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

πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία 

Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο 

τόμος αναφέρεται στις Εκθέσεις «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών Ποιότητας» που 

συνέταξαν σχολικές μονάδες οι οποίες συμμετείχαν στο πιλοτικό έργο της ΑΕΕ.  Ο 

τόμος αποτελεί μέρος των «Καλών Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο 

Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών. 

Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής 

και της Ομάδας Έργου της ΑΕΕ. 

 

Επιστημονική Επιτροπή 

Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου 

Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής 

επιστημονικός υπεύθυνος του έργου 

Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος 

Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

μέλος 

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

ΤΠΔΒΜΘ, μέλος 

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

ΤΠΔΒΜΘ, μέλος 

 

Ομάδα Έργου 

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

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

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

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

τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα 

ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04. 

 

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

Μάθηση» (2007-2013)   

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

295381) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη») 
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ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 

 

«Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών αξιολόγησης των 

μαθητών» 

 

 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών» 

 

H Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Τομέων του Εκπαιδευτικού 

Έργου  συντάχθηκε κατά το σχολικό έτος 2010-11 από το Πειραματικό Λύκειο 

Αγίων Αναργύρων.  Η Έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τη  

διερεύνηση του δείκτη «Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών 

αξιολόγησης των μαθητών», καθώς και Παράρτημα με τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν: 1. Τα ερωτήματα για τη διερεύνηση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών του δείκτη, 2. Ερωτηματολόγιο Μαθητών, και 3. Σχέδιο 

Παρατήρησης Παραμέτρων  Διαστάσεων της Διδακτικής Πράξης. 
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Έκθεζη σζηημαηικής Διερεύνηζης Επιλεγμένων Σομέων  

ηοσ Εκπαιδεσηικού Έργοσ ηης τολικής Μονάδας 

(ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ) 

 

Σομέαρ/Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΣΑΞΗ / ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 

Α. Γιαδικαζίερ Αξιολόγηζηρ 

Καηόπηλ ζπδήηεζεο ζην πιαίζην ηεο νινκέιεηαο (Πξάμε 21/16-12-2010), έλαο από ηνπο 

ηνκείο πνπ επειέγε σο ηνκέαο πνπ ρξήδεη ζπζηεκαηηθήο δηεξεύλεζεο είλαη απηόο πνπ 

αθνξά ηελ «Οξγάλσζε ηεο Τάμεο» [Τνκέαο Γ΄ ηνπ Πεδίνπ 4: Δθπαηδεπηηθέο Γηαδηθαζίεο], 

κε δείθηε αμηνιόγεζεο: Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ αμηνιόγεζεο 

ησλ καζεηώλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηεξεύλεζεο ηνπ ηνκέα ζπγθξνηήζεθε νκάδα 

απνηεινύκελε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο: 1. Μπίιια Πνιπμέλε ΠΔ02 (ζπληνλίζηξηα), 

Αξρνληή Αζεκίλα ΠΔ04, Βξαρλό Δπξηπίδε ΠΔ19 θαη Παξαζθεπόπνπιν Γεώξγην ΠΔ09. 

Σην πιαίζην ησλ εξγαζηώλ ηεο ε νκάδα πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεηο ηόζν ζε επίπεδν 

ελδννκαδηθό όζν θαη κε εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηεξεύλεζε ηνπ ηνκέα 

θαηαγξάθνληαο ηηο πξαθηηθέο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηδαθηηθή - καζεζηαθή δηαδηθαζία, αιιά 

θαη ηνπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαη ζε δηάζηεκα δύν 

κελώλ, ζπγθεληξώζεθαλ δεθαέμη (16) εξσηεκαηνιόγηα δηεξεύλεζεο ησλ πνηνηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ δείθηε 4.3, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δέθα (10) παξαηεξήζεηο ζε ηάμεηο 

θαη ζπκπιεξώζεθαλ 170 εξσηεκαηνιόγηα από ηνπο καζεηέο. Ωο άμνλεο ζπδήηεζεο 

νξίζηεθαλ ε ρξήζε πνηθίισλ ζηξαηεγηθώλ νξγάλσζεο ηεο ηάμεο, ε παηδαγσγηθή ζρέζε 

δαζθάινπ-καζεηή, ε έκθαζε ζηε ζεηηθή ελίζρπζε, ε ρξήζε πνηθίισλ κεζόδσλ 

αμηνιόγεζεο, ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηεο πξνόδνπ ησλ καζεηώλ, ε ηαθηηθή ελεκέξσζε 

ησλ καζεηώλ γηα ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ αμηνιόγεζε γηα αλαηξνθνδόηεζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

 

Β. σέδιο Αξιολόγηζηρ 

Αληηθείκελν αμηνιόγεζεο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ηεο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο παηδαγσγηθώλ 

πξαθηηθώλ θαη πξαθηηθώλ αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Οη ζπγθεθξηκέλνη 

ζηόρνη δηεξεύλεζεο πνπ ηέζεθαλ είλαη ε κειέηε παξακέηξσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

νξγάλσζε ηεο ηάμεο, όπσο ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο, ην θιίκα ηεο ηάμεο, ε αμηνπνίεζε ηνπ 

δπλακηθνύ ηεο νκάδαο, ε θαηαγξαθή ηεο πξνόδνπ ησλ καζεηώλ, ε δηακνξθσηηθή 

αμηνιόγεζε, ε αλαηξνθνδόηεζε ηεο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο, σο ζηόρνη δηεξεύλεζεο ηέζεθαλ 
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ηόζν ν εληνπηζκόο ηπρόλ πξνβιεκάησλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο νξγάλσζεο ηεο ηάμεο 

όζν θαη ε δηαπίζησζε ηπρόλ ηθαλνπνηεηηθώλ απνηειεζκάησλ σο απόξξνηα ηεο εθαξκνγήο 

θαιώλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. 

Ωο θξηηήξηα πνηόηεηαο πηνζεηήζεθαλ ε ρξήζε πνηθίισλ ζηξαηεγηθώλ νξγάλσζεο ηεο 

ηάμεο, ε ύπαξμε παηδαγσγηθήο ζρέζεο δαζθάινπ-καζεηή, ε έκθαζε ζηε ζεηηθή ελίζρπζε, 

ε ρξήζε πνηθίισλ κεζόδσλ αμηνιόγεζεο, ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηεο πξνόδνπ ησλ 

καζεηώλ, ε ηαθηηθή ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ γηα ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αμηνιόγεζε γηα αλαηξνθνδόηεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο. 

Ωο πεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηώλ αμηνπνηήζεθαλ ζε επίπεδν αλζξώπηλνπ πιηθνύ 

εθπαηδεπηηθνί δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ θαη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Σε επίπεδν έληππνπ 

πιηθνύ κειεηήζεθαλ εγθύθιηνη θαη νδεγίεο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, θαζώο θαη 

ηα αξρεία ζεκάησλ ηόζν ζε επίπεδν δηακνξθσηηθήο όζν θαη ηειηθήο αμηνιόγεζεο 

(δηαγσλίζκαηα πξναγσγηθώλ θαη απνιπηήξησλ εμεηάζεσλ). 

Ωο εξγαιεία / ηερληθέο άληιεζεο πιεξνθνξηώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ:  

α. Δξσηεκαηνιόγην δηεξεύλεζεο ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ δείθηε ην νπνίν 

θιήζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ. Τν εξσηεκαηνιόγην 

πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε ή κε θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο, 

ηελ πνηθηιία νξγαλσηηθώλ ζρεκάησλ κε ζθνπό ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο 

ηάμεο, ην θιίκα θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηόζν 

κεηαμύ ησλ καζεηώλ όζν θαη κεηαμύ απηώλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ηνπο ηξόπνπο θαη ηε 

ζπρλόηεηα αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ, ην βαζκό ζπλέπεηαο ησλ καζεηώλ ζηηο ζρνιηθέο 

εξγαζίεο ηνπο, αιιά θαη ζπκκεηνρήο ηνπο θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε.  

β. Δξσηεκαηνιόγην ην νπνίν θιήζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ νη καζεηέο αλώλπκα, 

επηρεηξώληαο λα απνηππώζνπλ ηε δηθή ηνπο πξόζιεςε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ λα δεκηνπξγήζεη παηδαγσγηθό θιίκα θαη ζπλζήθεο επηηπρεκέλεο 

δηεμαγσγήο ηεο δηδαθηηθήο/καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Τν ελ ιόγσ εξσηεκαηνιόγην 

πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ηε δηδαθηηθή 

κέζνδν, ηηο πηζαλέο δπζθνιίεο θαη όρη ην πξόζσπν ηνπ δηδάζθνληνο. Τν εξσηεκαηνιόγην 

δόζεθε ζηνπο καζεηέο από ηνλ θαζεγεηή – παξαηεξεηή ηεο δηδαθηηθήο/καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. Σηε ζπλέρεηα, σζηόζν, ηα εξσηεκαηνιόγηα (αθνύ ζπγθεληξώζεθαλ) 

παξαδόζεθαλ γηα ιόγνπο δενληνινγίαο πξνο επεμεξγαζία ζηνλ δηδάζθνληα. Σε έμη από ηηο 

δέθα πεξηπηώζεηο νη εθπαηδεπηηθνί παξαρώξεζαλ ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

ζηελ ίδηα ηελ νκάδα εξγαζίαο, ζε ηξεηο πεξηπηώζεηο νη δηδάζθνληεο παξέδσζαλ ην 

απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο, ελώ ζε κία πεξίπησζε ηα εξσηεκαηνιόγηα αμηνπνηήζεθαλ 

γηα απηνγλσζία ηνπ δηδάζθνληα.  

γ. Σρέδην παξαηήξεζεο παξακέηξσλ / δηαζηάζεσλ ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. Τν ζρέδην απηό 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε από ηνλ παξαηεξεηή / θξηηηθό θίιν, ελώ ε 
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παξαηήξεζε εζηίαζε ζε δεηήκαηα, όπσο ζηξαηεγηθέο νξγάλσζεο ηεο ηάμεο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ ρξόλνπ, αλάπηπμε παηδαγσγηθώλ ζρέζεσλ, ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ, 

ηξόπνη αμηνιόγεζεο θαη αλαηξνθνδόηεζεο.    

 

Γ. Κύπια Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ 

Τα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαηείλεη ε δηεξεύλεζε ηνπ Γείθηε Αμηνιόγεζεο  4.3. Αλάπηπμε 

θαη Δθαξκνγή Παηδαγσγηθώλ Πξαθηηθώλ θαη Πξαθηηθώλ Αμηνιόγεζεο ησλ Μαζεηώλ 

απνηππώλνπλ θαηαξράο ηελ θαηαγεγξακκέλε νπηηθή θαζελόο μερσξηζηά από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία: δηδάζθνληεο, εθπαηδεπηηθνύο - παξαηεξεηέο, 

καζεηέο. 

Α. Σε ό,ηη, ινηπόλ, αθνξά ηνπο δηδάζθνληεο θαη ζηε βάζε ηεο θαηαγξαθήο ηεο δηθήο ηνπο 

αληίιεςεο, πξόζεζεο ή πξόζιεςεο ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν αλαπηύζζνπλ παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο ή πξαθηηθέο αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ, όπσο απνηππώζεθε ζην «Δξσηεκαηνιόγην 

δηεξεύλεζεο ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ δείθηε», ηα θπξηόηεξα ζπκπεξάζκαηα είλαη 

ηα αθόινπζα (Βι. Γξάθεκα 1. Οη αξηζκνί ζηνλ νξηδόληην άμνλα αληηζηνηρνύλ ζηνλ αξηζκό πνπ 

θέξνπλ νη εξσηήζεηο ζην νηθείν Δξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν θαη πεξηιακβάλεηαη ζην 

Παξάξηεκα): 

1. Δίλαη ηδηαίηεξα πςειό ην πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηε 

δεκηνπξγία ζπκβνιαίνπ κε ηνπο καζεηέο ην νπνίν αθνξά ην πιαίζην θαη ηνλ θαλνληζκό 

ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο (βι. εξ. 1., ζηελ νπνία 14 ζηνπο 16 δήισζαλ όηη κεξηκλνύλ πνιύ/πάξα 

πνιύ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ ζην ζέκα απηό). 

2. Ωο πνιύ ζεκαληηθή απνηππώλεηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ε νξγάλσζε ηεο 

παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο (15/16 ζηελ εξώηεζε 3 απαληνύλ πνιύ/πάξα πνιύ), γεγνλόο πνπ 

αληαλαθιά θαη ζην ζεηηθό θιίκα, θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγύεο πνπ επηθξαηεί κεηαμύ 

ησλ καζεηώλ, όπσο ην επηζεκαίλνπλ 13/16, απαληώληαο αλαιόγσο (πνιύ/πάξα πνιύ) ζηε 13
ε
 

εξώηεζε. 

3. Αληίζηνηρα πνιύ ζεηηθά απνηππώλεηαη θαη ε εηθόλα πνπ έρνπλ νη εξσηώκελνη εθπαηδεπηηθνί 

ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή θαη αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

καζεζηαθήο/δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο (εξ. 11) όζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο 

αλαηίζεληαη (εξ. 12), θαζώο 14/16 απαληνύλ πνιύ/πάξα πνιύ ζηελ εξ. 11 θαη 13/16 ζηελ εξ. 12. 

4. Ιδηαίηεξε ζεκαζία δίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκπιήξσζαλ ην ζρεηηθό εξσηεκαηνιόγην 

θαη ζηε ζπρλόηεηα, αιιά θαη ζηελ πνηθηιία ησλ ηξόπσλ αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ, θαζώο 

επηβξαβεύνπλ θαη ελζαξξύλνπλ άκεζα ην καζεηή (15/16 πνιύ/πάξα πνιύ ζηελ εξ. 4), 

ρξεζηκνπνηνύλ πνηθηιία ηξόπσλ αμηνιόγεζεο αλάινγα κε ην πεξηερόκελν θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ 

καζήκαηνο (14/16 πνιύ/πάξα πνιύ ζηελ εξ. 5), ηεξνύλ αξρεία κε ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηελ 

πξόνδν, ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα επίδνζεο ησλ καζεηώλ (11/16 

απαληνύλ πνιύ/πάξα πνιύ ζηελ εξ. 6), ελεκεξώλνπλ ηνπο καζεηέο ηαθηηθά γηα ηελ πξόνδό 



8 

 

ηνπο (13/16 απαληνύλ πνιύ/πάξα πνιύ ζηελ εξ. 7) θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα 

αλαηξνθνδόηεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη βειηίσζε ησλ καζεηώλ (15/16 απαληνύλ πνιύ/πάξα 

πνιύ ζηελ εξ. 9).  

5. Παξόηη, όκσο, νη εθπαηδεπηηθνί παξαθνινπζνύλ θη έρνπλ δηαξθή αληίιεςε ηεο επίδνζεο ησλ 

καζεηώλ, δελ είλαη αληίζηνηρα ζπρλή ε αιιειεπίδξαζε καζεηή - θαζεγεηή ζην δήηεκα ηεο 

πξνόδνπ ηνπ πξώηνπ (10/16 απαληνύλ πνιύ/πάξα πνιύ ζηελ εξ. 8, ελώ 6/16 απαληνύλ όηη απηό 

ζπκβαίλεη «ιίγν»)  

6. Αληίζηνηρα κηθξόηεξν αλαινγηθά εκθαλίδεηαη ην πνζνζηό όζσλ αλαπηύζζνπλ δξάζεηο 

δηαθνξνπνηεκέλεο ππνζηήξημεο ή εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο (9/16 πνιύ/πάξα πνιύ, 6/16 

ιίγν, 1/16 θαζόινπ ζηελ εξ. 10), αιιά θαη πνηθίια νξγαλσηηθά ζρήκαηα (9/16 πνιύ, 7/16 ιίγν 

ζηελ εξ. 2). 

 

Γξάθεκα δηεξεύλεζεο ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ δείθηε 4.3 

 

Β. Αληίζηνηρα νη παξαηεξεηέο, θαηαγξάθνπλ σο ηδηαίηεξα ζεηηθό (πνιύ/πάξα πνιύ) ηνλ ηξόπν 

νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο, θαζώο εληνπίδνπλ ζε απηή ηα βαζηθά δνκηθά ηεο κέξε 

(αμηνιόγεζε ηεο γλώζεο πξνεγνύκελσλ καζεκάησλ [8/10], αθόξκεζε [8/10], εζσηεξηθή 

ζπλνρή ηεο δηδαζθαιίαο [10/10], αμηνιόγεζε [10/10]), αιιά θαη άιιεο ζεκαληηθέο 

παξακέηξνπο, όπσο ζύληνκνο ρξόλνο έλαξμεο ηνπ καζήκαηνο [10/10], ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ 

ρξόλνπ [10/10], θαηαιιειόηεηα παξαδεηγκάησλ θαη αζθήζεσλ [10/10], θαηαιιειόηεηα 

πεξηερνκέλνπ ή όγθνπ εξγαζηώλ γηα ην ζπίηη αλάινγα κε ηελ ηάμε ή ην κάζεκα [10/10], ζεηηθό 
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θιίκα ζηελ ηάμε [9/10], ζπκκεηνρή καζεηώλ [7/10], γλσζηηθό θαη γισζζηθό επίπεδν 

δηδαζθαιίαο [10/10]. Ωζηόζν, κηθξόηεξν πνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ αληηζηνηρεί ζην πνιύ/πάξα 

πνιύ ζε παξακέηξνπο, όπσο παξνρή θηλήηξσλ/ - ελζάξξπλζε καζεηώλ [6/10], θαηαιιειόηεηα 

πξόζζεησλ δηδαθηηθώλ πιηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ [7/10], δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ [3/10]. 

Οη δηδαζθαιίεο δελ ήηαλ θαηά πιεηνςεθία εκπινπηηζκέλεο [5/10]. Σε ό,ηη αθνξά κάιηζηα ζηηο 

κεζόδνπο δηδαζθαιίαο θπξηαξρνύλ νη εξσηαπνθξίζεηο ζην πιαίζην κηαο δαζθαινθεληξηθήο 

δηδαζθαιίαο κε ππνιεηπόκελε ηε ρξήζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο / νκαδνζπλεξγαηηθήο 

δηδαζθαιίαο [2/10]. 

Αο ζεκεησζεί, σζηόζν, όηη ην ελδεηθηηθό εξσηεκαηνιόγην πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα εξγαιεία 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο αληηζηνηρεί ζε δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία βαζηζκέλε ζηε δηάιεμε θαη ηηο 

εξσηαπνθξίζεηο. 

 

Γ. Από ηελ πιεπξά ηνπο νη καζεηέο θαη κε βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζην 

εξσηεκαηνιόγην [πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα] εκθαλίδνληαη ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο 

πνιύ/πάξα πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη από ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζήκαηνο [146/195], ηελ επεμήγεζε 

ησλ δύζθνισλ ζεκείσλ [142/195], ηελ ελζάξξπλζε πνπ παξείρε ν εθπαηδεπηηθόο [134/194], ηηο 

επθαηξίεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην κάζεκα [139/194], ηελ αηκόζθαηξα πνπ ππήξρε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο [130/194], ην θόξην εξγαζίαο πνπ ηνπο αλαηέζεθε [123/191], ηνλ 

ηξόπν αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζήο ηνπο [135/195] (Βι. Γξάθεκα 2).    
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Γξάθεκα 2. Δξσηεκαηνιόγην καζεηώλ 

 

Σηηο αλνηρηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο, πέξα από εμαηνκηθεπκέλα αηηήκαηα, νη καζεηέο δηεθδηθνύλ 

πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή, πεξηζζόηεξεο νκαδηθέο εξγαζίεο θαη εκπινπηηζκέλε 

δηδαζθαιία κε ρξήζε επνπηηθώλ κέζσλ. 

Ωο γεληθή παξαηήξεζε κπνξνύκε λα πνύκε όηη θάπνηνη καζεηέο, θξίλνληαο από ηε ζρέζε ηηκήο 

ζηα εξσηήκαηα θαη ηηο απαληήζεηο ζηα ζρόιηα, δίλνπλ ηελ εληύπσζε πσο δελ θαηαλόεζαλ θαιά  

ηη ηνπο δεηείηαη. Γηα παξάδεηγκα, ζε ηκήκα δελ δόζεθε θακηά εξγαζία γηα ην ζπίηη θαη κεξηθνί 

καζεηέο απάληεζαλ ζηελ εξώηεζε αλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνλ θόξην εξγαζίαο, κε ηελ 

επηινγή «ιίγν». Ίζσο βηαζηηθά δηαβάδνληαο αμηνιόγεζαλ σο «ιίγν» ηνλ θόξην εξγαζίαο. Σε 

αξθεηέο πεξηπηώζεηο νη καζεηέο απνηύπσζαλ ηε γεληθή ηνπο εηθόλα γηα ην κάζεκα κελ 

πεξηνξηδόκελνη ζηελ απνηίκεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ώξαο. Αο ζπλππνινγίζνπκε πσο ε 

αμηνιόγεζε πξνϋπνζέηεη –πέξα από επζύλε θαη εκπεηξία, ηελ νπνία θαη ιόγσ ειηθίαο δελ 

δηαζέηνπλ ηα παηδηά– ζπγθεθξηκέλε θνπιηνύξα, ε νπνία όκσο δελ έρεη σο ηώξα θαιιηεξγεζεί. 

 

Γ. Πποηεπαιόηηηερ για Γπάζη 

Όπσο θαηέζηε εκθαλέο από ηα παξαπάλσ, ππάξρνπλ ζεκεία ζύγθιηζεο εθπαηδεπηηθώλ, 

παξαηεξεηώλ θαη καζεηώλ πνπ ζπγθεθαιαηώλνληαη ζηε δηαπίζησζε όηη νη κελ δηδάζθνληεο 
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ζεκεηώλνπλ, νη δε παξαηεξεηέο επηζεκαίλνπλ όηη ε νξγάλσζε ηεο ηάμεο είλαη θπξίσο 

δαζθαινθεληξηθή, ελώ νη δηδαζθαιίεο δελ είλαη ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο εκπινπηηζκέλεο θαη 

ζε κηθξό βαζκό ζρεδηάδνληαη γηα λα ππεξεηήζνπλ εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ καζεηώλ. Οη 

καζεηέο αληίζηνηρα δεηνύλ νκαδνζπλεξγαηηθή νξγάλσζε ηεο ηάμεο, πεξηζζόηεξεο 

εκπινπηηζκέλεο δηδαζθαιίεο θπξίσο κε ζπρλόηεξε ρξήζε επνπηηθώλ νξγάλσλ, 

πξνζδηνξίδνληαο ηε δεύηεξε σο κνξθή «δηαδξαζηηθόηεηαο». Δπηπιένλ ζεκεηώλνπλ ηελ 

αλάγθε γηα πεξηζζόηεξα θίλεηξα θαη ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. 

Αλ ζεσξήζεη θαλείο αιιειέλδεηα ηα παξαπάλσ, νδεγείηαη ζην ζπκπέξαζκα όηη νη 

πξνηεξαηόηεηεο γηα δξάζε κπνξεί λα ζπλνςηζζνύλ ζηα αθόινπζα: 

 Eπηκόξθσζε ελδνζρνιηθή ή κε  

 Πεξηερόκελν κηαο εκπινπηηζκέλεο δηδαζθαιίαο 

 Παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε θάζε ελζσκάησζεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε 

 Γηακόξθσζε νκάδσλ 

 Παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Τ.Π.Δ. 

 Χξήζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ 

 Δκπινπηηζκόο ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ 

 Σπζηεκαηνπνίεζε ηνπ ηξόπνπ απνηύπσζεο ηεο πξνόδνπ ηνπ καζεηή 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 

ΠΔΓΙΟ 4
ο 

: ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ     ΣΟΜΔΑ Γ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΑΞΗ 

1. Κακόλου   2. Λίγο   3. Πολφ  4. Πάρα Πολφ 

Eπωηήμαηα διεπεύνηζηρ ηων ποιοηικών σαπακηηπιζηικών ηος δείκηη  4.3 1 2 3 4 

ηελ αξρή ηεο ρξνληάο νη καζεηέο ελεκεξώλνληαη ζρεηηθά κε ην πιαίζην θαη ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο.     

Υξεζηκνπνηνύληαη πνηθίια νξγαλσηηθά ζρήκαηα ζηελ ηάμε (δηδαζθαιία ζην ζύλνιν ηεο ηάμεο σο νκάδαο, 

εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, δηδαζθαιία κε νκάδεο εξγαζίαο) αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή. 

    

Ο εθπαηδεπηηθόο θξνληίδεη γηα ηελ νξγάλσζε ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο. Δηακνξθώλεη ζηελ ηάμε θιίκα 

αιιεινθαηαλόεζεο, δείρλεη ζεβαζκό ζηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ καζεηή, αληηκεησπίδεη κε δηαθξηηηθόηεηα δεηήκαηα 

πεηζαξρίαο πνπ ηπρόλ παξνπζηάδνληαη, ξπζκίδεη ζπγθξνύζεηο κε νξζνινγηθή επηρεηξεκαηνινγία.  

    

Ο εθπαηδεπηηθόο ελζαξξύλεη θαη επηβξαβεύεη άκεζα θαη ζε ζπλδπαζκό κε πξνεγνύκελεο επηδόζεηο ηνπ ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη γεληθόηεξα ζηε ζρνιηθή δσή. 
    

Ο εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηεί πνηθηιία ή ζπλδπαζκό κεζόδσλ/ηερληθώλ αμηνιόγεζεο αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο θαη ην 

πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο.  
    

Σεξνύληαη αξρεία κε ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο, ηελ πξόνδν, ηα επηηεύγκαηα ή ηα 

πξνβιήκαηα ζηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ (όρη κόλν αξηζκεηηθά, αιιά θαη πεξηγξαθηθά). 
    

Οη καζεηέο ελεκεξώλνληαη ηαθηηθά γηα ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, ηηο επηδόζεηο ηνπο θαη ηελ πξόνδό ηνπο.     

Οη καζεηέο ζπδεηνύλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζρεηηθά κε ηελ πξόνδό ηνπο θαη νη απόςεηο ηνπο ιακβάλνληαη 

ππόςε. 
    

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ελδηάκεζεο αμηνινγήζεηο αμηνπνηνύληαη γηα ηελ αλαηξνθνδόηεζε ηεο     
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δηδαζθαιίαο θαη ηε βειηίσζε ησλ καζεηώλ. 

Παξαθνινπζείηαη ε αηνκηθή πξόνδνο ηνπ καζεηή (ή νκάδσλ καζεηώλ) θαη κε βάζε ηελ πξόνδν απηή 

αλαπηύζζνληαη δξάζεηο εμαηνκηθεπκέλεο ή δηαθνξνπνηεκέλεο ππνζηήξημεο ζε καζεηέο. 
    

Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα, δηαηππώλνπλ πξνβιεκαηηζκνύο θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

απόςεηο. 
    

Οη καζεηέο αληαπνθξίλνληαη κε πξνζπκία ζηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη θαη ηηο νινθιεξώλνπλ κε 

ππεπζπλόηεηα. 
    

ηελ ηάμε επηθξαηεί θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγύεο κεηαμύ ησλ καζεηώλ.     

 

1. Κακόλου   2. Λίγο   3. Πολφ  4. Πάρα Πολφ 

Ερωτηματολόγιο μαθητών 

Πόςο  ευχαριςτθμζνοι  είςτε  από: 1 2 3 4 

Σο ενδιαφζρον του μακιματοσ που παρακολουκιςατε.     

Σθν επεξιγθςθ των δφςκολων ςθμείων του μακιματοσ.     

Σθν ενκάρρυνςθ που ςασ παρείχε ο εκπαιδευτικόσ κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ.     

Σισ ευκαιρίεσ να ςυμμετάςχετε ςτο μάκθμα.     

Σθν ατμόςφαιρα που υπιρχε κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ.     

Σο φόρτο εργαςίασ που ςασ ανατζκθκε για το επόμενο μάκθμα.     

Σον τρόπο  αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςισ ςασ     
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Τη θαηά ηε γλώκε ζαο ήηαλ ην πην αληαξό ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 

 

 

 

 

 

Τη θαηά ηε γλώκε ζαο ήηαλ ην πην επράξηζην ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνσ. 

 

 

 

 

 

 

Τη ζα πξνηείλαηε γηα ηε βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο. 
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ΠΔΓΙΟ 4
ο
 : ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ     ΣΟΜΔΑ Γ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΑΞΗ 

1. Κακόλου   2. Λίγο   3. Πολφ  4. Πάρα Πολφ 

χζδιο Παρατιρθςθσ Παραμζτρων  Διαςτάςεων τθσ Διδακτικισ Πράξθσ 1 2 3 4 

α) Υξόλνο έλαξμεο ηνπ καζήκαηνο κεηά ην δηάιεηκκα (ζύληνκε άθημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ησλ καζεηώλ ζηελ 

ηάμε, ζύληνκε απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο θαη ηεο εξεκίαο πξηλ ην κάζεκα). 
    

β) Αμηνιόγεζε ηεο γλώζεο πξνεγνύκελσλ καζεκάησλ (έιεγρνο, θαηαιιειόηεηα δνθηκαζηώλ γηα ην επίπεδν ησλ 

καζεηώλ, ζπλάθεηα κε πξνεγνύκελεο ελόηεηεο, αξηζκόο αμηνινγνύκελσλ). 
    

γ) Αθόξκεζε ηεο δηδαζθαιίαο (ζύλδεζε κε πξνεγνύκελα καζήκαηα, ζύλδεζε κε εκπεηξίεο καζεηώλ, πξόθιεζε 

ελδηαθέξνληνο καζεηώλ). 
    

δ) Εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο δηδαζθαιίαο (νκαιή κεηάβαζε από ζέκα ζε ζέκα ζύκθσλα κε ηε ινγηθή ηεο 

ελόηεηαο, θαη ηε δπλακηθή ηεο ηάμεο). 
    

ε) Επηθέληξσζε ηεο δηδαζθαιίαο (έκθαζε ζε θεληξηθέο έλλνηεο θαη όρη ζηελ απιή κεηαβίβαζε αζύλδεησλ κεηαμύ 

ηνπο πιεξνθνξηώλ). 
    

ζη) Μέζνδνο δηδαζθαιίαο (δηάιεμε, εξσηαπνθξίζεηο, δηεξεπλεηηθή, γλσζηηθή ζύγθξνπζε).     

δ) Παξνρή θηλήηξσλ – Ελζάξξπλζε καζεηώλ.     

ζ) Γισζζηθό επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο (πξνζηηό θαη ζύκθσλα κε ην επίπεδν ησλ καζεηώλ).     

η) Γλσζηηθό επίπεδν  (ζύκθσλν κε ηα πξνβιεπόκελα ζηα εγθεθξηκέλα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ).     

θ) Καηαιιειόηεηα πξόζζεησλ δηδαθηηθώλ πιηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ(ζπλαθή κε ηνπο ζηόρνπο ηεο ελόηεηαο, 

ελδεδεηγκέλνπ βαζκνύ δπζθνιίαο γηα ηνπο καζεηέο). 
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ι) Καηαιιειόηεηα παξαδεηγκάησλ θαη αζθήζεσλ (ζπλαθή κε ηνπο ζηόρνπο ηεο ελόηεηαο, παξνπζηάδνληαη ζε 

θαηάιιειν ρξνληθό ζεκείν, είλαη ελδεδεηγκέλνπ βαζκνύ δπζθνιίαο γηα ηνπο καζεηέο). 
    

κ) Σπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα (ν εθπαηδεπηηθόο εκπιέθεη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνπο καζεηέο 

γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά θαηά ηε δηδαζθαιία, αιιειεπηδξά καδί ηνπο, αληαπνθξίλεηαη νπζηαζηηθά ζηα 

εξσηήκαηα θαη ηηο απνξίεο πνπ απηνί ζέηνπλ). 

    

λ) Πνηόηεηα ησλ δνθηκαζηώλ πνπ ζέηεη ν εθπαηδεπηηθόο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο (ζπλαθείο κε ηνπο ζηόρνπο 

ηνπ καζήκαηνο, νη καζεηέο δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια γλσζηηθά εθόδηα, γηα λα ηηο αληηκεησπίζνπλ, απεπζύλνληαη ζε 

καζεηέο όισλ ησλ δπλαηνηήησλ, δηαηίζεηαη επαξθήο ρξόλνο ζηνπο καζεηέο γηα λα αληαπνθξηζνύλ). 

    

μ) Κιίκα ηεο ηάμεο θαηά ηελ ώξα ηεο δηδαζθαιίαο (ππάξρεη θιίκα νξγαλσκέλνπ δηαιόγνπ θαη ζπλεξγαζίαο, νη 

καζεηέο έρνπλ ζπγθεληξσκέλε ηελ πξνζνρή ηνπο ζην κάζεκα). 
    

ν) Αλάζεζε εξγαζηώλ γηα ην ζπίηη (ζπλαθείο κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο, θαηάιιεινπ επηπέδνπ, 

απεπζύλεηαη ζε καζεηέο όινπ ηνπ θάζκαηνο δπλαηνηήησλ, είλαη ζε όγθν ηέηνην, πνπ νη καζεηέο λα κπνξνύλ λα 

αληαπνθξηζνύλ νη καζεηέο ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηνπ δηαηηζέκελνπ ρξόλνπ, αιιά θαη ησλ ππόινηπσλ 

ππνρξεώζεώλ ηνπο). 

    

π) Δηαρείξηζε ηνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ (ν ρξόλνο επαξθεί γηα ηε δηδαζθαιία, ρσξίο νη ζπλζήθεο λα γίλνληαη 

πηεζηηθέο, αιιά θαη νύηε λα πεξηζζεύεη ρξόλνο πνπ κέλεη αλαμηνπνίεηνο, ν ρξνληθόο επηκεξηζκόο ζηηο δηάθνξεο 

θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο αληηζηνηρεί ζηε ζεκαζία ησλ θάζεσλ απηώλ). 

    

ξ) Δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ (εθαξκνγή  παηδαγσγηθώλ θαη 

δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ ζε εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν, θαζώο θαη ζε επηκέξνπο νκάδεο καζεηώλ).  
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ:  

 

ΑΡΧΟΝΣΗ ΑΗΜΙΝΑ 

ΒΡΑΧΝΟ ΕΤΡΙΠΙΔΗ 

ΜΠΙΛΛΑ ΠΟΛΤΞΕΝΗ (ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ) 

ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 
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B8. 

 

ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΒΟΤ 

 

 

«Ανάπτυξη και εφαρμογή  παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών 

αξιολόγησης» «Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών» 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών» 

 

 

Στον φάκελο αυτό περιλαμβάνονται στοιχεία από τη συστηματική διερεύνηση  

τομέων του εκπαιδευτικού έργου που υλοποίησε το ΕΠΑΛ Καλλονής Λέσβου 

κατά το σχολικό έτος 2010-11.  Ειδικότερα, τo πρώτο αρχείο (1) περιλαμβάνει   

δύο εκθέσεις συστηματικής διερεύνησης που αφορούν αντίστοιχα τους δείκτες 

«Ανάπτυξη και εφαρμογή  παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών 

αξιολόγησης» και «Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών». Το δεύτερο 

αρχείο (2) περιλαμβάνει τα εργαλεία που διαμόρφωσε και αξιοποίησε το σχολείο 

στο πλαίσιο διερεύνησης των παραπάνω δεικτών (ερωτηματολόγια μαθητών 

και αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικών). 
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ΈΈΈθθθζζζεεεζζζεεε   

   

πππζζζηηηεεεκκκαααηηηηηηθθθήήήοοο   ΓΓΓηηηεεεξξξεεεύύύλλλεεεζζζεεεοοο   

ΔΔΔπππηηηιιιεεεγγγκκκέέέλλλσσσλλλ   ΣΣΣνννκκκέέέσσσλλλ   ηηηνννπππ   ΔΔΔθθθπππαααηηηδδδεεεπππηηηηηηθθθνννύύύ   ΈΈΈξξξγγγνννπππ   ηηηνννπππ   

ΔΔΔπππαααγγγγγγεεειιικκκαααηηηηηηθθθνννύύύ   ΛΛΛπππθθθεεείίίνννπππ   

ΚΚΚαααιιιιιινννλλλήήήοοο...   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Καλλονή – Ιανοςάπιορ 2011
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Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ηεο έθζεζεο Γεληθήο εθηίκεζεο ηεο 

Δηθόλαο ρνιείνπ θαη γηα ηελ  εγθπξόηεξε γλώζε ηεο θαηάζηαζεο, θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ, γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζρεδίσλ 

δξάζεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ 

απνθαζίζηεθε, από ηελ Οινκέιεηα1, ε επηινγή γηα ζπζηεκαηηθή δηεξεύλεζε ησλ 

Σνκέσλ: 

 Ποιόηηηα ηηρ διδαζκαλίαρ 

 Οπγάνωζη ηηρ ηάξηρ 

Δίλαη γλσζηά ηα πξνβιήκαηα ηνπ παξαηεξνύληαη ζε κηα ζρνιηθή ηάμε ελόο 

Δπαγγεικαηηθνύ ρνιείνπ. Έρνπλ αθεηεξία ην θαζόινπ θαιό επίπεδν ηνπ 

καζεηηθνύ δπλακηθνύ, όπσο απηό έξρεηαη από ην Γπκλάζην θαη επεθηείλνληαη ζε 

ηνκείο όπσο: 

 Καθή εηθόλα ηνπ καζεηή θαη γεληθόηεξα ηεο θνηλσλίαο, γηα 

ην Σερληθό ζρνιείν. 

 Υακειή απηνεθηίκεζε ησλ  καζεηώλ. 

 Πξνβιεκαηηθή ζηειέρσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. 

 Υακειέο πξνζδνθίεο γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. 

 Υακειέο πξνζδνθίεο ηεο πνιηηείαο από ην ζρνιείν. 

 Υακειό θνηλσληθό, επαγγεικαηηθό, κνξθσηηθό status πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηνλ νηθνγελεηαθό πεξίγπξν ησλ καζεηώλ ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ. 

Η νινκέιεηα έθξηλε πσο κε ηελ επηινγή ησλ δεηθηώλ πνηόηεηαο θαη ηνλ θαζνξηζκό 

ησλ Κξηηεξίσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ πνηόηεηα ζηνλ θάζε δείθηε, ζα είλαη δπλαηή ε 

ζύγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηε ζπζηεκαηηθή 

αμηνιόγεζε. Απηή ε ζύγθξηζε ζα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηνπ παξερόκελνπ 

Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ, κέζσ ησλ projects πνπ ζα εθαξκνζηνύλ ηελ επόκελε 

ζρνιηθή ρξνληά. 

                                                           
1
 υνεδρίαςθ τθσ 16

θσ 
 Δεκεμβρίου 2010. 

Δηζαγσγή 
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Σνκέαο : Οξγάλσζε Τάμεο 

 

Γείθηεο 
Αμηνιόγεζεο  : 

4.3. Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή 
Παηδαγσγηθώλ Πξαθηηθώλ θαη 
Πξαθηηθώλ Αμηνιόγεζεο ησλ Μαζεηώλ. 

 
 

 

Α.  Γηαδηθαζίεο Αμηνιόγεζεο 

 

Η δηαδηθαζία ζπζηεκαηηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ Σνκέα πινπνηήζεθε ζηελ  πξώηε ηεο 

θάζεο, από ηελ Οκάδα Β’ ην δηάζηεκα από 17-12-2010 έσο 22-12-2010. 

Αλάιπζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηώλ 

Δξγαζία Χξόλνο 

Σπγθξόηεζε εξσηεκαηνινγίσλ 2  εκέξεο 

Γηαλνκή 1  εκέξα 

Δπεμεξγαζία 2  εκέξεο 

Αλάιπζε 1  εκέξα 

Σςνολικόρ σπόνορ 6 ημέπερ 

Σύλζεζε ηεο νκάδαο Β΄ 

Ονομαηεπώνςμο Ιδιόηηηα 

Αξγ.  Θεξακηηδήο Γηεπζπληήο 

Τζέηζηλα Βαζηιηθή Υπνδηεπζύληξηα 

Καβίδεο Αξηζηνηέιεο Σπληνληζηήο Οκάδαο Β΄ 

Ιενληή Βελεηία Πξαθηηθνγξάθνο 

Γξνύηνπ Διέλε Θαζεγήηξηα 

Κόιβαιε Καξία Θαζεγήηξηα 

Θαξακνπρηάξεο Αρηιιέαο Θαζεγεηήο 

Χαξαδέιιεο Παλαγηώηεο Δθπξόζσπνο Σπιιόγνπ Γνλέσλ 

Παιαηνιόγνπ Ταμηαξρνύια Δθπξόζσπνο Σπιιόγνπ Γνλέσλ 

Ενπκπνύιε Κεηαμία Δθπξόζσπνο Καζεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 
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Αθνινύζεζαλ δύν Οινκέιεηεο2 ζηηο 13 θαη 18 Ιαλνπαξίνπ 2011. ηελ 

πξώηε εμ’  απηώλ ν ζπληνληζηήο ηεο 2εο Οκάδαο, θνο Άξεο Μαβίδεο, έθαλε 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο πνπ πξνεγήζεθε. Παξνπζίαζε έλα πξνο 

έλα ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο νκάδαο ζηα νπνία ηα κέιε ηεο Οινκέιεηαο 

δηαηύπσζαλ ηηο όπνηεο ελζηάζεηο θαη δηαθνξεηηθέο ηνπο εθηηκήζεηο. ηε 

δηαδηθαζία ελεξγό κέξνο πήξαλ θαη νη εθπξόζσπνη ησλ Γνλέσλ θαη ησλ 

καζεηώλ. Σν λέν πιηθό πνπ πξνζηέζεθε αλέιαβε λα επεμεξγαζηεί θαη λα 

ελζσκαηώζεη ζηελ αξρηθή πξόηαζε, ν ζπληνληζηήο ηεο Οκάδαο. 

 

ηελ δεύηεξε Οινκέιεηα ν ζπληνληζηήο, παξνπζίαζε ηελ λέα ηνπ πξόηαζε. 

Αθνινύζεζε εθηεηακέλνο δηάινγνο γηα θάζε έλα ζεκείν ηεο εηζήγεζεο, θαη 

ηειηθά ε ζπζηεκαηηθή δηεξεύλεζε ηνπ Σνκέα, εγθξίζεθε νκόθσλα κε 

κηθξέο κόλν ηξνπνπνηήζεηο, πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζην ηειηθό θείκελν. 

 

 

 

Β. Σρέδην Αμηνιόγεζεο 

 

 

Β1. Σςγκπόηηζη επωηημαηολογίων 

Ωο εξγαιείν αμηνιόγεζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιόγην κε θιεηζηνύ θαη 

αλνηθηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο. Η ζπκκεηνρή ήηαλ πξναηξεηηθή θαη αλώλπκε. 

Γηα ηε ζύληαμε θαη ζπγγξαθή ησλ εξσηήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο πεγή, πιηθό 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο Απηναμηνιόγεζεο θαζώο θαη 

Δγθύθιηνη – Οδεγίεο πνπ αθνξνύλ ηελ Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ. Δπίζεο 

πξνζηέζεθαλ εξσηήζεηο πνπ βνεζνύλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζρέζεο αηηίνπ θαη 

απνηειέζκαηνο γηα ηελ πνηνηηθόηεξε αλάιπζε ηνπ ηνκέα. Η θιίκαθα Λίθεξη έγηλε 

πέκπηνπ βαζκνύ γηα λα δνζεί κεγαιύηεξε δπλαηόηεηα επηινγώλ ζηνπο 

εξσηεζέληεο εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ έπξεπε λα βαζκνινγήζνπλ «ρακειά» κηα 

πξόηαζε. 

 

Β2. Γιανομή Δπωηημαηολογίων3 

Γηαλεκήζεθαλ 50 εξσηεκαηνιόγηα ζε καζεηέο4 όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ Καιινλήο κεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο θαζεγεηώλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. Σν εξσηεκαηνιόγην πεξηείρε είθνζη 

                                                           
2
 Παραβρζθηκαν οι ςχολικοί ςφμβουλοι Γ. Πανςεληνάσ και Α. Αργυρόπουλοσ 

3
 Βλζπε παράρτημα. 

4  Σφνολο μαθητικοφ δυναμικοφ 147 μαθητζσ 
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ηξεηο εξσηήζεηο κε βαζκνλόκεζε Λίθεξη θαη ηξείο αλνηθηνύ ηύπνπ όπνπ ν καζεηήο 

κπνξνύζε ειεύζεξα λα γξάςεη ηη ζεσξνύζε πην επράξηζην θαη πην αληαξό ζην 

κάζεκα, αιιά θαη πώο ζα κπνξνύζε απηό λα βειηησζεί. 

Έγηλε δηαλνκή 10 εξσηεκαηνινγίσλ ζε θαζεγεηέο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηε 

δηαδηθαζία Απηναμηνιόγεζεο. Σα εξσηεκαηνιόγηα ησλ θαζεγεηώλ απνηεινύληαη 

από 19 εξσηήζεηο βαζκνλόκεζεο Λίθεξη αιιά θαη δύν εξσηήζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ αηηίσλ πνπ πξνθαινύλ ηε ρακειή ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηώλ αιιά θαη ηε δπζθνιία απνδνρήο ζύγρξνλσλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο 

από ηνπο καζεηέο. 

 

Β3. Δπεξεπγαζία επωηημαηολογίων 

Η επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ EXCEL. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη ζπγθεληξσκέλα ζε ζρεηηθή 

παξνπζίαζε5 ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη δηαγξακκαηηθά νη επηινγέο ησλ 

θαζεγεηώλ θαη καζεηώλ ζε θάζε εξώηεκα. 

 

Β4.  Ανάλςζη επωηημαηολογίων 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο 22-12-2010 έγηλε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ από ην 

ζπληνληζηή ηεο νκάδαο Άξε Μαβίδε θαη ζπδεηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε 

κε ηελ εκπεηξία ηνπ θαζελόο κέζα από ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα. 

Σηόρνη δηεξεύλεζεο: 

1. Η πνηθηιία θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ παηδαγσγηθώλ κεζόδσλ θαη 

ησλ δηαδηθαζηώλ αμηνιόγεζεο  πνπ εθαξκόδνληαη κέζα ζηελ ζρνιηθή 

ηάμε. 

2. Ο βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεηώλ από ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη από ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζήο ηνπο. 

3. Δλέξγεηεο θαη επηινγέο πνπ πξνάγνπλ ην νκαιό θιίκα  θαη ηηο θαιέο 

ζρέζεηο ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη πηζαλά ζα βειηίσλαλ ηελ ηθαλνπνίεζε 

αιιά θαη ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Βλζπε παράρτημα                   
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Γ. Κύξηα Απνηειέζκαηα Αμηνιόγεζεο 

 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

θαηέιεμαλ ύζηεξα από ζρεηηθή αλάιπζε, ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα. 

1. 

Οη καζεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πξνηηκνύλ ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο 

δηδαζθαιίαο (νκάδεο, εξγαζηήξηα, επηζθέςεηο ζε ρώξνπο εξγαζίαο 

θ.ι.π) σζηόζν δελ απνξξίπηνπλ ηε δηάιεμε σο κέζνδν δηδαζθαιίαο 

(πάξα πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη). 

 

<30

% 

41% 

2. 

Οη καζεηέο δείρλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ ελζάξξπλζε πνπ ηνπο 

παξέρεηαη, από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

κάζεκα.(πάξα πνιύ) 

32% 

3. 
Η αηκόζθαηξα κέζα ζηελ ηάμε ραξαθηεξίδεηαη από θηιηθόηεηα θαη 

αιιεινζεβαζκό από ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ. 
56% 

4. 

Μέηξηα ραξαθηεξίδεηαη ε αληηθεηκεληθόηεηα κε ηελ νπνία ζεσξνύλ όηη 

αμηνινγνύληαη νη καζεηέο ζηηο εξγαζίεο θαη ζηα ηεζη ζηα νπνία 

ππνβάιινληαη.(αξθεηά) 

32,5

% 

5. 

Οη καζεηέο δείρλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη από ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ 

ηνπο παξέρεηαη πέξαλ ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ην Αλαιπηηθό 

Πξόγξακκα πνπδώλ.(πνιύ +πάξα πνιύ) 

48% 

6. 

Πξνβιεκαηηζκόο επίζεο πξνθύπηεη από ηελ αδπλακία ησλ καζεηώλ λα 

ζπιιάβνπλ ηε ζπλνρή πνπ έρνπλ νη ελόηεηεο ελόο καζήκαηνο  (Σην 

κέιινλ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ην αίηην απηήο ηεο αδπλακίαο). 

60% 

7. 

Καηά ηελ άπνςε ησλ εξσηεζέλησλ θαζεγεηώλ ρξεζηκνπνηνύληαη 

πνηθίια νξγαλσηηθά ζρήκαηα ζηελ ηάμε (δηδαζθαιία ζην ζύλνιν ηεο 

ηάμεο σο νκάδαο, εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, δηδαζθαιία κε νκάδεο 

εξγαζίαο) αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ηηο αλάγθεο 

ηνπ θάζε καζεηή.  

70%

. 

8. 

 

Δπηιέγνληαο ηα αίηηα πνπ ηνπο  εκπνδίδνπλ λα εθαξκόζνπλ πξόηππεο 

πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο, νη θαζεγεηέο, θαηέιεμαλ  

 ζηελ αλσξηκόηεηα ησλ καζεηώλ θαζώο θαη ηελ  

 αλεπάξθεηα ηνπ ρώξνπ  

 θαη ηνπ εμνπιηζκνύ δηδαζθαιίαο. 

 

 

30% 

23% 

19% 

9. 

Ωο αηηίεο ηεο κηθξήο ζπκκεηνρήο νξηζκέλσλ καζεηώλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηεο ρακειήο ηνπο επίδνζεο ζηα καζήκαηα  

αλαθέξνληαη νη παξαθάησ: 

 απνπζία εζσηεξηθώλ θηλήηξσλ ηνπ καζεηή    

 έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ αληηθείκελν θαη ην πεξηερόκελν ηνπ 

 

 

 

 

19% 

 

15% 
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καζήκαηνο.        

 ην ρακειό αίζζεκα απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηώλ.    

 εμσγελείο παξάγνληεο (πρ νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα)  

15% 

15% 

10. 

Πξνέθπςε επίζεο όηη ηα αξρεία πνπ ηεξνύληαη ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα 

ηεο εξγαζίαο, ηελ πξόνδν, ηα επηηεύγκαηα ή ηα πξνβιήκαηα ζηελ 

επίδνζε ησλ καζεηώλ (όρη κόλν αξηζκεηηθά, αιιά θαη πεξηγξαθηθά) 

είλαη αλεπαξθή ζην πεξηγξαθηθό ζθέινο.  

66% 

11. 
Πξνβιεκαηηζκόο πξνθύπηεη θαη από ηελ άπνςε ησλ θαζεγεηώλ γηα ην 

θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγύεο κεηαμύ ησλ καζεηώλ ζηελ ηάμε. 
90% 

12. 

Από ηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ θαζεγεηώλ πξνθύπηεη επίζεο: 

 όηη απνηειεί πξνηεξαηόηεηα ηνπο ε θαιή ζρέζε επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο καζεηέο. 

 ε επηδίσμε ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο 

 Η ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ γηα ηελ πξόνδό ηνπο είλαη ζπρλή θαη 

αηνκηθή  

 αιιά δελ εθαξκόδεηαη πάληα εμαηνκηθεπκέλε πνιηηηθή 

παξαθνινύζεζεο ηεο πνξείαο ηνπ καζεηή (εξ. 13). 

 

 

90% 

60% 

 

40% 

 

60% 

13. 
Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη δηαπηζηώζεθε απξνζπκία ησλ καζεηώλ ζηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη.(Δξ.16). 

 

90% 

 

Έλα γεληθόηεξν απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη από απηήλ ηελ πξώηε 

δηαδηθαζία Απηναμηνιόγεζεο, είλαη  ε ελεξγνπνίεζε, ζπκκεηνρή θαη 

εμνηθείσζε ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο κε ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία. 

Έγηλε δπλαηή ε δεκηνπξγία ελόο πξνηύπνπ εξγαζίαο θαζώο θαη βαζηθά 

εξγαιεία δηεξεύλεζεο ησλ δπλαηώλ θαη αδύλαησλ ζηνηρείσλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. Δληζρύζεθε κέζα από ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο 

ε πξαθηηθή ηνπ δηαιόγνπ σο κέζνπ αλάιπζεο ηεο  εθπαηδεπηηθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο αιιά  θαη ε θαηαγξαθή ηεο κέζα από ζπγθεθξηκέλνπο 

δείθηεο πνπ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπγθξηηηθά ηηο επόκελεο ζρνιηθέο 

ρξνληέο, όπσο θαη λα βξεζεί ε ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ δεηθηώλ . 

ηελ πεξίπησζε καο ζπζρέηηζε ηνπ ηνκέα «νξγάλσζε ηάμεο» εληνπίζηεθε 
κε ηνπο ηνκείο: 

 θιίκα ζρέζεηο (3ν πεδίν) θαη 

 επίδνζε θαη πξόνδνο ησλ καζεηώλ πνπ εληάζζεηαη ζην 5ν 

πεδίν ησλ εθπαηδεπηηθώλ απνηειεζκάησλ. 

Η παξαπάλσ ζπζρέηηζε ζα ήηαλ ζίγνπξα πην εκθαλήο αλ πέξα από ηε 

γεληθή επηζθόπεζε ησλ πξναλαθεξόκελσλ πεδίσλ, ππήξρε θαη κηα 
αλαιπηηθόηεξε πξνζέγγηζε. 
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Γ. Πξνηεξαηόηεηεο γηα Γξάζε 

 

Οη πξνηεηλόκελεο πξνηεξαηόηεηεο γηα δξάζε πξνθύπηνπλ από ηελ έκθαζε πνπ 

πξέπεη λα δνζεί ζηηο ελέξγεηεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζεηηθά θαη εληνπίζηεθε όηη 

εθαξκόδνληαη ζήκεξα ζην εθπαηδεπηηθό έξγν ηεο ζρνιηθήο καο θνηλόηεηαο αιιά 

θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεηώλ, κέζα από ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, πνιεκώληαο αξλεηηθνύο παξάγνληεο έηζη όπσο πξνέθπςαλ από ηελ 

έξεπλα ζην ζρνιείν αιιά θαη από ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο νκάδαο 

αμηνιόγεζεο. Αλαιπηηθά, πξνέθπςε ε αλάγθε: 

1. Πεξηγξαθηθήο αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ ζηελ νπνία κπνξνύλ λα έρνπλ 

πξόζβαζε όινη νη ζπλάδειθνη θαη έηζη λα αλαπηύζζνπλ κηα νινθιεξσκέλε θαη 

εμαηνκηθεπκέλε ζηξαηεγηθή γηα θάζε καζεηή. 

2. Δκπινπηηζκνύ ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο κε κέζα αιιά θαη κεζόδνπο πνπ 

είλαη ειθπζηηθέο γηα ηνπο καζεηέο, γεγνλόο όκσο πνπ ζρεηίδεηαη κε απαξαίηεηεο 

πξνϋπνζέζεηο, όπσο νη θαηάιιεινη ρώξνη (εξγαζηήξηα), ν θαηάιιεινο εμνπιηζκόο 

(επνπηηθά κέζα) θαη ε απαξαίηεηε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζύγρξνλεο 

δηδαθηηθέο κεζόδνπο αιιά θαη εμειηγκέλεο γλώζεηο ζην επαγγεικαηηθό αληηθείκελν 

ηνπ θαζελόο. 

3. Αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ παξώζεζεο ησλ καζεηώλ, 

ελζαξξύλνληαο ηνπο ζε παξάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο, έμσ από ηε ζρνιηθή ηάμε 

(εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα). 

4.  Βειηίσζεο ηνπ δείθηε απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηώλ ηνπ Λπθείνπ καο, κέζα 

από ηελ ελίζρπζε ηεο θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηνπο 

καζεηέο θαζώο θαη ηελ αλάπηπμε δηαγσληζκώλ θαη βξαβείσλ πξνζαξκνζκέλσλ 

ζηνλ ζηόρν απηό.  Άιισζηε ε ¨βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηώλ¨, 

απνηειεί γηα ην ζρνιείν, ην δηαθεξπγκέλν ζηόρν ηεο θεηηλήο ρξνληάο. 

4. Η αλάγθε γηα πεξηζζόηεξεο παηδαγσγηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιόγνπ 

δηδαζθόλησλ, ζηηο νπνίεο ζα κπνξνύλ λα γίλνπλ ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πξνόδνπ ησλ καζεηώλ πξηλ ηελ παξάδνζε ηεο βαζκνινγίαο ζε 

απηνύο. 
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Σνκέαο : Πνηόηεηα ηεο Γηδαζθαιίαο 

 

Γείθηεο 
Αμηνιόγεζεο  

: 
4.2.   Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή 

Γηδαθηηθώλ   Πξαθηηθώλ 

   

 

 

 

 

 

  Α. Γηαδηθαζίεο Αμηνιόγεζεο  

 

Η δηαδηθαζία ζπζηεκαηηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ Σνκέα πινπνηήζεθε, ζηελ  πξώηε ηεο 

θάζεο, από ηελ Οκάδα Α΄,  ην δηάζηεκα από 17-12-2010 έσο 22-12-2010. 

 

Σύλζεζε ηεο Oνκάδαο Α΄ 

Ονομαηεπώνςμο Ιδιόηηηα 

Αξγ.  Θεξακηηδήο Γηεπζπληήο 

Αιεμηάδεο Δπάγγεινο Σπληνληζηήο Οκάδαο Α΄ 

Πνύιηνπ Φξπζή Πξαθηηθνγξάθνο 

Ινύθνο Αληώληνο Θαζεγεηήο 

Παπγήο Γεκήηξεο Θαζεγεηήο 

Καλεηάθεο Γεώξγηνο  Θαζεγεηήο 

Γξαθνύιαο Ησάλλεο Θαζεγεηήο 

Γαιαηζίδαο Θσκάο Δθπξόζσπνο Σπιιόγνπ Γνλέσλ 

Χαξαδέιιε Δπξπδίθε Δθπξόζσπνο Καζεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

Κελάο Σπύξνο Δθπξόζσπνο Καζεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 
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Πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηεί έλα απνηειεζκαηηθό πξόγξακκα δξάζεο, κεηά 

από δύν  ζπλαληήζεηο6 θαη αληαιιαγή απόςεσλ θαη επηρεηξεκάησλ ησλ 

κειώλ ηεο 1εο νκάδαο έξεπλαο, απνθαζίζηεθε ν ζρεδηαζκόο δύν 

εξσηεκαηνινγίσλ7, ηθαλώλ λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ηνπ 

ηνκέα αμηνιόγεζεο πνπ αλαηέζεθε ζηελ νκάδα. Σν έλα εξσηεκαηνιόγην 

απεπζύλνληαλ ζηνπο καζεηέο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ην άιιν ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ ππεξεηνύλ ζε απηήλ. 

αλ κεζνδνινγία ζύληαμεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επηιέρηεθαλ νη 

δηαζηαπξνύκελεο εξσηήζεηο γηα κηα, όζν ην δπλαηόλ, πην πιήξε θαη 

αληηθεηκεληθή εηθόλα ησλ απόςεσλ πνπ θπξηαξρνύλ κεηαμύ καζεηώλ θαη 

εθπαηδεπηηθώλ πάλσ ζηα ίδηα αληηθείκελα δηεξεύλεζεο. Σα εξσηεκαηνιόγηα 

αθνινύζσο κνηξάζηεθαλ  ζε 40 αληίηππα ζηνπο καζεηέο8  θαη ζε 11 

αληίηππα ζε εθπαηδεπηηθνύο9 ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Αθνινύζσο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπγθεληξώζεθαλ θαη απνδειηηώζεθαλ. 

ηε δεύηεξε ζπλάληεζε ησλ κειώλ ηεο νκάδαο έξεπλαο, γλσζηνπνηήζεθαλ 

ηα απνηειέζκαηα θαη επηδηώρζεθε αλάιπζε απηώλ κε βάζε ηελ πνηόηεηα, 

ηε ζπλέπεηα θαη θπζηθά ην πεξηερόκελν ησλ απαληήζεσλ. Αθνινύζεζαλ 

δύν Οινκέιεηεο10 ζηηο 13 θαη 18 Ιαλνπαξίνπ 2011. ηελ πξώηε εμ’  απηώλ 

ν ζπληνληζηήο ηεο 1εο Οκάδαο, θνο Βαγγέιεο Αιεμηάδεο, έθαλε αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο πνπ πξνεγήζεθε. Παξνπζίαζε έλα πξνο έλα ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο νκάδαο ζηα νπνία ηα κέιε ηεο Οινκέιεηαο δηαηύπσζαλ 

ηηο ελζηάζεηο θαη ηηο όπνηεο δηαθνξεηηθέο ηνπο εθηηκήζεηο. ηε δηαδηθαζία 

πήξαλ ελεξγό κέξνο θαη νη εθπξόζσπνη ησλ Γνλέσλ θαη ησλ καζεηώλ. Σν 

λέν πιηθό πνπ πξνζηέζεθε αλέιαβε λα επεμεξγαζηεί θαη λα ελζσκαηώζεη 

ζηελ αξρηθή πξόηαζε, ν ζπληνληζηήο ηεο Οκάδαο. 

ηε δεύηεξε Οινκέιεηα ν Κνο Αιεμηάδεο παξνπζίαζε ηελ λέα ηνπ πξόηαζε. 

Αθνινύζεζε εθηεηακέλνο δηάινγνο γηα θάζε έλα ζεκείν ηεο εηζήγεζεο, θαη 

ηειηθά ε ζπζηεκαηηθή δηεξεύλεζε ηνπ Σνκέα, εγθξίζεθε νκόθσλα κε 

κηθξέο κόλν ηξνπνπνηήζεηο, πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζην ηειηθό θείκελν. 

 

 

  

                                                           
6
  Στισ 17 και 22 Δεκεμβρίου 2010 

7 Βλζπε παράρτημα 
8 Σε ςφνολο 147. 
9 Σε ςφνολο 39. 
10 Παραβρζθηκαν οι ςχολικοί ςφμβουλοι Γ. Πανςεληνάσ και Α. Αργυρόπουλοσ 
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Β. Σρέδην Αμηνιόγεζεο  

 

Σν αληηθείκελν αμηνιόγεζεο, ζα κπνξνύζε θαλείο, λα ην επηθεληξώζεη 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηελ πνηόηεηα δηδαζθαιίαο πνπ παξέρεηαη από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξνο ηνπο καζεηέο ηεο. Δάλ ην θάλεη 

ζα είλαη ελ κέξεη εζθαικέλν. Καη απηό γηαηί ε θύξηα επηδίσμε δελ είλαη ε 

αμηνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο θαη ησλ κεζόδσλ πνπ αθνινπζνύλ νη 

εθπαηδεπηηθνί. Ούηε αζθαιώο ε αμηνιόγεζε, ζεηηθή ή θαη θπξίσο αξλεηηθή 

ησλ πξνζπαζεηώλ ησλ καζεηώλ. 

ηόρνο, αληίζεηα, ήηαλ  ε πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο αθελόο κελ ηνπ ζε πνην 

βαζκό νη ίδηνη νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο καζεζηαθέο 

ηνπο αλάγθεο θαη θαηά πόζν νη αθνινπζνύκελεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ηηο 

θαιύπηνπλ θαη κέρξη πνηνπ ζεκείνπ. Παξάιιεια έπξεπε λα δηαπηζησζεί, 

πσο νη ίδηνη νη  εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηελ νπζία ηνπ έξγνπ ηνπο, 

αλαγλσξίδνπλ ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη αλάγθεο ηνπ καζήκαηόο ηνπο θαη έρνπλ 

ηελ αίζζεζε όηη νη παξερόκελεο από απηνύο ππεξεζίεο είλαη επαξθείο. 

Σα δύν ζθέιε ηνπ ζηόρνπ αμηνινγήζεθαλ ηζόβαζκα, κε δεδνκέλν όηη ε 

αληίιεςε πνπ έρνπλ νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί, γηα ηηο καζεζηαθέο 

δηεξγαζίεο, απνηειεί ζεκέιην ιίζν γηα ηελ πξνώζεζε θαη θαιύηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ ζηόρσλ πνπ κπαίλνπλ από ηελ πξώηε ζηηγκή πνπ 

θάπνηνο βξίζθεηαη ζε ζρνιηθό ρώξν κε νπνηαδήπνηε από ηηο δύν ηδηόηεηεο. 

Σα εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαηππώζεθαλ κε ηξόπν ώζηε κε ηελ 

αλάιπζή ηνπο λα πξνζθέξνπλ, αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, ή ηνπιάρηζηνλ 

επαξθείο αθνξκέο γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε. 

 

 

 Γ. Κύξηα Απνηειέζκαηα Αμηνιόγεζεο.  

 

Μηα ζρεδόλ ηδαληθή εηθόλα εκθαλίδνπλ νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη 

θαζεγεηέο πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην. Σελ εηθόλα απηή δελ 

άιιαμαλ θαηά πνιύ νη ηνπνζεηήζεηο ησλ κειώλ ηεο Οινκέιεηαο, αθνύ 

θάλεθε λα ζπκθσλνύλ κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 Ο εθπαηδεπηηθόο εκθαλίδεηαη λα ζρεδηάδεη ηε δηδαζθαιία ηόζν ζε 

εηήζηα βάζε όζν θαη ζε επίπεδν ελόηεηαο.  Πξνβαίλεη ζε ζπλνιηθή 

ζεώξεζε ηεο ύιεο θαη πξνγξακκαηίδεη ηε δηδαζθαιία ησλ επηκέξνπο 

ελνηήησλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο, ηα ρξνληθά 

πιαίζηα θαη ην ζπγθεθξηκέλν καζεηηθό δπλακηθό ηεο ηάμεο ηνπ. 
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 Υςειόηαηα πνζνζηά ζπγθεληξώλεη θαη ην εξώηεκα εάλ ν 

εθπαηδεπηηθόο πξνεηνηκάδεη ζπζηεκαηηθά ηε δηδαζθαιία ηνπ ζε 

εβδνκαδηαία θαη εκεξήζηα βάζε ζε επίπεδν δηδαθηηθήο ώξαο, 

θαζνξίδνληαο ζαθείο δηδαθηηθνύο / καζεζηαθνύο ζηόρνπο θαη ηνπο 

ηξόπνπο επίηεπμήο ηνπο. (π.ρ. ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη 

νξγάλσζεο ηεο ηάμεο, κέζα δηδαζθαιίαο, δηδαθηηθό ρξόλν, κεζόδνπο 

αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ). 

 Φξεζηκνπνηείηαη πνηθηιία δηδαθηηθώλ κεζόδσλ αλάινγα κε ην ηδηαίηεξν 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, ηηο γλώζεηο, ην επίπεδν θαηαλόεζεο θαη ηηο 

καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ. 

 Ηθαλνπνηεηηθά θαη ηα πνζνζηά ζηελ εξώηεζε εάλ ν εθπαηδεπηηθόο 

νξγαλώλεη ην ζπλνιηθό δηδαθηηθό ρξόλν (ζε εηήζηα βάζε) θαη 

αμηνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηε δηδαθηηθή ώξα γηα ηελ πινπνίεζε  ησλ  

ζηόρσλ  θαη  ηνπ  πεξηερνκέλνπ  ηνπ  Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ 

ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ. 

 Οκνίσο ηθαλνπνηεηηθά θαη ζηελ εξώηεζε αλ ν εθπαηδεπηηθόο 

θαηαβάιιεη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα, ώζηε νη καζεηέο λα είλαη 

επηθεληξσκέλνη ζην αληηθείκελν κάζεζεο ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο 

δηδαθηηθήο ώξαο. 

 Ηδαληθή επίζεο εκθαλίδεηαη ε εηθόλα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πνπ αλαδεηά, 

νξγαλώλεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηα θαηάιιεια κέζα δηδαζθαιίαο 

(ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό όπσο άξζξα, CD-ROM θιπ., ηελ ππάξρνπζα 

πιηθνηερληθή ππνδνκή) ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ. 

 Ζ εξγαζία πνπ αλαηίζεηαη ζηνπο καζεηέο ζηελ ηάμε ή ζην ζρνιείν 

ππνζηεξίδεη θαη επεθηείλεη ηνπο ζηόρνπο θαη ηα πεξηερόκελα 

δηδαζθαιίαο θαη είλαη αλάινγνπ βαζκνύ δπζθνιίαο κε ηηο 

δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ (πςειά πνζνζηά). 

 Υςειόηαηα ηα πνζνζηά ζην εξώηεκα αλ ν ζπζηεκαηηθόο έιεγρνο, ε 

παξνπζίαζε θαη ε ζπδήηεζε ησλ εξγαζηώλ ζεσξνύληαη ζεκαληηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ αλαηξνθνδόηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο αιιά θαη 

γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ. 

 Ο εθπαηδεπηηθόο  επηδηώθεη λα έρεη επηθνηλσλία κε ην ζρνιηθό ηνπ 

ζύκβνπιν ζε πεξίπησζε πνπ ακθηβάιιεη γηα θάπνην από ηα 

αληηθείκελα δηδαζθαιίαο ηνπ ή ηε κεζνδνινγία πνπ ζα πξέπεη λα 

αλαπηύμεη (ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά). 
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 Ο εθπαηδεπηηθόο επηδηώθεη λα είλαη ελεκεξσκέλνο πάλσ ζηηο 

ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο θαη επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο καζεηέο. 

 Αληίζεηα ρακειά πνζνζηά ζπγθεληξώλεη ην εξώηεκα αλ ν 

εθπαηδεπηηθόο εθαξκόδεη εμαηνκηθεπκέλε κέζνδν δηδαζθαιίαο. 

 Ο εθπαηδεπηηθόο  θξνληίδεη λα αλαθαιύςεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο 

ηδηαίηεξεο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ ηνπ, ώζηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη 

πξνο όθεινο ηνπ καζήκαηόο ηνπ θαη 

 θαηαβάιιεη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα, ώζηε νη καζεηέο λα είλαη 

επηθεληξσκέλνη ζην αληηθείκελν κάζεζεο ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο 

δηδαθηηθήο ώξαο. 

 Κεγάια επίζεο ηα πνζνζηά γηα ηε ρξήζε από ηνλ εθπαηδεπηηθό ησλ 

επνπηηθώλ κέζσλ δηδαζθαιίαο πνπ ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην ζρνιείν. 

 Ο εθπαηδεπηηθόο θξνληίδεη λα ππάξρεη ην θαηάιιειν εθείλν θιίκα 

κέζα ζηελ ηάμε ηνπ πνπ ζα πξνάγεη ην εθπαηδεπηηθό ηνπ έξγν. 

 Κε πνιιέο ακθηβνιίεο εκθαλίδεηαη ν εθπαηδεπηηθόο ζην ηέινο ηεο 

εκέξαο γηα ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινύζεζε θαη γηα ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα  ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ. 

 Άπνςε ησλ θαζεγεηώλ είλαη όηη νη καζεηέο θαίλνληαη λα κε δείρλνπλ 
ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα, γηαηί δελ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

γλσζηηθέο βάζεηο γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ην αληηθείκελν ηνπ 
καζήκαηνο  θαη ηελ σξηκόηεηα λα αληηιεθζνύλ ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ 

καζήκαηνο. 

 

Αληίζεηα ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ 

καζεηώλ, αθήλεη ηελ εληύπσζε όηη νη ίδηνη νη καζεηέο ζε κεγάιν βαζκό 

παξνπζηάδνληαη ιηγόηεξν επέιηθηνη ζηελ πνιππινθόηεηα ησλ κεζόδσλ 

δηδαζθαιίαο θαη ιηγόηεξν ηνικεξνί απ’ όηη ζα πεξίκελε θαλείο έρνληαο 

ππόςε ηελ ειηθία ηνπο. Δίλαη ιηγόηεξν δεθηηθνί ζε αιιαγέο θαη πην 

«παξαδνζηαθνί» ζηελ αληηκεηώπηζε ελδνζρνιηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

Η ζπρλή αλαθνξά ζε ζέκαηα πεηζαξρίαο καο αθήλεη ηελ εληύπσζε όηη ε 

πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ επηδεηεί απζηεξόηεηα θαη επηβνιή ηεο ηάμεο. 

Απηό κόλν σο απόιπηα ζεηηθό ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί, αλ βέβαηα 

ζπλνδεύνληαλ θαη από πξνηάζεηο αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, πέξαλ 

ησλ παξαδνζηαθώλ κεζόδσλ επηβνιήο πνηλώλ. Η γεληθή ηνπο αληίιεςε γηα 

ηελ πνηόηεηα δηδαζθαιίαο είλαη όηη, «λαη κελ δελ είλαη απηή πνπ ζα ζέιακε, 

αιιά εληάμεη ηα βνιεύνπκε». Μηα ζηάζε επίπεδε, πνπ πξνθαιεί αλεζπρία. 
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Με πςειή βαζκνινγία αμηνινγνύληαη νη παξαθάησ εξσηήζεηο: 

 Οη θαζεγεηέο θαίλνληαη πξόζπκνη λα απαληνύλ θαη λα απνζαθελίδνπλ 

ηηο όπνηεο απνξίεο έρεηε πάλσ ζην κάζεκα; 

 Ζ πξαθηηθή εμάζθεζε ζηα εξγαζηήξηα αληαπνθξίλεηαη ζε όηη 

θαληαδόζαζηαλ όηη ζα θάλεηε; 

  Τα εξγαζηήξηα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεκάησλ ζαο; 

 Ζ παξνπζία ζαο κέζα ζηελ ηάμε ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ εμέιημε ησλ 

καζεκάησλ; 

 Ζ εθηόο βηβιίσλ ύιε πνπ ζαο παξέρεηαη είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη ζαο 

βνεζά; 

 

Η κεγάιε δηαζπνξά ζηελ αμηνιόγεζε ησλ απαληήζεσλ, ρσξίο λα δίλεηαη 

ζαθήο απάληεζε, αθνξά ηελ επόκελε νκάδα εξσηήζεσλ: 

 Θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ζαο γηα ηελ 

θαιύηεξε δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ; 

 Οη θαζεγεηέο θαίλνληαη λα πξνζπαζνύλ λα αλαθαιύςνπλ θαη λα 

ιακβάλνπλ ππόςε ηηο ηδηαίηεξεο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ, ώζηε ην 

κάζεκα λα γίλεηαη απνδνηηθόηεξν; 

 Οη θαζεγεηέο πξνζπαζνύλ λα ζαο θηλήζνπλ ην ελδηαθέξνλ γηα ην 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ηνπο κε δηάθνξεο κεζόδνπο; 

 Οη θαζεγεηέο θξνληίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ βνεζεηηθά επνπηηθά 

κέζα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ καζήκαηνο; 

 Τα επνπηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

καζήκαηνο είλαη απνδνηηθά; 

 Ζ κέζνδνο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ καζεκάησλ βαζίδεηαη ζηε δηθή ζαο 

ζπκκεηνρή; 

 Τν θιίκα κέζα ζηελ ηάμε ζαο είλαη ζεηηθό θαη βνεζά ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ καζήκαηνο; 

 Οη θαζεγεηέο/ηξηεο ζαο αλαζέηνπλ εξγαζίεο πνπ ζαο βνεζνύλ λα 

θαηαλνήζεηε θαη λα εκβαζύλεηε ην αληηθείκελν ζπνπδώλ ζαο; 

 Οη θαζεγεηέο ζαο εκπλένπλ εκπηζηνζύλε κε ηηο γλώζεηο ηνπο πάλσ 

ζην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ηνπο; 
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Σρεδόλ αξλεηηθέο απαληήζεηο δίλνπλ νη καζεηέο ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: 

 Δίλαη θαλεξό όηη ε ύιε πνπ δηδάζθεζηε  θηλείηαη πάλσ ζε έλα 

μεθάζαξν πιάλν καζήκαηνο; 

 Οη ρώξνη ησλ αηζνπζώλ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο 

δηδαζθαιίαο; 

 Αηζζάλεζηε ην ζρνιείν ζαλ έλα νηθείν κέξνο θαη ηνλ εαπηό ζαο 

θνκκάηη ηνπ; 

 Οη θαζεγεηέο αληηκεησπίδνπλ ηα όπνηα πξνβιήκαηα κέζα ζηελ ηάμε 

κε απνηειεζκαηηθόηεηα; 

 Σην ηέινο ηεο καζεηηθήο ζαο κέξαο είζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηνλ 

εαπηό ζαο θαη δελ έρεηε ακθηβνιίεο όηη βγήθαηε θεξδηζκέλνη; 

 

 

 Γ. Πξνηεξαηόηεηεο θαη Γξάζε.  

 

 Αλάπηπμε λέσλ κεζόδσλ αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ. Σα λέα απηά 

αμηνινγηθά θξηηήξηα ζα πξέπεη λα είλαη αμηόπηζηα, λα έρνπλ ζπλέρεηα θαη 

πεξηνδηθόηεηα θαη λα επηηξέπνπλ ηε ζπλερή αλαηξνθνδόηεζε ηνπ 

καζεηή θαη ηνπ θαζεγεηή. 

 Πξνώζεζε ελόο δηαθνξεηηθνύ κνληέινπ δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο, κε καζεηνθεληξηθό ραξαθηήξα. Σόζν ε θύζε ηνπ  

Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ, όζν θαη ν ραξαθηήξαο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

δηδάζθνληαη ζ’ απηό, επλννύλ ηέηνηα πξόηππα. 

 Δθηεηακέλε ρξήζε ζρεδίσλ δξάζεο (Projects) ζηελ θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή ηνπ ζρνιείνπ, κε ηελ πξνϋπόζεζε βέβαηα πσο απηά ζα 

ππνζηεξίδνληαη επαξθώο, από ηνπο δηδάζθνληεο . 

 Απνκάθξπλζε από ην θιαζηθό πξόηππν ηάμεο, κε ηε ζπρλή θαη 

θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλε επίζθεςε ησλ καζεηώλ ζε ρώξνπο 

εξγαζίαο, πνιηηηζκνύ θαη ζε πξνζθιήζεηο ζε επαγγεικαηίεο θαη εηδηθνύο 

γηα ηελ άληιεζε γλώζεσλ θαη πιεξνθνξηώλ. 

 Δλίζρπζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζε 

όια ηα καζήκαηα. Η  ςεθηνπνίεζε ηθαλνύ αξηζκνύ καζεκάησλ 

(δπζηπρώο κόλν γεληθήο παηδείαο), επηηξέπεη ηελ είζνδν ησλ λέσλ 

ηερλνινγηώλ θαη ζε ¨παξαδνζηαθά¨ αθόκε καζήκαηα. (ζπζρέηηζε κε ην 

1ν Πεδίν) 

 Γεκηνπξγία θαη εθαξκνγή εξσηεκαηνινγίσλ Απηνπξνζδηνξηζκνύ, 

ζηε ζρνιηθή ηάμε. Με ηελ πεξηνδηθή εθαξκνγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 
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απηώλ, ζα γίλεηαη δπλαηή ε αλαηξνθνδόηεζε ηεο ηάμεο γηα ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο δηδαζθαιίαο θαη ηηο ζρέζεηο 

κεηαμύ καζεηώλ θαη κεηαμύ καζεηώλ – θαζεγεηώλ. 

 Πξνζδηνξηζκόο κε ζαθήλεηα ησλ θαλόλσλ ζπκπεξηθνξάο ησλ 

καζεηώλ κέζα ζηελ ηάμε. Απηό ζα ζπκβάιεη ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε 

ηεο ηάμεο θαη ζα επηηξέςεη ζηνλ εθπαηδεπηηθό λα πξνζθέξεη όζν 

πεξηζζόηεξα κπνξεί. (ζπζρέηηζε κε ην 3ν Πεδίν) 

 Πξνζπάζεηα επέθηαζεο θαη βειηίσζεο ησλ ζίγνπξα αλεπαξθώλ 

εξγαζηεξηαθώλ ρώξσλ. Σα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ζπγθεληξώλνπλ 

ζπλήζσο ηελ πξνηίκεζε ησλ καζεηώλ ηνπ ΔΠΑ.Λ θαη ζα κπνξνύζαλ λα 

θαηαζηήζνπλ ην ζρνιείν πην ειθπζηηθό.  (ζπζρέηηζε κε ην 1ν Πεδίν) 

 

 

 

Καιινλή  23 Ιαλνπαξίνπ 2011 
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Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ Οινκέιεηα 

Ονομαηεπώνςμο Ιδιόηηηα Υπογπαθή 

Αξγ.  Θεξακηηδήο Γηεπζπληήο  

Τζέηζηλα Βαζηιηθή Υπνδηεπζύληξηα  

Αιεμηάδεο Δπάγγεινο Σπληνληζηήο Οκάδαο Α΄  

Καβίδεο Αξηζηνηέιεο Σπληνληζηήο Οκάδαο Β΄  

Ιενληή Βελεηία Πξαθηηθνγξάθνο  

Πνύιηνπ Φξπζή Πξαθηηθνγξάθνο  

Κόιβαιε Καξία Θαζεγήηξηα  

Θαξακνπρηάξεο Αρηιιέαο Θαζεγεηήο  

Γξαθνύιαο Ησάλλεο Θαζεγεηήο  

Ινύθνο Αληώληνο Θαζεγεηήο  

Καλεηάθεο Γεώξγηνο  Θαζεγεηήο  

Παπγήο Γεκήηξεο Θαζεγεηήο  

Γξνύηνπ Διέλε Θαζεγήηξηα  

Χαξαδέιιεο Παλαγηώηεο Δθπξόζσπνο Σπιιόγνπ Γνλέσλ  

Γαιαηζίδαο Θσκάο Δθπξόζσπνο Σπιιόγνπ Γνλέσλ  

Παιαηνιόγνπ Ταμηαξρνύια Δθπξόζσπνο Σπιιόγνπ Γνλέσλ  

Χαξαδέιιε Δπξπδίθε 
Δθπξόζσπνο Καζεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ 
 

Ενπκπνύιε Κεηαμία 
Δθπξόζσπνο Καζεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ 
 

Κελάο Σπύξνο 
Δθπξόζσπνο Καζεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ 
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 ζειίδεο 

Δξσηεκαηνιόγην Καζεηώλ 1εο  Οκάδαο. 1-2 

Απνηειέζκαηα Δξσηεκαηνινγίνπ Καζεηώλ 1εο  Οκάδαο. 3-8 

Δξσηεκαηνιόγην Θαζεγεηώλ 1εο  Οκάδαο. 9-10 

Απνηειέζκαηα Δξσηεκαηνινγίνπ Θαζεγεηώλ 1εο  Οκάδαο. 11-15 

Δξσηεκαηνιόγην Καζεηώλ 2εο  Οκάδαο. 16-17 

Απνηειέζκαηα Δξσηεκαηνινγίνπ Καζεηώλ 2εο  Οκάδαο. 18-29 

Δξσηεκαηνιόγην Θαζεγεηώλ 2εο  Οκάδαο. 30-32 

Απνηειέζκαηα Δξσηεκαηνινγίνπ Θαζεγεηώλ 2εο  Οκάδαο. 33-43 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΘ 
 

ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΘΣΩΝ 
ΣΟ 4Ο ΠΕΔΙΟ, ΣΟΜΕΑ Β «ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΣΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ» 

 
 

ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 

Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ ερωτθματολογίου: Παρακαλοφμε, απαντιςτε ςτα ερωτιματα που επικυμείτε βάηοντασ  ( Χ ) ςτο αντίςτοιχο κουτί. 
Κλίμακα αξιολόγθςθσ:     1 = Κακόλου       2 = Λίγο       3 = Αρκετά       4 = Πολφ       5 = Πάρα πολφ   
 

 ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ 1 2 3 4 5 

       

1 Οι κακθγθτζσ/τριεσ φαίνονται να είναι πάντοτε προετοιμαςμζνοι πάνω ςτθν φλθ που 
πρόκειται να ςασ διδάξουν. 

     

2 Είναι φανερό ότι θ φλθ που διδάςκεςτε  πορεφεται πάνω ςε ζνα ξεκάκαρο πλάνο 
μακιματοσ.  

     

3 Οι κακθγθτζσ/τριεσ φαίνονται να προςπακοφν να ανακαλφψουν και να λαμβάνουν υπόψθ 
τισ ιδιαίτερεσ δεξιότθτεσ που διακζτετε ϊςτε το μάκθμα να γίνεται αποδοτικότερο. 

     

4 Οι κακθγθτζσ/τριεσ φαίνονται πρόκυμοι να απαντοφν και να αποςαφθνίηουν τισ όποιεσ 
απορίεσ ζχετε πάνω ςτο μάκθμα. 

     

5 Οι κακθγθτζσ/τριεσ προςπακοφν να ςασ κινίςουν το ενδιαφζρον για το αντικείμενο 
διδαςκαλίασ τουσ με διάφορεσ μεκόδουσ. 

     

6 Οι κακθγθτζσ/τριεσ φροντίηουν να χρθςιμοποιοφν βοθκθτικά εποπτικά μζςα για τθν 
πραγματοποίθςθ του μακιματοσ. 

     

7 Σα εποπτικά μζςα που χρθςιμοποιοφνται για τθν πραγματοποίθςθ του μακιματοσ είναι 
αποδοτικά. 

     

8  Η μζκοδοσ πραγματοποίθςθσ των μακθμάτων βαςίηονται ςτθ δικι ςασ ςυμμετοχι.      

9 Σο κλίμα μζςα ςτθν τάξθ ςασ είναι κετικό και βοθκά ςτθν πραγματοποίθςθ των ςτόχων      
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του μακιματοσ. 

10 Οι κακθγθτζσ/τριεσ ςασ ανακζτουν εργαςίεσ που ςασ βοθκοφν να κατανοιςετε και να 
εμβακφνετε το αντικείμενο ςπουδϊν ςασ.  

     

11 Η πρακτικι εξάςκθςθ ςτα εργαςτιρια ανταποκρίνεται ςε ότι φανταηόςαςταν ότι κα 
κάνετε. 

     

12 Σα εργαςτιρια ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των μακθμάτων ςασ.      

13 Οι χϊροι των αικουςϊν και των εργαςτθρίων καλφπτουν τισ ανάγκεσ διδαςκαλίασ.      

14 Αιςκάνεςτε το ςχολείο ςαν ζνα οικείο μζροσ και τον εαυτό ςασ κομμάτι του.       

15 Οι κακθγθτζσ/τριεσ αντιμετωπίηουν τα όποια προβλιματα μζςα ςτθν τάξθ με 
αποτελεςματικότθτα. 

     

16 Οι κακθγθτζσ/τριεσ, ςασ εμπνζουν εμπιςτοςφνθ με τισ γνϊςεισ τουσ πάνω ςτο αντικείμενο 
διδαςκαλίασ τουσ.  

     

17 Η παρουςία ςασ μζςα ςτθν τάξθ ςυμβάλει κετικά ςτθν εξζλιξθ των μακθμάτων.      

18 Καταβάλετε κάκε δυνατι προςπάκεια εκ μζρουσ ςασ για τθν καλφτερθ διεξαγωγι των 
μακθμάτων. 

     

19 Η εκτόσ βιβλίων φλθ που ςασ παρζχεται είναι ικανοποιθτικι και ςασ βοθκά.      

20 το τζλοσ τθσ μακθτικισ ςασ μζρασ είςτε ικανοποιθμζνοι από τον εαυτό ςασ και δεν ζχετε 
αμφιβολίεσ ότι βγικατε κερδιςμζνοι 

     

 (Σο παρόν Ερωτθματολόγιο είναι ανϊνυμο. Παρακαλοφμε μθ ςθμειϊνετε το όνομα ι (και) το επϊνυμό ςασ) 
 
Παρακαλοφμε ςτα παρακάτω ερωτήματα κυκλώςτε όςεσ επιλογζσ κρίνετε απαραίτητεσ. 
 
1.  Δεν μπορϊ να παρακολουκιςω το μάκθμα. 
     Οι λόγοι είναι: 
 
Α.      Δεν ζχω τισ απαραίτθτεσ γνωςτικζσ βάςεισ για να παρακολουκιςω το αντικείμενο του μακιματοσ 
Β.      Δεν μπορϊ να καταλάβω τθ ςκοπιμότθτα του μακιματοσ. 
Γ.       Ο τρόποσ που διδάςκομαι δεν είναι ενδιαφζρον.  
Δ.      Γίνεται φαςαρία / κόρβοσ και δεν μπορϊ να ςυγκεντρωκϊ. 
Ε.      Σο μάκθμα είναι εξ’ αντικειμζνου ανιαρό. 
Σ.    Εκτόσ από τισ παραπάνω επιλογζσ, ιςχφει και …(αναφζρετε τι). 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
 
2.  Πωσ κα ζπρεπε να είναι κατά θ γνϊμθ ςασ το μάκθμα ϊςτε να ζχει ενδιαφζρον. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

Βοθκά  ςτθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθν ποιότθτα διδαςκαλίασ ςτθν τάξθ.       

Οι ερωτιςεισ είναι διατυπωμζνεσ με ακρίβεια και γίνονται κατανοθτζσ.      

 
 
 
 
 
 
Ευχαριστοφμε για τη συμμετοχή σας. 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΘ 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΘΣΩΝ 

ΣΟ 4Ο ΠΕΔΙΟ, ΣΟΜΕΑ Β «ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΣΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ» 
 

ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 

Κλίμακα αξιολόγθςθσ:     1 = Κακόλου       2 = Λίγο       3 = Αρκετά       4 = Πολφ       5 = Πάρα πολφ   
(Οι αρικμοί δίπλα ςε κάκε ερϊτθςθ, κάτω από τθν κλίμακα αξιολόγθςθσ, είναι με βάςθ ποςοςτϊν %) 
 

 ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ 1 2 3 4 5 

       

1 
Οι κακθγθτζσ/τριεσ φαίνονται να είναι πάντοτε προετοιμαςμζνοι πάνω ςτθν φλθ που 
πρόκειται να ςασ διδάξουν. 

6 19 39 23 13 

2 
Είναι φανερό ότι θ φλθ που διδάςκεςτε  πορεφεται πάνω ςε ζνα ξεκάκαρο πλάνο 
μακιματοσ. 

10 26 35 29  

3 
Οι κακθγθτζσ/τριεσ φαίνονται να προςπακοφν να ανακαλφψουν και να λαμβάνουν 
υπόψθ τισ ιδιαίτερεσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν, ϊςτε το μάκθμα να γίνεται 
αποδοτικότερο. 

3 34 13 33 17 

4 
Οι κακθγθτζσ/τριεσ φαίνονται πρόκυμοι να απαντοφν και να αποςαφθνίηουν τισ όποιεσ 
απορίεσ ζχετε πάνω ςτο μάκθμα. 

 7 30 20 43 

5 
Οι κακθγθτζσ/τριεσ προςπακοφν να ςασ κινιςουν το ενδιαφζρον για το αντικείμενο 
διδαςκαλίασ τουσ με διάφορεσ μεκόδουσ. 

20 17 23 30 10 

6 
Οι κακθγθτζσ/τριεσ φροντίηουν να χρθςιμοποιοφν βοθκθτικά εποπτικά μζςα για τθν 
πραγματοποίθςθ του μακιματοσ. 

20 17 20 30 13 

7 
Σα εποπτικά μζςα που χρθςιμοποιοφνται για τθν πραγματοποίθςθ του μακιματοσ 
είναι αποδοτικά. 

3 27 27 33 10 

8 Η μζκοδοσ πραγματοποίθςθσ των μακθμάτων βαςίηεται ςτθ δικι ςασ ςυμμετοχι. 3 20 30 27 20 

9 
Σο κλίμα μζςα ςτθν τάξθ ςασ είναι κετικό και βοθκά ςτθν πραγματοποίθςθ των ςτόχων 
του μακιματοσ. 

17 13 30 20 20 
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10 
Οι κακθγθτζσ/τριεσ ςασ ανακζτουν εργαςίεσ που ςασ βοθκοφν να κατανοιςετε και να 
εμβακφνετε το αντικείμενο ςπουδϊν ςασ. 

14 23 27 23 13 

11 
Η πρακτικι εξάςκθςθ ςτα εργαςτιρια ανταποκρίνεται ςε ότι φανταηόςαςταν ότι κα 
κάνετε. 

7 13 40 30 10 

12 Σα εργαςτιρια ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των μακθμάτων ςασ. 3 20 33 27 17 

13 Οι χϊροι των αικουςϊν και των εργαςτθρίων καλφπτουν τισ ανάγκεσ διδαςκαλίασ. 27 40 17 10 6 

14 Αιςκάνεςτε το ςχολείο ςαν ζνα οικείο μζροσ και τον εαυτό ςασ κομμάτι του. 17 30 33 10 10 

15 
Οι κακθγθτζσ/τριεσ αντιμετωπίηουν τα όποια προβλιματα μζςα ςτθν τάξθ με 
αποτελεςματικότθτα. 

37 23 23 14 3 

16 
Οι κακθγθτζσ/τριεσ, ςασ εμπνζουν εμπιςτοςφνθ με τισ γνϊςεισ τουσ πάνω ςτο 
αντικείμενο διδαςκαλίασ τουσ. 

3 30 34 30 3 

17 Η παρουςία ςασ μζςα ςτθν τάξθ ςυμβάλει κετικά ςτθν εξζλιξθ των μακθμάτων. 3 20 33 27 17 

18 
Καταβάλετε κάκε δυνατι προςπάκεια εκ μζρουσ ςασ για τθν καλφτερθ διεξαγωγι των 
μακθμάτων. 

 17 33 33 17 

19 Η εκτόσ βιβλίων φλθ που ςασ παρζχεται είναι ικανοποιθτικι και ςασ βοθκά. 13 10 43 17 17 

20 
το τζλοσ τθσ μακθτικισ ςασ μζρασ είςτε ικανοποιθμζνοι από τον εαυτό ςασ και δεν 
ζχετε αμφιβολίεσ ότι βγικατε κερδιςμζνοι 

10 33 47 10  

 
 
1.  Δεν μπορϊ να παρακολουκιςω το μάκθμα. 
     Οι λόγοι είναι: 
 
12  Α.      Δεν ζχω τισ απαραίτθτεσ γνωςτικζσ βάςεισ για να παρακολουκιςω το αντικείμενο του μακιματοσ   
17  Β.      Δεν μπορϊ να καταλάβω τθ ςκοπιμότθτα του μακιματοσ.                                                                            
30  Γ.       Ο τρόποσ που διδάςκομαι δεν είναι ενδιαφζρων.                                                                                             
28  Δ.      Γίνεται φαςαρία / κόρυβοσ και δεν μπορϊ να ςυγκεντρωκϊ.                                                                        
13  Ε.      Σο μάκθμα είναι εξ’ αντικειμζνου ανιαρό.                                                                                                          
      Σ.    Εκτόσ από τισ παραπάνω επιλογζσ, ιςχφει και …(αναφζρετε τι). 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
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2.  Πωσ κα ζπρεπε να είναι κατά θ γνϊμθ ςασ το μάκθμα ϊςτε να ζχει ενδιαφζρον. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Ευχαριστοφμε για τη συμμετοχή σας. 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΘ 
 

ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΚΑΘΘΓΘΣΩΝ 
ΣΟ 4Ο ΠΕΔΙΟ, ΣΟΜΕΑ Β «ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΣΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ» 

 
Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ: 4.2. Ανάπτυξθ και Εφαρμογι Διδακτικϊν Πρακτικϊν 

  
Περιγραφή του δείκτη:  
 
Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ περιλαμβάνει ςτοιχεία που αφοροφν τθν ανάπτυξθ και τθν εφαρμογι διδακτικϊν πρακτικϊν ςτθ ςχολικι τάξθ. Θ ποιότθτα 
τθσ διδαςκαλίασ επθρεάηεται από παραμζτρουσ, όπωσ θ ιδιαιτερότθτα του γνωςτικοφ αντικειμζνου, θ δυναμικι του μακθτικοφ πλθκυςμοφ τθσ τάξθσ, 
τα ςχολικά εγχειρίδια και το εκπαιδευτικό υλικό, τα μζςα διδαςκαλίασ, ο ςχεδιαςμόσ και θ διδακτικι μεκοδολογία. υνδζεται επίςθσ με τον 
αποτελεςματικό ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ, τισ ςτρατθγικζσ οργάνωςθσ τθσ τάξθσ, τθν  ανάπτυξθ των παιδαγωγικϊν ςχζςεων, κακϊσ και τισ 
διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ. 
 

 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 
Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ ερωτθματολογίου: Παρακαλοφμε, απαντιςτε ςτα ερωτιματα που επικυμείτε βάηοντασ  ( Χ ) ςτο αντίςτοιχο κουτί. 

 ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ 1 2 3 4 5 

       

1 Ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιάηει τθ διδαςκαλία τόςο ςε ετιςια βάςθ όςο και ςε επίπεδο 
ενότθτασ.  Προβαίνει ςε ςυνολικι κεϊρθςθ τθσ φλθσ και προγραμματίηει τθ διδαςκαλία των 
επιμζρουσ ενοτιτων ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ, τα χρονικά πλαίςια και το 
ςυγκεκριμζνο μακθτικό δυναμικό τθσ τάξθσ του. 

     

2 Ο εκπαιδευτικόσ προετοιμάηει ςυςτθματικά τθ διδαςκαλία του ςε εβδομαδιαία και θμε-
ριςια βάςθ ςε επίπεδο διδακτικισ ϊρασ, κακορίηοντασ ςαφείσ διδακτικοφσ / μακθςιακοφσ 
ςτόχουσ και τουσ τρόπουσ επίτευξισ τουσ. (π.χ. ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ και οργάνωςθσ 
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τθσ τάξθσ, μζςα διδαςκαλίασ, διδακτικό χρόνο, μεκόδουσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν). 

3 Χρθςιμοποιείται ποικιλία διδακτικϊν μεκόδων ανάλογα με το ιδιαίτερο αντικείμενο 
διδαςκαλίασ, τισ γνϊςεισ, το επίπεδο κατανόθςθσ και τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ των μακθτϊν. 

     

4 Ο εκπαιδευτικόσ οργανϊνει το ςυνολικό διδακτικό χρόνο (ςε ετιςια βάςθ) και αξιοποιεί 
αποτελεςματικά τθ διδακτικι ϊρα για τθν υλοποίθςθ  των  ςτόχων  και  του  περιεχομζνου  
του  Προγράμματοσ πουδϊν ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των μακθτϊν. 

     

5 Ο εκπαιδευτικόσ καταβάλλει ςυςτθματικι προςπάκεια, ϊςτε οι μακθτζσ να είναι 
επικεντρωμζνοι ςτο αντικείμενο μάκθςθσ ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ διδακτικισ ϊρασ 

     

6 Ο εκπαιδευτικόσ αναηθτά, οργανϊνει και χρθςιμοποιεί τα κατάλλθλα μζςα διδαςκαλίασ 
(ςυμπλθρωματικό υλικό όπωσ άρκρα, CD-ROM κλπ., τθν υπάρχουςα υλικοτεχνικι 
υποδομι) ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Προγράμματοσ πουδϊν και τισ ανάγκεσ των 
μακθτϊν. 

     

7 Η εργαςία που ανατίκεται ςτουσ μακθτζσ ςτθν τάξθ ι ςτο ςχολείο υποςτθρίηει και 
επεκτείνει τουσ ςτόχουσ και τα περιεχόμενα διδαςκαλίασ και είναι ανάλογου βακμοφ 
δυςκολίασ με τισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν. 

     

8 Ο ςυςτθματικόσ ζλεγχοσ, θ παρουςίαςθ και θ ςυηιτθςθ των εργαςιϊν κεωροφνται 
ςθμαντικά ςτοιχεία για τθν ανατροφοδότθςθ τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ αλλά και για τθν 
εκτίμθςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν. 

     

Κλίμακα αξιολόγθςθσ:     1 = Κακόλου       2 = Λίγο       3 = Αρκετά       4 = Πολφ       5 = Πάρα πολφ   
 
(Σο παρόν Ερωτθματολόγιο είναι ανϊνυμο. Παρακαλοφμε μθ ςθμειϊνετε το όνομα ι (και) το επϊνυμό ςασ) 
 
Παρακαλοφμε ςτα παρακάτω ερωτήματα κυκλώςτε όςεσ επιλογζσ κρίνετε απαραίτητεσ. 
 
Οι μακθτζσ φαίνονται να μθ δείχνουν ενδιαφζρον για το μάκθμα. 
Οι λόγοι είναι: 
 
Α.      Δεν ζχουν τισ απαραίτθτεσ γνωςτικζσ βάςεισ για να παρακολουκιςουν το αντικείμενο του μακιματοσ 
Β.      Δεν ζχουν τθν ωριμότθτα να αντιλθφκοφν τθ ςπουδαιότθτα του μακιματοσ. 
Γ.      Δεν καταβάλω τθν απαραίτθτθ προςπάκεια να κάνω το αντικείμενο μου ενδιαφζρον. 
Δ.     Δεν γνωρίηω τουσ τρόπουσ να προςελκφςω τθν προςοχι τουσ ςτο αντικείμενο που διδάςκω. 
Ε.     Σο μάκθμα είναι εξ’ αντικειμζνου ανιαρό. 



47 

 

Σ.   Εκτόσ από τισ παραπάνω επιλογζσ, ιςχφει και …(αναφζρετε τι) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
το διδακτικό μου ζργο ςυναντϊ εμπόδια που δεν μου επιτρζπουν να το αςκιςω με αποδοτικό τρόπο. 
(Αναφζρατε τθ φφςθ τουσ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

Βοθκά  ςτθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθν ποιότθτα διδαςκαλίασ ςτθν τάξθ.       

Οι ερωτιςεισ είναι διατυπωμζνεσ με ακρίβεια και γίνονται κατανοθτζσ.      

 
 
 
Ευχαριστοφμε για τη συμμετοχή σας. 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΘ 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ   ΚΑΘΘΓΘΣΩΝ 

ΣΟ 4Ο ΠΕΔΙΟ, ΣΟΜΕΑ Β «ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΣΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ» 
Απαντιςεισ 

αξιολόγθςθσ:     1 = Κακόλου       2 = Λίγο       3 = Αρκετά       4 = Πολφ       5 = Πάρα πολφ   

 ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ 1 2 3 4 5 

       

1 Ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιάηει τθ διδαςκαλία τόςο ςε ετιςια βάςθ όςο και ςε επίπεδο 
ενότθτασ.  Προβαίνει ςε ςυνολικι κεϊρθςθ τθσ φλθσ και προγραμματίηει τθ διδαςκαλία 
των επιμζρουσ ενοτιτων ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ, τα χρονικά πλαίςια 
και το ςυγκεκριμζνο μακθτικό δυναμικό τθσ τάξθσ του. 

  33 45 22 

2 Ο εκπαιδευτικόσ προετοιμάηει ςυςτθματικά τθ διδαςκαλία του ςε εβδομαδιαία και 
θμεριςια βάςθ ςε επίπεδο διδακτικισ ϊρασ, κακορίηοντασ ςαφείσ διδακτικοφσ / 
μακθςιακοφσ ςτόχουσ και τουσ τρόπουσ επίτευξισ τουσ. (π.χ. ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ 
και οργάνωςθσ τθσ τάξθσ, μζςα διδαςκαλίασ, διδακτικό χρόνο, μεκόδουσ αξιολόγθςθσ 
των μακθτϊν). 

  22 45 33 

3 Χρθςιμοποιείται ποικιλία διδακτικϊν μεκόδων ανάλογα με το ιδιαίτερο αντικείμενο 
διδαςκαλίασ, τισ γνϊςεισ, το επίπεδο κατανόθςθσ και τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ των 
μακθτϊν. 

 11 22 67  

4 Ο εκπαιδευτικόσ οργανϊνει το ςυνολικό διδακτικό χρόνο (ςε ετιςια βάςθ) και αξιοποιεί 
αποτελεςματικά τθ διδακτικι ϊρα για τθν υλοποίθςθ  των  ςτόχων  και  του  
περιεχομζνου  του  Προγράμματοσ πουδϊν ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των μακθτϊν. 

  45 33 22 

5 Ο εκπαιδευτικόσ καταβάλλει ςυςτθματικι προςπάκεια, ϊςτε οι μακθτζσ να είναι 
επικεντρωμζνοι ςτο αντικείμενο μάκθςθσ ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ διδακτικισ ϊρασ 

  22 33 45 

6 Ο εκπαιδευτικόσ αναηθτά, οργανϊνει και χρθςιμοποιεί τα κατάλλθλα μζςα διδαςκαλίασ 
(ςυμπλθρωματικό υλικό όπωσ άρκρα, CD-ROM κλπ., τθν υπάρχουςα υλικοτεχνικι 
υποδομι) ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Προγράμματοσ πουδϊν και τισ ανάγκεσ των 
μακθτϊν. 

  33 56 11 

7 Η εργαςία που ανατίκεται ςτουσ μακθτζσ ςτθν τάξθ ι ςτο ςχολείο υποςτθρίηει και 
επεκτείνει τουσ ςτόχουσ και τα περιεχόμενα διδαςκαλίασ και είναι ανάλογου βακμοφ 

 11 22 45 22 
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δυςκολίασ με τισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν. 

8 Ο ςυςτθματικόσ ζλεγχοσ, θ παρουςίαςθ και θ ςυηιτθςθ των εργαςιϊν κεωροφνται 
ςθμαντικά ςτοιχεία για τθν ανατροφοδότθςθ τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ αλλά και για τθν 
εκτίμθςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν. 

  11 56 33 

9 Ο εκπαιδευτικόσ  επιδιϊκει να ζχει επικοινωνία με τον ςχολικό του ςφμβουλο ςε 
περίπτωςθ που αμφιβάλλει για κάποιο από τα αντικείμενα διδαςκαλίασ του ι τθ 
μεκοδολογία που κα πρζπει να αναπτφξει.  

11  33 45 11 

10 Ο εκπαιδευτικόσ επιδιϊκει να είναι ενθμερωμζνοσ πάνω ςτισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ 
μεκόδουσ διδαςκαλίασ και επικοινωνίασ με τουσ μακθτζσ. 

  11 56 33 

11 Ο εκπαιδευτικόσ εφαρμόηει εξατομικευμζνθ μζκοδο διδαςκαλίασ.  45 33 22  

12 Ο εκπαιδευτικόσ  φροντίηει να ανακαλφψει και να αξιοποιιςει τισ ιδιαίτερεσ δεξιότθτεσ 
των μακθτϊν του, ϊςτε να τισ χρθςιμοποιιςει προσ όφελοσ του μακιματόσ του. 

  22 67 11 

13 Ο εκπαιδευτικόσ καταβάλλει ςυςτθματικι προςπάκεια, ϊςτε οι μακθτζσ να είναι 
επικεντρωμζνοι ςτο αντικείμενο μάκθςθσ ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ διδακτικισ ϊρασ. 

  22 45 33 

14 Ο εκπαιδευτικόσ φροντίηει και καταφζρνει να αξιοποιιςει  τα εποπτικά μζςα 
διδαςκαλίασ που κζτει ςτθ διάκεςι του το ςχολείο. 

  56 33 11 

15 Ο εκπαιδευτικόσ φροντίηει να υπάρχει το κατάλλθλο εκείνο κλίμα μζςα ςτθν τάξθ του 
που κα προάγει το εκπαιδευτικό του ζργο. 

  22 45 33 

16 Ο εκπαιδευτικόσ ςτο τζλοσ τθσ θμζρασ ζχει αμφιβολίεσ για τθν μεκοδολογία που 
ακολοφκθςε και για τα κετικά αποτελζςματα  τθσ προςπάκειάσ του. 

12 38 25 25  

 (Οι αρικμοί που αναγράφονται δίπλα ςε κάκε ερϊτθμα, κάτω από τθν κλίμακα, αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτά  %) 
 
 
 
Παρακαλοφμε ςτα παρακάτω ερωτήματα κυκλώςτε όςεσ επιλογζσ κρίνετε απαραίτητεσ. 
 
Οι μακθτζσ φαίνονται να μθ δείχνουν ενδιαφζρον για το μάκθμα. 
Οι λόγοι είναι: 
 
56  Α.      Δεν ζχουν τισ απαραίτθτεσ γνωςτικζσ βάςεισ για να παρακολουκιςουν το αντικείμενο του μακιματοσ 
38  Β.      Δεν ζχουν τθν ωριμότθτα να αντιλθφκοφν τθ ςπουδαιότθτα του μακιματοσ. 
06  Γ.      Δεν καταβάλω τθν απαραίτθτθ προςπάκεια να κάνω το αντικείμενο μου ενδιαφζρον. 
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      Δ.     Δεν γνωρίηω τουσ τρόπουσ να προςελκφςω τθν προςοχι τουσ ςτο αντικείμενο που διδάςκω. 
      Ε.     Σο μάκθμα είναι εξ’ αντικειμζνου ανιαρό. 
      Σ.   Εκτόσ από τισ παραπάνω επιλογζσ, ιςχφει και …(αναφζρετε τι) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
το διδακτικό μου ζργο ςυναντϊ εμπόδια που δεν μου επιτρζπουν να το αςκιςω με αποδοτικό τρόπο. 
(Αναφζρατε τθ φφςθ τουσ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

Βοθκά  ςτθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθν ποιότθτα διδαςκαλίασ ςτθν τάξθ.   33 50 17  

Οι ερωτιςεισ είναι διατυπωμζνεσ με ακρίβεια και γίνονται κατανοθτζσ.  33 17 50  

 
 
 
Ευχαριστοφμε για τη συμμετοχή σας. 
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ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ 
 

το  Σϋ των πολλαπλϊν επιλογϊν αναφζρονται τα εξισ:  
 
1. Οι μακθτζσ ενδιαφζρονται περιςςότερο για τα μακιματα ειδικότθτασ παρά για τθσ Γ. Παιδείασ. 
2. Βαριοφνται – Είναι κουραςμζνοι λόγω διαδρομισ από τα χωριά τουσ ςτο ςχολείο. 
 
τθν Ερϊτθςθ  «το διδακτικό μου ζργο ςυναντϊ εμπόδια που δεν μου επιτρζπουν να το αςκιςω με αποδοτικό τρόπο.», ζγιναν οι εξισ παρατθριςεισ: 
 
1. Χαμθλό ενδιαφζρον από τθν οικογζνεια 
2. υμπεριφορά μακθτϊν 
3. Ζλλειψθ επαρκϊν εποπτικϊν μζςων και κατάλλθλων χϊρων διδαςκαλίασ 
4. Ζλλειψθ ςυγκζντρωςθσ των μακθτϊν ςτο μάκθμα 
5. Μθ ελκυςτικό περιβάλλον (αίκουςεσ) 
6. Μακθςιακζσ δυςκολίεσ 
7. Αδιάφοροι μακθτζσ που προςπακοφν να παρακωλφςουν τθ λειτουργία του μακιματοσ 
8. Ζλλειψθ χαρτϊν (ιςτορικοί) 
9. Ζλλειψθ ςχολικισ βιβλιοκικθσ 
10. Ζλλειψθ CD Player 
11. Μικρι αίκουςα προβολϊν 
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΣΩΝ  
ΣΟΜΕΑ  «ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΑΞΗ» 
 

 

Οδηγίεσ:  απαντοφμε ςτισ ερωτήςεισ που επιθυμοφμε και βαθμολογοφμε ΒΑΖΟΝΤΑΣ Χ ςτο αντίςτοιχο κουτάκι τησ ερώτηςησ με:      

1. Κακόλου.           2. Λίγο        3. Αρκετά           4. Πολφ           5. Πάρα πολφ. 

ΕΡΩΣΘΕΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 2 3 4 5 

Πόςο ευχαριςτθμζνοι είςτε από:  

1. Σο ενδιαφζρον του μακιματοσ που παρακολουκιςατε      

2. Σθν επεξιγθςθ των δφςκολων ςθμείων του μακιματοσ.      

3. Σθν ενκάρρυνςθ που ςασ παρείχε ο εκπαιδευτικόσ κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ.      

4. Σισ ευκαιρίεσ να ςυμμετάςχετε ςτο μάκθμα.      

5. Σθν ατμόςφαιρα  (φιλικότθτα, ςυνεργαςία ,αλλθλοςεβαςμόσ) μζςα ςτθν τάξθ που υπιρχε κατά 
τθ διάρκεια του μακιματοσ. 

     

6. Σο φόρτο εργαςίασ που ςασ ανατζκθκε για το επόμενο μάκθμα.      

7. Σθν αναηιτθςθ  βοικειασ/ςυμβουλϊν  μζςα ι ζξω από τθν τάξθ      

8. Σα τεςτ/εργαςίεσ/case studies που αντανακλοφςαν τισ δεξιότθτεσ, τισ ζννοιεσ και τισ πλθροφορίεσ 
που διδαχτικατε μζςα ςτθν τάξθ 

     

9. Από τθν αντικειμενικότθτα ςτθ  βακμολόγθςθ των τεςτ/εργαςιϊν/case studies      

10. Σθν κατανόθςθ του αντικείμενου του μακιματοσ      

11. Από τα  άλλα ςφγχρονα μζςα διδαςκαλίασ εκτόσ από τον πίνακα      

12. Σθν  ιςτοςελίδα του μακιματοσ .Αν ιταν ενθμερωμζνθ με εκπαιδευτικό και ενθμερωτικό υλικό      
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του μακιματοσ 

13. Σθν κατανόθςθ του πωσ οι διάφορεσ ενότθτεσ του μακιματοσ ςχετίηονται μεταξφ τουσ      

14. Από τθ ςυμμετοχι ςασ για να βελτιϊςετε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το μάκθμα      

15. Από τθν ςφνδεςθ ςτθν φλθ του μακιματοσ με πραγματικά παραδείγματα/εφαρμογζσ      

16. Από τισ παρεχόμενεσ  ςθμειϊςεισ (κατανοθτζσ και καλογραμμζνεσ) που δίνονται εκτόσ βιβλίου      

17. Από τθ ςφνδεςθ κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ με το εργαςτθριακό      

18. Από το επίπεδο των δεξιοτιτων που αποκτάσ ςτο εργαςτιριο.      

19. Σο μάκθμα όταν γίνεται ςε ομάδεσ      

20. Σο μάκθμα όταν γίνεται ςε εργαςτιριο      

21. Σο μάκθμα όταν γίνεται με διάλεξθ (ομιλία από τον κακθγθτι)      

22. Σο μάκθμα όταν γίνεται με εποπτικά μζςα (projectors, υπολογιςτζσ κλπ.)      

  23.Σο μάκθμα όταν γίνεται ςε χϊρουσ εργαςίασ ανάλογα με τθν ειδικότθτα      

 



54 

 

 Σι κατά τθ γνϊμθ ςασ ιταν το πιο ανιαρό ςτθ διάρκεια του μακιματοσ. 

 

 

 

 

 

Σι κατά τθ γνϊμθ ςασ ιταν το πιο ευχάριςτο ςτθ διάρκεια του μακιματοσ. 

  

 

 

 

 

Σι κα προτείνατε για να βελτιϊςετε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το μάκθμα; 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΑΞΗ
Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ

Πόςο ευχαριςτθμζνοι είςτε από……

1 Επαγγελματικό Λφκειο Καλλονισ-
Αυτοαξιολόγθςθ 2010-2011

Ερωτθματολόγια Μακθτϊν
υντονιςτισ Ομάδασ Βϋ :  Άρθσ Μαβίδθσ

 

 

Σο ενδιαφέρον του μαθήματοσ που 
παρακολουθήςατε
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27,3%

2 Επαγγελματικό Λφκειο Καλλονισ-
Αυτοαξιολόγθςθ 2010-2011  
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Σην επεξήγηςη των δύςκολων ςημείων του 
μαθήματοσ.
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3 Επαγγελματικό Λφκειο Καλλονισ-
Αυτοαξιολόγθςθ 2010-2011  

 

Σισ ευκαιρίεσ να ςυμμετάςχετε ςτο μάθημα.
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4 Επαγγελματικό Λφκειο Καλλονισ-
Αυτοαξιολόγθςθ 2010-2011  
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4.Σην ενθάρρυνςη που ςασ παρείχε ο εκπαιδευτικόσ 
κατά τη διάρκεια τησ διδαςκαλίασ.
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5 Επαγγελματικό Λφκειο Καλλονισ-
Αυτοαξιολόγθςθ 2010-2011  

 

Σην ατμόςφαιρα  (φιλικότητα, ςυνεργαςία 
,αλληλοςεβαςμόσ) μέςα ςτην τάξη που υπήρχε κατά τη 
διάρκεια του μαθήματοσ.
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6 Επαγγελματικό Λφκειο Καλλονισ-
Αυτοαξιολόγθςθ 2010-2011  
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Σο φόρτο εργαςίασ που ςασ ανατέθηκε για το 
επόμενο μάθημα.
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7 Επαγγελματικό Λφκειο Καλλονισ-
Αυτοαξιολόγθςθ 2010-2011  

 

Σην αναζήτηςη  βοήθειασ/ςυμβουλών  μέςα ή έξω 
από την τάξη
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ειρά1

8 Επαγγελματικό Λφκειο Καλλονισ-
Αυτοαξιολόγθςθ 2010-2011  
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Από την αντικειμενικότητα ςτη  βαθμολόγηςη των 
τεςτ/εργαςιών/case studies
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9 Επαγγελματικό Λφκειο Καλλονισ-
Αυτοαξιολόγθςθ 2010-2011  

 

Σην κατανόηςη του αντικείμενου του μαθήματοσ
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10 Επαγγελματικό Λφκειο Καλλονισ-
Αυτοαξιολόγθςθ 2010-2011  
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Από τα  άλλα ςύγχρονα μέςα διδαςκαλίασ εκτόσ 
από τον πίνακα
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11 Επαγγελματικό Λφκειο Καλλονισ-
Αυτοαξιολόγθςθ 2010-2011

Σην  ιςτοςελίδα του μαθήματοσ .Αν ήταν ενημερωμένη με εκπαιδευτικό 
και ενημερωτικό υλικό του μαθήματοσ
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12 Επαγγελματικό Λφκειο Καλλονισ-
Αυτοαξιολόγθςθ 2010-2011  
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Σην κατανόηςη του πωσ οι διάφορεσ ενότητεσ του 
μαθήματοσ ςχετίζονται μεταξύ τουσ
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13 Επαγγελματικό Λφκειο Καλλονισ-
Αυτοαξιολόγθςθ 2010-2011  

 

Από τη ςυμμετοχή ςασ για να βελτιώςετε τον 
τρόπο με τον οποίο γίνεται το μάθημα
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14 Επαγγελματικό Λφκειο Καλλονισ-
Αυτοαξιολόγθςθ 2010-2011  
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Από την ςύνδεςη ςτην ύλη του μαθήματοσ με 
πραγματικά παραδείγματα/εφαρμογέσ
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15 Επαγγελματικό Λφκειο Καλλονισ-
Αυτοαξιολόγθςθ 2010-2011  

 

 

Από τισ παρεχόμενεσ  ςημειώςεισ (κατανοητέσ και 
καλογραμμένεσ) που δίνονται εκτόσ βιβλίου
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16 Επαγγελματικό Λφκειο Καλλονισ-
Αυτοαξιολόγθςθ 2010-2011  
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Από τη ςύνδεςη θεωρητικού μέρουσ του 
μαθήματοσ με το εργαςτηριακό
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17 Επαγγελματικό Λφκειο Καλλονισ-
Αυτοαξιολόγθςθ 2010-2011    
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Από το επίπεδο των δεξιοτήτων που αποκτάσ ςτο 
εργαςτήριο.
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19 Επαγγελματικό Λφκειο Καλλονισ-
Αυτοαξιολόγθςθ 2010-2011    
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Σο μάθημα όταν γίνεται ςε εργαςτήριο
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21 Επαγγελματικό Λφκειο Καλλονισ-
Αυτοαξιολόγθςθ 2010-2011  

Σο μάθημα όταν γίνεται με διάλεξη (ομιλία από τον 
καθηγητή)
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22 Επαγγελματικό Λφκειο Καλλονισ-
Αυτοαξιολόγθςθ 2010-2011  
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Σο μάθημα όταν γίνεται με εποπτικά μέςα 
(προτζέκτορεσ, υπολογιςτέσ…)
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23 Επαγγελματικό Λφκειο Καλλονισ-
Αυτοαξιολόγθςθ 2010-2011  

 

Σο μάθημα όταν γίνεται ςε χώρουσ εργαςίασ 
ανάλογα με την ειδικότητα
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24 Επαγγελματικό Λφκειο Καλλονισ-
Αυτοαξιολόγθςθ 2010-2011  
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ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

(ΚΑΘΘΓΘΣΕ) 

ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ «ΟΡΓΑΝΩΘ ΣΑΞΘ» 

 
Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ: 4.3. Ανάπτυξθ και Εφαρμογι 

Παιδαγωγικϊν Πρακτικϊν και Πρακτικϊν Αξιολόγθςθσ των Μακθτϊν 
 
Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ τάξθσ και 

περιλαμβάνει ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν εφαρμογι παιδαγωγικϊν 

πρακτικϊν και πρακτικϊν αξιολόγθςθσ των μακθτϊν. υνδζεται με παραμζτρουσ, όπωσ θ 

διαμόρφωςθ πλαιςίου λειτουργίασ, θ ανάπτυξθ κατάλλθλου παιδαγωγικοφ κλίματοσ και 

δράςεων υποςτιριξθσ των μακθτϊν, θ καταγραφι τθσ προόδου των μακθτϊν, θ ποιότθτα τθσ 

αξιολογικισ διαδικαςίασ με τθν υιοκζτθςθ ποικίλων αξιολογικϊν μεκόδων ανάλογα με το 

αντικείμενο τθσ διδαςκαλίασ και τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των μακθτϊν, με ςκοπό τθν 

ανατροφοδότθςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθ βελτίωςθ των μακθτϊν. 
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Οδθγίεσ: απαντοφμε ςτισ ερωτιςεισ που επικυμοφμε και βακμολογοφμε ΒΑΗΟΝΣΑ Χ ςτο αντίςτοιχο κουτάκι τθσ ερϊτθςθσ με:  

1.Κακόλου.           2.Λίγο        3.Αρκετά           4.Πολφ           5. Πάρα πολφ 

 

ΕΡΩΣΗΕΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 2 3 4 5 

1. τθν αρχι τθσ χρονιάσ οι μακθτζσ ενθμερϊνονται ςχετικά με το πλαίςιο και τον κανονιςμό 
λειτουργίασ τθσ τάξθσ. 

     

2. Χρθςιμοποιοφνται ποικίλα οργανωτικά ςχιματα ςτθν τάξθ (διδαςκαλία ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ ωσ 
ομάδασ, εξατομικευμζνθ διδαςκαλία, διδαςκαλία με ομάδεσ εργαςίασ) ανάλογα με τουσ ςτόχουσ του 
μακιματοσ και τισ ανάγκεσ του κάκε μακθτι. 
 

     

3. Ο εκπαιδευτικόσ φροντίηει για τθν οργάνωςθ τθσ παιδαγωγικισ επικοινωνίασ. Διαμορφϊνει ςτθν 
τάξθ κλίμα αλλθλοκατανόθςθσ, δείχνει ςεβαςμό ςτθν προςωπικότθτα του μακθτι, αντιμετωπίηει με 
διακριτικότθτα ηθτιματα πεικαρχίασ που τυχόν παρουςιάηονται, ρυκμίηει ςυγκροφςεισ με 
ορκολογικι επιχειρθματολογία. 
 

     

4. Η επικοινωνία δαςκάλου/μακθτι κακορίηεται από κανόνεσ που προκφπτουν μζςα από τθ 
ςυνεργαςία δαςκάλου/μακθτι. 
 

     

5. τθν τάξθ καλλιεργείται κλίμα ςυμμετοχικότθτασ, ςυνεργαςίασ και ςυλλογικότθτασ. Ο ρόλοσ που 
κυρίωσ ο εκπαιδευτικόσ υιοκετεί κατά τθ διδαςκαλία (π.χ. ρόλοσ ςυντονιςτι) βοθκάει προσ αυτι τθν 
κατεφκυνςθ. 
 

     

6. Ο εκπαιδευτικόσ ενκαρρφνει και επιβραβεφει άμεςα και ςε ςυνδυαςμό με προθγοφμενεσ επιδόςεισ 
του τθ ςυνειςφορά του κάκε μακθτι (αδφναμου ι δυνατοφ) ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και 
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γενικότερα ςτθ ςχολικι ηωι. 
 

7. Ο εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποιεί ποικιλία ι ςυνδυαςμό μεκόδων/τεχνικϊν αξιολόγθςθσ ανάλογα με 
τουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο του μακιματοσ. 
 

     

8. Χρθςιμοποιοφνται τρόποι ςυςτθματικισ καταγραφισ των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ των μακθτϊν 
με ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ αξιοποίθςι τουσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των διαδικαςιϊν 
διδαςκαλίασ και μάκθςθσ. 
 

     

9. Σθροφνται αρχεία με ςτοιχεία που αφοροφν τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ, τθν πρόοδο, τα επιτεφγματα 
ι τα προβλιματα ςτθν επίδοςθ των μακθτϊν (όχι μόνο αρικμθτικά, αλλά και περιγραφικά). 
 

     

10. Οι μακθτζσ ενθμερϊνονται τακτικά για τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ τουσ ,τισ επιδόςεισ τουσ και τθν 
πρόοδό τουσ. 
 

     

11. Οι μακθτζσ ςυηθτοφν με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςχετικά με τθν πρόοδό τουσ και οι απόψεισ τουσ 
λαμβάνονται υπόψθ. 
 

     

12. Οι πλθροφορίεσ που προκφπτουν από τισ ενδιάμεςεσ αξιολογιςεισ αξιοποιοφνται για τθν 
ανατροφοδότθςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθ βελτίωςθ των μακθτϊν. 
 

     

13. Παρακολουκείται θ ατομικι πρόοδοσ του μακθτι (ι ομάδων μακθτϊν) και με βάςθ τθν πρόοδο αυτι 
αναπτφςςονται δράςεισ εξατομικευμζνθσ ι διαφοροποιθμζνθσ υποςτιριξθσ ςε μακθτζσ. 
 

     

14. Οι μακθτζσ νιϊκουν ευχάριςτα και άνετα μζςα ςτθν τάξθ. 
 

     

15. Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςτο μάκθμα, διατυπϊνουν προβλθματιςμοφσ και υποςτθρίηουν τισ 
προςωπικζσ τουσ απόψεισ. 
 

     

16. Οι μακθτζσ ανταποκρίνονται με προκυμία ςτισ εργαςίεσ που τουσ ανατίκενται και τισ ολοκλθρϊνουν 
με υπευκυνότθτα. 
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17. τθν τάξθ επικρατεί κλίμα ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ μεταξφ των μακθτϊν. 
 

     

18. Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε ςυλλογικζσ εργαςίεσ και ςυνεργάηονται αποτελεςματικά ςε ομάδεσ 
διαφορετικισ ςφνκεςθσ και μεγζκουσ. 
 

     

19. Πόςο ζτοιμοι είναι κάκε φορά οι μακθτζσ να δεχκοφν νζεσ εμπειρίεσ διδαςκαλίασ; 
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20. Ονομάςτε τα αίτια που ςασ εμποδίηουν να εφαρμόςετε πρότυπεσ πρακτικζσ διδαςκαλίασ 

(μπορείτε να επιλζξετε περιςςότερουσ από ζνα) 

A. ωριμότθτα –γνωςτικό επίπεδο μακθτϊν 

B. αρικμόσ μακθτϊν 

C. ζλλειψθ εποπτικϊν μζςων 

D. ζλλειψθ απαραίτθτου χϊρου 

E. ζλλειψθ ςχετικισ γνϊςθσ από μζρουσ ςασ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ 

F. το Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδϊν 

G. Άλλο(ςυμπλθρϊςτε)_____________________________ 

H.  

 

21. Ποιζσ είναι οι αιτίεσ ςτισ οποίεσ οφείλεται θ μικρι ςυμμετοχι των οριςμζνων μακθτϊν ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία και θ χαμθλι τουσ επίδοςθ ςτο μάκθμα ςασ. 

(μπορείτε να επιλζξετε περιςςότερουσ από ζνα) 

A. ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ για το αντικείμενο του μακιματοσ 

B. αναποτελεςματικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ 

C. μθ διαγνωςμζνεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ μακθτϊν 

D. ακαταλλθλότθτα χϊρου και εποπτικϊν μζςων 

E. Σο χαμθλό αίςκθμα αυτοεκτίμθςθσ των μακθτϊν ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ τουσ 

F. Η απουςία εςωτερικϊν κινιτρων του μακθτι 

G. το κλίμα και τισ ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν 

H. το κλίμα και τισ ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν- κακθγθτϊν 

I. ε εξωγενείσ παράγοντεσ (πχ οικογενειακά προβλιματα κτλ) 

J. Άλλο (ςυμπλθρϊςτε)_____________________________ 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
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Ερωτηματολόγια Καθηγητών

Αυτοαξιολόγηςη Επαγγελματικού Λυκείου 
Καλλονήσ

2010-2011

ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΑΞΗ
Ομάδα Βϋ

1
Αυτοαξιολόγηςη Επαγγελματικό Λύκειο 
Καλλονήσ

υντονιςτήσ Ομάδασ : Άρησ Μαβίδησ

 

 

 

1.τθν αρχι τθσ χρονιάσ οι μακθτζσ ενθμερϊνονται ςχετικά 

με το πλαίςιο και τον κανονιςμό λειτουργίασ τθσ τάξθσ.
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Αυτοαξιολόγηςη Επαγγελματικό Λύκειο 
Καλλονήσ
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2.Χρθςιμοποιοφνται ποικίλα οργανωτικά ςχιματα ςτθν τάξθ 
(διδαςκαλία ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ ωσ ομάδασ, εξατομικευμζνθ 
διδαςκαλία, διδαςκαλία με ομάδεσ εργαςίασ) ανάλογα με τουσ ςτόχουσ 
του μακιματοσ και τισ ανάγκεσ του κάκε μακθτι.
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3.Ο εκπαιδευτικόσ φροντίηει για τθν οργάνωςθ τθσ παιδαγωγικισ επικοινωνίασ. 
Διαμορφϊνει ςτθν τάξθ κλίμα αλλθλοκατανόθςθσ, δείχνει ςεβαςμό ςτθν 
προςωπικότθτα του μακθτι, αντιμετωπίηει με διακριτικότθτα ηθτιματα 
πεικαρχίασ που τυχόν παρουςιάηονται, ρυκμίηει ςυγκροφςεισ με ορκολογικι 
Επιχειρθματολογία.
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5. τθν τάξθ καλλιεργείται κλίμα ςυμμετοχικότθτασ, ςυνεργαςίασ και 
ςυλλογικότθτασ. Ο ρόλοσ που κυρίωσ ο εκπαιδευτικόσ υιοκετεί κατά τθ 
διδαςκαλία (π.χ. ρόλοσ ςυντονιςτι) βοθκάει προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.
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6.Ο εκπαιδευτικόσ ενκαρρφνει και επιβραβεφει άμεςα και ςε ςυνδυαςμό με 
προθγοφμενεσ επιδόςεισ του τθ ςυνειςφορά του κάκε μακθτι (αδφναμου ι 
δυνατοφ) ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και γενικότερα ςτθ ςχολικι ηωι.
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7.Ο εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποιεί ποικιλία ι ςυνδυαςμό 
μεκόδων/τεχνικϊν αξιολόγθςθσ ανάλογα με τουσ ςτόχουσ και το 

περιεχόμενο του μακιματοσ.
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7.Ο εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποιεί ποικιλία ι ςυνδυαςμό 
μεκόδων/τεχνικϊν αξιολόγθςθσ ανάλογα με τουσ ςτόχουσ και το 

περιεχόμενο του μακιματοσ.
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9.Σθροφνται αρχεία με ςτοιχεία που αφοροφν τθν ποιότθτα 
τθσ εργαςίασ, τθν πρόοδο, τα επιτεφγματα ι τα προβλιματα 
ςτθν επίδοςθ των μακθτϊν (όχι μόνο αρικμθτικά, αλλά και 
περιγραφικά).
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10.Οι μακθτζσ ενθμερϊνονται τακτικά για τθν 
ποιότθτα τθσ εργαςίασ τουσ ,τισ επιδόςεισ τουσ και 
τθν πρόοδό τουσ.

0%

30% 30%

20% 20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΣΑ ΠΟΛΎ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

11
Αυτοαξιολόγηςη Επαγγελματικό Λύκειο 
Καλλονήσ

 



77 

 

   

 

 

11.Οι μακθτζσ ςυηθτοφν με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςχετικά με 

τθν πρόοδό τουσ και οι απόψεισ τουσ λαμβάνονται υπόψθ.
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12.Οι πλθροφορίεσ που προκφπτουν από τισ ενδιάμεςεσ 
αξιολογιςεισ αξιοποιοφνται για τθν ανατροφοδότθςθ τθσ 
διδαςκαλίασ και τθ βελτίωςθ των μακθτϊν.
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13.Παρακολουκείται θ ατομικι πρόοδοσ του μακθτι (ι ομάδων μακθτϊν) και με 
βάςθ τθν πρόοδο αυτι αναπτφςςονται δράςεισ εξατομικευμζνθσ ι 

διαφοροποιθμζνθσ υποςτιριξθσ ςε μακθτζσ.
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14.Οι μακθτζσ νιϊκουν ευχάριςτα και 
άνετα μζςα ςτθν τάξθ.
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15.Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςτο μάκθμα, διατυπϊνουν 
προβλθματιςμοφσ και υποςτθρίηουν τισ προςωπικζσ τουσ 

απόψεισ.
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16.Οι μακθτζσ ανταποκρίνονται με προκυμία ςτισ εργαςίεσ που 

τουσ ανατίκενται και τισ ολοκλθρϊνουν με υπευκυνότθτα.

0%

40%

50%

10%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΣΑ ΠΟΛΎ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

17
Αυτοαξιολόγηςη Επαγγελματικό Λύκειο 
Καλλονήσ

 

 



80 

 

 

 

 

17.τθν τάξθ επικρατεί κλίμα ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ μεταξφ των 
μακθτϊν.
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18.Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε ςυλλογικζσ εργαςίεσ και 
ςυνεργάηονται αποτελεςματικά ςε ομάδεσ διαφορετικισ 
ςφνκεςθσ και μεγζκουσ.
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19.Πόςο ζτοιμοι είναι κάκε φορά οι μακθτζσ να δεχκοφν 
νζεσ εμπειρίεσ διδαςκαλίασ;
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20.Ονομάςτε τα αίτια που ςασ εμποδίηουν να εφαρμόςετε πρότυπεσ 
πρακτικζσ διδαςκαλίασ
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21.Ποιζσ είναι οι αιτίεσ ςτισ οποίεσ οφείλεται θ μικρι 
ςυμμετοχι των οριςμζνων μακθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία και θ χαμθλι τουσ επίδοςθ ςτο μάκθμα ςασ.
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