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ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
Ταυτότητα του σχολείου 

Το σχολείο φέρει την ονοµασία: «12/Θ. ∆ηµοτικό σχολείο Γαλάτιστας ». Βρίσκεται 
στα διοικητικά όρια του νέου Καλλικράτειου ∆ήµου Πολυγύρου της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και εντός των γεωγραφικών ορίων του Νοµού Χαλκιδικής και 
συγκεκριµένα στο βόρειο τµήµα του Νοµού. Ο νέος δήµος έχει συσταθεί από τη 
συνένωση των προϋπαρχόντων δήµων Ανθεµούντα, Πολυγύρου, Ορµύλιας και 
Ζερβοχωρίων. Πρωτεύουσά του είναι ο Πολύγυρος. 

Η Γαλάτιστα είναι κωµόπολη στα βορειοδυτικά του Νοµού Χαλκιδικής και απέχει 40 
χιλιόµετρα από τη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοί της απασχολούνται κυρίως µε τον 
πρωτογενή τοµέα παραγωγής, δηλ. οι παραδοσιακές ασχολίες των χωρικών, όπως η 
γεωργία και η κτηνοτροφία εξακολουθούν να καταλαµβάνουν σηµαντικό ποσοστό στην 
οικονοµία του τόπου. Γνωστό είναι επίσης και το λατοµείο του χωριού. 

Εκτός από τη σχολική µας µονάδα,στο χωριό υπάρχει επίσης Γυµνάσιο και από 
τη σχολική χρονιά 2013-14 λειτουργούν και Λυκειακές τάξεις.  

 

Το 12/θ. ∆ηµοτικό Σχολείο Γαλάτιστας στεγάζεται σε κτίριο που θεµελιώθηκε το 1926 
και πρωτολειτούργησε το σχολικό έτος 1929-30. Το µαθητικό δυναµικό της 
σχολικής µας µονάδας προέρχεται από οικογένειες µε µέσο µορφωτικό, κοινωνικό και 
οικονοµικό επίπεδο. Οι γονείς ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της 
προσωπικότητας των παιδιών τους. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα των µαθητών να 
συµµετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες που προάγουν τη µάθηση και την 
κοινωνικοποίησή τους. Παρ’ όλα αυτά παρουσιάζονται προβλήµατα συµπεριφοράς και 
συνεργασίας µεταξύ ορισµένων µαθητών που δυσκολεύουν την υλοποίηση του 
εκπαιδευτικού έργου.  

Τη φετινή σχολική χρονιά 2013-2014 στο 12/θ. ∆ηµοτικό Σχολείο Γαλάτιστας 
παρακολουθούν µαθήµατα 187 µαθητές (101 αγόρια και 86 κορίτσια). Στην Α΄ τάξη 
υπάρχουν 28 µαθητές (13 αγόρια και 15 κορίτσια), στη Β΄ τάξη 27 µαθητές (17 αγόρια 
και 10 κορίτσια), στην Γ΄ τάξη 35 µαθητές (17 αγόρια και 18 κορίτσια), στην ∆΄ τάξη 
υπάρχουν 33 µαθητές (22 αγόρια και 11 κορίτσια), στην Ε΄ τάξη 29 µαθητές (12 αγόρια 
και 17 κορίτσια) και στην ΣΤ΄ τάξη 35 µαθητές (20 αγόρια και 15 κορίτσια). 

 

Στο σχολείο παρακολουθούν µαθήµατα συνολικά 14 αλλοδαποί µαθητές : 11 από 
την Αλβανία (6 αγόρια και 5 κορίτσια) και 3 από τη Βουλγαρία  (2 αγόρια και 1 
κορίτσι). Αναλυτικά στην Α΄ τάξη: 3 µαθητές (2 αγόρια από την Αλβανία και 1 αγόρι από 
τη Βουλγαρία), στη Β΄ τάξη: 1 µαθητής (1 αγόρι από την Αλβανία), στη Γ΄ τάξη: 2 
µαθητές (1 αγόρι από τη Βουλγαρία και 1 κορίτσι από την Αλβανία), στην ∆΄ τάξη: 2 
µαθητές (2 αγόρια από την Αλβανία), στην Ε΄ τάξη: 1 µαθητής (1 κορίτσι από την 
Αλβανία) και στην ΣΤ΄ τάξη: 5 µαθητές (1 αγόρι από την Αλβανία, 3 κορίτσια από την 
Αλβανία και 1 κορίτσι από τη Βουλγαρία). 

 

 

 



Για τη σχολική χρονιά 2013-2014 ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων αποτελείται από 25 
εκπαιδευτικούς. Από αυτούς οι 14 είναι δάσκαλοι ΠΕ 70, 1 Ειδικής Αγωγής ΠΕ 71, 2 
Φυσικής Αγωγής ΠΕ11, 1 Μουσικής ΠΕ16.01, 2 Αγγλικών ΠΕ 06, 1 Γαλλικών ΠΕ 05, 1 
Γερµανικών ΠΕ 07, 1 Εικαστικών ΠΕ 08, 1 Θεατρικής Αγωγής ΠΕ 32, 1 Πληροφορικής 
ΠΕ 19. Από αυτούς οι 22 είναι µόνιµοι, εκ των οποίων 7 µε απόσπαση και 1 επί θητεία, 
ενώ οι 3 είναι Αναπληρωτές ΕΣΠΑ. Το σχολείο δικαιολογεί µια  θέση ∆/ντή, και µια 
θέση Υποδιευθυντή.  
 
Το 12/θ. ∆ηµοτικό Σχολείο Γαλάτιστας στεγάζεται σε κτίριο διώροφο µε υπόγειο. 
∆ιαθέτει 10 αίθουσες διδασκαλίας και ένα εξοπλισµένο εργαστήριο πληροφορικής. 
Υπάρχουν 2 γραφεία, ένα για τη ∆/νση του σχολείου και ένα για τους εκπ/κούς.  
Τουαλέτες υπάρχουν µόνο στο ισόγειο. Ως Γυµναστήριο χρησιµοποείται ένας χώρος 
µη κύριας χρήσης στο υπόγειο. ∆εν υπάρχει εσωτερική αίθουσα εκδηλώσεων, 
ξεχωριστή αίθουσα για το Τµήµα Ένταξης, ξεχωριστή αίθουσα Ολοηµέρου και 
σίτισης . ∆εν υφίστανται αίθουσες µουσικής, εικαστικών, εργαστήρια, αναγνωστήριο, 
βιβλιοθήκη. Το κτίριο επίσης, δε διαθέτει υποδοµή για άτοµα µε ειδικές κινητικές 
ανάγκες, καθώς δεν υπάρχει ειδική ράµπα και ανελκυστήρας. ∆ιαθέτει, όµως,  
πυρασφάλεια και σύστηµα συναγερµού στο εργαστήρι πληροφορικής.  
 Ο αύλειος χώρος είναι εξαιρετικά µεγάλος, καθώς η έκταση του οικοπέδου είναι 10 
στρέµµατα. Στη µια άκρη του υπάρχει γήπεδο του µπάσκετ και στην άλλη κερκίδες, ενώ 
στο πίσω µέρος της αυλής του σχολείου, στη µια άκρη της υπάρχει αµφιθέατρο και 
στην άλλη κλειστό γηπεδάκι ποδοσφαίρου.  
Συµπεραίνοντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι, αναλογικά µε τον αριθµό των 
µαθητών (187) που φοιτούν στο σχολείο µας υπάρχει επάρκεια αιθουσών και χώρων. 
Ωστόσο υπάρχουν αίθουσες και χώροι οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι λόγω στενότητας 
ή υγρασίας ενώ κάποιοι είναι ανύπαρκτοι. Ο εξοπλισµός, η υποδοµή του σχολείου και 
τα διαθέσιµα οπτικοακουστικά µέσα διδασκαλίας ικανοποιούν τις ανάγκες του 
προγράµµατος σπουδών. Υπάρχουν ωστόσο ελλείψεις σε ειδικές αίθουσες και χώρους 
(αίθουσα µουσικής, βιβλιοθήκη κ.ά.). Η σηµερινή πραγµατικότητα του 12/θ. 
∆ηµοτικού Σχολείου Γαλάτιστας οδηγεί στην ανάγκη νέου σχολικού κτιρίου. Το 
υπάρχων κτίριο δεν επαρκεί για τις ανάγκες του Ωρολογίου Προγράµµατος και των 
τµηµάτων, γι’ αυτό το λόγο από τη νέα σχολική χρονιά µετακοµίζουµε σε  
νεόκτιστο διδακτήριο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Α. ∆ιαδικασίες Αξιολόγησης 

Τη σχολική χρονιά 2013-2014 ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων του 12/Θ 
∆ηµοτικού Σχολείου Γαλάτιστας, δήλωσε αδυναµία συγκρότησης – 
σύνθεσης όλων των οµάδων εργασίας για την εφαρµογή της ΑΕΕ λόγω 
άρνησης εθελοντικής συµµετοχής στις οµάδες εργασίας της 
πλειονότητας των µελών του συλλόγου (Πράξη 29/21-02-2014, Πράξη 
30/26-02-2014 και Πράξη 36/3-4-2014 βιβλίο πράξεων Συλλόγου 
∆ιδασκόντων). Τη συµµετοχή τους στην 1η  οµάδα «Μέσα και πόροι» 
έχουν αποδεχθεί οι εκπαιδευτικοί Οικονόµου Ευδοκία- ∆ούκαινα ΠΕ70 
και Λάλου Μαρία ΠΕ70 πράξη 36/3-4-2014 βιβλίο πράξεων Συλλόγου 
∆ιδασκόντων. Ακολούθησε πράξη του ∆/ντή του σχολείου σύµφωνα µε 
την υπ΄ αρ. 44375/Γ1/24-3-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ, Πράξη 1/3-4-
2014 βιβλίο πράξεων του ∆/ντή του σχολείου, που ορίζει  τον αριθµό 
των οµάδων εργασίας, τη σύνθεση και τ ις αρµοδιότητές  τους. Έτσι,  οι  
οµάδες εργασίας  µετά τη συγκρότησή τους, ανέλαβαν την αξιολόγηση 
των δεικτών και τη σύνταξη προτάσεων της Γενικής Εκτίµησης του 
κάθε Τοµέα που έχουν αναλάβει,  οι οποίες παρουσιάστηκαν στο τέλος 
Μαΐου 2014 στην ολοµέλεια του Συλλόγου ∆ιδασκόντων.  
     Την Τετάρτη 14 Μαϊου 2014  και ώρα 14:00 µ.µ. συνήλθε ο Σύλλογος 
∆ιδασκόντων του Σχολείου σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του 
∆/ντή του σχολείου κ. Στεφανίδη Φίλιππου µε θέµα ηµερησίας διάταξης: 
«Ενηµέρωση των Οµάδων Εργασίας Εκπαιδευτικών 12/Θ ∆ηµοτικού Σχολείου 
Γαλάτιστας στα πλάισια της Α.Ε.Ε» (Πράξη 41/14-05-2014 βιβλίο πράξεων 
Συλλόγου ∆ιδασκόντων).  

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε την 
πορεία της επεξεργασίας των δεικτών στα πλαίσια της Α.Ε.Ε, οι εκπαιδευτικοί του 
Σχολείου κατέθεσαν τις ηµέρες και τις ώρες συνάντησης των οµάδων εργασίας, έτσι 
όπως αυτές ορίστηκαν µε την υπ’ αριθµ. 1η πράξη του Βιβλίου Πράξεων του ∆/ντή 
του σχολείου ως εξής: 

 Οµάδα 1 – Μέσα και Πόροι 

η εκπαιδευτικός Κωστή Ευστρατία ΠΕ11 µαζί τις προαναφερθείσες εκπαιδευτικούς 
Οικονόµου Ευδοκία- ∆ούκαινα ΠΕ70 και Λάλου Μαρία ΠΕ70 (συντονίστρια). 

1.1 Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδοµή και οικονοµικοί πόροι 
1.2 Στελέχωση σχολείου 

 

• Παρασκευή 11/4/2014 [7η ώρα] 

• Παρασκευή 2/5/2014 [7η ώρα] 

• Παρασκευή 9/5/2014 [7η ώρα] 

• ∆ευτέρα 12/5/2014 [4η ώρα] 
 

Οµάδα 2 – Ηγεσία και ∆ιοίκηση του σχολείου 

οι εκπαιδευτικοί ∆ούµπλιος Στυλιανός ΠΕ70 (συντονιστής), Τροµπούκη Ολυµπία 
ΠΕ70, ∆ηµητρακοπούλου Ζαφειρία ΠΕ70 και Καλογεροπούλου ∆έσποινα ΠΕ16.01 

2.1. Οργάνωση και συντονισµός της σχολικής ζωής 

2.2. ∆ιαχείριση και αξιοποίηση µέσων και πόρων 

2.3. Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού 

• Πέµπτη 3/4/2014 [2η ώρα] 

• Τρίτη 29/4/2014 [7η ώρα] 

• Πέµπτη 8/5/2014 [2η ώρα] 



• Τρίτη 13/5/2014 [7η ώρα] 
 

Οµάδα 3 - ∆ιδασκαλία και µάθηση 

 οι εκπαιδευτικοί Μπαρµπούνη Αικατερίνη ΠΕ70, Γκατζόπουλος Ευάγγελος 
ΠΕ70(συντονιστής) και Γρηγοριάδου Μαρία ΠΕ32 

3.1. Ανάπτυξη και εφαρµογή διδακτικών πρακτικών 

3.2. Ανάπτυξη και εφαρµογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών 
αξιολόγησης των µαθητών 

• Πέµπτη 3/4/2014 [7η ώρα] 

• Πέµπτη 10/4/2014 [2η ώρα] 

• Πέµπτη 8/5/2014 [2η ώρα] 

• Πέµπτη 8/5/2014 [7η ώρα] 
 

Οµάδα 4 - Κλίµα και σχέσεις στο σχολείο 

οι εκπαιδευτικοί Πηλιώνη Μαρία ΠΕ70 (συντονίστρια), ∆αυίδ Αλεξία ΠΕ70 και 
Καρακώστα Όλγα ΠΕ11 

4.1. Σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών - µαθητών κα µεταξύ των µαθητών 

4.2. Σχέσεις του σχολείου µε γονείς και συνεργασίες µε εκπαιδευτικούς - 
κοινωνικούς φορείς 

• Πέµπτη 3/4/2014 [3η ώρα] 

• ∆ευτέρα 28/4/2014 [6η ώρα] 

• Πέµπτη 8/5/2014 [3η ώρα] 

• ∆ευτέρα 5/5/2014 [6η ώρα] 
 

Οµάδα 5 - Προγράµµατα, παρεµβάσεις και δράσεις βελτίωσης 

 οι εκπαιδευτικοί Τρίµπος Ιωάννης ΠΕ70 (συντονιστής), Στεργιούδης Αστέριος ΠΕ70 
και Κοντογιάννη Αικατερίνη ΠΕ06  

5.1. Εκπαιδευτικά προγράµµατα και καινοτοµίες, υποστηρικτικές και 
αντισταθµιστικές παρεµβάσεις 

5.2. Ανάπτυξη και εφαρµογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού έργου 

• ∆ευτέρα 7/4/2014 [4η ώρα] 

• ∆ευτέρα 7/4/2014 [7η ώρα] 

• ∆ευτέρα 5/5/2014 [4η ώρα] 

• ∆ευτέρα 5/5/2014 [7η ώρα] 
 

       Οµάδα 6 - Εκπαιδευτικά αποτελέσµατα 

οι εκπαιδευτικοί Χατζηδανιήλ Παυλίνα ΠΕ70 (συντονίστρια), Μουµουλίδου Ευγενία 
ΠΕ70, Κεραµιδά Μαριάννα ΠΕ08 και Πωγωνίδου Φωτεινή ΠΕ19 ( η εκπ/κός 
Πωγωνίδου Φωτεινή βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια). 

6.1. Φοίτηση και διαρροή των µαθητών 

6.2. Επιτεύγµατα και πρόοδος των µαθητών 



6.3. Ατοµική και κοινωνική ανάπτυξη των µαθητών 

• Πέµπτη 3/4/2014 [2η ώρα] 

• Πέµπτη 8/5/2014 [2η ώρα] 
 

Οµάδα 7 - Αποτελέσµατα του σχολείου 

 οι εκπαιδευτικοί Κακαρίκου Άννα ΠΕ06 (συντονίστρια), και Χαραλαµπίδου 
Αικατερίνη ΠΕ71 

7.1. Επίτευξη των στόχων του σχολείου 

• Τετάρτη 30/4/2014 [6η ώρα] 

• Τετάρτη 7/5/2014 [6η ώρα] 
 

           Η  µέθοδος  των οµάδων  εργασίας  ήταν  οµαδοκεντρική. Οι  οµάδες 
 συζητούσαν όλα τα θέµατα, µοίραζαν το φόρτο εργασίας σε όλα τα µέλη τους, 
περίµεναν τις εισηγήσεις τους, συζητούσαν, τροποποιούσαν εκεί που έπρεπε 
κείµενα, συζητούσαν και ψήφιζαν για τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των δεικτών 
αξιολόγησης των πεδίων. 

 
    Οι  οµάδες  εργασίας  για  να  καταλήξουν  στο  Σχέδιο  Εκθέσεως  τους  για τη 

 Γενική Εκτίµηση της Εικόνας του Σχολείου, την Εισήγηση τους δηλαδή προς την 
Ολοµέλεια της Σχολικής Κοινότητας, χρησιµοποίησαν πολλαπλά εργαλεία και 
µεθόδους συγκέντρωσης πληροφοριών:  

 
 Συνεντεύξεις του ∆/ντή του Σχολείου  
 Στατιστικά Στοιχεία του Σχολείου 
 Ερωτηµατολόγια προς εκπαιδευτικούς και µαθητές 
 Επεξεργασία των πληροφοριών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

παραγωγή αποτελέσµατος σε ηλεκτρονική µορφή 
 

Την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014 και ώρα 14:00 µ.µ. συνήλθε ο 
Σύλλογος ∆ιδασκόντων του Σχολείου σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα 
από πρόσκληση του ∆/ντή του σχολείου κ.  Στεφανίδη Φίλιππου µε 
θέµα ηµερησίας διάταξης: «Αποτίµηση των δεικτών και της γενικής 
εικόνας του σχολείου - Έγκριση Έκθεσης γενικής εκτίµησης της 
σχολικής µονάδας-Σχέδια δράσης στα πλαίσια της Α.Ε.Ε»( Πράξη 
46/30-05-2014 ). Ο ∆ιευθυντής του σχολείου αφού ενηµέρωσε το σύλλογο 
διδασκόντων για την κείµενη νοµοθεσία Ν. 2986/2002 άρθρο 4 παρ. 1 
και 2, Ν. 3848/2010 άρθρο 32, παρ. 2, Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 614, τ.  
β΄/15-3-2013, εγκύκλιο µε Αριθµ. Πρωτ. 30973/Γ1/05-03-2013, 
εγκύκλιο µε Αριθµ.  Πρωτ. 30972Γ105-03-2013, εγκύκλιο µε Αριθµ.  
Πρωτ. 190089/Γ1/10.12.2013 κάλεσε τις οµάδες εργασίας αποτίµησης 
των δεικτών, να επιβεβαιώσουν τις ε ισηγήσεις τους έτσι όπως αυτές 
υποβλήθηκαν την 29η  Μαΐου 2014 και κατατέθηκαν στο φάκελο της 
Α.Ε.Ε.  

Το λόγο ζήτησε και πήρε η εκπαιδευτικός Χαραλαµπίδου 
Αικατερίνη ΠΕ71 η οποία δήλωσε ότι  η αυτοαξιολόγηση συνδέεται 
άµεσα µε την αξιολόγηση, αναδεικνύει τη σχολική µονάδα ως αυτόνοµη 
και οδηγεί στη διαφοροποίηση και κατηγοριοποίηση σχολείων 
εκπαιδευτικών και µαθητών. Για το λόγο αυτό προτείνει στο Σύλλογο 
διδασκόντων να µην προχωρήσει στη διαδικασία συζήτησης των 
δεικτών νοµιµοποιώντας αυτή τη διαδικασία.  

 Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, έντονου προβληµατισµού και 



ανταλλαγής απόψεων, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η συνέχιση 
της διαδικασίας. Καταψήφισε η εκπ/κός Χαραλαµπίδου Αικατερίνη ΠΕ 
71.  

 Μετά την επιβεβαίωση των εισηγήσεων από τους συντονιστές των 
οµάδων εργασίας αποφασίστηκε  κατά πλειοψηφία να  γ ίνουν δεκτές 
όλες οι εισηγήσεις των οµάδων εργασίας. Καταψήφισε η εκπ/κός 
Χαραλαµπίδου Αικατερίνη ΠΕ 71.  

Κατόπιν τούτου ο ∆/ντής του σχολείου παρουσίασε το κείµενο 
της Έκθεσης γενικής εκτίµησης της σχολικής µονάδας όπου 
παρουσιάζονται µε σαφή και ολοκληρωµένο τρόπο, τόσο οι διαδικασίες 
αυτο-αξιολόγησης που αναπτύχθηκαν από τις οµάδες εργασίας, όσο 
και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν και κάλεσε τα µέλη του Συλλόγου 
διδασκόντων να την εγκρίνουν  

Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων, µετά από διαλογική συζήτηση 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση της τελικής έκθεσης 
γενικής εκτίµησης της σχολικής µονάδας και την κατάθεσής της 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 86578/Γ1/3-6-2014 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Καταψήφισε η εκπ/κός 
Χαραλαµπίδου Αικατερίνη ΠΕ 71 για τους ίδιους λόγους.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της Έκθεσης 
γενικής εκτίµησης της σχολικής µονάδας ο ∆/ντής του σχολείου 
αναφέρθηκε στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας που αφορά την 
επιλογή, σχεδιασµό και εφαρµογή Σχεδίων ∆ράσης για τη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού έργου, το οποίο θα υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2014-15 
και πρότεινε στους εκπαιδευτικούς του σχολείου να ε ισηγηθούν κάποια 
Σχέδια ∆ράσης ώστε να αποφασιστεί από κοινού ποιο θα προκριθεί.  
Τόνισε ότι το Σχέδιο ∆ράσης αποτελεί την κορύφωση της όλης 
διαδικασίας της ΑΕΕ και αποτυπώνει την επιθυµία του Συλλόγου 
∆ιδασκόντων να επικεντρωθεί το επόµενο σχολικό έτος σε µια ή 
περισσότερες διαστάσεις του εκπαιδευτικού έργου, µε στόχο τη 
βελτίωσή του το επόµενο σχολικό έτος.  

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, ο 
Σύλλογος ∆ιδασκόντων αποφάσισε κατά πλειοψηφία ως Σχέδιο 
∆ράσης που θα υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2014-2015 να είναι:  
«Αναδιαµόρφωση  Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του 
Σχολείου» [Τοµέας 2: Οργάνωση και ∆ιοίκηση του σχολείου -  
∆είκτης Αξιολόγησης 2.1: Οργάνωση και συντονισµός της σχολικής 
ζωής], βάση του οποίου θα πορευθεί η σχολική µονάδα για τα επόµενα 
χρόνια.  
Η εκπ/κός Χαραλαµπίδου Αικατερίνη ΠΕ71 καταψήφισε το Σχέδιο 
∆ράσης βασισµένη στο αρχικό της σκεπτικό, γ ιατί αυτό αποτελεί την 
κορύφωση της όλης διαδικασίας της ΑΕΕ. 

Έτσι,  την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 µ.µ. συνήλθε ο 
Σύλλογος ∆ιδασκόντων του Σχολείου σε έκτακτη συνεδρίαση µε θέµα 
ηµερησίας διάταξης: «Προγραµµατισµός Σχεδίου ∆ράσης στα 
πλαίσια της Α.Ε.Ε»  που θα υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2014-2015 και 
αφορά τη δηµιουργία ενός σύγχρονου «Εσωτερικού Κανονισµού του 
σχολείου»(Πράξη47/3-06-2014).  Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, έντονου 
προβληµατισµού και ανταλλαγής απόψεων αποφασίστηκε η εκπόνηση 
ενδεικτικού προγραµµατισµού υλοποίησης του σχεδίου δράσης µε 
αναφορά στις παραµέτρους που θα βοηθήσουν στην αποτελεσµατική 
υλοποίηση του συγκεκριµένου σχεδίου δράσης που είναι τα 
χρονοδιαγράµµατα, η µεθοδολογία υλοποίησης και εφαρµογής, οι  
πόροι και τα µέσα, οι  οργανωτικές δοµές, ο προγραµµατισµός 
διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης του υπό εκπόνηση 



σχεδίου δράσης.  
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Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη 1.1.: 

Το 12/θ. Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας στεγάζεται σε κτίριο που θεμελιώθηκε το 1926 

και πρωτολειτούργησε το σχολικό έτος 1929-30. Το κτίριο είναι διώροφο με υπόγειο. Η 

χρήση του κτιρίου είναι αποκλειστική από το συγκεκριμένο σχολείο. Ωστόσο, υπάρχει  

η δυνατότητα αξιοποίησης των χώρων του για ενδοσχολική επιμόρφωση και 

προγράμματα τόσο για τους εκπ/κούς, όσο και για προγράμματα ενηλίκων του 

Δήμου. 

Το υπάρχων κτίριο δεν επαρκεί για τις ανάγκες του Ωρολογίου Προγράμματος και 

των τμημάτων, γιατί είναι χτισμένο το 1926-29 και με τις τότε προδιαγραφές και 



ανάγκες. Έτσι, έχουν γίνει σχετικές επεμβάσεις, ώστε να λειτουργεί ως ΕΑΕΠ. Γι’ 

αυτό το λόγο από τη νέα σχολική χρονιά μετακομίζουμε σε άλλο νεόκτιστο κτίριο. 

Συγκεκριμένα υπάρχουν 10 αίθουσες διδασκαλίας και ένα εξοπλισμένο εργαστήριο 

πληροφορικής. Οι 5 αίθουσες και το εργαστήριο πληροφορικής είναι στο ισόγειο και οι 

υπόλοιπες 5 αίθουσες στον όροφο. Οι 2 αίθουσες του ισογείου έχουν χωριστεί με 

γυψοσανίδα στη μέση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία άλλων 2 αιθουσών, ώστε οι 

χώροι του σχολείου να επαρκούν για την κατανομή των μαθητών σε τμήματα. 

Επίσης, οι 2 βορεινές αίθουσες του ισογείου που είναι στενές , μικρές και χωρούν 

μικρό αριθμό μαθητών, παλιότερα χρησιμοποιούνταν ως αποθηκευτικοί χώροι. Ενώ οι 

2 από τις 5 αίθουσες του ορόφου δημιουργήθηκαν σε κατάλληλα σημεία των 

διαδρόμων, με τη χρήση γυψοσανίδων. Ωστόσο, όλες οι αίθουσες είναι ευάερες και 

ευήλιες, εκτός από τις 2 βορεινές του ισογείου, οι οποίες είναι ιδιαίτερα υγρές. 

Λόγω του ότι δεν υπάρχει ξεχωριστή αίθουσα για το Τμήμα Ένταξης, έχει ρυθμιστεί 

το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του συγκεκριμένου 

τμήματος. 

Ξεχωριστή αίθουσα Ολοημέρου και σίτισης δεν υπάρχει. Το Ολοήμερο στεγάζεται σε 

μια από τις μεγάλες  αίθουσες του ισογείου, που εξυπηρετεί τις ανάγκες του ενός 

τμήματος της Δ΄ τάξης του πρωινού κύκλου μαθημάτων. Η αίθουσα αυτή 

χρησιμοποιείται και ως τραπεζαρία.  

Υπάρχουν 2 γραφεία, ένα για τη Δ/νση του σχολείου και ένα για τους εκπ/κούς.  

Τουαλέτες υπάρχουν μόνο στο ισόγειο. Δεν υφίστανται αίθουσες μουσικής, 

εικαστικών, εργαστήρια, αναγνωστήριο, βιβλιοθήκη. Ως Γυμναστήριο χρησιμοποιείται 

ένας χώρος μη κύριας χρήσης στο υπόγειο, που δεν διαθέτει επάρκεια φυσικού 

φωτισμού και εξαερισμού, ενώ το μέγεθός του είναι εξαιρετικά μικρό. Το κτίριο 

επίσης, δε διαθέτει υποδομή για άτομα με ειδικές κινητικές ανάγκες, καθώς δεν 

υπάρχει ειδική ράμπα και ανελκυστήρας.  

Δεν υπάρχει εσωτερική αίθουσα εκδηλώσεων. Οι εκδηλώσεις γίνονται στον αύλειο 

χώρο του σχολείου, ο οποίος έχει διαμορφωθεί κατάλληλα και στο Πνευματικό 

Κέντρο του Αγίου Αγαπίου που ανήκει στην ενορία Παναγίας Γαλάτιστας. 

Το κτίριο αν και είναι παλιό, είναι καλοδιατηρημένο και έχουν αλλαχθεί τα 

κουφώματα των παραθύρων και των θυρών, τα ξύλινα δάπεδα και τα ξύλινα 

ταβάνια. Διαθέτει πυρασφάλεια και σύστημα συναγερμού στο εργαστήρι 

πληροφορικής. Έχουν γίνει και γίνονται κατά καιρούς παρεμβάσεις και επιδιορθώσεις 

καλωδίων, χωρισμός αιθουσών σε δυο, βάψιμο κ.λ.π  Όπου κρίνεται απαραίτητο  

γίνεται παρέμβαση και με τη συνδρομή του Συλλόγου γονέων  και του Δήμου 

(βάψιμο, κλάδεμα δέντρων, κούρεμα γκαζόν , καθαριότητα χώρου …). Το σχολείο 

διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό  (κατάλληλες υποδομές πληροφορικής και δίκτυα 

επικοινωνίας ) για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική 

διαδικασία . 

Ο αύλειος χώρος είναι εξαιρετικά μεγάλος, καθώς η έκταση του οικοπέδου είναι 10 

στρέμματα. Το τμήμα της αυλής που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του σχολείου και 

στο οποίο παίζουν στα διαλείμματα τα παιδιά, είναι ασφαλτοστρωμένο και στη μια 

άκρη του υπάρχει γήπεδο του μπάσκετ ενώ στην άλλη κερκίδες. Το τμήμα που 



βρίσκεται στο πίσω μέρος του σχολείου, είναι πευκόφυτο με φυσικές εδαφικές 

ανωμαλίες και στη μια άκρη του υπάρχει αμφιθέατρο, ενώ στην άλλη κλειστό 

γηπεδάκι ποδοσφαίρου. Το τμήμα αυτό του αύλειου χώρου γενικά, από το σύνολο των 

εκπ/κών του σχολείου, κρίνεται επισφαλές για τη σωματική ακεραιότητα των 

μαθητών.  

Το σχολείο είναι κτισμένο εντός του οικισμού στη Δυτική άκρη της Γαλάτιστας. 

Υπάρχουν γύρω του σχολείου , σπίτια και δυο δρόμοι στους οποίους οδηγούν οι δυο 

έξοδοι του αύλειου χώρου .Οι δρόμοι δεν είναι πολυσύχναστοι , δεν υπάρχει θόρυβος 

και ιδιαίτερη κυκλοφορία .Οι μαθητές ιδιαίτερα των μικρότερων τάξεων προσέρχονται 

και αποχωρούν με τη συνοδεία ενήλικα και την επίβλεψη των εκπαιδευτικών .  

ΑΡΝΗΤΙΚΟ : Υπήρχε σχολικός τροχονόμος . Δεν υπάρχει τώρα.  

ΠΡΟΤΑΣΗ:  Θεωρείται απαραίτητη η παρουσία σχολικού τροχονόμου, καθώς πολλοί 

γονείς προσέρχονται με τα αυτοκίνητά τους και δημιουργούνται προβλήματα 

ασφάλειας. 

 
α/
α 

ΧΩΡΟΣ Αξιολόγηση 

4βάθμιας κλίμακας 

Θετικά Αρνητικά-

Ελλείψεις 
1 Αίθουσες 

διδασκαλίας 

2 Οι 6 είναι 

φωτεινές με 

επαρκή χώρο 

Οι 4 είναι μικρές, 

στενές, ανήλιες, 

με υγρασία 
2 Εργαστήριο 

πληροφορικής 

3 Επαρκής χώρος, 

διαθέτει 

συναγερμό 

Χρειάζεται 

αναβάθμιση του 

εξοπλισμού του 
3 Γραφείο Δ/ντή 3 Επαρκής χώρος  
4 Γραφείο Εκπ/κών 3 Επαρκής χώρος  
5 Γυμναστήριο 2  Μικρό, χωρίς 

φυσικό φωτισμό 

και εξαερισμό 
6 Τουαλέτες 3 Επαρκής χώρος  
7  Αύλειος χώρος 4 Επαρκής χώρος 

με πράσινο και 

αθλητικούς 

χώρους 

Μπορεί να 

βελτιωθεί αρκετά 

με 

μικροπαρεμβάσεις 

 

Το σχολείο διαθέτει όργανα και υλικά φυσικής-χημείας-γεωμετρίας, χωρίς, όμως, να 

καλύπτονται πλήρως οι μαθησιακές ανάγκες. Υπάρχουν κάποια μουσικά όργανα και 

2 αρμόνια, από τα οποία το 1 είναι χαλασμένο. Οι χάρτες εξυπηρετούν τη μαθησιακή 

διαδικασία. Η τηλεόραση είναι σπασμένη, ενώ βίντεο και DVD υπάρχουν στο 

εργαστήρι πληροφορικής, χωρίς δυνατότητα μετακίνησης και γι’ αυτό σπάνια 

χρησιμοποιούνται. 

 Τα υπάρχοντα φωτοτυπικά μηχανήματα δεν υποστηρίζουν πλήρως τη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

Το σχολείο διαθέτει, εκτός από τους σταθερούς υπολογιστές του εργαστηρίου 

πληροφορικής και 12 φορητούς υπολογιστές, εκ των οποίων οι 10 βρίσκονται σε ειδικό 

φορητό ερμάριο. Επίσης διαθέτει, 4 PROGECTOR, 3 διαδραστικούς πίνακες, 



κατάλληλες υποδομές πληροφορικής και δίκτυα επικοινωνίας με ενσύρματη και 

ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο για κάθε αίθουσα, ώστε να επιτυγχάνεται η 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.  
 

 ΑΡΝΗΤΙΚΟ : Δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός από PROGECTOR, επίσης δεν 

είναι σταθεροί στις αίθουσες και  η τοποθέτησή τους  καθίσταται χρονοβόρα.      

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη 1.2.: 

Το διδακτικό δυναμικό της σχολικής μονάδας την παρούσα χρονική περίοδο 

ανέρχεται σε 25 εκπαιδευτικούς εκ των οποίων 13 εκπαιδευτικοί ειδικότητας (ΠΕ70), 1 

εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής (ΠΕ71), 1  πληροφορικής (ΠΕ19), 2 αγγλικής φιλολογίας 

(ΠΕ06), 1 γερμανικής φιλολογίας (ΠΕ07), 1 γαλλικής φιλολογίας (ΠΕ05), 1 μουσικός 

(ΠΕ16),  2 εκπαιδευτικοί φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11), 1 καλλιτεχνικών μαθημάτων 

(ΠΕ08), 1 θεατρικής αγωγής (ΠΕ 32) και ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας (ΠΕ70) επί 

θητεία. Από τους παραπάνω μόνιμοι είναι οι 22, εκ των οποίων 7 με απόσπαση και 

ένα επί θητεία. Οργανικά τοποθετημένοι στο σχολείο είναι 1 εκπαιδευτικός  Φυσικής 

Αγωγής αποσπασμένος σε άλλο ΠΥΣΠΕ και μια εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ70 η 

οποία απουσιάζει με άδεια ανατροφής. 

Επιπλέον  απασχολούνται 3 καθαρίστριες και 1 επιστάτρια ΕΣΠΑ [έργο «Προώθηση 

της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»], οι οποίες και  

καλύπτουν τις ανάγκες της σχολικής μονάδας. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό  των εκπαιδευτικών έχει αρκετά χρόνια  διδακτική εμπειρία 

με αποτέλεσμα η διδασκαλία τους να  έχει και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η 

εμπειρία, η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών κρίνεται 

επαρκής και μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο πρόγραμμα σπουδών του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Οι ανάγκες των μαθητών για ενισχυτική διδασκαλία καλύπτονται επαρκώς από το 

εκπαιδευτικό προσωπικό. Δεν καλύπτονται όμως  οι ανάγκες του σχολείου σε 

εκπαιδευτικούς για την στελέχωση των τάξεων υποδοχής και τμημάτων ένταξης  

όπως επίσης δεν καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες σε ειδικό επιστημονικό προσωπικό  

(για ζητήματα καθοδήγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης των μαθητών/τριών)  

από  εξειδικευμένα κέντρα και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ. 

Επίσης υπάρχουν πολλά προβλήματα στην έγκαιρη στελέχωση της σχολικής 

μονάδας. 

Στην αρχή κάθε νέας σχολικής χρονιάς παρουσιάζονται αρκετές ελλείψεις διδακτικού  

προσωπικού, ειδικά των ειδικοτήτων,  που κυρίως οφείλονται στην καθυστέρηση των 

διαδικασιών των αποσπάσεων, στην  κινητικότητα των εκπαιδευτικών  λόγω των  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μετατάξεων και στην μη έγκυρη πρόσληψη και  τοποθέτηση των αναπληρωτών .Η  

οριστική κάλυψη  αυτών των κενών γίνεται αρκετούς μήνες μετά την έναρξη των 

μαθημάτων με αποτέλεσμα να προκαλείται μεγάλη αναστάτωση τόσο στους 

εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές. Με όλα τα παραπάνω ο  προγραμματισμός  

του εκπαιδευτικού έργου ανατρέπεται  και η εκπαιδευτική διαδικασία καθυστερεί. 

Εξαιτίας των ιδιαίτερων αναγκών  μερικών εκ των μαθητών του μαθητικού δυναμικού  

του σχολείου μας, απαιτούνται εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης . Παρόλο που 

έχουν ζητηθεί εγκαίρως από την Δ/νση του σχολείου μας δεν κατέστη δυνατόν να 

καλυφθούν κατά το τρέχον σχολικό έτος τα κενά με αποτέλεσμα σε μια εκ των δύο 

περιπτώσεων η μητέρα να εκτελεί, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου 

διδασκόντων, χρέη παράλληλης στήριξης. Η έλλειψη όμως εξειδικευμένου 

εκπαιδευτικού προσωπικού στερεί από αυτά τα παιδιά  την μαθησιακή τους εξέλιξη 

και την ομαλή κοινωνικοποίησή τους. 

 Σε γενικές γραμμές η σχολική μονάδα λειτουργεί ικανοποιητικά, υπάρχουν όμως 

τομείς που  σαφώς  χρειάζονται βελτίωση. 



2ος Άξονας:  Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

ΤΟΜΕΑΣ  2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 
ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣ

Η 
κριτηρίων 

Ποσοτική 
παρουσίαση 
της εικόνας 

του σχολείου 
ως προς τον 
κάθε δείκτη 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ 

ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ 

 
 
 

ΤΟΜΕΙΣ 

 

 

 

 
 

∆ΕΙΚΤΕΣ 

 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
(Ενδεικτικά) 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

∆ιατύπωση των βασικών 

επιδιώξεων του σχολείου 

(όραµα, αξίες και στόχοι του 

σχολείου)  

   
 
 

 
 

X 

  

∆ιαµόρφωση συµµετοχικού, 

συλλογικού και συνεργατικού 

πλαισίου εργασίας όλων των 

παραγόντων της σχολικής 

µονάδας  

    
 
 

Χ 

  

 

 

 

 
2.1 

Οργάνωση 

και 

συντονισµός 

της σχολικής 

ζωής 

∆ιαµόρφωση και εφαρµογή 

ενός λειτουργικού σχολικού 

προγράµµατος 

   
 

 
X 

 

 

 

 

 

 

            4 

  

Ορθολογική διαχείριση 

οικονοµικών πόρων  

    
Χ 

  

Αξιοποίηση των διαθέσιµων 

χώρων και του εξοπλισµού 

    
Χ 

  

Προσβασιµότητα και ασφάλεια 

των µαθητών σε όλους τους 

χώρους του σχολείου 

    
Χ 

  

 

 

 

 
2.2 

∆ιαχείριση 

και 

αξιοποίηση 

µέσων και 

πόρων 
Ένταξη και αξιοποίηση των 

ΤΠΕ στη λειτουργία του 

σχολείου 
 

   
 

 
X 
 

 

 

 

 

 

 

 

            4 

  

Αξιοποίηση της εµπειρίας και 

των ικανοτήτων των 

εκπαιδευτικών  

   
 

Χ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

Ηγεσία και 

∆ιοίκηση του 

Σχολείου 

 
2.3 

Αξιοποίηση, 

υποστήριξη 

και ανάπτυξη 

του 

ανθρώπινου 

Υποστήριξη της συνεχούς 

επιστηµονικής και 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             4 

  



 

παιδαγωγικής εξέλιξης των 

εκπαιδευτικών 

Χ 
 

 δυναµικού 

Υποστήριξη του έργου των 

εκπαιδευτικών και των 

συνεργασιών µεταξύ τους 

    
Χ 

3 

  

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη 2.1.: 

Μετά την ανάλυση του ερωτηματολογίου που υποβλήθηκε στο διδακτικό 

προσωπικό του σχολείου μας, διαπιστώθηκε πως η εικόνα που παρουσιάζει η 

σχολική μονάδα ως προς την οργάνωση και το συντονισμό της σχολικής ζωής   

είναι καλή με τα θετικά στοιχεία να υπερισχύουν και χωρίς προβλήματα. 

Συγκεκριμένα από πλευράς της Διεύθυνσης του σχολείου υποστηρίζεται και 

ενθαρρύνεται το συνεργατικό, συμμετοχικό, συλλογικό πλαίσιο εργασίας 

όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας. Διασφαλίζεται η τήρηση των 

αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, το θετικό κλίμα και η λειτουργία του 

σχολείου ως χώρου μάθησης και παροχής ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για 

όλους τους μαθητές. Ακόμα διαπιστώνεται και υποστηρίζεται η καλή 

ανάπτυξη του σχολικού προγράμματος η εξασφάλιση της έγκαιρης και 

έγκυρης ενημέρωσης του προσωπικού σχετικά με τα θέματα που το αφορούν. 

Ο  Σύλλογος Διδασκόντων διαπιστώθηκε πως θέτει συγκεκριμένους στόχους και 

προτεραιότητες και προγραμματίζει τις δράσεις για την υλοποίησή τους. Οι 

προγραμματισμένες δραστηριότητες του σχολείου πραγματοποιούνται με τρόπο 

ικανοποιητικό. Συνεργάζεται με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων για τη 

διαμόρφωση και την αποτελεσματική εφαρμογή του σχολικού προγράμματος 

αλλά και της επίλυσης θεμάτων που αφορούν τους μαθητές και την λειτουργία 

της σχολικής μονάδας,  ακολουθώντας και εφαρμόζοντας ένα προσυμφωνημένο 

γενικό πλαίσιο αρχών για την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων που 

σαφώς οδηγεί στην ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου εσωτερικού 

κανονισμού λειτουργίας του σχολείου. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη 2.2.: 

Αξιολογώντας συνολικά τα αποτελέσματα των ερωτημάτων συμπεραίνουμε 

πως η εικόνα του σχολείου είναι πολύ καλή. Αυτό σημαίνει πως γίνεται με ορθό 

τρόπο η διαχείριση των οικονομικών πόρων, η αξιοποίηση των διαθέσιμων 

χώρων και του εξοπλισμού, η προσβασιμότητα και ασφάλεια των μαθητών σε 

όλους τους χώρους του σχολείου και τέλος η ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στο 

χώρο του σχολείου. 

 

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη 2.3.: 

Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με τις ικανότητές του και η 

συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών μεταξύ τους για την αντιμετώπιση 

οποιουδήποτε προβλήματος κρίνονται ως πολύ θετικές. Ως σημείο προς 

βελτίωση σημειώνουμε ότι για  την επιμόρφωση και την βελτίωση της 

επιστημονικής και παιδαγωγικής τους κατάρτισης, είναι κοινή άποψη όλων  πως 

αυτή πραγματοποιείται σχεδόν πάντα σε χώρο διαφορετικό του σχολείου μας με 

αποτέλεσμα να απαιτείται συχνά η μετακίνηση του προσωπικού και να 

επιβαρύνονται οι συνάδελφοι με το αντίστοιχο κόστος μετακίνησης. 



ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ 

 

 
ΠΟΣΟΤΙΚΗ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
κριτηρίων 

Ποσοτική 
παρουσίαση της 

εικόνας του 
σχολείου ως 

προς τον κάθε 
δείκτη 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ 

ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ 

   
 
 

ΤΟΜΕΙΣ 

 
 

∆ΕΙΚΤΕΣ 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
(Ενδεικτικά) 

 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Σχεδιασµός /δόµηση της 

διδασκαλίας και 

αξιοποίηση του 

διδακτικού χρόνου 

   
 
 

 
 

X 

Καταλληλότητα και 

ποικιλία διδακτικών 

προσεγγίσεων  

   
   
 

 
  Χ 

Χρήση διαθέσιµου 

εξοπλισµού και µέσων 

από εκπαιδευτικούς και 

µαθητές 

    

 

 X 

3.1 

Ανάπτυξη και 

εφαρμογή 

διδακτικών 

πρακτικών 

∆ιάδραση 

εκπαιδευτικού-µαθητή 

και ενεργός συµµετοχή 

του µαθητή στη 

διαδικασία της µάθησης 

   

 

  

 

 

  Χ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Ενίσχυση της 

παιδαγωγικής σχέσης 

δασκάλου-µαθητή 

 

    
 

X 

Χρήση ποικίλων 

µεθόδων αξιολόγησης  

 

   
 
 

 

 

 X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

Διδασκαλία 

και 

Μάθηση 

 

3.2 

Ανάπτυξη και 

εφαρµογή 

παιδαγωγικ

ών 

πρακτικών 

και 

πρακτικών 

αξιολόγησης 

των 

µαθητών 

Συστηµατική 

παρακολούθηση της 

προόδου και 

ανατροφοδότηση των 

µαθητών για την 

ποιότητα της εργασίας 

τους 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



 

Αξιοποίηση δεδοµένων 

αξιολόγησης για 

ανατροφοδότηση της 

διδασκαλίας 

   

 

  

 

 

Χ 

 

  

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη 3.1.: 

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας σχεδιάζουν τη διδασκαλία τόσο σε ετήσια βάση 

όσο και σε επίπεδο ενότητας. Προβαίνουν σε συνολική θεώρηση της ύλης και 

προγραμματίζουν τη διδασκαλία των επιμέρους ενοτήτων σε σχέση με τους στόχους 

του μαθήματος, το χρονικό πλαίσιο και το συγκεκριμένο μαθηματικό δυναμικό της 

τάξης του. Οργανώνουν το συνολικό διδακτικό χρόνο ( σε ετήσια βάση ) και 

αξιοποιούν αποτελεσματικά τη διδακτική ώρα για την υλοποίηση των στόχων και του 

περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών. 

Χρησιμοποιείται ποικιλία διδακτικών μεθόδων (ομαδοσυνεργατική, διερευνητική 

διαισθητική, εμπειρική διδασκαλία, γνωστική σύγκρουση, ελεύθερο κατευθυνόμενο 

μεικτό διάλογο ) ανάλογα με το αντικείμενο διδασκαλίας, τις γνώσεις, το επίπεδο 

κατανόησης και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Εφαρμόζονται ποικίλα 

οργανωτικά σχήματα στην τάξη (διδασκαλία στο σύνολο της τάξης ως ομάδας, 

εξατομικευμένη διδασκαλία, διδασκαλία με ομάδες εργασίας ) ανάλογα με τους 

στόχους του μαθήματος και τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Ο έλεγχος, η παρουσίαση 

και η συζήτηση των εργασιών αξιοποιούνται συστηματικά για την ανατροφοδότηση 

της εκπαιδευτικής πράξης αλλά και για την εκτίμηση της επίδοσης των μαθητών.   

  Η έρευνα παρέμεινε μόνο στην απλή εξαγωγή ποσοστών πάνω στην ποσοτική 

κατανομή των επιμέρους διερευνούμενων κριτηρίων – μεταβλητών. Επιπλέον 

επιφυλαχθήκαμε ως ομάδα και δεν προβήκαμε σε παρατήρηση διδασκαλιών και 

διδακτικών επισκέψεων σε τάξεις συναδέλφων, λόγω του πρωτόγνωρου της 

προτεινόμενης μεθόδου αλλά και λόγω έλλειψης ενημέρωσης στο θέμα αυτό 

αναλυτικότερα. 

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη 3.2.: 

Η εκπαιδευτική διδασκαλία σχεδιάζεται και βασίζεται τόσο σε παιδαγωγικές αρχές 

όσο και σε πρακτικές ποιοτικής αξιολόγησης των μαθητών. Εξετάζεται και 

προγραμματίζεται η μαθησιακή διαδικασία σε ετήσια βάση αλλά και σε επιμέρους 

ενότητες. Οι παιδαγωγικοί στόχοι που θέτονται απευθύνονται κατ’ αρχήν στις 

μαθησιακές ανάγκες των μαθητών ανάλογα με το επίπεδο κατανόησης και τα 

βιωματικά ενδιαφέροντα των μαθητών. Οι μέθοδοι και οι στρατηγικές που 

επιλέγονται (ομαδοσυνεργατική, διερευνητική, διαισθητική κλπ) αξιοποιούνται για 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

την ενίσχυση των μαθησιακών αναγκών αλλά και την ενίσχυση της παιδαγωγικής 

σχέσης εκπαιδευτικού και μαθητή δημιουργώντας ένα κλίμα αλληλοσεβασμού 

παροτρύνοντας τον μαθητή για την συμμετοχή του στη διαδικασία της μάθησης 

ενισχύοντας παράλληλα και το γνωστικό συναισθηματικό και ψυχολογικό επίπεδό 

του. Η εφαρμογή διαφορών παιδαγωγικών σχημάτων της τάξης (ομάδες εργασίας και 

η εξατομικευμένη διδασκαλία) αποτελούν βασικούς παράγοντες για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων ως προς την αξιολόγηση των παιδαγωγικών στόχων. Η αξιολόγηση 

των μαθητών σχεδιάζεται και ελέγχεται με παιδαγωγικές και επιστημονικές 

πρακτικές (δραστηριότητες, τεστ, ατομικοί φάκελοι, σχέδια και σενάρια διδασκαλίας, 

καινοτόμες διδακτικές εφαρμογές, επισκέψεις και χρήση των ΤΠΕ και άλλων 

εκπαιδευτικών υλικών). Η αυτοαξιολόγηση του μαθητή πρέπει να είναι ποιοτική 

έχοντας ως στόχο την αυτοβελτίωση του, την ανατροφοδότηση και τον αναστοχασμό 

του. Η αλληλοπαρατήρηση της διδασκαλίας μεταξύ των εκπαιδευτικών. (συζήτηση, 

ανταλλαγή απόψεων) θεωρείται από τις βασικότερες πρακτικές που μπορούν να 

συνεισφέρουν στο παιδαγωγικό έργο αρκεί να διέπεται από γόνιμη, εποικοδομητική 

και καλοπροαίρετη κριτική. Στην βελτίωση των παιδαγωγικών στόχων και την 

αξιολόγηση του μαθησιακού έργου σημαντική είναι και η συμμετοχή και η 

ενημέρωση των γονέων με δελτία, πίνακες, ατομικές και τηλεφωνικές επαφές για την 

πορεία εξέλιξης των μαθητών. Όλες οι πρακτικές για την ανάπτυξη των 

παιδαγωγικών στόχων και την αξιολόγηση των μαθητών πρέπει ν έχουν όσο το 

δυνατό μεγαλύτερη οργάνωση, προγραμματισμό, επιστημονικότητα και συμμετοχή 

του μαθητή αν θέλουμε να έχουμε ενθαρρυντικά και θετικά αποτελέσματα. 

 



ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 
 
 

 

 
ΠΟΣΟΤΙΚΗ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
κριτηρίων 

Ποσοτική 
παρουσίαση της 

εικόνας του 
σχολείου ως 

προς τον κάθε 
δείκτη 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ 

ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ 

   
 
 

ΤΟΜΕΙΣ 

 
 

∆ΕΙΚΤΕΣ 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
(Ενδεικτικά) 

 
(τα επιλέγει η 

ολοµέλεια) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Αποτελεσµατική 

διαχείριση της 

συµπεριφοράς των 

µαθητών  

 

   
 
 

Χ 

 

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών 

για δηµιουργική 

συνεργασία εκπαιδευτικών 

– µαθητών  

   
 
 

 
 

Χ 

Συµµετοχή των µαθητών 

στη διαµόρφωση των 

ρυθµιστικών πρακτικών 

που διέπουν τη σχολική 

ζωή 

  

 

 Χ 

 
 
 

 

 

4.1  

Σχέσεις µεταξύ 

εκπαιδευτικών-

µαθητών και 

µεταξύ των 

µαθητών 

Παροχή ευκαιριών για 

δηµιουργική συνεργασία 

και συλλογική δράση των 

µαθητών 

    
 Χ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

∆ιαµόρφωση µηχανισµών 

τακτικής και αµφίδροµης 

επικοινωνίας µε τους 

γονείς  

    
 

Χ 

Ποιότητα ενηµέρωσης των 

γονέων σχετικά µε την 

πρόοδο των παιδιών τους 

 

    
 

Χ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Κλίµα και 
Σχέσεις του 
Σχολείου 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2  

Σχέσεις του 

σχολείου µε 

γονείς και 

συνεργασίες µε 

εκπαιδευτικούς 

- κοινωνικούς 

φορείς 
Οικοδόµηση σχέσεων 

συνεργασίας µε άλλα 

σχολεία, εκπαιδευτικούς 

και κοινωνικούς φορείς 

    
 

Χ 

 

 

 

 

 

 

4 
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Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη 4.1.: 

Οι σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών είναι καλές και διέπονται από 

αλληλοσεβασμό και αξιοκρατία.  Οι μαθητές στο μεγαλύτερο ποσοστό επιδεικνύουν 

συμπεριφορά σύμφωνη με τους σχολικούς κανόνες. 

 Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να διαχειριστούν τα όποια προβλήματα συμπεριφοράς 

των μαθητών στο σχολείο με συνέπεια, διακριτικότητα και ευαισθησία. Υπάρχουν 

κάποιες συγκρούσεις και παραβατικές συμπεριφορές που η διαχείρισή τους γίνεται με 

γνώμονα την ομαλή λειτουργία του σχολείου και ανάλογα με τη σοβαρότητα του 

προβλήματος αναζητούν τη συνδρομή της διεύθυνσης.   

Η συμμετοχή των μαθητών  στη διαμόρφωση ρυθμιστικών πρακτικών που διέπουν τη 

σχολική ζωή είναι μικρή και δεν τηρούν τους κανόνες τις περισσότερες φορές.   

Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν ευκαιρίες και παίρνουν πρωτοβουλίες που 

ευνοούν τη δημιουργική συνεργασία με τους μαθητές  αλλά και των μαθητών μεταξύ 

τους. Οργανώνουν ομαδικές εργασίες, διδακτικές επισκέψεις, εορταστικές εκδηλώσεις, 

θεατρικές παραστάσεις, χορωδίες, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, που εξομαλύνουν τις 

διαπροσωπικές σχέσεις και οδηγούν στο να  γίνει διευθέτηση τυχόν προβλημάτων της 

μαθητικής κοινότητας.    

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη 4.2.: 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, κάθε εκπαιδευτικός επικοινωνεί με τους γονείς του 

τμήματός του , τους ενημερώνει για τον ετήσιο προγραμματισμό δραστηριοτήτων του 

και για τις στρατηγικές υλοποίησής του.  Ορίζει μία μέρα και ώρα  την εβδομάδα, που 

έχει κάποιο κενό,  να δέχεται τους γονείς στο χώρο του Σχολείου αλλά και 

οποιαδήποτε άλλη στιγμή, όταν υπάρχει λόγος. 

Στο τέλος κάθε τριμήνου γίνονται παιδαγωγικές συναντήσεις και οι γονείς 

ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους και εκφράζουν τις απόψεις τους. 

Η επικοινωνία  εκπαιδευτικών – γονέων και οι σχέσεις των γονέων με το Σχολείο 

είναι ικανοποιητικές.  Το σχολείο διασφαλίζει τη δημιουργία κλίματος συνεργασίας 

και  αλληλοκατανόησης με τους γονείς, ενημερώνει συστηματικά και υπεύθυνα για 

την πρόοδο αλλά και για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς των 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

παιδιών.   

Κάποιοι γονείς, ιδιαίτερα των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι αρωγοί 

στο έργο των εκπαιδευτικών και δεν κατανοούν τα προβλήματα των παιδιών τους.  

Έτσι υπήρχε άρνηση διερεύνησης και αξιολόγησης μαθητών από το ΚΕΔΔΥ 

Χαλκιδικής, φοβούμενοι το στιγματισμό των παιδιών τους και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό.  Γίνονται προσπάθειες από όλους τους εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση 

του σχολείου σε συνεργασία με το ΚΕΔΔΥ, τη σχολική σύμβουλο ειδικής αγωγής 

καθώς και από την Κοινωνική Λειτουργό και την Ψυχολόγο που στελεχώνουν την 

ΕΔΕΑΥ του σχολείου μας, να εξαλειφθούν κάθε είδους αναστολές και να 

προχωρήσουμε στην αξιολόγηση των παιδιών από το ΚΕΔΔΥ. 

Υπάρχει αρμονική  συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο, με το Διευθυντή της 

Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής και  με την υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων.  Το 

σχολείο συνεργάζεται και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία  με το Δήμο Πολυγύρου 

για ότι χρειαστεί.  Αξιοποιεί φορείς υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, ΚΕΔΔΥ, Δασαρχείο, Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, Τροχαία Πολυγύρου, Κέντρο Υγείας Γαλάτιστας). 

 



 

ΤΟΜΕΑΣ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 

 
ΠΟΣΟΤΙΚΗ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
κριτηρίων 

Ποσοτική 
παρουσίαση της 

εικόνας του 
σχολείου ως 

προς τον κάθε 
δείκτη 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ 

ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ 

   
 
 

ΤΟΜΕΙΣ 

 
 

∆ΕΙΚΤΕΣ 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Υλοποίηση εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων και 

προγραµµάτων για τον 

εµπλουτισµό του 

Προγράµµατος Σπουδών  

    
 
 

 Χ 

Ανάληψη καινοτόµων 

πρωτοβουλιών και 

υποστήριξη καινοτοµικών 

παρεµβάσεων 

    
 

 Χ 

Υλοποίηση ειδικών 

υποστηρικτικών - 

αντισταθµιστικών 

προγραµµάτων για 

ορισµένες κατηγορίες 

µαθητών  

   

 

 

 Χ 

 
 
 
 

5.1 

Εκπαιδευτικά 

προγράµµατα 

και 

καινοτοµίες, 

υποστηρικτικές 

και 

αντισταθµιστικ

ές παρεµβάσεις 

 

Υιοθέτηση µέτρων και 

παρεµβάσεων στο σχολείο 

για την αντιµετώπιση 

προβληµάτων φοίτησης 

και διαρροής 

    
 

Χ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Υποστήριξη µιας συνεχούς 

και συστηµατικής 

διαδικασίας 

προγραµµατισµού και 

βελτίωσης του 

εκπαιδευτικού έργου 

    

 

∆ιευρυµένη συµµετοχή 

των µελών της σχολικής 

κοινότητας στη 

διαµόρφωση, εφαρµογή 

και αξιολόγηση Σχεδίων 

∆ράσης 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  

Προγράμ-

ματα, 

Παρεμ-

βάσεις και 

Δράσεις 

Βελτίωσης 

 
 
 
 
 
 
 

 

5.2 

Ανάπτυξη και 

εφαρµογή 

Σχεδίων 

∆ράσης για τη 

βελτίωση του 

εκπαιδευτικού 

έργου 

Αξιοποίηση και 

βιωσιµότητα των 

αποτελεσµάτων των 

Σχεδίων ∆ράσης 
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Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη 5.1.: 

Κατά το σχολικό έτος 2013-14 εκπονήθηκαν προγράμματα:  

- Αγωγής Υγείας  για τις τάξεις Α,Β,Γ. 

- Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τις τάξεις Α,Β,Δ. 

- Πολιτιστικών θεμάτων για τις τάξεις Ε και ΣΤ. 

Αναλυτικότερα έγιναν τα προγράμματα: 

- «Το φαγητό σου είναι το φάρμακό σου» από το Α1. 

- «Στοματική υγιεινή» από το Α2. 

- «Φροντίζω το σώμα μου-Κυκλοφορώ με ασφάλεια» από τοΑ2 

- «Μαθαίνω να λέω όχι» από τις Α και Β τάξεις. 

- «Τέσσερις εποχές» από την Α τάξη. 

- «Τη ζωή μου αγαπώ, έξυπνα και προσεκτικά κυκλοφορώ» από τη Γ τάξη. 

- «Το δάσος εκπέμπει S.O.S» από τη Β τάξη. 

- «Νερό πηγή ζωής» και «Θησαυρός στα σκουπίδια» από τη  Δ τάξη. 

- «Θεσσαλονίκη, μια δεσποινίς ετών 2328» από τη ΣΤ τάξη. 

- «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη-Περπατώ στα ιστορικά μονοπάτια της» από την Ε τάξη. 

- « Ελιά – δέντρο ευλογημένο» από τη Γ τάξη.  

- « Η Γη και τα αδέρφια της» από τη ΣΤ τάξη.   

- « Κάλαντα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς-Έθιμα από όλη την Ελλάδα» από το 

Ε2. 

- « Διατροφή» από το Ε1. 

 

Το σχολείο μας επίσης συμμετείχε στο σχεδιασμό ιστοσελίδων Π.Ε Ν.  Χαλκιδικής, 

καθώς και στο διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρίας. 

 

Όπως προκύπτει από το βιβλίο πράξεων, το σχολείο προγραμμάτισε για κάθε τρίμηνο 

πλήθος διδακτικών επισκέψεων σε χώρους επιστημονικού, πολιτιστικού αλλά και 

τοπικού ενδιαφέροντος (θέατρα, μουσεία, μνημεία κ.λ.π) οι οποίοι αναφέρονται 

λεπτομερώς στο βιβλίο πράξεων του σχολείου. 

Οι επισκέψεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, πλην 

ελαχίστων εξαιρέσεων εξ΄ αιτίας κάποιων απρόβλεπτων συνθηκών που 

παρουσιάστηκαν. 

 

Σε ότι αφορά σε υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις στο σχολείο μας 

ικανοποιείται σε μεγάλο βαθμό η ανάγκη πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε μαθητές 

που τη χρειάζονται, με την εφαρμογή ενισχυτικής διδασκαλίας από κάποιους 

εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα πάντως με αυτούς η ενισχυτική διδασκαλία θα ήταν 

αποτελεσματικότερη αν: 

1.Υπήρχε κατάλληλα διαμορφωμένος ιδιαίτερος χώρος με αντίστοιχο υποστηρικτικό 

υλικό. 

2. Υπήρχε η δυνατότητα περισσότερων διδακτικών ωρών (ίσως και σε καθημερινή 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

βάση). 

3. Γινόταν τακτικότερα πρόσθετη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στις ανάγκες 

των μαθητών που χρήζουν πρόσθετης βοήθειας. 

4.Υπήρχε «αναλυτικό πρόγραμμα» ενισχυτικής διδασκαλίας για καλύτερη 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. 

 

Στο σχολείο προβλέπονται και λειτουργούν σε καθημερινή βάση διαδικασίες 

παρακολούθησης της φοίτησης των μαθητών ενώ σε περίπτωση μακροχρόνιας 

απουσίας κάποιου , γίνεται  διερεύνηση των αιτιών αυτής με άμεση επικοινωνία  

με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή. 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη 5.2.: 

 

Το παρατηρητήριο της ΑΕΕ  ενημερώνει πως ο δείκτης αυτός δεν έχει αντικείμενο και 

δεν αποτιμάται. 
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ος

 Άξονας: Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣ

Η 
κριτηρίων 

Ποσοτική 
παρουσίασ

η της 
εικόνας του 

σχολείου 
ως προς 
τον κάθε 
δείκτη 

 
ΓΕΝΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ 

 
 
 

ΤΟΜΕΙΣ 

 
 

∆ΕΙΚΤΕΣ 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Υψηλά επίπεδα φοίτησης 

των µαθητών σε όλες τις 

τάξεις του σχολείου 

    
 Χ 

  

  

6.1 Φοίτηση και 

διαρροή των 

µαθητών 
Περιορισµένη διαρροή 

µαθητών 

    
 
 Χ 

 

 

 

          4 

  

Εκπαιδευτικά επιτεύγµατα 

των µαθητών που 

ανταποκρίνονται στους 

στόχους του Προγράµµατος 

Σπουδών 

   
 
Χ 

   

Πρόοδος όλων των µαθητών 

σε σχέση µε προηγούµενα 

επιτεύγµατά τους  

   
 

 

 Χ 
  

  

6.2 Επιτεύγµατα 

και πρόοδος των 

µαθητών 

Μείωση της διαφοράς στις 

επιδόσεις των µαθητών κατά 

τη διάρκεια της χρονιάς 

    
   

Χ  
 

 

 

 

 

 

        3 

  

Ανάπτυξη του δυναµικού 

κάθε µαθητή, ανεξαρτήτως 

ικανοτήτων, γένους, 

κοινωνικής, πολιτισµικής 

προέλευσης, ή άλλων 

ιδιαιτεροτήτων. 

   

 

 

 

 

Χ 

  

Ανάπτυξη των ατοµικών και 

κοινωνικών ικανοτήτων των 

µαθητών. 

    
 

 
Χ 

  

 

 

6.  

Εκπαιδευτικά 

αποτελέσµατα 

6.3 Ατοµική και 

κοινωνική 

ανάπτυξη των 

µαθητών 

Ικανοποίηση των µαθητών 

από την εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

   
 

 
Χ 

 

 

 

 

 

 

        4 
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ΤΟΜΕΑΣ 6: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη 6.1.: 

Στη σχολική μονάδα προβλέπονται και ακολουθούνται με επιτυχία από το σύνολο 

των εκπαιδευτικών, διαδικασίες παρακολούθησης της φοίτησης των μαθητών. Ένα  

ελάχιστο ποσοστό διαρροής (2/287) αναφέρθηκε από τις πρώτες μέρες του σχολικού 

έτους και η σχολική μονάδα προέβη άμεσα στις ενδεδειγμένες διαδικασίες 

αναζήτησης μαθητών. 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη 6.2.: 

Οι επιδόσεις των μαθητών σε σχέση με τους στόχους που τίθενται από το Πρόγραμμα 

Σπουδών παρουσιάζουν βελτίωση στο μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού των 

μαθητών. Η βελτίωση αυτή είναι ορατή όχι μόνο ποσοτικά – στην βελτίωση της 

βαθμολογίας ανά τρίμηνο – αλλά και στην περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών σε 

σχέση με προηγούμενα επιτεύγματά τους. 

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη 6.3.: 

Οι πρακτικές που αναπτύσσει η σχολική μονάδα για την ολόπλευρη, αρμονική και 

πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών ανεξάρτητα από φύλο, 

θρήσκευμα, κοινωνική προέλευση ή άλλες ιδιαιτερότητες  κρίνονται ως 

ικανοποιητικές. Όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές αντιμετωπίζονται με ευαισθησία και 

υπευθυνότητα, ενώ παρέχετε κατά περίπτωση ειδική βοήθεια σε μαθητές που τη 

χρειάζονται. Ιδιαίτερες εντάσεις μεταξύ των μαθητών δεν παρατηρούνται. 

 

 



ΤΟΜΕΑΣ 7: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 7.1. Επίτευξη των στόχων του σχολείου  

Η εικόνα του σχολείου μας ως προς την οργάνωση και τον συντονισμό του 

είναι θετική  χωρίς την ύπαρξη ιδιαίτερων προβλημάτων. Εξίσου καλή 

είναι και η εικόνα της διαχείρισης και της κατανομής των σχολικών 

πόρων του σχολείου σε συνεργασία με τη σχολική επιτροπή. 

 Το σχολείο εκπλήρωσε σε μεγάλο βαθμό τους στόχους του ωρολογίου 

προγράμματος  και του προγράμματος σπουδών. Στο σχολείο μας 

πραγματοποιήθηκαν διαθεματικά project και καινοτόμες δράσεις  με τη 

συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών καθώς επίσης και προγράμματα 

στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης. Οι νέες τεχνολογίες και η αξιοποίηση 

των διαθέσιμων χώρων και του εξοπλισμού του σχολείου ήταν 

ικανοποιητική. 

Υπήρξε δημιουργική συνεργασία τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών όσο και 

ανάμεσα στους μαθητές για την υλοποίηση σχολικών εκδηλώσεων, 

εορτών και καινοτόμων δράσεων. Η συνεργασία του σχολείου με το 

σύλλογο γονέων και με άλλους φορείς της κοινότητας θεωρήθηκε 

επαρκής. Οι σχέσεις των δασκάλων με τους γονείς ήταν πολύ καλή και 

δημιουργική στα πλαίσια μιας σταθερής επικοινωνίας που υπήρχε 

καθόλου τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Στο σχολείο οι διδακτικές πρακτικές που ακολουθούνται βοηθούν στη 

γενικότερη πρόοδο των μαθητών, ενώ παράλληλα παρέχεται στήριξη σε 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. 

Σε ότι αφορά στα μορφωτικά δικαιώματα όλων των μαθητών, η σχολική 

δουλειά επηρεάζεται αρνητικά από την κοινωνική, οικονομική και 

πολιτική συγκυρία. Για να είναι αποτελεσματικές οι προσπάθειες που 

καταβάλλουμε στο εσωτερικό του σχολείου πρέπει να συνοδευτούν από 

ευρύτερες αλλαγές στην εκπαιδευτική, κοινωνική και οικονομική 

πολιτική. 

Η εικόνα του σχολείου αποτιμήθηκε ύστερα από την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων των επιμέρους δεικτών ποιότητας αλλά και από τα 

αποτελέσματα σχεδίων δράσης ή προγραμμάτων που διεξήχθησαν στη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  

 

1 2 3 4 Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  
   Χ 

 

 



Σημεία υπεροχής. 

� Καλή αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο. 

� Συνεργατικό  κλίμα μεταξύ των εκπαιδευτικών που επιτρέπει την 

υλοποίηση διαθεματικών προγραμμάτων και ευρύτερων 

συνεργασιών. 

� Διδασκαλία μαθημάτων που επιτρέπουν την ολόπλευρη ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων των μαθητών. 

� Εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ Συλλόγου Διδασκόντων και 

Συλλόγου Γονέων.    

Αδυναμίες 

� Πεπαλαιωμένη κτιριακή υποδομή. 

� Ελλείψεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, ιδιαίτερα στην αρχή της 

χρονιάς. 

� Ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή. 

� Συχνή εμφάνιση κοινωνικών συμπεριφορών των μαθητών που 

έρχονται σε αντίθεση με τους κανόνες και τις αρχές του σχολείου. 

� Έλλειψη  εκπαιδευτικής παρέμβασης από την αρχή της σχολικής 

χρονιάς για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρίες.   

 

 

 

 


