλ ζρνιηθώλ εθδειώζεσλ 

θαζώο θαη ε αλάγθε ζπρλόηεξσλ ζπλαληήζεσλ ησλ θαζεγεηώλ νκνεηδώλ καζεκάησλ γηα ηνλ 

θαιύηεξν πξνγξακκαηηζκό ηεο δηδαζθαιίαο. Δηδηθά όζνλ αθνξά ηα νκαδηθά κνπζηθά 

καζήκαηα πξόβιεκα απνηειεί θαη ε έιιεηςε εηδηθώλ δηδαθηηθώλ βηβιίσλ.    

 

Δξώηεζε 3: Αμηνιόγεζε ζπζηεκαηηθήο πξνεηνηκαζίαο δηδαζθαιίαο  

                        ζε  εβδνκαδηαία θαη εκεξήζηα βάζε 

 

Θεσξεηηθά καζήκαηα: 7 Πνιύ θαιή, 8 Καιή 
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Παξαηεξήζεηο : ην κάζεκα ησλ γεξκαληθώλ αδπλακία νινθιήξσζεο ηεο ελόηεηαο ζε κηα 

δηδαθηηθή ώξα θαη πξόηαζε γηα ζπλερέο δίσξν.  

Απηναμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, αμηνιόγεζε από ζπκκαζεηέο ηνπο θαη θαηά νκάδεο. 

Αλάγθε πξνεηνηκαζίαο ησλ επνπηηθώλ κέζσλ. 

Γελ ππάξρνπλ πάληνηε ηα αλαγθαία επνπηηθά κέζα. 

Κξίλεηαη πην απνδνηηθή ε εβδνκαδηαία πξνεηνηκαζία κε δπλαηόηεηα αλαπξνζαξκνγήο 

αλάινγα κε ηελ πνξεία ηνπ ηκήκαηνο. 

Η επηινγή ησλ ινγνηερληθώλ θαη άιισλ θεηκέλσλ θαιό είλαη λα γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλα θάζε 

θνξά θξηηήξηα, ώζηε νη καζεηέο λα απνθηνύλ γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ηηο νπνίεο κπνξνύλ 

θαηόπηλ λα αμηνπνηήζνπλ ζηε κειέηε θαη άιισλ θεηκέλσλ. Πνιύ απνδνηηθή θξίλεηαη θαη ε 

ζύλδεζε θεθαιαίσλ ηεο Ιζηνξίαο κε ζρεηηθέο ελόηεηεο ζηελ Διιεληθή Γιώζζα.     

Θεηηθά Μαζήκαηα: 1 Πνιύ θαιή, 5 Καιή, 1 Μέηξηα 

Παξαηεξήζεηο : Πξνβιήκαηα ζπγθεθξηκέλα ζην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο ιόγσ εηδηθόηεηαο 

(Μαζεκαηηθόο) θαη έιιεηςε εκπεηξίαο. 

Οκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα: 2 Πνιύ θαιή, 4 Καιή 

Παξαηεξήζεηο : Πξνβιήκαηα ηήξεζεο πξνγξακκαηηζκνύ ιόγσ κε εκπέδσζεο ηεο ύιεο από 

ηα παηδηά. 

      Η ζπζηεκαηηθή πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο όισλ ησλ καζεκάησλ ζε εκεξήζηα θαη 

εβδνκαδηαία βάζε αμηνινγείηαη σο θαιή ή πνιύ θαιή. Γηαηππώλνληαη ελδηαθέξνπζεο 

παξαηεξήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο ζηα θηινινγηθά καζήκαηα.  

 

Δξώηεζε 4: Μέζνδνη Γηδαζθαιίαο 

Θεσξεηηθά καζήκαηα :  

Γηάιεμε: 2 πνιύ ζπρλή, 3 ζπρλή, 1 πεξηζηαζηαθή, 6 ζπάληα 

Δξσηαπνθξίζεηο: 11 πνιύ ζπρλή, 4 ζπρλή,  

Γηεξεπλεηηθή: 6 πνιύ ζπρλή, 7 ζπρλή, 2 πεξηζηαζηαθή,  

Γλσζηηθή ζύγθξνπζε: 7 ζπρλή,  1 πεξηζηαζηαθή, 5 ζπάληα  

Οκαδνζπλεξγαηηθή: 5 πνιύ ζπρλή, 6 ζπρλή, 3 πεξηζηαζηαθή, 1 ζπάληα 

Παξαηεξήζεηο : Οη κέζνδνη πξνζαξκόδνληαη αλάινγα κε ην κάζεκα θαη ην δπλακηθό ησλ 

παηδηώλ.  

ηα λενειιεληθά είηε αξραηνειιεληθά θείκελα ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα θέξεη ε δηεξεπλεηηθή 

ζε ζπλδπαζκό κε ηελ νκαδνθεληξηθή κέζνδν. ην κάζεκα ηεο λενειιεληθήο γιώζζαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλάπηπμε ελόο ζέκαηνο πιενλεθηήκαηα έρεη ε κέζνδνο ηεο γλσζηηθήο 

ζύγθξνπζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο εξσηαπνθξίζεηο θαη ηε δηάιεμε.   
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Ο δηάινγνο (εξσηαπνθξίζεηο) θηλεηνπνηεί όινπο ηνπο καζεηέο θαη εδξαηώλεη ηε βησκαηηθή θαη 

πλεπκαηηθή ζρέζε δαζθάινπ – καζεηή.  

Θεηηθά καζήκαηα :  

Γηάιεμε : 2 ζπρλή, 1 πεξηζηαζηαθή, 2 ζπάληα 

Δξσηαπνθξίζεηο : 4 πνιύ ζπρλή, 1 ζπρλή, 2 πεξηζηαζηαθή  

Γηεξεπλεηηθή : 3 πνιύ ζπρλή, 2 ζπρλή, 1 πεξηζηαζηαθή,  

Γλσζηηθή ζύγθξνπζε : 1 πεξηζηαζηαθή, 4 ζπάληα 

Οκαδνζπλεξγαηηθή : 1 πνιύ ζπρλή, 1 ζπρλή, 3 πεξηζηαζηαθή, 1 ζπάληα 

Παξαηεξήζεηο : Σα καζεκαηηθά απαηηνύλ δηαηζζεηηθή, εκπεηξηθή πξνζέγγηζε θαη θαηόπηλ 

αλαδήηεζε ησλ θαλόλσλ. 

Οκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα :  

Γηάιεμε : 1 πνιύ ζπρλή, 2 ζπρλή, 2 ζπάληα,  

Δξσηαπνθξίζεηο : 1 πνιύ ζπρλή, 4 ζπρλή,  

Γηεξεπλεηηθή : 1 πνιύ ζπρλή, 2 ζπρλή, 2 πεξηζηαζηαθή,  

Γλσζηηθή ζύγθξνπζε : 1 πεξηζηαζηαθή, 3 ζπάληα 

Οκαδνζπλεξγαηηθή : 2 ζπρλή, 3 πεξηζηαζηαθή,  

Παξαηεξήζεηο : Αλάινγα κε ην κάζεκα. Αλάγθε ζύλδεζεο κνπζηθήο ζεσξίαο θαη πξάμεο. 

      Σηα ζεσξεηηθά θαη ζεηηθά καζήκαηα σο πιένλ ζπλήζεηο κέζνδνη εκθαλίδνληαη θαηά ζεηξά 

ζπρλόηεηαο ε ησλ εξσηαπνθξίζεσλ, ε δηεξεπλεηηθή θαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή. Ληγόηεξν 

ζπλήζεηο εκθαλίδνληαη νη κέζνδνη ηεο δηάιεμεο θαη ηεο γλσζηηθήο ζύγθξνπζεο. Τνλίδεηαη όηη νη 

κέζνδνη πξνζαξκόδνληαη αλάινγα κε ην κάζεκα θαη ην δπλακηθό ησλ καζεηώλ.  

       Σηα νκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα πιένλ ζπλήζεηο κέζνδνη είλαη ε ησλ εξσηαπνθξίζεσλ, 

ηεο δηάιεμεο, ε δηεξεπλεηηθή θαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή, ελώ ε κέζνδνο ηεο γλσζηηθήο 

ζύγθξνπζεο ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζηαζηαθά ή ζπάληα.  

       

 

Δξώηεζε 5: πρλόηεηα αλάζεζεο θαη νινθιήξσζεο εξγαζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο 

Θεσξεηηθά καζήκαηα: 8 πνιύ ζπρλή, 7 ζπρλή.  

Παξαηεξήζεηο : Οη εξγαζίεο δίλνληαη γηα εκπέδσζε ηεο ύιεο θπξίσο θαη σο ζηνηρείν 

αμηνιόγεζεο εο θαηαλόεζεο ησλ καζεηώλ. Πνιιέο θνξέο δελ επαξθεί ε κία δηδαθηηθή ώξα 

γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ. 

Θεηηθά καζήκαηα: 4 πνιύ ζπρλή, 1 ζπρλή, 1 πεξηζηαζηαθή, 1 ζπάληα. 
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Παξαηεξήζεηο : Λύζε αζθήζεσλ ζηελ ηάμε κε απνηέιεζκα ιηγόηεξε εξγαζία γηα ην ζπίηη. 

παληόηεξα θύιια εξγαζίαο πνπ απαηηνύλ πεξηζζόηεξε πξνεηνηκαζία από ηνλ δηδάζθνληα. 

Οκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα: 1 πνιύ ζπρλή, 1 ζπρλή, 1 πεξηζηαζηαθή, 2 ζπάληα,  

Παξαηεξήζεηο : Αλάζεζε εξγαζηώλ αλάινγα κε ην κάζεκα. 

      Η ζπρλόηεηα αλάζεζεο θαη νινθιήξσζεο εξγαζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα απμεκέλε ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα, ιηγόηεξν ζπρλή ζηα ζεηηθά θαη ηα 

νκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα.  

     Δξώηεζε 6: Υξεζηκνπνίεζε ζρεδίσλ καζεκάησλ ή ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο 

Θεσξεηηθά καζήκαηα: 13 λαη, 2 όρη 

Παξαηεξήζεηο : Αλαιπηηθόο ζρεδηαζκόο. ελάξηα δηδαζθαιίαο κε εθαξκνγή ΣΠΔ ζηα 

θηινινγηθά καζήκαηα. Παηρλίδηα ξόισλ ζην κάζεκα ησλ Αγγιηθώλ γηα ηελ θαηαλόεζε 

θαηλνύξγησλ γισζζηθώλ θαηλνκέλσλ 

Θεηηθά καζήκαηα: 3 λαη, 4 όρη 

Παξαηεξήζεηο : Πεξηιακβάλνπλ κέζνδν δηδαζθαιίαο, κέζα, καζεζηαθνύο ζηόρνπο, ηνλ 

ηξόπν ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη ηελ αμηνιόγεζε 

Οκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα: 2 λαη, 3 όρη 

Παξαηεξήζεηο : Πξνηίκεζε ηνπ απζόξκεηνπ ζρεδίνπ γηα ηνλ θίλδπλν αλαηξνπήο 

      Η ρξεζηκνπνίεζε ζρεδίσλ καζεκάησλ ή ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα 

απμεκέλε ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη ιηγόηεξν ζπλήζεο ζηα ζεηηθά θαη νκαδηθά κνπζηθά 

καζήκαηα. 

Δξώηεζε 7: Υξεζηκνπνίεζε ελαιιαθηηθώλ, θαηλνηόκσλ δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ 

Θεσξεηηθά καζήκαηα: 10 λαη, 5 όρη 

      Παξαηεξήζεηο : Λνγνηερληθό εξγαζηήξην. ύλδεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο 

Γιώζζαο κε ην πξόγξακκα ησλ Βηληενκνπζείσλ. Γηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο – Ιζηνξίαο. Γξακαηνπνηεκέλε αθήγεζε κε κνπζηθή θαη θίλεζε θεηκέλσλ ηνπ 

Αιεμάλδξνπ Παπαδηακάληε. ύλδεζε ηεο Λνγνηερλίαο κε εηθαζηηθά θαη κνπζηθά έξγα. 

Υξεζηκνπνίεζε θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο ύγρξνλεο 

Ιζηνξίαο. πλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή Βπδαληηλήο Μνπζηθήο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Βπδαληηλήο Ιζηνξίαο. 

      Μνπζηθόο Απηνζρεδηαζκόο ησλ καζεηώλ εκπλεπζκέλνο από ζθελέο ηεο Ιιηάδαο ηνπ 

Οκήξνπ.  

      Υξεζηκνπνίεζε ηεο κνπζηθήο γηα ηελ θαηαλόεζε γξακκαηηθώλ θαη ζπληαθηηθώλ 

θαηλνκέλσλ ηεο αγγιηθήο γιώζζαο κέζα από ηνπο ζηίρνπο ηξαγνπδηώλ. πλεξγαζία κε ηνλ 

θαζεγεηή ησλ εηθαζηηθώλ θαη πξνζέγγηζε κηαο επνρήο κέζα από ηε ινγνηερλία θαη ηελ ηέρλε. 

Μνπζηθή θαη πνίεζε ζηα Διιεληθά θαη ζηα Αγγιηθά. πγγξαθή πνηεκάησλ. Δξγαζίεο γηα ην 
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έξγν Γεξκαλώλ αξραηνιόγσλ θαη αξρηηεθηόλσλ ζηελ Διιάδα. Διιελνγεξκαληθή ζεαηξηθή 

παξάζηαζε. Έθδνζε εθεκεξίδαο θαη ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe.  

      Θεηηθά καζήκαηα: 2 λαη, 4 όρη 

      Παξαηεξήζεηο : ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο.  

      Πξόγξακκα «Ππξεληθή ελέξγεηα, λαη ή όρη;» ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ: 

πλεξγαζία ηνπ θαζεγεηή Φπζηθήο κε θηινιόγνπο, ηελ θαζεγήηξηα κνπζηθήο πνπ έγξαςε 

πξσηόηππε κνπζηθή θαη εξκήλεπζαλ ηα παηδηά, ζύλζεζε πνηεκάησλ «Υατθνύ» από ηα παηδηά 

(Λνγνηερληθό Δξγαζηήξη) θαη ρνξνγξαθία κέζα από απηνζρεδηαζκνύο ησλ καζεηξηώλ.  

Οκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα: 4 λαη, 2 όρη 

Παξαηεξήζεηο : πλεξγαζία κε κνπζηθά ζύλνια. Γεκηνπξγία νξρήζηξαο γηα ηε ζπλνδεία ηεο 

ειιεληθήο παξαδνζηαθήο ρνξσδίαο. 

      Πνιύ ζπρλή εκθαλίδεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ελαιιαθηηθώλ, θαηλνηόκσλ δηδαθηηθώλ 

πξνζεγγίζεσλ, ηδηαίηεξα ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα γεληθήο παηδείαο, γεγνλόο ην νπνίν 

εμεγείηαη αθ’ ελόο κελ από ηα απμεκέλα πξνζόληα κεγάινπ αξηζκνύ δηδαζθόλησλ καζήκαηα 

γεληθήο παηδείαο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε κνπζηθή θαη ηηο ηέρλεο γεληθόηεξα,  αθ’ εηέξνπ δε 

από ηελ επρέξεηα ζπλεξγαζηώλ κε κεγάιε πνηθηιία κνπζηθώλ θαη άιισλ θαιιηηερληθώλ 

ζρεκάησλ από καζεηέο θαη δηδάζθνληεο, ηα νπνία ελεξγνπνηνύληαη ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Αο ζεκεησζεί εδώ όηη όινη νη καζεηέο  ηνπ ζρνιείνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξα κνπζηθά ζύλνια 

(3 δηδαθηηθέο ώξεο ηελ εβδνκάδα).         

       Δξώηεζε 8 : πρλόηεηα ρξήζεο πξόζζεηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ θαη επνπηηθώλ 

κέζσλ δηδαζθαιίαο 

Θεσξεηηθά καζήκαηα:  

εκεηώζεηο: 7 πνιύ ζπρλή, 5 ζπρλή, 1 πεξηζηαζηαθή, 2 ζπάληα.  

Άξζξα, απνζπάζκαηα βηβιίσλ: 5 πνιύ ζπρλή, 3 ζπρλή, 4 πεξηζηαζηαθή, 2 ζπάληα.   

Βηβιία από ηε βηβιηνζήθε: 1 πνιύ ζπρλή, 2 ζπρλή, 2 πεξηζηαζηαθή, 9 ζπάληα.   

CD, CD-ROM, DVD: 2 πνιύ ζπρλή, 6 ζπρλή, 2 πεξηζηαζηαθή, 4 ζπάληα.  

Γηάθνξνη ράξηεο: 2 ζπρλή, 3 πεξηζηαζηαθή, 8 ζπάληα.  

ξγαλα εξγαζηεξίνπ: 1 πνιύ ζπρλή, 2 ζπρλή, 6 ζπάληα.   

Βηληενπξνβνιέαο: 1 πνιύ ζπρλή, 2 ζπρλή, 5 πεξηζηαζηαθή, 5 ζπάληα.  

Απνζπάζκαηα από εξγαζίεο καζεηώλ παξειζόλησλ εηώλ: 1 ζπρλή.  

Η/Τ: 1 πεξηζηαζηαθή,  

Φύιια εξγαζίαο: 1 πνιύ ζπρλή 

Παξαηεξήζεηο : Γπζθνιία ζηελ πξόζβαζε ζηα επνπηηθά κέζα ηνπ ζρνιείνπ.  

Γηαδξαζηηθέο αζθήζεηο ζηα πξνζσπηθά e-mail ησλ καζεηώλ. 
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Αλάγθε γηα ύπαξμε μερσξηζηώλ εμνπιηζκέλσλ αηζνπζώλ γηα ηα θηινινγηθά καζήκαηα. 

Σα παηδηά σθεινύληαη πνιύ από ηελ αλάγλσζε θαη ζπδήηεζε πάλσ ζε άξζξα εθεκεξίδσλ 

ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο. Μαζαίλνπλ λα θαηαλννύλ απηή ηελ πην ιόγηα θαη 

πινύζηα γιώζζα. 

Θεηηθά καζήκαηα:  

εκεηώζεηο: 2 πνιύ ζπρλή, 2 πεξηζηαζηαθή, 1 ζπάληα.  

Άξζξα, απνζπάζκαηα βηβιίσλ: 2 ζπάληα.  

Βηβιία από ηε βηβιηνζήθε: 2 ζπάληα.  

CD, CD-ROM, DVD: 1 πνιύ ζπρλή, 1 ζπάληα.  

Γηάθνξνη ράξηεο: 1 ζπρλή, 1 πεξηζηαζηαθή.  

ξγαλα εξγαζηεξίνπ: 1 πνιύ ζπρλή, 2 ζπρλή, 1 ζπάληα.   

Βηληενπξνβνιέαο: 1 πνιύ ζπρλή, 1 πεξηζηαζηαθή, 1 ζπάληα.  

Παξαηεξήζεηο : Σν ρηιηνζηνκεηξηθό ραξηί πνιύ ρξήζηκν γηα νξηζκέλα καζήκαηα. Σα όξγαλα 

γεσκεηξίαο απαξαίηεηα ζηε γεσκεηξία. 

Οκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα :  

 

εκεηώζεηο: 4 πνιύ ζπρλή, 1 ζπρλή, 1 πεξηζηαζηαθή.  

Άξζξα, απνζπάζκαηα βηβιίσλ: 3 πεξηζηαζηαθή, 2 ζπάληα.  

Βηβιία από ηε βηβιηνζήθε: 1 ζπρλή, 5 ζπάληα.  

CD, CD-ROM, DVD: 3 πνιύ ζπρλή, 1 ζπρλή, 1 ζπάληα.  

Γηάθνξνη ράξηεο: 1 ζπρλή, 2 ζπάληα.  

ξγαλα εξγαζηεξίνπ: 2 ζπάληα.  

Βηληενπξνβνιέαο: 4 ζπάληα.  

Πηάλν: 1 πνιύ ζπρλή 

Παξαηεξήζεηο : Έιιεηςε νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ θαη κνπζηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Υξεζηκνπνίεζε πξνζσπηθνύ ππνινγηζηή. Οη ζεκεηώζεηο θαη ε ρξήζε παξηηηνύξαο 

απαξαίηεηα ζην κάζεκα ηζηνξίαο θαη κνξθνινγίαο ηεο κνπζηθήο. Απαξαίηεηε θαη ε ρξήζε 

ηνπ πηάλνπ γηα ην solfège. 

     Σηα ζεσξεηηθά καζήκαηα πνιύ ζπρλή εκθαλίδεηαη ε ρξήζε ζεκεηώζεσλ, άξζξσλ θαη 

απνζπαζκάησλ από βηβιία, ζπρλή ε ρξήζε CD, CD-ROM θαη DVD, ιηγόηεξν ζπρλή ε ρξήζε 

βηβιίσλ από ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ, ε ρξήζε βηληενπξνβνιέα, ραξηώλ, θύιισλ 

εξγαζίαο θαη Η/Υ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ύπαξμε εηδηθά εμνπιηζκέλσλ αηζνπζώλ γηα ηα 
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θηινινγηθά καζήκαηα ζα δηεπθόιπλε πνιύ ηε ρξήζε επνπηηθώλ κέζσλ θαη λέσλ ηερλνινγηώλ 

ζηε δηδαζθαιία απηώλ ησλ καζεκάησλ. 

      Σηα ζεηηθά καζήκαηα πνιύ ζπρλή εκθαλίδεηαη ε ρξήζε ζεκεηώζεσλ θαη νξγάλσλ 

εξγαζηεξίνπ, ιηγόηεξν ζπρλή ε ρξήζε βηληενπξνβνιέα, ραξηώλ, CD, CD-ROM θαη DVD. 

      Σηα νκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα πνιύ ζπρλή εκθαλίδεηαη ε ρξήζε ζεκεηώζεσλ, CD, CD-

ROM θαη DVD, ιίγν ζπρλή ε ρξήζε άξζξσλ, ραξηώλ θαη βηβιίσλ από ηε βηβιηνζήθε. 

Απηνλόεηε ζεσξείηαη ε ρξήζε ηνπ πηάλνπ ή άιισλ κνπζηθώλ νξγάλσλ ζε όια ηα νκαδηθά 

κνπζηθά καζήκαηα. Καη εδώ επηζεκαίλεηαη ε έιιεηςε εηδηθά εμνπιηζκέλεο αίζνπζαο κνπζηθήο.  

 

Δξώηεζε 9: Γλώζεηο ρξήζεο ππνινγηζηή 

Θεσξεηηθά καζήκαηα:  

 

Κακία γλώζε : 1  

Βαζηθή γλώζε θεηκελνγξάθνπ θαη δηαδηθηύνπ : 3  

Πηζηνπνίεζε Α΄ Δπηπέδνπ : 5  

Πηζηνπνίεζε Β΄ Δπηπέδνπ : 6 

Θεηηθά καζήκαηα:  

 

Βαζηθή γλώζε θεηκελνγξάθνπ θαη δηαδηθηύνπ : 4  

Πηζηνπνίεζε Α΄ Δπηπέδνπ : 1  

Πηζηνπνίεζε Β΄ Δπηπέδνπ : 2 

 

Οκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα:  

Βαζηθή γλώζε θεηκελνγξάθνπ θαη δηαδηθηύνπ : 3  

Πηζηνπνίεζε Α΄ Δπηπέδνπ : 1 

Γλώζε ππνινγηζηή ρσξίο πηζηνπνίεζε : 1 

      Όινη ζρεδόλ νη θαζεγεηέο ησλ ζεσξεηηθώλ, ζεηηθώλ θαη νκαδηθώλ κνπζηθώλ καζεκάησλ 

έρνπλ γλώζεηο ρξήζεο ππνινγηζηή ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ βαζηθώλ γλώζεσλ ρξήζεο 

θεηκελνγξάθνπ θαη δηαδηθηύνπ, ελώ πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο δηαζέηνπλ θαη πηζηνπνίεζε 

Α΄ ή Β΄ Δπηπέδνπ.       

Δξώηεζε 10: Υξήζεηο λέσλ ηερλνινγηώλ (ΣΠΔ) πνπ εθαξκόδεηε ζηελ ηάμε 

Θεσξεηηθά καζήκαηα:  
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Ηιεθηξνληθέο παξνπζηάζεηο: 9  

Δηδηθά πξνγξάκκαηα: 6  

Γηαδίθηπν:8 

Παξαηεξήζεηο : Αλάζεζε εξγαζηώλ γηα ην ζπίηη (“homework”) από ην δηαδίθηπν. Υξήζε ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ ΙΜΔ. 

Οη λέεο ηερλνινγίεο δίλνπλ πνιιέο δπλαηόηεηεο, αιιά δελ αληηθαζηζηνύλ ηελ παξαδνζηαθή 

δηδαζθαιία. 

Θεηηθά καζήκαηα:  

Ηιεθηξνληθέο παξνπζηάζεηο: 1  

Δηδηθά πξνγξάκκαηα: 2  

Γηαδίθηπν:1 

Παξαηεξήζεηο : Γηα ηα Μαζεκαηηθά ζεσξείηαη επαξθήο ν πίλαθαο. 

Οκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα:  

Δηδηθά πξνγξάκκαηα θαη δηαδίθηπν: 1 

Παξαηεξήζεηο : Γελ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηα καζήκαηα. 

      Σηα ζεσξεηηθά καζήκαηα ζπρλέο εκθαλίδνληαη νη ειεθηξνληθέο παξνπζηάζεηο, ε εθαξκνγή 

εηδηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, ιηγόηεξν ζπρλέο ζηα ζεηηθά καζήκαηα θαη 

ηα νκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα, όπνπ θαη δελ θξίλνληαη ηδηαίηεξα απαξαίηεηεο.    

 

Δξώηεζε 11. α. πρλόηεηα αλάζεζεο αηνκηθώλ ή νκαδηθώλ πξσηόηππσλ εξεπλεηηθώλ 

εξγαζηώλ 

Θεσξεηηθά καζήκαηα: 2 πνιύ ζπρλή, 8 ζπρλή, 3 πεξηζηαζηαθή, 2 ζπάληα.  

Θεηηθά καζήκαηα: 1 ζπρλή, 2 πεξηζηαζηαθή, 4 ζπάληα.  

Οκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα: 2 ζπρλή, 3 πεξηζηαζηαθή, 1 ζπάληα.  

 

Δξώηεζε 11. β. Βαζκόο αμηνπνίεζεο απηώλ ησλ εξγαζηώλ 

Θεσξεηηθά καζήκαηα: 3 πνιύ θαιόο, 8 θαιόο, 3 κέηξηνο. 

 Παξαηεξήζεηο : Πνιιέο θνξέο δελ επαξθεί ν ρξόλνο γηα ηελ παξνπζίαζή ηνπο. 
Απηέο νη εξγαζίεο δίλνπλ θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή ζηνπο καζεηέο θαη κπνξνύλ λα 

αμηνπνηεζνύλ κε πνιινύο ηξόπνπο. Δπίζεο κπνξεί λα παξακείλνπλ ζην αξρείν ησλ 

θαζεγεηώλ ή ηνπ ζρνιείνπ γηα κειινληηθή ρξήζε. 

Θεηηθά καζήκαηα: 1 πνιύ θαιόο, 2 θαιόο, 2 κέηξηνο, 1 αδύλακνο  
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Παξαηεξήζεηο : Απώιεηα δηδαθηηθώλ σξώλ, αδπλακία πινπνίεζεο. ην κάζεκα ηεο 

ζηαηηζηηθήο αμηνπνηνύληαη απνηειέζκαηα δεκνζθνπήζεσλ θαη ην κάζεκα γίλεηαη πην 

ειθπζηηθό. Πνιιέο θνξέο όκσο ζηηο νκάδεο δνπιεύνπλ θάπνηνη ελώ νη άιινη επσθεινύληαη 

από ηελ εξγαζία ηνπο. Δηδηθά ζηα καζεκαηηθά ε πίεζε γηα ηελ  νινθιήξσζε ηεο δηδαθηέαο 

ύιεο δξα αλαζηαιηηθά ζηελ αλάζεζε αηνκηθώλ θαη νκαδηθώλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ. 

Οκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα: 2 πνιύ θαιόο, 1 θαιόο, 1 αδύλακνο,  

Παξαηεξήζεηο : Αλεπάξθεηα βηβιηνζήθεο ηνπ ζρνιείνπ. Αδπλακία ησλ καζεηώλ γηα 

πξσηόηππεο εξγαζίεο. Η αμηνπνίεζε απηώλ ησλ εξγαζηώλ δεκηνπξγεί θιίκα ζπδεηήζεσλ 

ζηελ ηάμε κε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα ην κάζεκα θαη ηνπο καζεηέο. 

      Η ζπρλόηεηα αλάζεζεο αηνκηθώλ ή νκαδηθώλ πξσηόηππσλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ 

εκθαλίδεηαη απμεκέλε ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα ζε ζρέζε κε ηα ζεηηθά θαη ηα νκαδηθά κνπζηθά 

καζήκαηα. Ο βαζκόο αμηνπνίεζεο απηώλ ησλ εξγαζηώλ θξίλεηαη θαιόο θαη ζηηο ηξεηο 

θαηεγνξίεο καζεκάησλ. Δπηζεκαίλεηαη ε αλεπάξθεηα ηεο κνπζηθήο βηβιηνζήθεο ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ε αδπλακία ησλ καζεηώλ γηα πξαγκαηηθά πξσηόηππεο εξγαζίεο ζε κνπζηθά ζέκαηα.    

Δξώηεζε 12: Αμηνιόγεζε ηνπ βαζκνύ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ 

Θεσξεηηθά καζήκαηα: 9  πνιύ θαιόο, 6 θαιόο.  

Παξαηεξήζεηο : Ο βαζκόο ζπκκεηνρήο πνηθίιεη από ηκήκα ζε ηκήκα θαη από κάζεκα ζε 

κάζεκα. Η νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαη 

δίλεη θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή αθόκα θαη ζηνπο πην αδύλαηνπο. 

 

Θεηηθά καζήκαηα: 3 πνιύ θαιόο, 3 θαιόο, 1 κέηξηνο. 

 Παξαηεξήζεηο : Η ζπκκεηνρή εμαξηάηαη θαη από ην δπλακηθό ηνπ θάζε ηκήκαηνο. 
Οκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα: 2 πνιύ θαιόο, 4 θαιόο.  

Παξαηεξήζεηο : Η Γ΄ Γπκλαζίνπ παξνπζηάδεη κηθξό βαζκό ζπκκεηνρήο ζε ζρέζε κε ηηο 

κηθξόηεξεο ηάμεηο. 

       Ο βαζκόο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο καζεκάησλ εκθαλίδεηαη 

πνιύ θαιόο, παξά ηηο θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ εμαξηώληαη από ην δπλακηθό θάζε 

ηκήκαηνο. Σηα ζεσξεηηθά καζήκαηα επηζεκαίλεηαη όηη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο απμάλεη ην 

βαζκό ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ.  

Δξώηεζε 13: Αμηνιόγεζε ηνπ βαζκνύ δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο επηκέξνπο νκάδσλ καζεηώλ 

Θεσξεηηθά καζήκαηα: 3  πνιύ θαιόο, 10  θαιόο, 2 κέηξηνο.  

Παξαηεξήζεηο : Γελ είλαη πάληα εθηθηό ιόγσ έιιεηςεο ρξόλνπ. ην κάζεκα ησλ αγγιηθώλ 

είλαη πην εύθνιε ε δηαθνξνπνίεζε ιόγσ ύπαξμεο δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ θαη πάιη όκσο 

θάπνηνη καζεηέο ζέινπλ λα πάξνπλ πηπρία θαη θάπνηνη δελ ζέινπλ, νπόηε δελ είλαη πάληα 

εύθνιν. Οπσζδήπνηε όκσο νη θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα θάλνπλ πξνζπάζεηεο 

δηαθνξνπνίεζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ. 

Θεηηθά καζήκαηα: 4 θαιόο, 2 κέηξηνο, 1 αδύλακνο.   
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Παξαηεξήζεηο :Δίλαη πνιύ δύζθνιν λα δηαθνξνπνηεζεί ε δηδαζθαιία ζηε δηάξθεηα ησλ 45 

ιεπηώλ κηαο δηδαθηηθήο ώξαο. Γίλνληαη πάλησο πξνζπάζεηεο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. 

Οκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα: 1 πνιύ θαιόο, 4 θαιόο, 1 κέηξηνο.   

Παξαηεξήζεηο : Πξνζπάζεηα γηα ελίζρπζε ησλ πην αδύλακσλ καζεηώλ, αιιά θαη ελίζρπζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ άιισλ καζεηώλ. 

      Ο βαζκόο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξόηεηεο 

επηκέξνπο νκάδσλ καζεηώλ εκθαλίδεηαη απμεκέλνο ζηα ζεσξεηηθά θαη νκαδηθά κνπζηθά 

καζήκαηα ζε ζρέζε κε ηα ζεηηθά, παξόηη ε δηαθνξνπνίεζε δελ είλαη εύθνιε αθόκε θαη ζην 

κάζεκα ηεο αγγιηθήο γιώζζαο όπνπ ιεηηνπξγεί ζύζηεκα επηπέδσλ. Ιδηαίηεξα ζηα καζεκαηηθά 

ε πίεζε νινθιήξσζεο ηεο δηδαθηέαο ύιεο αθήλεη πνιύ κηθξά πεξηζώξηα δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο. 

     Δξώηεζε 14. α. Πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ επηζθέςεσλ 

Θεσξεηηθά καζήκαηα: 7 λαη, 8 όρη 

Θεηηθά καζήκαηα: 1 λαη, 6 όρη 

Οκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα: 3 λαη, 3 όρη 

Δξώηεζε 14. β. Αλ λαη είζηε ηθαλνπνηεκέλνο από ηνλ αξηζκό; 

Θεσξεηηθά καζήκαηα: 1 λαη, 9 όρη 

Θεηηθά καζήκαηα: 1 όρη 

Οκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα: 3 λαη 

Δξώηεζε 14. γ. 1. Να αλαθέξεηε ηηο πην ελδηαθέξνπζεο επηζθέςεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζαηε 

Θεσξεηηθά καζήκαηα: ην Αξραίν Θέαηξν Γηνλύζνπ, ζηε Μνπζηθή Βηβιηνζήθε Μεγάξνπ 

Μνπζηθήο, ζην Βπδαληηλό Μνπζείν, ζηελ Έθζεζε «Πνιπγισζζία» ζηε ηέγε Γξακκάησλ θαη 

Σερλώλ. Πξόζθιεζε ηνπ πνηεηή – ζθελνζέηε Λεπηέξε Ξαλζόπνπινπ ζην ζρνιείν καο θαη 

ζπδήηεζε καδί ηνπ γηα ηελ πνίεζε θαη ηελ ηέρλε γεληθόηεξα.  

ην Δζληθό Θέαηξν όπνπ παξνπζηάζηεθαλ νη 24 ξαςσδίεο ηεο Ιιηάδαο ηνπ Οκήξνπ ζε 

κεηάθξαζε Γεκ. Μαξσλίηε από 24 πξσηαγσλίζηξηεο ηνπ ζεάηξνπ. Παξαθνινύζεζε κηα από 

απηέο νκάδα καζεηώλ Β΄ Γπκλαζίνπ καδί κε αξθεηνύο γνλείο. 

Θεηηθά καζήκαηα:  ην Πιαλεηάξην 

Οκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα: ε λανύο γηα πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο Βπδαληηλήο κνπζηθήο, 

εθδξνκή θαη ζπλαπιία ζηε Θεζζαινλίθε, ζηελ ΔΡΣ, ζην Μνπζείν Λατθώλ Οξγάλσλ, ζε 

λνζνθνκεία παίδσλ θ.α. 

Δξώηεζε 14. Γ. 2. Πξνηάζεηο επηζθέςεσλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2010-2011. 

Θεσξεηηθά καζήκαηα: ζην Μνπζείν Αθξόπνιεο, ζην Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο, 

Παξαθνινύζεζε Θεαηξηθήο παξάζηαζεο ζηα Αγγιηθά, Δπηζθέςεηο ζε μέλα ζρνιεία ηεο 
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πεξηνρήο (π.ρ. St. Lawrence College, Campion School), Αξραηνινγηθό Υώξν ηεο 

Ρακλνύληαο, ζην Μνπζείν Μαξαζώλα, ζην Μνπζείν Βξαπξώλαο, ζην Αξραίν ζέαηξν ηεο 

Δπηδαύξνπ, ζην Μνπζείν Θεάηξνπ, ζε παξαζηάζεηο Αξραίαο Σξαγσδίαο, ζηελ Δζληθή 

Πηλαθνζήθε θαη ζε άιιεο εθζέζεηο κε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (Μνπζείν Μπελάθε π.ρ.), 

ζε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο γεληθά, αιιά θαη παξαθνινύζεζε παξάζηαζεο ζην ζρνιείν από 

ζεαηξηθή νκάδα ζρεηηθή κε θείκελα πνπ δηδάζθνληαη ηα παηδηά θαη ζύλδεζε κε εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, παξαθνινύζεζε θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ. Βόιηα ζηε Γηνλπζίνπ. 

Αξενπαγίηνπ κε θαηάιεμε ζην κνπζείν θαη ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηνπ Κεξακεηθνύ. 

Θεηηθά καζήκαηα:  ην Πιαλεηάξην, ζην Αζηεξνζθνπείν ηεο Πεληέιεο, ζηε Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ, ζην Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνύ. 

Οκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα: ζην Βπδαληηλό Μνπζείν, ζηνλ Ι.Ν. Αγίαο Δηξήλεο (Αηόινπ), 

ζην Μνπζείν Λατθώλ Οξγάλσλ, ζε πλαπιία Παιαηάο Μνπζηθήο κε ηζηνξηθά όξγαλα, 

Παξνπζίαζε αξραίσλ ειιεληθώλ νξγάλσλ ζην ζρνιείν από ην ζπγθξόηεκα «Λύξαπινο», ζε 

Ναό γηα πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ύκλσλ θαη ζε παλεγύξη ή αιινύ παίδνληαο δεκνηηθά 

ηξαγνύδηα θαη έληαμή ηνπο ζηνλ ρώξν θαη ηνλ ρξόλν. 

 

      Οη πεξηζζόηεξεο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ από δηδάζθνληεο 

ζεσξεηηθώλ θαη νκαδηθώλ κνπζηθώλ καζεκάησλ. Παξά ηελ πνηθηιία απηώλ ησλ επηζθέςεσλ, 

νη θαζεγεηέο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηνλ αξηζκό ηνπο, γεγνλόο επεμήγεην θαζώο ην 

κεγάιν δηδαθηηθό σξάξην ηνπ ζρνιείνπ θαη νη πνιπάξηζκεο κνπζηθέο θαη άιιεο θαιιηηερληθέο 

εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ δελ αθήλνπλ κεγάια πεξηζώξηα ρξόλνπ γη’ απηέο. Ωο εθπαηδεπηηθέο 

επηζθέςεηο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ θαη νη ζπλαπιίεο μέλσλ κνπζηθώλ ζρνιείσλ από ρώξεο 

ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Ακεξηθήο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε ρξόλν ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ.  

Δξώηεζε 15: Πξόηαζε δξάζεσλ αλαβάζκηζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ θαηά 

ην ζρνιηθό έηνο 2011-2012. 

Θεσξεηηθά καζήκαηα: Μείσζε ηεο ύιεο, αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, δηδαζθαιία εθηόο ηάμεο, 

εξγαζίεο αληί γηα δηαγσλίζκαηα γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, πξαγκαηνπνίεζε 

πξνβνιώλ, αλάγλσζε ινγνηερληθώλ βηβιίσλ κε αλάζεζε εξγαζηώλ, ζπζηεκαηηθή 

απηναμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ θαη αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο από ηνπο ίδηνπο, ρξήζε 

δηαδξαζηηθνύ πίλαθα, ζπρλή ρξήζε δηαδηθηύνπ, CD, CD-ROM, πεξηζζόηεξα βνεζήκαηα γηα 

ηηο επηκέξνπο ελόηεηεο, αιιαγή ησλ δηδαθηηθώλ βηβιίσλ κε πην ζύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο, 

αλάπηπμε ζύγρξνλσλ ζεκάησλ, δεκηνπξγία μερσξηζηώλ ηάμεσλ γηα ηα θηινινγηθά καζήκαηα 

κε πιήξε εμνπιηζκό θαη δηακόξθσζή ηνπο από ηνπο δηδάζθνληεο, ώζηε λα γίλνπλ πην 

ειθπζηηθέο θαη πην δεζηέο γηα ηα παηδηά. Αλνηρηή επηθνηλσλία κε θαζεγεηέο άιισλ καζεκάησλ 

θαη νξγάλσζε δηαζεκαηηθώλ εθδειώζεσλ Πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο ζηε βηβιηνζήθε 

ηνπ ζρνιείνπ, πξνβνιή video γηα ηνλ ακεξηθάληθν θαη αγγιηθό πνιηηηζκό, μερσξηζηή αίζνπζα 

γηα ην κάζεκα ησλ αγγιηθώλ, βηληενζθόπεζε ησλ δηαιόγσλ ησλ καζεηώλ κέζα ζηελ  ηάμε 

από ηνπο ίδηνπο, ζπλδπαζκόο κνπζηθήο κε ηα γεξκαληθά, ρσξηζκόο ησλ καζεηώλ ζε επίπεδα 

ζηα γεξκαληθά, ζπλερόκελα δίσξα καζήκαηα ηεο γεξκαληθήο ρσξίο δηάιεηκκα. 

Θεηηθά καζήκαηα:  ύλδεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Ιζηνξίαο κε ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο, 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ Φπζηθήο θαη Υεκείαο θαη εκπινπηηζκόο ηνπ κε 

όξγαλα Φπζηθήο – Υεκείαο – Βηνινγίαο, επάξθεηα γεσκεηξηθώλ νξγάλσλ θαη ζπζηήκαηα 

αμόλσλ ζπληεηαγκέλσλ. 
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Οκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα: Πνιύ ζεκαληηθό ην κάζεκα ηεο ππνρξεσηηθήο ρνξσδίαο θαη ν 

ζεζκόο ησλ κνπζηθώλ ζπλόισλ, Υξήζε Η/Τ, ειεθηξνληθήο παξηηηνύξαο, έθδνζε δηδαθηηθώλ 

βηβιίσλ παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, ηξαγνύδη ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο ζεσξίαο, επηζθέςεηο 

θαη παξνπζηάζεηο ζηελ ηάμε θαη ζην ζρνιείν.    

      Οη θαζεγεηέο ησλ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ πξνηείλνπλ σο δξάζεηο αλαβάζκηζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπο ηελ δηακόξθσζε θαη ηνλ πιήξε εμνπιηζκό θάπνησλ 

αηζνπζώλ κε δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο, βηληενπξνβνιείο εηδηθά γηα ηα καζήκαηά ηνπο, ηελ 

πεξαηηέξσ νξγάλσζε δηαζεκαηηθώλ καζεκάησλ θαη εθδειώζεσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαζύλδεζεο ησλ καζεκάησλ ηνπο κε ηα κνπζηθά καζήκαηα. 

      Οη δηδάζθνληεο ησλ ζεηηθώλ καζεκάησλ πξνηείλνπλ ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη εκπινπηηζκό 

ηνπ εξγαζηεξίνπ θπζηθήο – ρεκείαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε ζύλδεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο 

γεσγξαθίαο κε ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο. 

      Οη δηδάζθνληεο ηα νκαδηθά κνπζηθά καζήκαηα επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε έθδνζεο 

δηδαθηηθώλ βηβιίσλ ζηα καζήκαηα ηεο επξσπατθήο θαη ειιεληθήο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο 

ζεσξίαο & πξάμεο θαζώο θαη ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηα καζήκαηά ηνπο.      
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Παξάξηεκα 3. 

 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 

ΣΟΤ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ ΜΟΤΙΚΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 

 

ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2010 - 2011 

 

 

      Παξνπζηάδνπκε ζπλνπηηθά νξηζκέλα από ηα έμη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

εγθξίζεθαλ από ηνλ ζύιινγν θαζεγεηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ ηελ Παξαζθεπή 19 Ννεκβξίνπ 2010 

γηα ην ζρνιηθό έηνο 2010 – 2011. 

 

1)  Λνγνηερληθό Δξγαζηήξην «Οη καζεηέο γξάθνπλ» 

 

      Οη καζεηέο ελζαξξύλνληαη λα παξάγνπλ ινγνηερληθά θείκελα (πεδά, πνηεηηθά, ζεαηξηθά 

θείκελα) κέζα από αζθήζεηο δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη αλάγλσζε θαηαμησκέλσλ ινγνηερλώλ. 

Παξαθνινπζνύλ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο βαζηζκέλεο ζε ινγνηερληθά θείκελα, ζπλαληώληαη 

θαη ζπλνκηινύλ κε ινγνηέρλεο. Σνπο παξέρνληαη εξεζίζκαηα (κνπζηθά, πνηεηηθά, δσγξαθηθνί 

πίλαθεο) θαη ελζαξξύλνληαη λα παξάγνπλ δηθά ηνπο έξγα, ηα νπνία ζρνιηάδνπλ θαη 

ζπλνκηινύλ κε ηα πξόηππα. Σα παξαγόκελα έξγα ζπδεηηνύληαη θαη ζρνιηάδνληαη ζηελ ηάμε 

από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνλ δηδάζθνληα. Παξάιιεια πξνηείλνληαη θαιύηεξεο ιύζεηο 

ζε αδύλακα ζεκεία ηνπο, έηζη ώζηε νη καζεηέο λα καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο. 

Πνιιέο θνξέο παξάγνπλ θείκελα ζε νκάδεο. Δπηιέγνληαη θάπνηα θείκελα κέζα ζηελ ηάμε θαη 

απνζηέιινληαη ζηνλ Λνγνηερληθό Γηαγσληζκό ησλ ρνιείσλ ηεο πεξηθέξεηαο. Σα έξγα απηά 

θξίλνληαη από επηηξνπέο ινγνηερλώλ. ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ή ζηελ αξρή ηεο 

επόκελεο πξαγκαηνπνηείηαη θεζηηβάι, όπνπ ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο πνπ έρνπλ βξαβεπζεί 

θαη δηαθξηζεί από όια ηα ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηαο. Σα βξαβεπκέλα έξγα παξνπζηάδνληαη από 

εζνπνηνύο ή κεινπνηνύληαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε 

εηδηθή έθδνζε. Παξάιιεια όια ηα έξγα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ δηαγσληζκό αλαξηώληαη ζην 

δηαδίθηπν ζηε Γηεύζπλζε Β‟/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Σα βξαβεπκέλα έξγα 

πεξηιακβάλνληαη ζε εηδηθή έθδνζε ε νπνία δηαηίζεηαη ζηα ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ. 

      Σν Λνγνηερληθό Δξγαζηήξην ήηαλ ηδέα θαζεγεηξηώλ θηινιόγσλ ηνπ ζρνιείνπ καο. Σν 

ζρνιείν καο ζπκκεηέρεη θέηνο γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά ζην Δξγαζηήξην. Πνιινί καζεηέο καο 

έρνπλ βξαβεπζεί ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. 
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2) Αλαγλώζεηο – Γξώκελν γηα ηα 100 ρξόληα από ηνλ ζάλαην ηνπ Αιεμάλδξνπ Παπαδηακάληε 

(1911 – 2011) 

      Ο θεληξηθόο θνξκόο ηνπ δξώκελνπ ζα βαζηζηεί ζηνλ «Ξεπεζκέλν δεξβίζε» ηνπ 

ζπγγξαθέα. Παξάιιεια ζα δηαβαζηνύλ θαη απνζπάζκαηα από άιια δηεγήκαηα ηνπ 

Παπαδηακάληε. Οη αλαγλώζεηο ζα δηαλζηζηνύλ κε παξαδνζηαθή κνπζηθή θαη ηξαγνύδηα 

θαζώο θαη βπδαληηλή πκλνγξαθία βαζηζκέλε ζε ιεηηνπξγίεο πνπ έρεη γξάςεη ν ίδηνο ν 

ζπγγξαθέαο. Θα ζπκκεηέρνπλ καζεηέο θαη θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο. Σν δξώκελν ζα 

παξνπζηαζηεί ζηε θηάζν ηνλ Ινύλην ηνπ 2011 ζηα πιαίζηα ησλ εθεί εθδειώζεσλ γηα ηα 100 

ρξόληα.       

3) Ππξεληθή ελέξγεηα Ναη ή ρη 

      Γηαζεκαηηθό πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ. Σν θεληξηθό 

ζέκα ηνπ είλαη ε δηδαζθαιία ηεο ππξεληθήο θπζηθήο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. Παξάιιεια νη καζεηέο 

ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε δξώκελν ην νπνίν ζα παξνπζηαζηεί ηνλ Ινύλην ηνπ 2011 ζην ρώξν ηνπ 

ζρνιέηνπ. Σν δξώκελν απηό ζα πεξηιακβάλεη πξσηόηππε κνπζηθή ηελ νπνία ζα 

εξκελεύζνπλ νη καζεηέο, ρνξνγξαθία θαη απαγγειία πνηεκάησλ «ρατθνύ», ηα νπνία ζα 

δεκηνπξγήζνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά. Οη καζεηέο κέζα από όιε ηελ δηαδηθαζία αλακέλεηαη λα 

εκβαζύλνπλ ζηελ θαηαλόεζε ηεο θπζηθήο, λα εθθξαζηνύλ θαιιηηερληθά θαη δεκηνπξγηθά, λα 

ζπλεξγαζηνύλ ζε νκάδεο γηα ην ηειηθό απνηέιεζκα. Σν ζέκα ηεο ππξεληθήο θπζηθήο έγηλε 

δπζηπρώο επίθαηξν ζηηο κέξεο καο κεηά ηε θπζηθή θαηαζηξνθή ζηελ Ιαπσλία. Έηζη, ζα έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ηα γεγνλόηα θαη λα πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ηελ 

αλαγθαηόηεηα ηεο ύπαξμεο ή κε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο θαη γηα ηνπο ηξόπνπο 

αληηθαηάζηαζήο ηεο.  
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ΖΖκκκκεεςςθθ  ΣΣυυςςττθθμμααττιικκιισσ  ΔΔιιεερρεεφφννθθςςθθσσ  ΕΕππιιλλεεγγμμζζννωωνν  ττοομμζζωωνν  ττοουυ  

ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκοοφφ  ΖΖρργγοουυ  ττθθσσ  ΣΣχχοολλιικκιισσ  ΜΜοοννάάδδαασσ  

 

2. ΡΕΔΙΟ 4:    ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΤΟΜΕΑΣ Ε:    ΕΡΙΜΟΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4.5. :    ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΤΗΣ  

ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ - ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ ΚΑΙ  

ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

Α. Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ 

 Θ ομάδα εργαςίασ που ανζλαβε τθν ευκφνθ τθσ διερεφνθςθσ του Τομζα τθσ Επιμόρφωςθσ 

των εκπαιδευτικϊν ορίςτθκε από το Διευκυντι του Σχολείου κ. Κϊςτα Ραπαγεωργίου και ζγινε 

αποδεκτι από το Σφλλογο Διδαςκόντων. 

Συντονίςτρια τθσ ομάδασ ορίςτθκε θ  κ. Τ. Αριςτοδιμου (ΡΕ 02 Φιλόλογοσ) και μζλθ οι:  

Κ. Βάρςου ( ΡΕ 16 μουςικόσ - κεωρθτικόσ ) 

Σ. Γεωργουλι  (ΡΕ 16-01 μουςικόσ - πιάνο) 

Ε. Εργά  (ΡΕ 02 Φιλόλογοσ) 

Α. Καραγιωργάκθσ  (ΡΕ 16-01 μουςικόσ - κικάρα) 

Θ. Ριλάλθσ  (ΡΕ 16 μουςικόσ - βυηαντινισ) 

Γ. Σκουλαρίκου (ΡΕ 06 αγγλικϊν) 

Α. Σιόντασ  (ΡΕ 16 μουςικόσ - πιάνο) 

Ε. Τηαβάρα  (ΡΕ 07 γερμανικϊν) 

Μ. Φιδετηι  (ΡΕ 32 κεατρολόγοσ) 

Λ. Χαρατςι  (ΡΕ 16-01 μουςικόσ - πιάνο) 

Τθν 8-2-2011 θ ομάδα ςυναντικθκε για πρϊτθ φορά. Αποφαςίςτθκε ο τρόποσ δράςθσ τθσ 

ομάδασ να ζχει δφο ςκζλθ: 
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Α) τθν ςφνταξθ ερωτθματολογίου για τθν άντλθςθ πλθροφοριϊν και τθ ςυγκζντρωςθ 

απόψεων, αναγκϊν, προβλθματιςμϊν, προτάςεων και οραμάτων των κακθγθτϊν του Ρ.Μ.Γ.Ρ. 

πάνω ςτο κζμα τθσ Επιμόρφωςθσ. Το ερωτθματολόγιο χωρίςτθκε ςε δφο μζρθ: 

Στο πρϊτο μζροσ ςκοπόσ ιταν θ καταγραφι του εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ του ςχολείου μασ όςον 

αφορά τθν ειδικότθτα, τα τυπικά προςόντα και κάκε άλλθ πικανι εναςχόλθςθ που ςυμβάλλει 

κετικά ςτθν εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα. Επίςθσ καταγράφεται θ επαγγελματικι εμπειρία, θ 

καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα και το ςυγγραφικό ζργο.  

Στο δεφτερο μζροσ δίνεται ζμφαςθ ςτθν Επιμόρφωςθ  

α) ωσ προσ το είδοσ τθσ Επιμόρφωςθσ που ζχει λάβει ο κακζνασ  

β) ωσ προσ τισ παροφςεσ ανάγκεσ για Επιμόρφωςθ ςε ςυγκεκριμζνα κζματα και  

γ) ωσ προσ τον τόπο, χρόνο και τρόπο διεξαγωγισ αυτισ τθσ Επιμόρφωςθσ.  

Σ’ αυτό το μζροσ κελιςαμε επιπλζον να εντοπίςουμε τουσ εκπαιδευτικοφσ που δραςτθριοποιοφνται 
ιδθ ωσ επιμορφωτζσ. 

       Β) τθν καταγραφι τθσ όποιασ επιμόρφωςθσ ζχει προςφερκεί από φορείσ τθσ δθμόςιασ 

εκπαίδευςθσ ςτα πλαίςια τθσ εκπαιδευτικισ μασ δραςτθριότθτασ, με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ και 

βελτίωςθ των μελλοντικϊν παροχϊν ςτον τομζα αυτό.    

 

Β. Ρορεία εργαςίασ ωσ προσ  το πρϊτο ςκζλοσ τθσ διερεφνθςθσ 

Βήμα 1:      Συντάχκθκε το κάτωκι ερωτθματολόγιο: 

ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΛΛΗΝΗΣ 

ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΑΥΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΡΕΔΙΟ 4:   ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΤΟΜΕΑΣ:   Ε. ΕΡΙΜΟΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Δείκτθσ αξιολόγθςθσ 4.5.:  Υποςτιριξθ τθσ Επιςτθμονικισ - Ραιδαγωγικισ Κατάρτιςθσ   

                                                                      και Εξζλιξθσ των Εκπαιδευτικϊν. 

 
Στο πλαίςιο του προγράμματοσ Αυτο αξιολόγθςθσ ςτο οποίο μετζχει το ςχολείο μασ, οι απόψεισ και 

προτάςεισ ςασ κα ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ςτον τομζα τθσ επιμόρφωςισ μασ. 

Η ςυμπλιρωςθ αυτοφ του ερωτθματολογίου (επϊνυμα ι ανϊνυμα)κα μασ φανεί πολφ χριςιμθ ςτθν 

καταγραφι των προβλθματιςμϊν αλλά και των οραμάτων μασ ωσ εκπαιδευτικοί του Μουςικοφ 

Σχολείου Παλλινθσ. 

Αν ο χϊροσ για τθν απάντθςθ δεν ςασ είναι αρκετόσ, ςυμπλθρϊςτε ςτθν πίςω ςελίδα βάηοντασ 

μπροςτά το νοφμερο τθσ ερϊτθςθσ. 

Η ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου μπορεί να γίνει και θλεκτρονικά, εφόςον δθλϊςετε τθν 

θλεκτρονικι ςασ διεφκυνςθ ςτον ςυνάδελφο κφριο Σιόντα ωσ τισ 23 Φεβρουαρίου. 
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Α΄ ΜΕΡΟ 

 
Ονοματεπϊνυμο ........................................................................................................................... 
Α)  Ειδικότθτα .............................................................................................................................. 
Β)  Τυπικά προςόντα (πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ, ωδειακι εκπαίδευςθ, μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, 
διδακτορικι διατριβι, κά) ............................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
Γ)  Καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Δ) Επαγγελματικι εμπειρία ........................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ε)  Συγγραφικό παιδαγωγικό ζργο, αρκρογραφία ......................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
Η)  Άλλθ εναςχόλθςθ ..................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 
Β΄ ΜΕΡΟ 

 
1)  Έχετε παρακολουκιςει επιμορφωτικά ςεμινάρια, εργαςτιρια;               ΝΑΙ    ΟΧΙ  
     Αν ΝΑΙ αναφζρατε (κζμα, διάρκεια, φορζα) 
 
2)  Έχετε παρακολουκιςει επιςτθμονικά - παιδαγωγικά ςυνζδρια;              ΝΑΙ    ΟΧΙ  
     Αν ΝΑΙ αναφζρατε (κζμα, φορζα) 
 
3)  Έχετε ςυμμετάςχει ωσ επιμορφωτισ ι ειςθγθτισ ςε ςεμινάρια, εργαςτιρια ι ςυνζδρια;  
     Αν ΝΑΙ αναφζρατε (κζμα)                                                                         ΝΑΙ    ΟΧΙ  
 
4)  Συμμετείχατε ποτζ ςε κάποιο ερευνθτικό πρόγραμμα;                             ΝΑΙ    ΟΧΙ  
     Αν ΝΑΙ αναφζρατε (κζμα, διάρκεια, φορζα, αρικμό ςυμμετεχόντων) 
 
5)  Σε ποια γνωςτικά αντικείμενα, ποιουσ τομείσ νομίηετε ότι κα ιταν χριςιμθ για τθν ςχολικι  
     κοινότθτα μια επιμόρφωςθ; 
     Αναφζρατε κζματα και επιμορφωτζσ αν γνωρίηετε. 
 
6)  Ποια από τα παρακάτω κζματα κρίνετε ότι είναι χριςιμα ςε επιμορφωτικό επίπεδο; 

 Ψυχολογία εφιβων (από ειδικό ψυχολόγο με πείρα ςτθν εκπαίδευςθ)  ΝΑΙ    ΟΧΙ  

 Σχζςθ δαςκάλου - μακθτι ςτο ατομικό μάκθμα.              ΝΑΙ    ΟΧΙ  

 Σχζςθ δαςκάλου - μακθτι ςτθν τάξθ.            ΝΑΙ    ΟΧΙ  

 Επικοινωνία και ςυνεργαςία με γονείσ.                                  ΝΑΙ    ΟΧΙ  

 Αντιμετϊπιςθ ειδικϊν περιπτϊςεων (δυςλεξία, ΑΜΕΑ, χρόνια νοςιματα, εξάρτθςθ από 
ουςίεσ, κακοποίθςθ, ςεξουαλικι παρενόχλθςθ, απϊλεια αγαπθμζνων προςϊπων, ψυχικζσ 
πακιςεισ, παραβατικι ςυμπεριφορά, κίνδυνοι διαδικτφου, ενδοςχολικι βία, ρατςιςμόσ κά)           
                                                  ΝΑΙ   ΟΧΙ  

 
7)  Τι πιςτεφετε για τθ χριςθ Η/Υ και τθσ ςχετικισ τεχνολογίασ ςτο μάκθμά ςασ; Πόςο ςασ  
     είναι απαραίτθτθ; Έχετε τθν απαραίτθτθ τεχνολογικι υποδομι; 
 
8)  Θα ςασ ενδιζφερε να ςυμμετάςχετε ςε κάποια ςχολικι επιμόρφωςθ; 
     Ωσ επιμορφωτισ;             ΝΑΙ    ΟΧΙ  
     Ωσ επιμορφοφμενοσ;        ΝΑΙ    ΟΧΙ  
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     Σε ποιο αντικείμενο; 
 
9)  Συμμετζχετε τϊρα ςε κάποια επιμόρφωςθ; Ποια; 
10) Θα ςυμμετείχατε ςε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ;                      ΝΑΙ       ΟΧΙ  
 
 
11) Αν παρακολουκοφςατε μια επιμόρφωςθ αυτι κα ιταν : 
 

 Μακράσ διάρκειασ                                                                    ΝΑΙ       ΟΧΙ  

 Υπό μορφι αυτοτελϊν ςεμιναρίων ( Μίασ ι δφο θμερϊν )      ΝΑΙ       ΟΧΙ  

 Υπό μορφι διαλζξεων                                                              ΝΑΙ       ΟΧΙ  

 Εντόσ ςχολικισ μονάδασ                                                          ΝΑΙ       ΟΧΙ    

 Εκτόσ ςχολικισ μονάδασ                                                          ΝΑΙ       ΟΧΙ  
 

 Άλλεσ  προτάςεισ ......................................................................................................... 
      ...................................................................................................................................... 
 

12) Και ςε ποια χρονικά πλαίςια ; 

 Στθν περίοδο ςχολικϊν διακοπϊν             ΝΑΙ       ΟΧΙ  

 Τα Σαββατοκφριακα ( περιςταςιακά)        ΝΑΙ       ΟΧΙ  

 Μζςα ςτο ςχολικό ωράριο                         ΝΑΙ       ΟΧΙ  
      Άλλεσ προτάςεισ ...........................................................................................................  
      ........................................................................................................................................ 
 

13)  Ποιοι πρζπει να προτείνουν και να επιλζγουν τα επιμορφωτικά κζματα ; 

 Ο ςφλλογοσ διδαςκόντων         ΝΑΙ       ΟΧΙ  

 Η διεφκυνςθ                              ΝΑΙ       ΟΧΙ                           

 Οι ςχολικοί ςφμβουλοι             ΝΑΙ       ΟΧΙ  
 
14) Πωσ κα μποροφςε κατά τθ γνϊμθ ςασ να καλφπτεται το οικονομικό κόςτοσ τθσ 

επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν; 
            ................................................................................................................... 
            ................................................................................................................... 

15) Ποιοι επιμορφωτζσ πρζπει να αμείβονται 

 Οι διοριςμζνοι ςτο δθμόςιο εκπαιδευτικοί      ΝΑΙ       ΟΧΙ  

 Οι ιδιϊτεσ                                                          ΝΑΙ       ΟΧΙ  

 Όλοι                                                                   ΝΑΙ       ΟΧΙ  
 

16) Σχόλια και παρατθριςεισ για τθν όποια επιμόρφωςθ από φορείσ τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ 
ζχετε παρακολουκιςει, με ςκοπό τθν βελτίωςθ των μελλοντικϊν παροχϊν ςτον τομζα 
αυτό. 
 
         ……………………………………………………………………………… 

Βήμα 2:      Αυτό το ερωτθματολόγιο μοιράςτθκε ςε τουλάχιςτον 100 ςυναδζλφουσ και αναρτικθκε 
ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων του Σχολείου.  
Ανταποκρίκθκαν και το επζςτρεψαν 33 (32 επϊνυμα και 1 ανϊνυμο).  
Εξ' αυτϊν 25 μουςικοί (15 πιανίςτεσ, 3 μουςικοί παραδοςιακισ μουςικισ, 2 κικαρίςτεσ, 1 
ςαξοφωνίςτασ, 1 φλαουτίςτα, 1 κεωρθτικόσ, 1 μονωδόσ) και  
7 άλλων ειδικοτιτων (4 φιλόλογοι, 2 μακθματικοί, 1 γερμανικϊν). 
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Βήμα 3:    Αποτελζςματα ερωτθματολογίου 

Τα ςτοιχεία από το πρϊτο μζροσ του ερωτθματολογίου καταγράφθκαν, ταξινομικθκαν και 
μελετικθκαν προκειμζνου να διαμορφωκεί μια ιδζα για τθ μουςικι, επιςτθμονικι και παιδαγωγικι 
κατάρτιςθ και εμπειρία τθσ ομάδασ των ςυναδζλφων που ςυμπλιρωςαν το ερωτθματολόγιο και 
αποτελοφν ζνα αντιπροςωπευτικό και αξιόπιςτο δείγμα του Συλλόγου των Κακθγθτϊν του 
Σχολείου.  
Συγκεκριμζνα από τθν ομάδα των μουςικϊν διακζτουν: 
Ρανεπιςτθμιακοφσ τίτλουσ ςπουδϊν ςτο μουςικό όργανο τθσ ειδικότθτασ (3 πιανίςτεσ, 1 τςελίςτασ, 
1 ςαξοφωνίςτασ και 1 κεωρθτικόσ) 
Οι υπόλοιποι παράλλθλα με τουσ Ωδειακοφσ τίτλουσ ςπουδϊν, ςτο μουςικό όργανο τθσ ειδικότθτασ 
(πτυχίο, δίπλωμα),  διακζτουν και πανεπιςτθμιακά πτυχία μουςικϊν ςπουδϊν, νομικισ, φιλολογίασ, 
φιλοςοφίασ, κεολογίασ, φυςικισ, οικονομικϊν, κακϊσ και επιπλζον Ωδειακοφσ τίτλουσ αρμονίασ, 
αντίςτιξθσ, φοφγκασ(φυγισ), ςφνκεςθσ κ.α. 
Επίςθσ ςυχνά κατζχουν και Μεταπτυχιακοφσ τίτλουσ ςπουδϊν κακϊσ και Διδακτορικζσ διατριβζσ.  
Αντίςτοιχα θ ομάδα των κακθγθτϊν γενικϊν μακθμάτων εκτόσ των πανεπιςτθμιακϊν τίτλων τθσ 
ειδικότθτάσ τουσ, τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ και τισ διδακτορικζσ διατριβζσ, διακζτουν και 
ωδειακοφσ τίτλουσ ςπουδϊν αρμονίασ, αντίςτιξθσ, πτυχίο πιάνου, πτυχίο μονωδίασ, βυηαντινισ 
μουςικισ ι κατζχουν κάποια όργανα ςε επίπεδο μζςθσ ι ανωτζρασ ςχολισ. 
 
Ενδιαφζρον παρουςιάηουν επίςθσ οι ποικίλεσ αςχολίεσ όλων των κακθγθτϊν που περιλαμβάνουν: 
 

 Συγγραφικό ζργο 

 Αρκρογραφία 

 Μεταφράςεισ λογοτεχνικϊν, μουςικοπαιδαγωγικϊν κειμζνων κ.α 

 Δθμοςίευςθ ποιθτικϊν ςυλλογϊν 

 Βιβλιοπαρουςιάςεισ 

 Συμμετοχι ςε χορωδίεσ, ςε μουςικά ςφνολα, κεατρικζσ ομάδεσ 

 Συμμετοχι ςε χορευτικά ςφνολα παραδοςιακϊν χορϊν 

 Σφνκεςθ  

 Καταγραφι παραδοςιακισ και βυηαντινισ μουςικισ με πρόγραμμα «Μελωδόσ» 

 Εναςχόλθςθ με τθν Φωτογραφία 

 Εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν (αραβικά κ.ά.) 

 Εξειδίκευςθ ςτθν Μουςικι τεχνολογία 

 Ακλθτιςμό 

 Τεχνικι Alexander 

 Εφαρμογι  του E.F.T (Emotional Freedom Techniks) ςε κζματα άγχουσ, τρακ κ.ά. 

 Οργανωτικι δραςτθριότθτα 

 Εξειδίκευςθ ςτθν χριςθ υπολογιςτϊν 

 Εκπαίδευςθ ςτθν Βιοςφνκεςθ (Σωματικι ψυχοκεραπεία) 
Επίςθσ ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει και θ καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα τόςο των μουςικϊν 
όςο και των εκπαιδευτικϊν γενικισ παιδείασ. 
Στα βιογραφικά των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου μασ καταγράφονται  ατομικά ρεςιτάλ, ςυναυλίεσ 
μουςικισ δωματίου, ςφμπραξθ με διάφορα μουςικά ςφνολα και ορχιςτρεσ κλαςςικισ και 
ςφγχρονθσ μουςικισ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. 
Διςκογραφικι δραςτθριότθτα, διεφκυνςθ μουςικϊν ςυνόλων και χορωδιϊν. 
Συμμετζχουν ωσ χορωδοί ςε διάφορα χορωδιακά ςχιματα. Εμφανίηονται ωσ τραγουδιςτζσ 
παραδοςιακισ μουςικισ, ωσ ψάλτεσ,  διευκφνουν βυηαντινζσ χορωδίεσ. 
Οργανϊνουν εκδθλϊςεισ και κεατρικζσ παραςτάςεισ, ςυγκροτοφν κεατρικζσ ομάδεσ.  
Δραςτθριοποιοφνται ωσ παραγωγοί εκπομπϊν παραδοςιακισ μουςικισ ςε ραδιοφωνικοφσ 
ςτακμοφσ, αλλά και ωσ Session μουςικοί. 
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Πςον αφορά το δεφτερο μζροσ του ερωτθματολογίου που αφορά τον τομζα τθσ επιμόρφωςθσ 

των εκπαιδευτικϊν, το 84% των ερωτθκζντων ζχουν παρακολουκιςει επιμορφωτικά ςεμινάρια και 
το 51% ςυνζδρια. 

 
Οι μεν μουςικοί ζχουν παρακολουκιςει ςεμινάρια που αφοροφν: 
  

 Ριανιςτικά παιδαγωγικά κζματα  

 Μουςικοκινθτικι αγωγι 

 Ραιδαγωγικά κζματα 

 Επιμόρφωςθ ςτουσ Θ/Υ 

 Σεμινάρια ςφνκεςθσ 

 Κζματα ψυχολογίασ 

 Κζματα μακθςιακϊν δυςκολιϊν  

 Μουςικι δωματίου 

 Ραιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ ςτθ διδαςκαλία των ατομικϊν μακθμάτων ςτα Μουςικά 
Σχολεία 

 Εκνομουςικολογία και μουςικι εκπαίδευςθ 

 Κικαριςτικά ςεμινάρια 

 Σεμινάρια τραγουδιοφ 

 Διδαςκαλία μουςικισ ςτο Δθμοτικό ςχολείο 

 Ραραδοςιακά όργανα και τραγοφδι 

 Μουςικό Σχολείο και κοινωνία 

 Διεφκυνςθ χορωδίασ 

 Σεμινάρια τεχνικισ Alexander 

 Μουςικοκεραπεία 

 Ζργα ελλινων ςυνκετϊν 

 Σφγχρονθ μουςικι 

 E.F.T (Emotional Freedom Technics) 

 Κεατρικό εργαςτιρι με διακεματικζσ ενότθτεσ  

 Βιοςφνκεςθ 
κ.ά. 
 
Οι δε εκπαιδευτικοί των άλλων ειδικοτιτων όπωσ ανζφεραν ςτο ερωτθματολόγιο ζχουν 
παρακολουκιςει ςεμινάρια που αναφζρονται ςε κζματα όπωσ: 
 

 Θ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ 

 Διδακτικι τθσ λογοτεχνίασ  

 Διδακτικι των αρχαίων ελλθνικϊν 

 Μακθςιακζσ δυςκολίεσ 

 Βελτίωςθ τθσ μάκθςθσ ςτθν τάξθ 

 Διδακτικζσ μζκοδοι 

 Διαπολιτιςμικά και πολυπολιτιςμικά κζματα  

 Ρεριβαλλοντικι εκπαίδευςθ  

 Κζατρο – μουςικι – χορόσ  

 Εκπαιδευτικά επαγγζλματα 

 Διαχείριςθ ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν 

 Σχολεία δεφτερθσ ευκαιρίασ 
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 Αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν 

 Σεμινάρια Θ/Υ( επίπεδο Λ, ΛΛ) 

 Διδαςκαλία με το διαδραςτικό πίνακα 

 Ευρωπαϊκι διάςταςθ ςτθν εκπαίδευςθ 

 Διοίκθςθ πολιτ. φορζων e-learning 

 Εργαςιακζσ ςχζςεισ 

 Λογιςτικι didacta 
    

To 40% των ερωτθκζντων διλωςαν ότι υπιρξαν Επιμορφωτζσ ςε Σεμινάρια και Ειςθγθτζσ ςε 
Συνζδρια. Τα κζματα των Ειςθγιςεων τουσ από τα ςχετικά Συνζδρια και Σεμινάρια ζχουν ωσ εξισ: 

 « Ραιδαγωγικι του πιάνου - Σχεδιαςμόσ και οργάνωςθ του τομζα εκπαίδευςθσ των 
δαςκάλων πιάνου» 

 «Επιςθμάνςεισ και διαπιςτϊςεισ από τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτθν 
Απουλία» 

  «Μια διαφορετικι προςζγγιςθ του ςχολικοφ χωροχρόνου» «Κζματα βυηαντινισ μουςικισ» 

 «Ρολυπολιτιςμικότθτα και εκπαίδευςθ» 

  «Ρολυπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ για μια νζα Ευρϊπθ» 

  «Κζματα μουςικολογικά» 

  «Οδφςςεια, πρόγραμμα Οδυςςζασ» Ριλοτικό του ΡΛ για τθν πλθροφορικι ςτα ςχολεία 

 «Θ μουςικι ωσ μάκθμα ςιμερα» Εργαςτιρια 

 «Θ ςχζςθ μεταξφ των τρόπων, των μορφϊν βίου και τθσ επικυμίασ κατά Ρλάτωνα». 

 «Ρερί τθσ αρετισ τθσ ανδρείασ ςτθν πλατωνικι φιλοςοφία».  

 «Θ Μουςικι ςτον Μεςαίωνα» 

 «Καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και κοινωνικι ζνταξθ των ελλινων 
τςιγγάνων». 

 «Ρεριβάλλον – παιδεία – πολιτιςμόσ» 

 «Θ παιδαγωγικι του πιάνου. Επιμορφωτικά ςεμινάρια για δαςκάλουσ πιάνου» 

 «Γραφι παρτιτοφρασ ςε Θ/Υ» 

 «ανοικτι πρόςκλθςθ   για    ςυνεργαςία    πανεπιςτιμιων   και   μουςικϊν ςχολείων»  

 «Οδθγόσ νζου δάςκαλου μουςικισ...» 

  «Ο Δρόμοσ για τθν Μουςικι Δθμιουργικότθτα περνάει από τθν Αγορά» 
κ.ά.  
 

Στθν ερϊτθςθ (5) ςε ποια γνωςτικά αντικείμενα και ςε ποιουσ τομείσ νομίηετε ότι κα ιταν χριςιμθ 
για τθν ςχολικι κοινότθτα μια επιμόρφωςθ, αναφζρατε κζματα και επιμορφωτζσ αν γνωρίηετε 
κακϊσ και ςτθν ερϊτθςθ (6) για ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ επιμόρφωςθσ, οι εκπαιδευτικοί 
πρότειναν τα παρακάτω κζματα με ςειρά προτίμθςθσ: 

1. Ψυχολογία εφιβων 
2. Αντιμετϊπιςθ μακθςιακϊν δυςκολιϊν, τθσ δυςλεξίασ και τθσ διαταραχισ τθσ 

ελλειμματικισ προςοχισ – υπερκινθτικότθτασ  
3. Αντιμετϊπιςθ προβλθματικισ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν ςτθν τάξθ 
4. Σχζςθ δαςκάλου και μακθτι ςτθν τάξθ και ςτο ατομικό μάκθμα 
5. Χριςθ ςφγχρονων μζςων, Θ/Υ, διαδραςτικζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ 
6. Τα γνωςτικά αντικείμενα του κάκε κλάδου 
7. Ραιδαγωγικι πιάνου 
8. Ο ρόλοσ του πιάνου ωσ υποχρεωτικοφ οργάνου 
9. Ο ρόλοσ τθσ ςυνοδείασ του πιάνου ςτο Μουςικό Σχολείο 
10. Τα επιλογισ όργανα (πρόγραμμα ςπουδϊν) 
11. Διακεματικι προςζγγιςθ ποικίλων γνωςτικϊν αντικειμζνων 
12. Θ παραδοςιακι μουςικι ςτα μουςικά ςχολεία 
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Στθν ερϊτθςθ (7) ςχετικά με το πόςο είναι απαραίτθτθ θ χριςθ Η/Υ και τθσ ςχετικισ τεχνολογίασ 
ςτο μάκθμα κακϊσ και αν οι εκπαιδευτικοί διακζτουν τθν απαραίτθτθ τεχνολογικι υποδομι 
απάντθςαν ωσ εξισ: 

Το 42% κεωροφν ότι είναι απαραίτθτθ ςτο μάκθμα αλλά λείπει θ υποδομι. Αυτό απάντθςαν οι 
κακθγθτζσ των γενικϊν  και μουςικϊν μακθμάτων που μπαίνουν ςε τάξεισ. Αντικζτωσ το 21% των 
μουςικϊν ατομικϊν μακθμάτων κεωρεί ότι θ χριςθ Θ/Υ ςτο μάκθμα δεν είναι άμεςα χριςιμθ. Το 
15% διλωςε ότι δεν χρειάηεται κακόλου τουσ Θ/Υ και το 21% δεν απάντθςε ςτθν ερϊτθςθ.  
Ραρ’ όλα αυτά, ςτισ προτεινόμενεσ κεματικζσ Επιμόρφωςθσ όπωσ παρουςιάςτθκαν παραπάνω, θ 
επιμόρφωςθ ςτουσ Θ/Υ βρίςκεται ςτθν 5θ κζςθ και τοφτο ςθμαίνει πωσ υπάρχει ανάγκθ 
ενθμζρωςθσ για τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει θ χριςθ των Θ/Υ και ανάγκθ Επιμόρφωςθσ ςε 
αυτόν τον τομζα. 
 
Στισ ερωτιςεισ (11 & 12) που αναφζρονται ςτθ διάρκεια, το χϊρο και το χρόνο διεξαγωγισ τθσ 
Επιμόρφωςθσ το αποτζλεςμα από τισ απαντιςεισ διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

      Διάρκεια Επιμόρφωςθσ 
59% δεν κζλει μακράσ διάρκειασ επιμορφωτικά προγράμματα 
81% κζλει αυτοτελι ςεμινάρια (μιασ ι δφο θμερϊν) 
48% προτιμά διαλζξεισ 

   Τόποσ διεξαγωγισ 
90% προτιμά εντόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ 
Αλλά και ζνα 59% κα παρακολουκοφςε και εκτόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ 
      Χρονικι περίοδοσ διεξαγωγισ Επιμόρφωςθσ 
65%  δεν επικυμεί να γίνεται θ Επιμόρφωςθ κατά τθν περίοδο των ςχολικϊν εορτϊν 
51%  κζλει τα Σαββατοκφριακα 
75%  κζλει μζςα ςτο ςχολικό ωράριο (αλλά ςθμειϊνουν μετά το πζρασ των μακθμάτων) 
24%  δεν κζλει να χάνονται διδακτικζσ ϊρεσ 

Μια ενδιαφζρουςα πρόταςθ είναι να γίνονται τα επιμορφωτικά ςεμινάρια  
τον Λοφνιο μετά τισ εξετάςεισ και το Σεπτζμβριο πριν τθν ζναρξθ των μακθμάτων 
Στθν ερϊτθςθ (13) για το ποιοι κα πρζπει να επιλζγουν τα κζματα των Επιμορφϊςεων 

90% κεωρεί το ςφλλογο διδαςκόντων ωσ αρμόδιο όργανο 
56% δεν επικυμεί τθν ανάμειξθ τθσ διεφκυνςθσ 
59% δεν επικυμεί τθν ανάμειξθ των ςυμβοφλων 
 

Στθν ερϊτθςθ (8) για το αν ενδιαφζρεται κάποιοσ να ςυμμετάςχει ςε κάποια ςχολικι επιμόρφωςθ 
ωσ επιμορφωτισ ι ωσ επιμορφοφμενοσ, το 31% επικυμεί να ςυνειςφζρει ωσ επιμορφωτισ/τρια ςε 
ςχετικι διαδικαςία και το 81% κζλει να ςυμμετζχει ωσ επιμορφοφμενοσ/θ ςε επιμορφωτικά 
ςεμινάρια. 
 
Στθν ερϊτθςθ (9 &10) ςχετικά με το αν παρακολουκοφν οι εκπαιδευτικοί τϊρα κάποια 
επιμόρφωςθ μόνο ζνα 12% παρακολουκεί τϊρα κάποια Επιμόρφωςθ και το 81% κζλει να λάβει 
μζροσ ςε επιμορφωτικά προγράμματα. 
 
Στθν ερϊτθςθ (14) για τθν κάλυψθ του κόςτουσ τθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν,  
θ πλειοψθφία κεωρεί ότι το κράτοσ κα πρζπει να είναι υπεφκυνο για τθν επιμόρφωςθ των 
Δθμοςίων Υπαλλιλων. Ραρόλα αυτά προτείνεται από μερικοφσ ςυμβολικι ςυμμετοχι των 
επιμορφουμζνων ι εφρεςθ κονδυλίων από ςπόνςορεσ ι «από το πρόγραμμα τθσ 
αυτοαξιολόγθςθσ».  
 
Στθν ερϊτθςθ (15) για το ποιοι επιμορφωτζσ πρζπει να αμείβονται;  

 88% κεωρεί ότι πρζπει να πλθρϊνονται όλοι 
 6% κεωρεί ότι πρζπει να πλθρϊνονται μόνο οι ιδιϊτεσ 
 3% κεωρεί ότι πρζπει να πλθρϊνονται μόνο οι δθμόςιοι 
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Για τθν τελευταία ερϊτθςθ (16) όπου ηθτοφνται «ςχόλια και παρατθριςεισ για τθν όποια 
επιμόρφωςθ από φορείσ τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ ζχουν παρακολουκιςει οι εκπαιδευτικοί, με 
ςκοπό τθ βελτίωςθ των μελλοντικϊν παροχϊν ςτον τομζα αυτό», καταγράφονται όλεσ οι απόψεισ 
ωσ εξισ: 
 

 Θ επιμόρφωςθ που ζγινε για τουσ νεοδιόριςτουσ τότε εκπαιδευτικοφσ, επί Αντϊνθ Τρίτςθ, ιταν 
πραγματικά εξαιρετικι. Ζγινε ςε ζνα ειδυλλιακό περιβάλλον, ςτθν Κοργειαλζνειο Σχολι 
Σπετςϊν, ςε ολοιμερθ βάςθ. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ηφμωςθ των ιδεϊν που εκτίκονταν, 
και γενικά τθν «βάςανο» πάνω ςτα κζματα επιμόρφωςθσ, που ιταν τόςο παιδαγωγικά, όςο και 
εκπαιδευτικά. Αν μθ τι άλλο, όλα ςυνζβαιναν ςε ζνα εξαιρετικό περιβάλλον, λίγο πριν τθν 
ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ.     
       Οτιδιποτε άλλο ζχω παρακολουκιςει από ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ για παράδειγμα, πλθν 
μιασ εξαίρεςθσ, ιταν αφόρθτα βαρετό ι ιδθ γνωςτό, και πολλζσ φορζσ αντικρουόμενο ςε 
ςχζςθ με πράγματα που είχε πει, άλλοσ ςφμβουλοσ-επιμορφωτισ. Δεν προςζκεςε τίποτα ςτα 
όςα ιδθ γνϊριηα. Είχα απλϊσ τθν αίςκθςθ ότι κάποιοι είχαν βρει ζνα άλλοκι για να πάρουν 
κάποια χριματα από κονδφλια τθσ Ε.Ε. ι δεν ξζρω από που αλλοφ. Και εγϊ χρθςιμοποιικθκα 
ωσ πιόνι ςτο να εξυπθρετιςω αυτιν τθν εκμετάλλευςθ που δεν με αφοροφςε. Οι ςυμβουλζσ 
παλαιοτζρων ι και ςφγχρονων ςυναδζλφων, που λζγονται ςε ζνα διάλειμμα ςτο διάδρομο, 
ζχουν αποδειχκεί, πολλζσ φορζσ, πολφτιμεσ όςο καμία επιμόρφωςθ.  Επίςθσ, πολλζσ ιδζεσ 
ζκλεψα από μία υποδειγματικι διδαςκαλία ςυναδζλφου ςτο ςχολείο μασ. Αυτό, ναι, είναι 
χριςιμο.  
 

 Επιμόρφωςθ ζχω παρακολουκιςει ςε  ΡΕΚ με τον διοριςμό μου και από τθν ςχολικό ςφμβουλο 
(Σεπ. 2009)  θ οποία είχε και άλλουσ δυο ομιλθτζσ. Και οι δυο επιμορφϊςεισ δεν μου 
πρόςφεραν απολφτωσ τίποτε ςυγκριτικά με τθν γνϊςθ που αποκόμιςα με τθν προςωπικι 
εκπαιδευτικι εμπειρία. Μςωσ κα μποροφςα να πω ότι με αποπροςανατόλιςαν ςτο κζμα τθσ 
διδακτικισ. 
 

 Ραρακολοφκθςα τα ΡΕΚ όταν διορίςτθκα. Ιταν χαμζνοσ χρόνοσ. Επιεικϊσ απαράδεκτθ 
διαδικαςία. Δεν άγγιξε καν το αντικείμενο τθσ ειδίκευςισ μου. 
 

 Αν κρίνω από τθν εμπειρία των ΡΕΚ ωσ κακθγιτρια μουςικοφ οργάνου δεν είχα κανζνα όφελοσ, 
διότι δεν υπιρχε κανζνασ επιμορφωτισ ςχετικόσ με το αντικείμενο μου. 
 

 Ρολλζσ φορζσ είναι άκαιρεσ πρόχειρεσ και επιφανειακζσ. 
 

 Απαιτείται μεγάλθ προςοχι ςτθν επιλογι επιμορφωτϊν, και δεν πρζπει να ςτθρίηεται 
απαραίτθτα ςτουσ τίτλουσ και μόνον αλλά πρωτίςτωσ από το παιδαγωγικό τουσ ζργο. 
 

 Ρολλζσ φορζσ οι επιμορφωτζσ είναι επιςτιμονεσ με κεωρθτικι κατάρτιςθ, χωρίσ διδακτικι 
εμπειρία και οι προτάςεισ, οι τρόποι και μζκοδοι διδαςκαλίασ που προτείνουν, απζχουν από 
τθν κακθμερινι ςχολικι πραγματικότθτα. 
 

 Καμία ςτόχευςθ ωσ προσ τα ειδικά ηθτιματα των μουςικϊν ςχολείων και ειδικότερα ωσ προσ τα 
ατομικά μακιματα.  
 

 Επιλογι επιμορφωτϊν, αυςτθρά κακοριςμζνα προγράμματα επιμόρφωςθσ, αξιολόγθςθ 
αποτελεςμάτων.  
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 Τα δφο επιμορφωτικά προγράμματα που ζχω παρακολουκιςει ιταν μετρίου επιπζδου. Κα 
ικελα να είναι προςαρμοςμζνα ςτθν πραγματικότθτα του δικοφ μασ ςχολείου.  
 

 Άςχετα άτομα λζνε άςχετα κζματα, με τισ ανάγκεσ των επιμορφοφμενων.  
 

 Μικρότερεσ ομάδεσ εργαςίασ – ανακοίνωςθ ευρθμάτων – υποδειγματικι διδαςκαλία και 
εκτζλεςθ.  
 

 Τα περιςςότερα ιταν υποχρεωτικά και ωσ επί τω πλείςτον άνευ ουςιαςτικοφ ενδιαφζροντοσ 
για μζνα, διότι τα κζματα ιταν αδιάφορα και δεν ιταν θ επιλογι μου.  

 
 

Γ.   Ρορεία εργαςίασ ωσ προσ το δεφτερο ςκζλοσ τθσ διερεφνθςθσ 

Χωρίηουμε το δεφτερο αυτό ςκζλοσ τθσ διερεφνθςθσ ςε δφο μζρθ:  

α) ςτθν καταγραφι τθσ όποιασ επιμόρφωςθσ ζχει προςφερκεί από δθμόςιουσ φορείσ τθσ  

    εκπαίδευςθσ και  

β) ςτθν καταγραφι τθσ υλοποίθςθσ τθσ οριηόντιασ επικοινωνίασ, κεςμοφ που για πρϊτθ φορά    

    κεςπίηεται και εφαρμόηεται ςτο ςχολείο μασ με απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων.  

Είναι γεγονόσ ότι το ΠΜΓ-Παλλινθσ είναι ζνα πολυδφναμο ςχολείο με μεγάλο αρικμό 
εκπαιδευτικϊν και μάλιςτα επιλεγμζνων με υψθλό επίπεδο τόςο ςτον επιςτθμονικό όςο και ςτον 
καλλιτεχνικό τομζα. 

Κακϊσ κεωροφμε ότι υπάρχει ςυςςωρευμζνθ εμπειρία και γνϊςθ, αλλά και διάκεςθ για 
ενθμζρωςθ, ανανζωςθ και ανταλλαγι απόψεων μεταξφ των διδαςκόντων, θ δθμιουργία ενόσ 
τζτοιου κεςμοφ, ιρκε να καλφψει το κενό και να αναπτφξει ζνα δίαυλο επικοινωνίασ με 
επίκεντρο επιςτθμονικά, εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά κζματα, που μασ απαςχολοφν 
κακθμερινά ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ.    

 Το υλικό αυτό ςυγκεντρϊκθκε από τα αρχεία του ςχολείου και αφορά τθν ενδοςχολικι   

 Επιμόρφωςθ τα δφο τελευταία χρόνια. 

 Το ςχολείο μασ επίςθσ ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα υποδειγματικϊν διδαςκαλιϊν τθσ 
Δ/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Ανατολικισ Αττικισ προσ τουσ νεοδιόριςτουσ κακθγθτζσ ςε 
φιλολογικά μακιματα και ςτο μάκθμα των Μακθματικϊν. 

 

 ηηο 19 θαη 26 Φεβξνπαξίνπ 2010 έγηλε ζην Πεηξακαηηθό Μνπζηθό Γπκλάζην 

θαη Λύθεην Παιιήλεο ζεκηλάξην, κε ζέκα «Οι Νέερ Σεσνολογίερ υρ επγαλείο 

ηος εκπαιδεςηικού Μοςζικήρ», κε εηζεγεηή ηνλ θ. Απόζηνιν ηόληα, ν 

νπνίνο  παξνπζίαζε έλα Πξόγξαµµα Γξαθήο Παξηηηνύξαο.  
 

 Στα πλαίςια του κεςμοφ τθσ οριηόντιασ επικοινωνίασ μεταξφ των ςυναδζλφων του 
ςχολείου μασ, θ πρϊτθ φετινι μασ ςυνάντθςθ πραγματοποιικθκε τθν Ρζμπτθ 17 
Φεβρουαρίου 2011. Θ ςυνάδελφόσ μασ κακθγιτρια του πιάνου Λιάνα Χαρατςι μασ 
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παρουςίαςε τισ δίφωνεσ ρυκμικζσ αςκιςεισ για πιανίςτεσ Etute du Rythme, τεφχοσ 3ο , του 
Georges Dandelot. 

 

 Στισ 7 Απριλίου 2011 θ ψυχολόγοσ Ραπαχριςτου Βαςιλικι από το ΚΕΕΔΥ Κορωπίου 
παρουςίαςε ςτο Ρειραματικό Μουςικό Γυμνάςιο και Λφκειο Ραλλινθσ το κζμα «Δυςλεξία 
και τρόποι αντιμετϊπιςισ τθσ ςτθ μακθςιακι πράξθ». 

 

 

Δ. Συμπεράςματα και Ρροτάςεισ 

       Θ μουςικι, επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κατάρτιςθ και εμπειρία τθσ ομάδασ των ςυναδζλφων 
που ςυμπλιρωςαν το ερωτθματολόγιο, αποτελοφν ζνα αντιπροςωπευτικό και αξιόπιςτο δείγμα του 
ςυνόλου των Κακθγθτϊν του Μουςικοφ Σχολείου Ραλλινθσ.  

        Με βάςθ το παραπάνω δείγμα είναι γεγονόσ ότι το ΡΜΓ-Ραλλινθσ είναι ζνα     

        πολυδφναμο ςχολείο με μεγάλο αρικμό εκπαιδευτικϊν και μάλιςτα επιλεγμζνων με  

        υψθλό επίπεδο τόςο ςτον επιςτθμονικό όςο και ςτον καλλιτεχνικό τομζα. 

 Στον τομζα τθσ επιμόρφωςθσ τϊρα, ενϊ κεωροφμε ότι πρόκειται για ζνα κεςμό που ςυμβάλει 
ουςιαςτικά ςτθν εξζλιξθ κάκε εκπαιδευτικοφ, οι δυςτυχϊσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ πολλϊν 
ςυναδζλφων, μάσ κάνουν επιφυλακτικοφσ ωσ προσ τον τρόπο που γίνεται αυτι μζχρι ςιμερα. 
Οι απαντιςεισ ςτο ερωτθματολόγιο ωςτόςο, επιδεικνφουν το ζντονο ενδιαφζρον των 
εκπαιδευτικϊν για επιμόρφωςθ, ακόμα και με ιδιωτικι πρωτοβουλία. 

 Από τθν κακθμερινι μασ τριβι με τθν ςχολικι πραγματικότθτα προκφπτουν ανάγκεσ, που μασ 
προβλθματίηουν και ηθτάμε ουςιαςτικι και ςυγκεκριμζνθ επιμόρφωςθ, τθν οποία επικυμοφμε 
να επιλζγουμε οι ίδιοι, όςον αφορά τθν κεματολογία, αλλά και όςον αφορά τουσ ειςθγθτζσ 
που προτείνονται. 

 Πςον αφορά τον τόπο διεξαγωγισ τθσ επιμόρφωςθσ, οι κακθγθτζσ ςτθν ςυντριπτικι τουσ 
πλειοψθφία επικυμοφν τθν ενδοςχολικι επιμόρφωςθ.  

 Ο προςδιοριςμόσ του χρόνου διεξαγωγισ αυτισ, εξαρτάται πάντα από τθν διάρκεια και το 
είδοσ τθσ επιμόρφωςθσ. Ωςτόςο γενικι επικυμία είναι να μθν χάνονται διδακτικζσ ϊρεσ που 
μασ είναι τόςο πολφτιμεσ. Μια ενδιαφζρουςα πρόταςθ είναι να γίνονται τα επιμορφωτικά 
ςεμινάρια τον Λοφνιο, μετά το πζρασ των εξετάςεων και το Σεπτζμβριο, πριν τθν ζναρξθ των 
μακθμάτων. 

 Κακϊσ το ςχολείο μασ διακζτει αξιόλογουσ και επιςτθμονικά καταρτιςμζνουσ ςτον τομζα 
τουσ εκπαιδευτικοφσ, προτείνουμε τθν αξιοποίθςι τουσ ςτα ενδοςχολικά και εξωςχολικά 
προγράμματα επιμόρφωςθσ.  

 Ριςτεφουμε ότι είναι πολφ εποικοδομθτικό να αξιολογοφμε τόςο το ζργο που παράγουμε ωσ 
εκπαιδευτικοί, όςο και το ζργο που μασ προςφζρει αντίςτοιχα θ πολιτεία ςτον τομζα τθσ 
επιμόρφωςθσ, ϊςτε να ζχουμε τα καλφτερα αποτελζςματα.  

 

ΡΛΟ ΑΝΑΛΥΤΛΚΑ 

Μζςα από το ερωτθματολόγιο προκφπτει ότι τα κζματα που απαςχολοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ του 
ςχολείου μασ είναι όπωσ αναφζρκθκε ςτθν ερϊτθςθ (5): 

1.   Ψυχολογία εφιβων 
2.   Αντιμετϊπιςθ μακθςιακϊν δυςκολιϊν, τθσ δυςλεξίασ και τθσ διαταραχισ τθσ 

ελλειμματικισ προςοχισ – υπερκινθτικότθτασ  
3.   Αντιμετϊπιςθ προβλθματικισ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν ςτθν τάξθ 
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4.   Σχζςθ δαςκάλου και μακθτι ςτθν τάξθ και ςτο ατομικό μάκθμα 
5.   Χριςθ ςφγχρονων μζςων, Θ/Υ, διαδραςτικζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ 
6.   Τα γνωςτικά αντικείμενα του κάκε κλάδου 
7.   Ραιδαγωγικι πιάνου 
8.   Ο ρόλοσ του πιάνου ωσ υποχρεωτικοφ οργάνου 
9.   Ο ρόλοσ τθσ ςυνοδείασ του πιάνου ςτο Μουςικό Σχολείο 
10. Τα επιλογισ όργανα (πρόγραμμα ςπουδϊν) 
11. Διακεματικι προςζγγιςθ ποικίλων γνωςτικϊν αντικειμζνων 
12. Θ παραδοςιακι μουςικι ςτα μουςικά ςχολεία 

 

      Και άλλεσ προτάςεισ που προζκυψαν από τισ ςυναντιςεισ μασ για τθν αυτοαξιολόγθςθ: 

          

 Δλίζρπζε ηνπ ππακηικού ζκέλοςρ ησλ επηκνξθώζεσλ. πγθεθξηκέλα: 

      Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ ανά ειδικόηηηα εζηιαζμένη ζηην διδακηέα ύλη με      

      δςναηόηηηα ππακηικήρ εξάζκηζηρ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκόξθσζεο κε επίθεληξν: 

      α) ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ (ρξήζε Ζ/Τ, δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο)  

      β) ηε δηδαζθαιία κέζσ ηεο κνπζηθήο 

    

 Ελεφκερθ πρόςβαςθ των διοριςμζνων εκπαιδευτικϊν ςε  όλα τα Α.Ε.Λ. και  Τ.Ε.Λ . 
με προχποκζςεισ που κα διαςφαλίηουν τθν ομαλι λειτουργία των ιδρυμάτων αλλά και τθν 
πιςτοποίθςθ τθσ επιμόρφωςθσ – ςπουδισ των εκπαιδευτικϊν. 

Με αυτι τθν πρόταςθ ενοποιοφνται ςε ζναν «οργανιςμό» οι τρεισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ 
και λειτουργοφν αναδραςτικά. Ραράλλθλα παρζχονται ευκαιρίεσ επιμόρφωςθσ – ςπουδισ των 
εκπαιδευτικϊν ςε όλα τα μζρθ τθσ Ελλάδοσ που διακζτουν τριτοβάκμια εκπαιδευτικά 
ιδρφματα. 

 «Ανοιχτό ςχολείο» προσ τουσ γονείσ. 
Κυρίαρχο και αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ εκπαίδευςθσ των παιδιϊν είναι οι γονείσ τουσ. Θ 
επιμόρφωςθ των γονζων ςε κζματα ψυχολογίασ, κοινωνικισ αγωγισ, ςωματικισ και ψυχικισ 
υγιεινισ, αντιμετϊπιςθσ κοινωνικϊν προβλθμάτων όπωσ: ναρκωτικά, βία, κακϊσ και 
κακοδιγθςθσ ςε κζματα μελζτθσ των μακθμάτων κα μποροφςε να λειτουργιςει επικουρικά 
και ουςιαςτικά ςτο εκπαιδευτικό μασ ζργο. 

Ωσ επιμορφωτζσ κα μποροφςαν να επιλεγοφν καταξιωμζνοι επιςτιμονεσ, εκπαιδευτικοί των 
ςχολικϊν μονάδων κακϊσ και μζλθ καταξιωμζνων φορζων και οργανϊςεων.  

Θ κεματολογία κακϊσ  και ο χρόνοσ διεξαγωγισ των επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων, 
ςυναποφαςίηεται από τον ςφλλογο διδαςκόντων και το ςφλλογο γονζων και κθδεμόνων. 

Οι ςφλλογοι εκπαιδευτικϊν και γονζων κα ιταν καλό (λειτουργϊντασ ςφννομα) να 
αυτονομοφνται και να απεμπλζκονται από τθ γραφειοκρατία ςε κζματα που αφοροφν ςτθν 
επιμόρφωςι τουσ. 

 


