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Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 

 

Ταυτότητα του Σχολείου 
 

Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της σχολικής μονάδας. 
 

Ονομασία Σχολείου: ΓΕ.Λ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ¨ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ¨ 

Τύπος Σχολείου: ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

Κωδικός: 4052010 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ Τ.Κ. 48300 

Τηλέφωνο: 2682032667 

Fax: 2683031214 

Email: mail@lyk-thespr.pre.sch.gr 

Ιστοσελίδα:  http://lyk-thespr.pre.sch.gr/autosch/joomla15/ 

Αριθμός Μαθητών: 99 

Αριθμός Τμημάτων:                                                                                                                                           6 

Αριθμός Εκπαιδευτικών: 18 

Παρατηρήσεις 

Από τους 18 εργαζομένους στο σχολείο οι  8 ανήκουν οργανικά σε άλλα σχολεία και 
διδάσκουν στο σχολείο μας για συμπλήρωση ωραρίου 
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A 

Διαδικασίες Αξιολόγησης 
 

Διατυπώνεται σύντομο κείμενο (200 λέξεων περίπου) σχετικά με τις διαδικασίες που 
ακολούθησε η Σχολική Μονάδα για τη γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου (π.χ. 
αναφορά στο χρόνο και τη διάρκεια της αξιολόγησης, τον αριθμό των ομάδων που 
δημιουργήθηκαν, τη σύνθεση των ομάδων, τον αριθμό των συναντήσεων κάθε ομάδας κλπ. 
 

Η συζήτηση για την αξιολόγηση ξεκίνησε αργά μετά από την υπ. αριθ. 44375/Γ124-3-14 
διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της 
διαδικασίας. Στις 26 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 έως 17:00 ενημερώθηκε ο 
σύλλογος από τη Διευθύντρια του Σχολείου για τη νομοθεσία που ισχύει και τον 
υποχρεωτικό της χαρακτήρα. Προηγήθηκε ενημέρωση από το Σχολικό Σύμβουλο μετά 
από πρόσκληση του συλλόγου. Την ίδια ημέρα αποφασίστηκε και η δημιουργία ομάδων 
εργασίας. Το κριτήριο συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη διαδικασία είναι η οργανική 
τους θέση στο σχολείο. Οι ομάδες συναντήθηκαν τρεις φορές και στην τελευταία 
ολομέλεια του συλλόγου ολοκληρώθηκε η Γενική Έκθεση και ορίστηκαν οι τομείς που θα 
διερευνηθούν συστηματικά στη δεύτερη προσέγγιση της «Συστηματικής Διερεύνησης 
Επιλεγμένων Τομέων» και είναι «Προγράμματα Παρεμβάσεις και Δράσεις Βελτίωσης» 
και «Διδασκαλία και Μάθηση». Παράλληλα αξίζει να αναφερθεί ότι οι εκπαιδευτικοί 
κάθε ομάδας πραγματοποίησαν συναντήσεις και εκτός ωραρίου για τη συγκέντρωση 
υλικού αξιολόγησης, καταγραφής στοιχείων και παρατηρήσεων και τη Γενική Αξιολόγηση 
του Έργου που τους ανατέθηκε. Για τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης της σχολικής 
μονάδας και για το τρέχον Σχολικό έτος, δεν κρίθηκε σκόπιμη τελικά η συμμετοχή 
εκπροσωπών των Μαθητικών Κοινοτήτων και εκπροσώπων του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων. Από μέρους της Διεύθυνσης οι ομάδες εργασίας διευκολύνθηκαν σε ότι 
ζητήθηκε χωρίς την παρακώλυση του ωρολογίου προγράμματος.  
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Β 

Φύλλο Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 
 

Καταγράφεται η τελική θέση των μελών της σχολικής κοινότητας για την κατάσταση και 
τη λειτουργία του σχολείου ως προς κάθε δείκτη ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Η 
κοινώς αποδεκτή θέση για την εικόνα του σχολείου αποτυπώνεται περιγραφικά σε σύντομο 
κείμενο (100 λέξεων περίπου) με τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης αλλά και 
ποσοτικά με τη χρήση της τετραβάθμιας αριθμητικής κλίμακα για κάθε δείκτης. 
 

Αντιστοιχία των βαθμών της κλίμακας 1-4 

1 = Εικόνα προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα) 

2 = Εικόνα μέτρια (τα προβλήματα είναι περισσότερα από τα θετικά στοιχεία) 

3 = Εικόνα καλή (τα θετικά στοιχεία είναι περισσότερα από τα αρνητικά) 

4 = Εικόνα πολύ καλή (θετικά στοιχεία χωρίς προβλήματα) 
 

Στην περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση για την κατάσταση του σχολείου ως 
προς κάποιον δείκτη, καταγράφονται τα δύο ‘πλειοψηφικά’ αποτελέσματα στο πλαίσιο της 
ομάδας. 



7 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.1 

Μέσα και Πόροι 
Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική 

υποδομή και οικονομικοί πόροι 

 

Αποτιμάται η κατάσταση του σχολείου ως προς την επάρκεια και την 
καταλληλότητα των σχολικών χώρων, των διαθέσιμων μέσων και του εξοπλισμού. 
Επίσης, αποτιμάται η επάρκεια των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την κάλυψη 
των αναγκών του σχολείου. Εξετάζεται κατά πόσον οι υπάρχοντες χώροι του 
σχολείου, η υλικοτεχνική υποδομή και οι οικονομικοί πόροι ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, στις ανάγκες των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 1.1 

1 2 3 4 

  X  
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 1.1 
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Το Λύκειο Θεσπρωτικού συστεγάζεται με το Γυμνάσιο Θεσπρωτικού σε ένα σχετικά 

καινούριο διώροφο κτίριο και άρχισε να λειτουργεί το 1975. Από τότε ανακαινίστηκε 

αρκετές φορές (στέγη, προαύλιο, ελαιοχρωματισμοί). Το Λύκειο στεγάζεται στο 1ο  όροφο 

του κτιρίου ενώ το Γυμνάσιο στο ισόγειο. Βρίσκεται 500 m από το κέντρο της κωμόπολης 

του Θεσπρωτικού. Περιβάλλεται από αγροκτήματα και από δημοτική οδό. Οι στεγαζόμενοι 

χώροι καλύπτουν έκταση  1000 m2. Ο ακάλυπτος χώρος αποτελείται από την μπροστινή και 

πίσω αυλή. 

Υπάρχουν 6 αίθουσες διδασκαλίας, 56 m2 περίπου η κάθε μια, 2 αίθουσες εργαστηρίων (80 

m2 η καθεμία), 1 αίθουσα πληροφορικής (56 m2), 1 αίθουσα ιστορίας (56 m2), 1 αίθουσα 

αγγλικών (56 m2), 1 γραφείο διεύθυνσης (28 m2), 1 αίθουσα καθηγητών (56 m2), 2 

αποθήκες (20 m2 η καθεμία) και 2 τουαλέτες (20 m2 η καθεμία). Οι καθηγητές δεν έχουν 

τουαλέτες. 

Η αίθουσα τελετών, το γυμναστήριο και ο προαύλιος χώρος χρησιμοποιούνται από κοινού 

με το Γυμνάσιο. Η  σύγχρονη βιβλιοθήκη που στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου καλύπτει 

τις ανάγκες των μαθητών και των δύο σχολείων. 

Το εργαστήριο Η/Υ έχει 12 υπολογιστές παλαιάς τεχνολογίας και δεν μπορούν να 

υποστηρίξουν επαρκώς τα γνωστικά αντικείμενα που συχνά οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν 

στο εργαστήριο. 

Οι αίθουσες εργαστηρίων φυσικής και χημείας είναι πλήρως εξοπλισμένες. 

 Λόγω ηλικίας του κτιρίου υπάρχουν διάφορα προβλήματα (θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, 

φθαρμένες πόρτες, φωτισμός, κλπ.) 

 Οι οικονομικοί πόροι που έχει το σχολείο είναι ελάχιστοι και προέρχονται κυρίως από το 

Δήμο. 

Πολύ μεγάλη βοήθεια (οικονομική και υλικοτεχνική) μας παρέχει η δωρήτρια Ευστρατία 

Ζορμπά – Τσόγκα επί σειρά ετών. 

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ – aee.iep.edu.gr   ●   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών – 
www.pe03.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pe03.gr/
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.2 

Μέσα και Πόροι Στελέχωση του σχολείου 

 

Εξετάζεται κατά πόσο ο αριθμός, η σύνθεση, η επιστημονική και παιδαγωγική 
κατάρτιση και η εμπειρία των εκπαιδευτικών ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες 
ανάγκες του σχολείου και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Επίσης, 
αποτιμάται η κατάσταση του σχολείου ως προς την επάρκεια του διοικητικού, του 
ειδικού επιστημονικού και του βοηθητικού προσωπικού. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 1.2 

1 2 3 4 

 X   
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 1.2 
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Ο αριθμός των εκπαιδευτικών ήταν ικανοποιητικός (4 φιλόλογοι, 2 μαθηματικοί, 1 φυσικός, 
1 χημικός, 1 αγγλικών, 1 οικονομολόγος, 3 πληροφορικοί, 2 γυμναστές) 
   Στην αρχή της σχολικής χρονιάς παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή 

του προγράμματος σπουδών λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών στις ειδικότητες της 

οικονομίας, πληροφορικής και φυσικής αγωγής. Συγκεκριμένα οι 3 καθηγητές 

πληροφορικής αποσπάστηκαν για συμπλήρωση ωραρίου 16 ωρών συνολικά και 

δημιουργήθηκε πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

  Οι εκπαιδευτικοί του Λυκείου Θεσπρωτικού διαθέτουν την απαραίτητη επιστημονική 

και παιδαγωγική κατάρτιση και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος 

σπουδών. 

  Ένα από τα βασικότερα προβλήματα είναι η απουσία διοικητικού προσωπικού 

(γραμματέας, επιστάτης) που θα βοηθούσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στη σωστή 

λειτουργία του σχολείου, διότι οι καθηγητές θα ασχολούνταν περισσότερο χρόνο με το 

διδακτικό τους έργο. 

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ – aee.iep.edu.gr   ●   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών – 
www.pe03.gr 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.1 

Ηγεσία, Διοίκηση και 
Οργάνωση του Σχολείου 

Οργάνωση και συντονισμός 
της σχολικής ζωής 

 

Η ηγεσία και η διοίκηση του σχολείου αποτιμώνται σε σχέση με την οργάνωση και 
το συντονισμό της σχολικής ζωής. Η διατύπωση οράματος για την εργασία του 
σχολείου με τον καθορισμό των βασικών επιδιώξεων των στόχων και των αξιών που 
διέπουν τη σχολική ζωή, η διαμόρφωση ενός συμμετοχικού, συλλογικού και 
συνεργατικού πλαισίου εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδα, η 
διαμόρφωση και η εφαρμογή ενός λειτουργικού σχολικού προγράμματος, 
αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη.  

 

http://www.pe03.gr/
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Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 2.1 

1 2 3 4 

   X 
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 2.1 

Η Διεύθυνση του σχολείου με τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας έχει 

διατυπώσει τις κεντρικές επιδιώξεις του σχολείου σχετικά με το τι οφείλει να επιτύχει κατά 

τα επόμενα χρόνια. Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών 

και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου για την αντιμετώπιση των 

διαφόρων προβλημάτων.  

   Η Διεύθυνση υποστηρίζει ένα συνεργατικό, συμμετοχικό, συλλογικό πλαίσιο εργασίας 

όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας. Οι αποφάσεις που ρυθμίζουν τη σχολική ζωή 

είναι αποτέλεσμα συλλογικών και δημοκρατικών διαδικασιών.  

   Η συμμετοχή των μαθητών στις αποφάσεις του σχολείου είναι ικανοποιητική, οι απόψεις 

και τα αιτήματα μαθητών και γονέων λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό και στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

   Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεργάζεται με τους μαθητές και τον Σύλλογο Γονέων-

Κηδεμόνων για τη διαμόρφωση και αποτελεσματική εφαρμογή του σχολικού 

προγράμματος. 

  Πριν την έναρξη των μαθημάτων γίνεται από το σύλλογο διδασκόντων η κατανομή των 

εξωδιδακτικών  εργασιών και των μαθημάτων. Στη συνέχεια γίνεται ο προγραμματισμός 

των δραστηριοτήτων ( προγράμματα Π.Ε, Αγωγής Υγείας, κλπ.) των επισκέψεων και των 

εκδρομών.  

   Προγραμματίζονται εκδηλώσεις-παρουσιάσεις-συζητήσεις για ειδικά θέματα (π.χ. 

ασφαλή χρήση διαδικτύου, σχολικές εορτές, θεατρικές παραστάσεις, αντισεισμική 

προστασία). Παραπομπή στην ιστοσελίδα του σχολείου.  

   Η διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος διέπεται από παιδαγωγικές - 

διδακτικές αρχές και παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες μαθητών και 

εκπαιδευτικών. 

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ – aee.iep.edu.gr   ●   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών – 
www.pe03.gr 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.2 

Ηγεσία, Διοίκηση και 
Οργάνωση του Σχολείου 

Διαχείριση και αξιοποίηση 
μέσων και πόρων 

 

Εκτιμάται η καλή διαχείριση των οικονομικών πόρων – η κατανομή τους σύμφωνα 
με τις ανάγκες του σχολείου – καθώς και η αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και 

http://www.pe03.gr/
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του εξοπλισμού του σχολείου για την αποτελεσματική ανάπτυξη του προγράμματος 
σπουδών. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 2.2 

1 2 3 4 

   X 
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 2.2 

Οι οικονομικοί πόροι διαχειρίζονται με ορθολογικό τρόπο σε συνεργασία με το σύλλογο 

διδασκόντων και τη σχολική επιτροπή. Η καθαριότητα και η συντήρηση του σχολείου υποστηρίζεται 

από τις υπηρεσίες του Δήμου. Ωστόσο, στο σχολείο δεν υπάρχει μόνιμη θέση καθαρίστριας. 

Ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα φροντίζει για τη διατήρηση της καλής κατάστασης του κτηρίου. 

   Οι εκπαιδευτικοί, παρά τις όποιες δυσκολίες, αξιοποιούν και κάνουν  χρήση των 

διαθέσιμων «εργαλείων» του σχολείου: αίθουσες, εργαστήρια, εργαλεία εργαστηρίων, 

εποπτικά μέσα διδασκαλίας, σχολική βιβλιοθήκη, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 

εργαστήριο πληροφορικής και την αίθουσα ιστορίας που διαθέτει εποπτικά μέσα (Η/Υ, 

projector, βιβλιοθήκη, αντίγραφα αγαλματιδίων από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

διαφόρων ιστορικών περιόδων) και είναι δωρεά της Ευστρατίας Ζορμπά – Τσόγκα. 

Το σχολείο συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς για τη χρήση του Δημοτικού 

Σταδίου για αθλητικές εκδηλώσεις και παρέχεται η δυνατότητα στους γονείς και τους φορείς της 

τοπικής κοινωνίας να αξιοποιούν τις υποδομές και τα μέσα του σχολείου για την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων εκτός σχολικού προγράμματος (αίθουσα τελετών, γυμναστήριο, προαύλιος  

χώρος). 

 

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ – aee.iep.edu.gr   ●   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών – 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.3 

http://www.pe03.gr/
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Ηγεσία, Διοίκηση και 
Οργάνωση του Σχολείου 

Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη 
του ανθρώπινου δυναμικού 

 

Αποτιμώνται οι πρακτικές του σχολείου σε σχέση με την αξιοποίηση, την 
υποστήριξη και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Οι διαδικασίες που 
αναπτύσσονται στο σχολείο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη 
βελτίωση της επιστημονικής και παιδαγωγικής τους κατάρτισης, η ουσιαστική 
υποστήριξή τους στην υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, η υποστήριξη και ο 
συντονισμός της συνεργασίας των εκπαιδευτικών των τμημάτων ίδιας ή 
διαφορετικής ειδικότητας, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με 
την εμπειρία και τις ικανότητες του, αποτελούν σημεία εστίασης για την αποτίμηση 
του δείκτη. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 2.3 

1 2 3 4 

   X 
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 2.3 

Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου αξιοποιείται ανάλογα με τις δεξιότητες και τις 

εμπειρίες του κάθε μέλους για τις ανάγκες του σχολείου. Έτσι, υπεύθυνος σχολικής βίας 

ορίστηκε ο εκπαιδευτικός που παρακολούθησε το σχετικό σεμινάριο. Η κατανομή των 

αρμοδιοτήτων στους εκπαιδευτικούς του σχολείου είναι δίκαιη. Το σχολείο υποστηρίζει την 

ομαλή προσαρμογή και ένταξη των νέων μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εκδηλώνουν ενδιαφέρον και παρακολουθούν την 

τρέχουσα σχολική χρονιά επιμορφωτικά προγράμματα (επιμόρφωση Β΄ επιπέδου, 

μικροπειράματα μαθηματικών, ΣΕΠ) εκπαιδευτικά σεμινάρια. 

Τέλος, η σχολική κοινότητα παρακολούθησε εκδήλωση με εισηγήσεις ιατρών ειδικευμένων 

στα θέματα της παχυσαρκίας του παιδικού διαβήτη και στις ολέθριες συνέπειες του 

καπνίσματος. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (αμφιθέατρο) 

και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας. 
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Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ – aee.iep.edu.gr   ●   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών – 
www.pe03.gr 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3.1 

Διδασκαλία και Μάθηση 
Ανάπτυξη και εφαρμογή 
διδακτικών πρακτικών 

 

Αποτιμώνται οι διδακτικές πρακτικές του σχολείου: ο αποτελεσματικός 
σχεδιασμός της διδασκαλίας, η υιοθέτηση ποικίλων διδακτικών μεθόδων ανάλογα 
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών και το αντικείμενο της διδασκαλίας, η 
αποτελεσματική διοίκηση της τάξης με τη σωστή αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου 
και των μέσων διδασκαλίας, η ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης που 
αναπτύσσεται ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, η αλληλεπίδραση 
εκπαιδευτικού-μαθητή και ο βαθμός εμπλοκής των μαθητών στην οικοδόμηση της 
γνώσης, αποτελούν, μεταξύ άλλων, ενδείξεις ποιότητας για την εξέταση του δείκτη. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 3.1 

1 2 3 4 

   X 
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 3.1 

http://www.pe03.gr/
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Στο σχολείο μας φοιτούν παιδιά κυρίως αγροτικών οικογενειών που κατοικούν και σε 

όμορα ή και απομακρυσμένα χωριά. Εμείς οι καθηγητές κατανοώντας τις αντικειμενικές 

δυσκολίες λειτουργούμε περισσότερο ως παιδαγωγοί και προσπαθούμε να είμαστε κοντά 

στα παιδιά. Γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες και τις προσωπικές ανάγκες των μαθητών μας 

και ανάλογα τους προσεγγίζουμε και τους διδάσκουμε. Εφαρμόζουμε ποικίλες τεχνικές σε 

καθημερινή βάση προκειμένου να κατανοήσουν το γνωστικό αντικείμενο χωρίς να 

παραμελούμε τον ετήσιο σχεδιασμό της διδασκαλίας για την κάλυψη της ύλης. Προβολή 

DVD, διάλογος κατά τη διδασκαλία, πειράματα, επισκέψεις σε χώρους – όποτε είναι δυνατό 

– εξατομικευμένες ή ομαδικές εργασίες, δρώμενα, είναι μερικές από τις τεχνικές που 

χρησιμοποιούμε. Τα παιδιά ενθαρρύνονται από εμάς να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να 

πιστέψουν στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους. 

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ – aee.iep.edu.gr   ●   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών – 
www.pe03.gr 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3.2 

Διδασκαλία και Μάθηση 
Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών 

και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών 

 

Αποτιμάται η λειτουργία της σχολικής τάξης με βάση την ανάπτυξη παιδαγωγικών 
πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών, οι οποίες συνδέονται με 
παραμέτρους όπως: η οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας δασκάλου-μαθητή, 
η έμφαση στη θετική ενίσχυση των μαθητών, η ποιότητα της αξιολογικής 
διαδικασίας με τη διαμορφωτική λειτουργία της αξιολόγησης για την 
ανατροφοδότηση της διδασκαλίας, η υιοθέτηση ποικίλων αξιολογικών μεθόδων, η 
σύνδεση των δοκιμασιών της αξιολόγησης με τους στόχους και το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας, η συστηματική καταγραφή της επίδοσης των μαθητών, η τακτική 
ενημέρωση των μαθητών για την ποιότητα της εργασίας τους κλπ. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 1 2 3 4 

http://www.pe03.gr/
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του σχολείου ως προς το δείκτη 3.2   X  
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 3.2 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του σχολείου στο οποίο φοιτούν μαθητές, που προέρχονται από 

αγροτικές περιοχές, η διαδικασία της αξιολόγησης στοχεύει αφενός στη βελτίωση της 

παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης και την πρόοδο του μαθητή. Επικεντρώνεται όμως 

περισσότερο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και τη συμπεριφορά των μαθητών ενώ 

οι προσδοκίες, όσον αφορά τα γνωστικά αντικείμενα, είναι περιορισμένες. Δίνεται έμφαση 

στη θετική ενίσχυση των μαθητών, την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, μέσα από το 

διάλογο, και τη καθημερινή επικοινωνία, μέσω της διαμόρφωσης ενός υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος διδασκαλίας. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται ποικίλες τεχνικές τόσο στο 

πλαίσιο της ετήσιας και της κατά τρίμηνο αξιολόγησης, όσο και στο καθημερινό πλαίσιο της 

τάξης. Τέτοιες τεχνικές είναι: Τα διαγνωστικά τεστ με ερωτήσεις ανοικτού ή  κλειστού 

τύπου, οι προφορικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, η συστηματική 

παρατήρηση και ο δυναμικός διάλογος καθώς και οι ανακεφαλαιωτικές γραπτές εξετάσεις. 

Τέλος, κατά περίσταση, εφαρμόζονται η αυτοαξιολόγηση του μαθητή και οι δημιουργικές / 

συνθετικές εργασίες. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου με φροντίδα και αίσθημα 

υπευθυνότητας καταγράφουν και ταξινομούν τις παρατηρήσεις και τα αποτελέσματα των 

τεχνικών αξιολόγησης που εφαρμόζονται. 

Ωστόσο οφείλουμε να επισημάνουμε πως δεν προβλέπεται συστηματική τήρηση αρχείου 

με περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών. 

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ – aee.iep.edu.gr   ●   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών – 
www.pe03.gr 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4.1 

Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο 
Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών 

και μεταξύ των μαθητών 

 

Εκτιμώνται οι τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο μεταξύ 
εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και των μαθητών μεταξύ τους. Η σύμφωνη με 
τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης στάση που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί 
απέναντι στους μαθητές, η συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση των 
πρακτικών που διέπουν τη σχολική ζωή, η υποστήριξη από το σχολείο κοινωνικών 
πρακτικών που ευνοούν τη συνεργασία και την επικοινωνία στη σχέση 

http://www.pe03.gr/
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εκπαιδευτικών-μαθητών και μαθητών μεταξύ τους, αποτελούν στοιχεία για την 
αποτίμηση του δείκτη. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 4.1 

1 2 3 4 

   X 
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 4.1 

Οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών είναι πολύ καλές. Το μικρό μέγεθος του 

Συλλόγου ευνοεί την εποικοδομητική επικοινωνία μεταξύ τους, την οικοδόμηση 

συνεργατικών σε ζητήματα εκτίμησης, εμπιστοσύνης και βελτίωσης της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου. Σε περιπτώσεις διαχείρισης προβλημάτων  της συμπεριφοράς των 

μαθητών οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να λειτουργούν ως παιδαγωγοί και γεφυρώνουν 

σχεδόν πάντοτε τις μικρές ή μεγάλες διαφορές των μαθητών. 

 

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ – aee.iep.edu.gr   ●   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών – 
www.pe03.gr 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4.2 

Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο 
Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες 

με εκπαιδευτικούς – κοινωνικούς φορείς 

 

http://www.pe03.gr/
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Αποτιμώνται οι σχέσεις που αναπτύσσει το σχολείο με τους γονείς όπως επίσης 
και οι συνεργασίες του με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς. Η τακτική, 
αμφίδρομη και ολοκληρωμένη ροή πληροφοριών ανάμεσα στο σχολείο και τους 
γονείς σχετικά με την ανάπτυξη και την πρόοδο των μαθητών όπως επίσης και η 
οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας με τις εκπαιδευτικές αρχές, άλλα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, αποτελούν βασικά στοιχεία για την 
αποτίμηση του δείκτη. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 4.2 

1 2 3 4 

   X 
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 4.2 

Το σχολείο ενημερώνει τακτικά τους γονείς των μαθητών σχετικά με τη συμπεριφορά, τη 

πρόοδο και τη φοίτησή τους. Για το λόγο αυτό καλεί συχνά τους γονείς να συμμετέχουν στη 

διαδικασία επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία 

των μαθημάτων. 

Η Διεύθυνση του σχολείου επικοινωνεί με τις εκπαιδευτικές αρχές όταν απαιτείται να 

ληφθεί απόφαση με αποτελεσματικό τρόπο για θέματα λειτουργίας του σχολείου. Υπάρχει 

συνεργασία με φορείς υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου όπως (ΚΕΔΔΥ, ΚΠΕ κλπ) καθώς και 

με άλλα σχολεία ή εκπαιδευτικά ιδρύματα (π.χ. Πανεπιστήμια). Επίσης η συνεργασία με 

εκπροσώπους του Δήμου γίνεται μέσω Σχολικής Επιτροπής για θέματα οικονομικά, τεχνικά 

κτλ και είναι θετική. 

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ – aee.iep.edu.gr   ●   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών – 
www.pe03.gr 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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ΤΟΜΕΑΣ 5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5.1 

Προγράμματα, Παρεμβάσεις 
και Δράσεις Βελτίωσης 

Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, 
υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις 

 

Αποτιμάται η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας με την 
εξέταση παραμέτρων όπως είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή από το σχολείο 
προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η ανάληψη καινοτόμων 
πρωτοβουλιών και η υποστήριξη καινοτομικών αλλαγών. Επίσης, εκτιμάται κατά 
πόσο το σχολείο προσφέρει σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες μάθησης με την 
υλοποίηση ειδικών υποστηρικτικών και αντισταθμιστικών προγραμμάτων. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 5.1 

1 2 3 4 

   X 
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 5.1 
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Η Διευθύντρια του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί έχουν δημιουργήσει στο σχολείο κλίμα 

δικαιοσύνης και ισότιμης μεταχείρισης των μαθητών. Κατεβλήθησαν σημαντικές 

προσπάθειες κατανόησης των προβλημάτων των μαθητών και διαφυλάχθηκαν όλα τα 

δημοκρατικά δικαιώματα τους (μαθητικές εκλογές, συνεδριάσεις και συνεργασία με το 

15μελές και τα 5μελή). Επιζητείται και επιτυγχάνεται η συμμετοχή μαθητών στις σχολικές 

εκδηλώσεις όπως σχολικές γιορτές, εκπόνηση πολιτιστικού προγράμματος που 

περιλάμβανε εκπαιδευτική και μουσική παρουσίαση της ιστορίας της ΡΟΚ μουσικής, 

ημερίδα για το σακχαρώδη διαβήτη και τη παχυσαρκία, θεατρικές παραστάσεις σε κείμενα 

μαθητών, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Πανεπιστήμια και Μουσεία, δενδροφύτευση, 

εκδήλωση κοινωνικής αλληλεγγύης την περίοδο των Χριστουγέννων με συγκέντρωση 

τροφίμων, Χριστουγεννιάτικο παζάρι μαθητών. 

Σχετικές αναφορές των εκδηλώσεων του σχολείου, υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα 

του σχολείου. 

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ – aee.iep.edu.gr   ●   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών – 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5.2 

Προγράμματα, Παρεμβάσεις 
και Δράσεις Βελτίωσης 

Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης 
για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου 

 

Αποτιμώνται οι διαδικασίες που αναπτύσσονται στο σχολείο για τη διαμόρφωση, 
την εφαρμογή και την αξιολόγηση των σχεδίων δράσης. Η σύνδεση των σχεδίων 
δράσης με συγκεκριμένα αποτελέσματα αξιολόγησης, η διευρυμένη συμμετοχή των 
μελών της σχολικής κοινότητας στη διαμόρφωση και την υλοποίηση των σχεδίων 
δράσης όπως επίσης και η μέριμνα για την αξιοποίηση και τη βιωσιμότητα των 
αποτελεσμάτων τους αποτελούν βασικά στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 5.2 

1 2 3 4 

   X 
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Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 5.2 

Τα σχέδια δράσης του σχολείου διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις 

ιδιομορφίες της περιοχής στην οποία βρίσκεται η σχολική μονάδα. Ο Σύλλογος 

Διδασκόντων αξιολογεί και αναλύει την αποτελεσματικότητα των σχεδίων δράσης προς 

βελτίωσή τους. Το σχολείο μετέχει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα (πολιτιστικό, 

περιβαλλοντικό, κοινωνικό) από το οποίο οι μαθητές αποκομίζουν βιωματική γνώση. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 6.1 

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα Φοίτηση και διαρροή μαθητών 

 

Αποτιμάται κατά πόσον οι διαμορφωμένες πρακτικές του σχολείου (διαδικασίες, 
μέτρα, παρεμβάσεις) διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα φοίτησης των μαθητών σε όλες 
τις τάξεις του σχολείου και είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση πιθανών 
προβλημάτων φοίτησης και διαρροής. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 1 2 3 4 
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του σχολείου ως προς το δείκτη 6.1    X 
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 6.1 

Στο σχολείο προβλέπονται και λειτουργούν αποτελεσματικά διαδικασίες για την 
παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών. Σε περίπτωση κάποιου προβλήματος, οι 
καθηγητές που έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης των απουσιών επικοινωνούν 
άμεσα με τους γονείς- κηδεμόνες των μαθητών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του 
σχολείου για επισήμανση και επίλυση του προβλήματος. Μαθητική διαρροή (διακοπή 
φοίτησης) δεν υπάρχει. Μετεγγραφή σε άλλο σχολείο πήραν δυο μαθήτριες ενώ με 
μετεγγραφή στο σχολείο μας ήρθε ένας μαθητής. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 6.2 

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών 
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Εκτιμάται η εικόνα του σχολείου ως προς τις επιδόσεις των μαθητών του σε σχέση 
με τους στόχους και τα περιεχόμενα του προγράμματος σπουδών, καθώς και ως 
προς την πρόοδο που παρουσιάζουν τα επιτεύγματα των μαθητών του διαχρονικά. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 6.2 

1 2 3 4 

   X 
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 6.2 

Γενικά, η επίδοση των μαθητών χαρακτηρίζεται καλή. Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον των 

μαθητών της Β’ και Γ’ τάξης είναι περισσότερο εστιασμένο στα μαθήματα ειδικότητας . Σε 

γενικές γραμμές το σχολείο παρουσιάζει αξιόλογες επιτυχίες των μαθητών σε τμήματα των 

ΑΕΙ και των ΤΕΙ. Ενδεικτικά στις πανελλαδικές εξετάσεις το 2013, σε σύνολο 35 μαθητών, 21 

μαθητές πέτυχαν σε τμήματα ΑΕΙ, 5 σε τμήματα ΤΕΙ, 1 στη σχολή αξιωματικών Αστυνομίας 

και 1 στη σχολή Αστυφυλάκων. Παρά τις δυσκολίες και αντίξοες συνθήκες που σχετίζονται 

με τη γεωγραφία και την οικονομία του τόπου, τα οικογενειακά και κοινωνικά 

περιβάλλοντα, καταβάλλονται φιλότιμες προσπάθειες από τους μαθητές, για όσο το 

δυνατόν καλύτερη επίδοση.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 6.3 
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Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 

 

Εκτιμάται κατά πόσο το σχολείο διασφαλίζει τη συναισθηματική, ατομική και 
κοινωνική ανάπτυξη όλων των μαθητών και υποστηρίζει τη διάπλαση υπεύθυνων, 
ενεργών και δημοκρατικών πολιτών. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 6.3 

1 2 3 4 

   X 
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 6.3 

Η εκπαιδευτική κοινότητα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη έναντι των μαθητών και 
αντιμετωπίζει με δημοκρατικό τρόπο τα προβλήματά τους, χωρίς να κάνει διακρίσεις, 
φυλετικές, καταγωγής ή άλλου είδους σε βάρους των μαθητών. Αποτέλεσμα των 
παραπάνω είναι να μην υπάρχουν προβλήματα και συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών, 
αλλά αντίθετα να επιλύονται με επιτυχίας τα μικροπροβλήματα και να μην υπάρχουν 
σοβαρές υποθέσεις παραβατικότητας. Αυτό οφείλεται στην άμεση παρέμβαση και 
επαγρύπνηση των εκπαιδευτικών σε οποιαδήποτε αποκλίνουσα συμπεριφορά που 
οφείλεται κυρίως στα σοβαρά οικογενειακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 7 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 7.1 

Αποτελέσματα του Σχολείου Επίτευξη των στόχων του σχολείου 

 

Αποτιμώνται τα αποτελέσματα του σχολείου με βάση τους στόχους που τέθηκαν 
στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Η ανταπόκριση του σχολείου στις θεσμικές του 
υποχρεώσεις, η επίτευξη των ετήσιων στόχων του σχολείου, η αποτελεσματικότητα 
των σχεδίων δράσης που υλοποιήθηκαν, αποτελούν, μεταξύ άλλων, σημεία 
εστίασης για την αποτίμηση του δείκτη. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 7.1 

1 2 3 4 

   X 
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 7.1 
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Το σχολείο παρουσίασε θετική πορεία σε όλους τους τομείς. Εκπληρώθηκαν ικανοποιητικά 

οι προβλεπόμενοι στόχοι του ωρολογίου προγράμματος Σπουδών. Δεν υπήρχαν 

προβλήματα λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Τα τελευταία χρόνια δε σημειώνονται 

καταλήψεις ή αποχή των μαθητών από τα μαθήματα. Οι μαθητές όλο και πιο πρόθυμα 

μετέχουν στις δραστηριότητες της σχολικής ζωής, σέβονται το χώρο του σχολείου και 

προσπαθούν για την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό του. Το εκπαιδευτικό προσωπικό 

είναι έμπειρο και το κλίμα ανάμεσα στο σύλλογο διδασκόντων   και τη διεύθυνση  του 

σχολείου, δημοκρατικό και καταβάλλονται από κοινού προσπάθειες για την επίτευξη των 

στόχων και τη βελτίωση της σχολικής ζωής. Ωστόσο, θεωρείται αναγκαία η επανεξέταση 

του θέματος της χρηματοδότησης, καθώς τα έσοδα από το κυλικείο πηγαίνουν στη σχολική 

επιτροπή και δεν διατίθενται εξ ολοκλήρου στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου.   
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Γ 

Κύρια αποτελέσματα της αξιολόγησης 
 

Παρουσιάζονται με τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης τα σημεία 
υπεροχής και οι αδυναμίες του σχολείου (300 λέξεις περίπου). 
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ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Αντλώντας στοιχεία από την αναλυτική παρουσίαση των δεικτών αξιολόγησης, μπορούμε να καταλήξουμε σε 

μερικές αξιολογικές κρίσεις, που αποτελούν και τα κύρια αποτελέσματα της αξιολόγησής μας. 

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ 

Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από εκπαιδευτικούς με τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (μεγάλη 

διδακτική εμπειρία και υψηλή αντίληψη για το λειτούργημά τους ως εκπαιδευτικοί). Πολλοί χρησιμοποιούν 

τον τεχνολογικό εξοπλισμό, έστω και παλαιάς τεχνολογίας, που διαθέτει το σχολείο, ώστε το μάθημα να 

γίνεται ελκυστικότερο για τους μαθητές. Ενισχύουν τις θετικές συμπεριφορές και αναπτύσσουν 

διαπροσωπικές σχέσεις με τους μαθητές με σκοπό την κοινωνικοποίηση αυτών. 

Οι σχέσεις Διεύθυνσης του σχολείου, διδακτικού προσωπικού και μαθητών είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές, 

διέπονται από αλληλοσεβασμό και οι αποφάσεις λαμβάνονται με δημοκρατικό τρόπο. Η κοινωνία μέσα στην 

οποία μεγαλώνουν και κοινωνικοποιούνται οι μαθητές είναι μια κοινωνία που επιβιώνει κατά βάση από τη 

γεωργία και την κτηνοτροφία. 

Οι γονείς εξαιτίας του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου  τους δεν  μπορούν  να προσφέρουν στα παιδιά τους 

μεγάλη βοήθεια. Η οικονομική τους κατάσταση – ιδιαίτερα στην εποχή της κρίσης που βιώνουμε- είναι 

δυσχερής.Τα παραπάνω , όμως, καλύπτονται  από την αγάπη που δείχνουν στα παιδιά τους, την ήρεμη και 

ισορροπημένη , κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, κοινωνική τους συμπεριφορά και την προσπάθεια που 

καταβάλλουν  ώστε τα παιδιά τους να γίνουν καλύτερα από αυτούς. 

Έντονα αρνητικά κοινωνικά φαινόμενα δεν εμφανίζονται στην περιοχή μας. 

 Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι μαθητές παρουσιάζουν υψηλή επίδοση τόσο στα μαθήματα όσο και 

στη διαμόρφωση του ήθους τους. 

 Τα σχετικά ολιγομελή τμήματα συντελούν στην καλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία, καλύπτοντας 

κατά ένα μεγάλο βαθμό την αδυναμία των μαθητών μας στην πρόσβαση εξωσχολικής βοήθειας. Δείχνουν δε 

μεγάλη διάθεση για ενασχόληση με εξωσχολικές δραστηριότητες. Τα φαινόμενα σχολικής βίας είναι 

μηδαμινά και η παραβατικότητα  στη συμπεριφορά τους είναι μικρή και οφείλεται περισσότερο στην ηλικία 

τους. 

 Αναφορά  θα πρέπει να γίνει και στην προσφορά της δωρήτριας του σχολείου μας, κ. Ευστρατίας 

Ζορμπά –Τσόγκα, η οποία από το σχ. έτος 2005 έως το σχ. έτος 2011 έχει προσφέρει στο σχολείο μας 75.500 € 

    ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

Ένας υπολογίσιμος αριθμός μαθητών καθημερινά απουσιάζει από το σπίτι τους για τη φοίτησή τους 

περισσότερο από εννιά ώρες. Η κούραση που δημιουργείται έχει αρνητικά αποτελέσματα στη μελέτη τους. 

Η χρηματοδότηση του σχολείου για κάλυψη των βασικών αναγκών  δεν είναι ικανοποιητική. ΠΡΟΤΑΣΗ : Το 

ποσό που διαθέτει το κυλικείο στη σχολική επιτροπή να επιστρέψει ολόκληρο στις διευθύνσεις  των 

συστεγαζόμενων σχολείων Γυμνασίου-ΓΕΛ Θεσπρωτικού για την κάλυψη ουσιαστικών λειτουργικών αναγκών. 

Ο μικρός αριθμός  του μόνιμου διδακτικού προσωπικού (10 εκπαιδευτικοί) και η έλλειψη μόνιμου καθηγητή 

Πληροφορικής επιφέρει δυσκολίες στη λειτουργία του σχολείου. 
Η έλλειψη διοικητικού προσωπικού για τη γραμματειακή υποστήριξη καθώς και η έλλειψη προσωπικού 

φύλαξης επιβαρύνει τη διεύθυνση του σχολείου και αποσπά το διδακτικό προσωπικό από το εκπαιδευτικό 

του έργο. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Δημιουργία σχεδίου δράσης για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των μαθητών με χρήση της ιστοσελίδας του 

σχολείου. Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του σχολείου ασκήσεων ή και  αναλυμένων θεμάτων που αφορούν 

όλους τους κλάδους των μαθημάτων.  
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