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Α. Ο ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟΤ 

ΦΟΛΕΙΟΤ 
 

 

 

 

Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της 

οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και 

πραγματοποιείται στην αρχή της σχολικής χρονιάς. 

 

Αφορά στις καθημερινές και άμεσες λειτουργίες της σχολικής μονάδας 

στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχολικού προγράμματος τόσο στο 

επίπεδο της σχολικής μονάδας όσο και στο επίπεδο τάξεων και τμημάτων. 

 

Ο ετήσιος προγραμματισμός αναφέρεται σε όλες τις βασικές πτυχές του 

εκπαιδευτικού έργου και περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που 

καθορίζουν τους στόχους του σχολείου, καθώς και τα κατάλληλα μέσα 

για την επίτευξή τους.  

 

Ο ετήσιος προγραμματισμός επηρεάζεται από τις ιδιαίτερες συνθήκες που 

επικρατούν στη σχολική μονάδα.  Κάθε σχολείο προγραμματίζει και 

υλοποιεί το εκπαιδευτικό έργο, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες, τις 

ανάγκες, τις δυνατότητες και την κουλτούρα του. 
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1.1. Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού   

 

Χρονικό διάστημα υλοποίησης (από /έως): Από την έναρξη του σχολικού 

έτους και σε μηνιαία βάση 

Χρόνος που αφιερώθηκε στη διαδικασία (αριθμός συναντήσεων/ ώρες 

κατά προσέγγιση): 20 ώρες 

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με εργασία των συμμετεχόντων σε: 

                                                                        ομάδες        ή /και    ολομέλεια   

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας υπήρξε προϊόν σύνθεσης των θέσεων 

όλων των συμμετεχόντων:                                                

                                                             πλήρως        μερικώς         καθόλου  

 

 

1.2. υμμετέχοντες στον Ετήσιο προγραμματισμό 

Για την κατάρτιση του ετήσιου προγραμματισμού η διεύθυνση του σχολείου 

και ο Σύλλογος των διδασκόντων συνεργάστηκαν με:  

 

    

Σχολικό Σύμβουλο  (Παιδαγωγικής Ευθύνης)   

Σχολικούς Συμβούλους (Ειδικοτήτων)        

Σχολική Επιτροπή  (εκπρόσωπος)  

Γονείς  (εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων)     

Μαθητές (εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας)*     

Άλλος ………………..              
 (*) Μόνον στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
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1.3. Εποπτεία και διαχείριση υποδομών και διαθέσιμων υλικών πόρων 

Αναφέρονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν σε 

θέματα όπως:  

 

 

1.3.1. Δημιουργία,  ανανέωση,   

επέκταση χώρων 

 

 

 

 

 

1.3.2. Συντήρηση, εμπλουτισμός,  

ανανέωση εξοπλισμού  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Συντήρηση /εξοπλισμός λοιπών χώρων 

 

 

1.3.4. Ιστοσελίδα του σχολείου 

 

 

  Βιβλιοθήκησ 

  Σχολικών εργαςτηρίων 

  Αίθουςασ γυμναςτικήσ 

  Αίθουςασ εκδηλώςεων – πολλαπλών 

χρήςεων   

Άλλο :   
   

 

 

  Δημιουργία 

  Συντήρηςη 

/επικαιροποίηςη 

  Ανανζωςη /επζκταςη 

Αιθουςών διδαςκαλίασ  

Σχολικών εργαςτηρίων  

- Φυςικών Επιςτημών  

- Πληροφορικήσ  

- Τεχνολογίασ  

- Καλλιτεχνικών  

- Άλλο :   
   

 

  Αίθουςασ γυμναςτικήσ 

  Βιβλιοθήκησ 

  Γραφείου Διευθυντή / Διδαςκόντων 

 

  

  Κυλικείου 

  Αυλήσ 

  Αποθήκησ υλικοφ / βιβλίων  
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1.3.5. Διάθεση χώρων για 

 λειτουργία  

ειδικών προγραμμάτων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6.  Διαχείριση των οικονομικών  του σχολείου                                                     

 

 Τήρηςη οικονομικών βιβλίων 

  Συνεργαςία με Σχολική Επιτροπή 

  Συνεργαςία με Σφλλογο Γονζων 

    

 

 

    Ερευνητικά προγράμματα –Projects 

  Πρόςθετη διδακτική ςτήριξη   

   Αντιςταθμιςτικά προγράμματα (διαπολιτιςμική 

εκπαίδευςη, ςχολική βία, κα.) 

 Ενδοςχολική επιμόρφωςη 

Επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ 

         Θεατρικό εργαςτήριο 

  Σχολή γονζων 

 Προγράμματα του ςυλλόγου γονζων 

 Προγράμματα του δήμου 

     Εργαςτήριο δημοςιογραφίασ 

      Εκδηλώςεισ των μαθητών 

 Άλλο: 
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1.4. Οργάνωση και διοίκηση του σχολείου 

Αναφέρονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν σε 

θέματα όπως : 

 

1.4.1. Χρονοδιάγραμμα (ημερολόγιο) ετήσιου διδακτικού έργου και 

λοιπών  δραστηριοτήτων του σχολείου (ημέρες και ώρες διδασκαλίας, 

σχολικές εορτές, εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.ά.)                                                                                   

1.4.2. Ανάθεση διδακτικού έργου – κατανομή διδακτικών αντικειμένων, 

αξιοποίηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων                                                          

1.4.3. Σύνταξη Ωρολογίου προγράμματος σχολείου                                                                    

1.4.4. Ανάθεση εξωδιδακτικού έργου εκπαιδευτικών / αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού :   υπεύθυνοι τάξεων 

                                                             υπεύθυνοι εργαστηρίων: Φυσικής,    

                                                                       Πληροφορικής,  Βιβλιοθήκης  ή  

 άλλου  

                                                                  διοικητικό έργο 

                                                                  εφημερίες, επιτηρήσεις 

 1.4.5. Οργάνωση και λειτουργία  Ολοήμερου σχολείου*                           

(*) Μόνον στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 1.4.6. Οργάνωση και λειτουργία  Τμήματος Ένταξης                                

1.4.7. Οργάνωση και καταγραφή αρχειακού υλικού –  τήρηση αρχείων: 

βιβλία φοίτησης  μαθητών (απουσιολόγια) 

 βιβλία πρακτικών (συλλόγου διδασκόντων, διευθυντή) 

 βιβλία παρακολούθησης διδακτέας ύλης 

 βιβλίο καταγραφής συμβάντων, όπου εμπλέκονται μαθητές 

(ποινολόγιο) 

 ημερολόγιο χρήσης εργαστηρίων (ανά εργαστήριο) 

 φάκελοι υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού 

 1.4.8. Προγραμματισμός χρήσης εργαστηρίων (ανά εργαστήριο)          
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 1.4.9. Συμπλήρωση, ενημέρωση και επικαιροποίηση των καρτελών του 

Συστήματος Καταγραφής (SURVEY)   

 1.4.10. Προγραμματισμός συνεδριάσεων : 

 του Συλλόγου Διδασκόντων 

 του Σχολικού Συμβουλίου 

          των μαθητικών κοινοτήτων*  

              Άλλο :   

  1.4.11. Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών   

   (*) Μόνον στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση   

 

1.5. Προγραμματισμός εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών επισκέψεων, κλπ. 

  

Αναφέρονται εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως: 

 

 

1.5.1. Εκκλησιασμός Μαθητών                                                                              

1.5.2. Εκπαιδευτικές επισκέψεις (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, κλπ.)     

1.5.3. Σχολικές εκδηλώσεις (θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές 

εκδηλώσεις, κα.)                                                                                                        

1.5.4. Ομιλίες, διαλέξεις, προβολές, κλπ.                                                            

1.5.5. Εκδρομές μαθητών                                                                                         

1.5.6. Σχολικές Πρωτοβουλίες-Δραστηριότητες Μαθητών (κοινωνικού, 

πολιτισμικού, περιβαλλοντικού χαρακτήρα)                                                    

1.5.7. Άλλο : 

 

1.6. Τλοποίηση  θεσμοθετημένων δράσεων, ενταγμένων στα 

προγράμματα σπουδών  

Αναφέρονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων δράσης  όπως: 

 

1.6.1. Πρόγραμμα ευέλικτης ζώνης *                                                                   

Επιμορφώςεισ-ημερίδεσ 

 



 7 

1.6.2. Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης                                                                           

1.6.3. Πρόγραμμα αγωγής υγείας                                                                         

1.6.4. Πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού**                           

1.6.5. Πρόγραμμα θεατρικής παιδείας                            

Άλλο :   

 

 (*) Μόνον στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

(**)Μόνον στη  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

1.7. χεδιασμός και προγραμματισμός δράσεων σε ενδοσχολικό 

επίπεδο  

Αναφέρονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων δράσης με 

σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο σε 

θέματα όπως :  

1.7.1. Ανάπτυξη και βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων με  

                - μαθητική κοινότητα                                                                           

                - γονείς και κηδεμόνες                                                                          

1.7.2. Διαχείριση προβλημάτων  σχολικής βίας                                           

1.7.3. Αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής διαρροής                                       

1.7.4. Συμβουλευτική γονέων, εφήβων (σχολή γονέων, ψυχολογική – 

παιδαγωγική στήριξη γονέων, εφήβων)                                                                                                                             

1.7.5. Αντιστάθμιση και υποστήριξη των μαθητών (ενισχυτική διδασκαλία, 

κλπ.)                                                                                                                        

1.7.6. Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών (βελτίωση διδακτικών και 

παιδαγωγικών πρακτικών, διαχείριση προβλημάτων, κα,)                       

1.7.7. Βελτίωση διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών (συνεργασίες 

εκπαιδευτικών, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού,  κα.)     

1.7.8. Λειτουργία Μαθητικών Ομίλων *                                                         

1.7.9 Συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς                                         
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1.7.10. Συμμετοχή σε διασχολικό πρωτάθλημα (ποδοσφαίρου, 

καλαθοσφαίρισης, σκακιού κλπ.)                                                                    

1.7.11. Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα και καινοτόμες δράσεις, όπως:  

    Μαθητιάδες                                                        

              Comenius, E-twinning, PISA κλπ.                 

1.7.12. Άλλο :   

 (*) Μόνον στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

1.8. Προγραμματισμός δράσεων για ανάπτυξη και βελτίωση της 

συνεργασίας με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς  

  Αναφέρονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων συνεργασίας με 

φορείς όπως: 

 

1.8.1.  Διεύθυνση Εκπαίδευσης   

1.8.2. Σχολικούς Συμβούλους (Παιδαγωγικής ευθύνης & Ειδικοτήτων)  

1.8.3. Σχολική Επιτροπή   

   1.8.4. Σύλλογο γονέων     

  1.8.5. Φορείς της τοπικής κοινωνίας (κοινωνικούς, πολιτισμικούς,   

           περιβαλλοντικούς, κ.ά.)      

    1.8.6. Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και  επιστημονικούς φορείς (Πρακτική   

        άσκηση φοιτητών, Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ.)  

  1.8.7.  Κέντρα και Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ  

    

   -   Γραφείο αγωγής υγείας                                            

   -   ΚΕΔΔΥ                                                                          

-    Κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης                   

-    ΕΚΦΕ                                                                             

-    Γραφείο επαγγελματικού προσανατολισμού     

-   Άλλο:   

 

Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Αδελφοποίηςη 



 9 

 

 

1.9. Διαδικασίες παρακολούθησης και Ανατροφοδότησης των 

δράσεων 

  

Συντάσσεται σύντομο κείμενο σχετικά με τις διαδικασίες που καθόρισε το 

σχολείο για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την ανατροφοδότηση 

της εφαρμογής των δράσεων (κατάρτιση χρονοδιαγραμμάτων, δημιουργία 

ομάδων εργασίας, ενημέρωση συλλόγου διδασκόντων, ημερολόγια 

καταγραφής δράσεων, κ.ά.). 

 

 

Τα σχέδια δράσης αναπτύσσονται σε συνεργασία με το Σύλλογο 

Διδασκόντων του Σχολείου. Προηγείται από τη Διεύθυνση του σχολείου ο 

προγραμματισμός και ο σχεδιασμός των δράσεων με βάση την κείμενη 

νομοθεσία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Πρότυπου Πειραματικού 

Σχολείου, τα ενδιαφέροντα των μαθητών και των διδασκόντων. Τα σχέδια 

δράσης:όμιλοι αριστείας , αναπτύσσονται σε συνεργασία με το ΕΠΕΣ 

καθώς και η έγκριση των ημερίδων-επιμορφώσεων. Στη φάση του 

σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της αξιολόγησης της υλοποίησής 

των σχεδίων δράσης, οι εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε ομάδες εργασίας. 

Γίνεται διερεύνηση των θεμάτων, ανταλλαγή πληροφοριών και 

σχεδιασμός. Μετά την εφαρμογή, γίνεται καταγραφή των 

αποτελεσμάτων, ανατροφοδοτική συζήτηση καθώς και ενημέρωση του 

Συλλόγου και της σχολικής κοινότητας κατά περίπτωση. Η επικοινωνία 

και η διάδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών οδηγεί, όταν αυτό κρίνεται 

απαραίτητο, στον επανασχεδιασμό των δράσεων. 

 

 

 

1.10. Προβλήματα και  δυσκολίες 

 

Καταγράφονται συνοπτικά προβλήματα και δυσκολίες που παρουσιάστηκαν 

κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης του ετήσιου προγραμματισμού του 

σχολείου και τρόποι επίλυσης τους καθώς και προτάσεις για την  ορθότερη 

προετοιμασία του επόμενου προγραμματισμού της Σχολικής Μονάδας. 

 

 

 

Το καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των μελών του Συλλόγου 

Διδασκόντων διευκόλυνε τις διαδικασίες προγραμματισμού, σχεδιασμού 

και υλοποίησης των δράσεων του σχολείου, συμβάλλοντας στην 
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αντιμετώπιση και επίλυση πρακτικών κυρίως δυσκολιών, που έχουν 

σχέση με το χρονικό πλαίσιο εφαρμογής και τους χώρους διεξαγωγής των 

δράσεων. Κάποιες άλλες δυσκολίες σε επίπεδο σχεδιασμού και 

υλοποίησης συνδέονται με γενικότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες και 

εξωγενείς παράγοντες. Ο έγκαιρος προγραμματισμός με προοπτική 

χρόνου, η ανάπτυξη συνεργασιών, η κατανομή ρόλων και καθηκόντων, 

βοηθούν αποφασιστικά στη βελτίωση της λειτουργίας της σχολικής 

μονάδας και στην επίτευξη των στόχων της. 
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Β.  ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ 

ΦΟΛΕΙΟΤ 
 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η Ετήσια (τελική) Έκθεση Αυτό αξιολόγησης (ΕΕΑ) συντάσσεται 

από τον Διευθυντή και τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς.  

υνοψίζει και αναδεικνύει τα σημαντικότερα στοιχεία από την 

εφαρμογή των διαδικασιών και των δράσεων της αυτοαξιολόγησης στο 

σχολείο κατά τη διάρκεια του έτους.  Αποτελεί ουσιαστικό μέρος των 

διαδικασιών της αξιολόγησης καθώς συμβάλλει στην αποτίμηση των 

δράσεων καθώς και στον προγραμματισμό του σχολείου για το επόμενο 

σχολικό έτος.    

Το σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης Αυτό αξιολόγησης που ακολουθεί 

περιλαμβάνει : 

-στοιχεία των διαδικασιών που ανέπτυξε το σχολείο κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους,  

-αποτελέσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση των επιμέρους 

δράσεων της ΑΕΕ, 

-αποτίμηση των δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο. 
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Σαυτότητα του σχολείου 

Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. 

Ονομασία Σχολικής Μονάδας: 1o Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 

Θεσσαλονίκης 

Διεύθυνση:Εθνικής Άμυνας 26 - Τ.Κ. 54621 

Τηλέφωνο 2310819943  

 email:  mail@1gym-peir.thess.thess.sch.gr 

Διευθύντρια Χαρίκλεια Τουνουσίδου 

Το 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης μεταστεγάστηκε στις 

6/9/2013 στο διδακτήριο που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αμύνης 26. 

Σήμερα, στο κτίριο συστεγάζονται τρία σχολεία, το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο 

Θεσσαλονίκης, το 2ο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και το Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης. 

 

1. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ  

1.1. Οι διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν :  

(σημειώνετε περισσότερες της μίας επιλογές) 

Στον ετήσιο προγραμματισμό του σχολείου   

Στη Γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου     

Στη Συστηματική διερεύνηση δεικτών    

Στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων και την επιλογή σχεδίων δράσης   

Στον σχεδιασμό  και στην εφαρμογή των σχεδίων δράσης  

 

1.2.Χρόνος που αφιερώθηκε στις διαδικασίες ανάπτυξης της ΑΕΕ στο 

σχολείο   

 αριθμός συναντήσεων   18 

 ώρες κατά προσέγγιση   80 

 

1.3. Οι διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν με εργασία των συμμετεχόντων σε: 

(σημειώνετε περισσότερες της μίας επιλογές) 

ομάδες  εργασίας     

Σύλλογο διδασκόντων  

Ολομέλεια του σχολείου         

 

1.4. Συμμετοχή στις διαδικασίες:  

(σημειώνετε περισσότερες της μίας επιλογές) 

               Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του χολείου 
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Εκπαιδευτικοί   

Μαθητές (εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας)*   

Γονείς  (εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων)       

Σχολικός Σύμβουλος  (Παιδαγωγικής Ευθύνης)  

Σχολικοί Σύμβουλοι (Ειδικοτήτων)   

Εκπρόσωποι  φορέων της τοπικής κοινωνίας     

 

1.5. Το αποτέλεσμα των  διαδικασιών υπήρξε προϊόν σύνθεσης των θέσεων 

όλων των συμμετεχόντων:                                                

                                 

πλήρως         

μερικώς          

καθόλου  

 

1.6. Προβλέφθηκαν  διαδικασίες ενδιάμεσης αξιολόγησης/ ανατροφοδότησης   

:   

ναι       όχι   

 

1.7. Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν :  

(σημειώνετε περισσότερες της μίας επιλογές) 

 

σχετική βιβλιογραφία              καθόλου   λίγο   αρκετά   πολύ  

το υλικό της ΑΕΕ                       καθόλου   λίγο   αρκετά   πολύ  

υλικό από καλές πρακτικές  

άλλων σχολείων                        καθόλου   λίγο   αρκετά     πολύ                                       

                             

1.8. Πηγές  άντλησης δεδομένων : 

(σημειώνετε περισσότερες της μίας επιλογές) 

 

Μαθητές   

Γονείς   

Πρακτικά συνεδριάσεων   

Μαθητολόγια   

Ημερολόγιο Διευθυντή   

Καταχωρήσεις του σχολείου σε βάσεις δεδομένων   

 
 

1.9. Μέθοδοι/ ερευνητικά εργαλεία  που χρησιμοποιήθηκαν : 

(σημειώνετε περισσότερες της μίας επιλογές) 

 

 α. έρευνα αρχείου  

 β. φόρμα καταγραφήςδεδομένων   
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 γ. ερωτηματολόγιο γονέων  

 δ. ερωτηματολόγιο μαθητών  

ε.  συνέντευξη μαθητών  

στ.  παρατήρηση  μαθητών  

ζ. παρατήρηση  διδασκαλίας  

η. άλλο ………………….. 

 

 

 2. Εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών από την εφαρμογή  της ΑΕΕ στο σχολείο 

 

Καταγράφονται οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών από την ανάπτυξη των 

διαδικασιών της ΑΕΕ και τα αποτελέσματα των δράσεων του σχολείου.   

 

2.1. Σημειώστε τον βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τη 

συνεργασία / επικοινωνία που αναπτύχθηκε : 

 

2.1.1. Μεταξύ των εκπαιδευτικών     καθόλου   λίγο   αρκετά   πολύ  

2.1.2.Μεταξύ  εκπαιδευτικών & μαθητών καθόλου   λίγο   αρκετά   

πολύ   

2.1.3. Μεταξύ εκπαιδευτικών & γονέων   καθόλου   λίγο   αρκετά   

πολύ  

 
  

2.2. Σημειώστε τον βαθμό ικανοποίησης από την επικοινωνία/ συνεργασία 

της σχολικής μονάδας με τους Σχολικούς Συμβούλους :  
 

2.2.1. Υποστήριξη  στην  ανάπτυξη των διαδικασιών της ΑΕΕ 

καθόλου   λίγο   αρκετά   πολύ  
 

2.2.2. Ανάπτυξη ενδοσχολικής συνεργασίας  

καθόλου   λίγο   αρκετά   πολύ  

 

2.2.3. Κοινές επιμορφωτικές συναντήσεις 

καθόλου   λίγο   αρκετά   πολύ  
 

2.3 Σημειώστε τον βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών σχετικά με 

θετικά σημεία και προβλήματα ή  δυσκολίες που διαπιστώθηκαν στα 

ακόλουθα: 

 

2.3.1.-Διαθέσιμος χρόνος      ελάχιστος   μικρός   αρκετός   μεγάλος  

2.3.2. Οικονομική  στήριξη     ελάχιστη    μικρή   αρκετή   μεγάλη  

2.3.3.  Χρήση Υποδομών και μέσων  
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                          ανεπαρκή   ικανοποιητικά   πολύ καλά   εξαιρετικά  

2.3.4. Ανάπτυξη τεχνογνωσίας   ελάχιστη   μικρή   αρκετή   μεγάλη               

2.3.5. Ανταπόκριση από γονείς    ελάχιστη   μικρή   αρκετή   μεγάλη              

2.3.6. Ανταπόκριση από φορείς    ελάχιστη   μικρή   αρκετή   μεγάλη              

2.3.7. Βελτίωση σχέσεων &  κλίματος  

                                                         ελάχιστη   μικρή   αρκετή   μεγάλη               

2.3.8. Βελτίωση της εικόνας του σχολείου στην κοινωνία                          

                                                         ελάχιστη   μικρή   αρκετή   μεγάλη               

 

2.4. Καταγράφονται οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για τα αποτελέσματα 

της δράσης. Σημειώστε τον βαθμό στον οποίο ισχύει καθένα από τα 

παρακάτω: 

2.4.1. Τα αποτελέσματα της δράσης ανταποκρίνονται στους στόχους και τα 

κριτήρια επιτυχίας που  τέθηκαν κατά το σχεδιασμό. 

                                                             καθόλου    λίγο     αρκετά      πολύ  

2.4.2. Τα αποτελέσματα της δράσης ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

συμμετεχόντων 

                                                             καθόλου    λίγο     αρκετά      πολύ  

2.4.3. Τα αποτελέσματα της δράσης συνέβαλαν στη βελτίωση των γνώσεων 

και στην αλλαγή του κλίματος και των σχέσεων στο σχολείο 

                                                             καθόλου    λίγο     αρκετά      πολύ  

2.4.4. Τα αποτελέσματα της δράσης ενσωματώθηκαν στη γενικότερη 

λειτουργία του σχολείου   

                                                             καθόλου    λίγο     αρκετά      πολύ  

2.4.5. Το Σχέδιο Δράσης συνιστά μια καλή πρακτική που μπορεί να 

αξιοποιηθεί και από άλλες Σχολικές Μονάδες 

                                                              καθόλου    λίγο     αρκετά      πολύ  
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    Αξιολόγηση Δεικτών Ποιότητας του Εκπαιδευτικού έργου στο 

σχολείο 

 

Δείκτης 1 :     χολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι 

Ποσοτική 

παρουσίαση της 

εικόνας του 

σχολείου ως προς 

τον δείκτη 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου 

(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / 

κείμενο 100 λέξεων) 
Αποτιμάται η κατάσταση του σχολείου ως προς την επάρκεια και την 

καταλληλότητα των σχολικών χώρων, των διαθέσιμων μέσων και του 

εξοπλισμού και ως προς την επάρκεια των διαθέσιμων οικονομικών 

πόρων 

1 2 3 4 Οη ππάξρνληεο ρώξνη, ν εμνπιηζκόο θαη ηα κέζα ηνπ ζρνιείνπ δελ 

θαιύπηνπλ επαξθώο ηηο αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα 

πιαίζηα ελόο ζύγρξνλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. Γελ ππάξρνπλ νη 

ρώξνη γηα ηελ ιεηηνπξγία ζρνιηθώλ εξγαζηεξίσλ ( ηερλνινγίαο, 

καζεκάησλ αηζζεηηθήο αγσγήο) γπκλαζηεξίνπ θαη γίλεηαη θνηλή 

ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κε ην 2
0
 ΠΠΛ . Τν 

ζρνιείν δελ δηαζέηεη αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ/εθδειώζεσλ. 

Γύν εθ ησλ έμη αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο δελ δηαζέηνπλ ζύζηεκα 

πξνβνιήο δηαθαλεηώλ. Η αίζνπζα δηδαζθόλησλ βξίζθεηαη ζηελ 

ηαξάηζα ηνπ θηεξίνπ (ηξεηο νξόθνπο πην πάλσ) παξά ηηο γξαπηέο 

δηακαξηπξίεο ησλ Γ/ληώλ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ    θαη 

γη απηό ην ιόγν δελ αμηνπνηείηαη,. Σην θηήξην δελ ιεηηνπξγεί 

θπιηθείν,ζέκα πνπ πξνέθπςε κε ηε κεηαζηέγαζε ησλ ζρνιείσλ. Γη’ 

απηό ην ιόγν έρνπλ ππνβιεζεί  θαη’ επαλάιεςε γξαπηέο εθθιήζεηο 

ηόζν ησλ Γ/ληώλ όζν θαη ησλ Σπιιόγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ 

πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.  Γηα ηε δηαθύιαμε ηεο αζθάιεηαο 

ησλ καζεηώλ ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ,  έρεη εγθαηαζηαζεί θαη 

γίλεηαη ρξήζε πόξηαο πνπ θιεηδώλεη θαη ιεηηνπξγεί κε 

ηειερεηξηζηήξην. 

Η ρξεκαηνδόηεζε θαη νη πόξνη ηνπ ζρνιείνπ από ηελ κεηαζηέγαζε 

ηνπ ζρνιείνπ θαη κεηά θηλνύληαη ζε πνιύ ρακειά επίπεδα, κε 

απνηέιεζκα λα κελ θαιύπηνληαη νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 √   

Δείκτες του ετήσιου 

προγραμματισμού 

1.3.1. Δημιουργία,  ανανέωση,  επέκταση χώρων  

1.3.2. Συντήρηση, εμπλουτισμός, ανανέωση εξοπλισμού  

1.3.3. Συντήρηση /εξοπλισμός λοιπών χώρων  

1.3.4. Ιστοσελίδα του σχολείου  

Δείκτης 2 :      τελέχωση του σχολείου 

Ποσοτική 

παρουσίαση της 

εικόνας του 

σχολείου ως προς 

τον δείκτη 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου 

(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / 

κείμενο 100 λέξεων) 
Εξετάζεται η επάρκεια της στελέχωσης και ο βαθμός ανταπόκρισης του 

ανθρώπινου δυναμικού στις συγκεκριμένες ανάγκες του σχολείου και τις 

απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών 

1 2 3 4 Καηά ην ζρνιηθό έηνο 2013-2014 ν αξηζκόο ησλ θαζεγεηώλ ηνπ 
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   √ ζρνιείνπ, νη νπνίνη θαιύπηνπλ όιεο ηηο απαηηνύκελεο εηδηθόηεηεο, 

αλέξρεηαη ζηνπο 19. Η πιεηνλόηεηα απηώλ είλαη θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθώλ ή/θαη δηδαθηνξηθώλ ηίηισλ, έρνπλ επηκνξθσζεί θαη 

επηκνξθώλνπλ λενδηόξηζηνπο θαζεγεηέο θαη θνηηεηέο θαη αληαπν-

θξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζην εθπαηδεπηηθό ηνπο έξγν. 

Γηα ηε δηακόξθσζε ελόο ιεηηνπξγηθνύ πξνγξάκκαηνο ιακβάλνληαη 

ππόςε νη αλάγθεο ησλ καζεηώλ, νη ηδηαηηεξόηεηεο πνπ ελδέρεηαη λα 

ππάξρνπλ ζε ηάμεηο ή ζην ζρνιείν γεληθά, θαζώο θαη νη αλάγθεο ή νη 

πξνηηκήζεηο ζπλαδέιθσλ, αλάινγα κε ηηο εηδηθόηεηέο ηνπο. Με ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηνλ ζπληνληζκό όισλ ησλ ζρνιηθώλ παξαγόλησλ 

επηηπγράλεηαη ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα. Παξάιιεια, ην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ εκπινπηίδεηαη κε νκίινπο, πεξηβαιινληηθά θαη 

πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, κε πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο, κε 

δηδαθηηθέο θαη επηκνξθσηηθέο επηζθέςεηο, θαζώο θαη κε ζπκκεηνρή 

ζε πνηθίινπο καζεηηθνύο δηαγσληζκνύο, ζπλέδξηα θαη δηνξγαλώζεηο 

εκεξίδσλ. 

Δείκτες του ετήσιου 

προγραμματισμού 

1.4.2. Ανάθεση διδακτικού έργου 

1.4.4. Ανάθεση εξωδιδακτικού έργου εκπαιδευτικών 

Δείκτης 3 :     Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής 

Ποσοτική 

παρουσίαση της 

εικόνας του 

σχολείου ως προς 

τον δείκτη 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου 

(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / 

κείμενο 100 λέξεων) 
Αποτιμάται η αποτελεσματικότητα της ηγεσίας και της διοίκησης του 

σχολείου σε σχέση με την οργάνωση και το συντονισμό της σχολικής 

ζωής. 

1 2 3 4  Η Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, βάζεη ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ από ην 

αξρείν ηνπ ζρνιείνπ (Βηβιίν Πξάμεσλ ηνπ Γηεπζπληή, Βηβιίν 

Πξάμεσλ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ, θαηαρσξίζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζε 

ππάξρνπζεο  βάζεηο Γεδνκέλσλ θ.ι.π.,ππνζηεξίδεη έλα ζπλεξγαηηθό, 

ζπκκεηνρηθό, ζπιινγηθό πιαίζην εξγαζίαο  όισλ ησλ παξαγόλησλ 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη απνθάζεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζρνιηθή δσή 

είλαη απνηέιεζκα ζπιινγηθώλ θαη δεκνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ 

Η Γηεύζπλζε δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε  ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ θαη εμαζθαιίδεη ηελ έγθαηξε θαη έγθπξε 

ελεκέξσζε  ηνπ πξνζσπηθνύ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ ηνλ  

αθνξνύλ Οη απόςεηο θαη ηα αηηήκαηα καζεηώλ θαη γνλέσλ 

ιακβάλνληαη ππόςε ζην ζρεδηαζκό θαη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ. Οη δηνηθεηηθέο/εμσδηθαθηηθέο εξγαζίεο νξγαλώλνληαη 

απνηειεζκαηηθά ζύκθσλα κε ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο κε απνηέιεζκα ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. Τν αλζξώπηλν δπλακηθό αμηνπνηείηαη πιήξσο αλαιόγσο 

ησλ απμεκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ, θαιιηηερληθώλ θαη άιισλ 

πξνζόλησλ. Τν ζρνιείν έρεη ζαθή πξνζαλαηνιηζκό θαζώο  πινπνηεί 

πνιιέο δξάζεηο γηα λα βειηηώζεη ην εθπαηδεπηηθό έξγν. 

   √ 

Δείκτες του ετήσιου 

προγραμματισμού 

1.4.1. Χρονοδιάγραμμα ετήσιου διδακτικού έργου & 

δραστηριοτήτων 

1.4.3. Σύνταξη Ωρολογίου προγράμματος σχολείου   

1.4.10. Προγραμματισμός συνεδριάσεων  (Συλλόγου 

Διδασκόντων, Σχολικού Συμβουλίου, μαθητικών κοινοτήτων)  
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1.5. Προγραμματισμός εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών επισκέψεων                             

Δείκτης 4  :      Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων 

Ποσοτική 

παρουσίαση της 

εικόνας του 

σχολείου ως προς 

τον δείκτη 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου 

(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / 

κείμενο 100 λέξεων) 
Εκτιμάται η διαχείριση των οικονομικών πόρων και η αξιοποίηση των 

διαθέσιμων χώρων και του εξοπλισμού του σχολείου 

1 2 3 4 Γηαπηζηώλεηαη άςνγε δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ κε θξηηήξην 

ηηο ηεξαξρεκέλεο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ. Αμηνπνηνύληαη εμ 

νινθιήξνπ όινη νη δηαζέζηκνη πόξνη, θαζώο θαη όινο ν εμνπιηζκόο. 

Τα δηαζέζηκα κέζα θαη πιηθά ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλ θαη ην ζρνιηθό 

ζπγθξόηεκα ηαιαλίδεηαη από κεγάιε έιιεηςε ρώξσλ. 

   √ 

Δείκτες του ετήσιου 

προγραμματισμού 

1.3.5. Διάθεση χώρων για  λειτουργία ειδικών προγραμμάτων 

1.3.6.  Διαχείριση των οικονομικών  του σχολείου                                          

1.4.7. Οργάνωση και καταγραφή αρχειακού υλικού     

1.4.9. Συμπλήρωση, ενημέρωση Συστήματος Καταγραφής 

(SURVEY)   

 

Δείκτης 5 :  Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού 

Ποσοτική 

παρουσίαση της 

εικόνας του 

σχολείου ως προς 

τον δείκτη 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου 

(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / 

κείμενο 100 λέξεων) 
Αποτιμώνται οι πρακτικές του σχολείου σε σχέση με την αξιοποίηση, την 

υποστήριξη και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με 

την εμπειρία και τις ικανότητες του 

1 2 3 4 Η επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ζρνιηθήο καο κνλάδαο απνηειεί 

βαζηθή πξνηεξαηόηεηα. Καηά ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά, ην 1
ν
 Π.Π.Γ.Θ 

ήηαλ ην πξώην ζρνιείν ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία από ην νπνίν μεθίλεζε 
ε ελεκέξσζε ζην πιαίζην ηεο Κεληξηθήο δξάζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Πξόιεςεο ηεο 

ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνύ. Σηε ζρεηηθή δξάζε έρνπλ εκπιαθεί κε 
ηε βνήζεηα ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο Υπεύζπλεο Θεκάησλ 

Πξόιεςεο, όινη ζρεδόλ νη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ καο. 

 
Τν ζρνιείν πξνρώξεζε, επίζεο, ζηε δηνξγάλσζε ελδνζρνιηθώλ 

επηκνξθώζεσλ θαη εκεξίδσλ, ώζηε λα ελεκεξσζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε 

ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο, θπζηθήο αγσγήο, ζπλεξγαζίαο κε ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θιπ. Με ζεηηθόηαηα απνηειέζκαηα. 
 

Παξάιιεια, ε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ελζαξξύλεη θαη βνεζά ηε 

ζπκκεηνρή ησλ θαζεγεηώλ ζε επηκνξθώζεηο, εκεξίδεο, ζπλέδξηα θαη 
δξάζεηο, ώζηε νη ζπλάδειθνη λα ελεκεξώλνληαη πάλσ ζην γλσζηηθό ηνπο 

αληηθείκελν. 

 

 

   √ 

Δείκτες του ετήσιου 

προγραμματισμού 

1.4.2. Ανάθεση διδακτικού έργου εκπαιδευτικών 

1.4.4. Ανάθεση εξωδιδακτικού έργου εκπαιδευτικών 
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1.4.5. Οργάνωση και λειτουργία  Ολοήμερου 

1.4.6. Οργάνωση και λειτουργία  Τμήματος Ένταξης    
1.4.8. Προγραμματισμός χρήσης εργαστηρίων   

1.7.6. Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών                   

Δείκτης 6  :  Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών 

Ποσοτική 

παρουσίαση της 

εικόνας του 

σχολείου ως προς 

τον δείκτη 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου 

(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / 

κείμενο 100 λέξεων) 
Αποτιμώνται οι διδακτικές πρακτικές του σχολείου σε θέματα όπως ο  

σχεδιασμός της διδασκαλίας, οι διδακτικές μέθοδοι, η  αξιοποίηση του 

διαθέσιμου χρόνου και των μέσων διδασκαλίας, ο βαθμός εμπλοκής των 

μαθητών στην οικοδόμηση της γνώσης, κα. 

1 2 3 4 

√ 

Η αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ εμεηάζηεθε, όπσο 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δείθηε 4.1, ππό ην πξίζκα ηεο εθαξκνγήο ησλ 

πηινηηθώλ πξνγξακκάησλ. 
Ψο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ πηινηηθώλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ, 

παξαηεξήζεθε όηη: 

 Πξνηηκάηαη ε δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία. 

 Ο εθπαηδεπηηθόο, είηε πξνβιέπεηαη ε ρξήζε αληίζηνηρνπ 

δηδαθηηθνύ εγρεηξηδίνπ, είηε όρη, γίλεηαη ν ίδηνο δεκηνπξγόο ησλ 

δηδαθηηθώλ ελνηήησλ κε ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ 
(έληππνπ θαη πνιπκεζηθνύ). 

 Η ύιε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ εκπινπηίδεηαη κε δεδνκέλα από ην 

δηαδίθηπν. 

 Πξνάγεηαη ε δηεξεπλεηηθή κάζεζε. 

 Πξνθξίλεηαη ε νκαδηθή/νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία κε ηε 

ρξήζε θύιισλ εξγαζίαο. 

 Υινπνηνύληαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζηα καζήκαηα Βηνινγίαο, 

Φπζηθήο θαη Φεκείαο 

 Πξαγκαηνπνηνύληαη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο κε ζθνπό ηε βησκαηηθή 

απόθηεζε γλώζεσλ. 

Δπηπιένλ, γίλνληαη δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο ζε θνηηεηέο, δνθηκάδνληαη από 
κέξνπο ηνπο λέεο δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη αθνινπζνύλ θξηηηθέο ζπδεηήζεηο. 

Ψο κειέηε πεξίπησζεο, παξαηίζεηαη ε πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε ηνπ δείθηε 

4.2 από ηε ζπλάδειθν ηεο Πιεξνθνξηθήο: 

«Τν κάζεκα ησλ ΤΠΔ ραξαθηεξίδεηαη από εθαξκνγή θαη πεηξακαηηζκό. Η 
κεηαζρεκαηηζκέλε επηζηεκνληθή γλώζε παξέρεηαη ζην καζεηή όρη κε 

κεηαθνξά από ην δάζθαιν αιιά κε πεηξακαηηζκό, αλαθάιπςε (όπνπ απηό 

είλαη εθηθηό) θαη αλαδήηεζε. Οη καζεηέο θαινύληαη όρη κε αληηγξαθή θαη 
επηθόιιεζε λα ζπλζέζνπλ λέεο γλώζεηο, αιιά κε πξνθιήζεηο θαη 

αλαηξνπέο κέζα ζην κάζεκα λα αλαδεηήζνπλ ηελ πιεξνθνξία θαη λα 

ζπλζέζνπλ λέεο γλσζηηθέο ζπλδέζεηο. Οη καζεηέο δνπιεύνπλ ζε νκάδεο, 

ώζηε λα κνηξάδνληαη ηδέεο, γλώκεο, γλώζεηο θαη εκπεηξίεο. Καηόπηλ 

κεηαθέξνπλ απηό ζηελ θνηλόηεηα ηνπ ηκήκαηνο, ηεο ηάμεο  ή αθόκα θαη 
ζηελ θνηλόηεηα ηνπ ζρνιείνπ.   Σε απηό βνεζνύλ ζπλεξγαηηθά πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη όπσο ην Google Drive θαη  ε θνηλσληθή πιαηθόξκα 

δηακνηξαζκνύ πεξηερνκέλνπ Edmodo πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη νη 
πεξηζζόηεξνη θαζεγεηέο ζην ζρνιείν. Φξεζηκνπνηνύληαη επίζεο web2 

εθαξκνγέο ώζηε νη καζεηέο θαη νη δάζθαινη λα κνηξάδνληαη πεξηερόκελν 

πνπ δεκηνπξγνύλ θαζώο θαη ειεύζεξα ινγηζκηθά πνπ δίλνπλ δπλαηόηεηα 
γηα πνηθίιεο θαη ζύλζεηεο δεκηνπξγηθέο δηαζεκαηηθέο πξνηάζεηο. Οη 

καζεηέο πξνθαινύληαη λα γλσξίζνπλ ην θνκκάηη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 
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θαη κε παξάιιειεο δξάζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη από έγθξηηνπο 

νξγαληζκνύο όπσο ηε δξάζε «Ώξα θώδηθα», ελώ παξάιιεια 
αλαπηύζζεηαη Γηαδηθηπαθή ζπλείδεζε θαη ζπκπεξηθνξά ζην Γηαδίθηπν κε 

αμηνπνίεζε παξάιιεισλ δξάζεσλ θνξέσλ». 

 

Δείκτες του ετήσιου 

προγραμματισμού 

1.7.6. Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών  

1.7.7. Βελτίωση διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών 

1.7.8. Λειτουργία Μαθητικών Ομίλων 

Δείκτης 7  :  Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και 

πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών 

Ποσοτική 

παρουσίαση της 

εικόνας του 

σχολείου ως προς 

τον δείκτη 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου 

(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / 

κείμενο 100 λέξεων) 
Αποτιμάται η λειτουργία της σχολικής τάξης σε θέματα όπως η οργάνωση 

της παιδαγωγικής επικοινωνίας δασκάλου-μαθητή, η ενίσχυση των 

μαθητών, η ποιότητα της αξιολογικής διαδικασίας, η ενημέρωση των 

μαθητών για την ποιότητα της εργασίας τους κλπ. 
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1 2 3 4 

√ 

4.3.(α) Ανάπηςξη και εθαπμογή Παιδαγωγικών Ππακηικών 

 
Οη παηδαγσγηθέο εθαξκνγέο πνπ επηιέγνληαη ζπλάδνπλ, θαηαξρήλ, κε ηηο 

αληίζηνηρεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο. 

 

Γεληθά, ζε όια ηα καζήκαηα, νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο κειεηώληαη κε 
αηνκηθέο ή νκαδηθέο δηεξεπλεηηθέο θαη βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Η 

παξαπάλσ πξνζέγγηζε: 

 

 Δλζαξξύλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ δηαθόξσλ 

εηδηθνηήησλ 

 Σπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο 

 

4.3.(β) Ανάπηςξη και εθαπμογή Ππακηικών Αξιολόγηζηρ ηων 

μαθηηών 

 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ επηδόζεσλ, ιακβάλνληαη ππόςε ηα αθόινπζα: 

 Σπκκεηνρή ζην κάζεκα 

 Αξκνληθή ζπλεξγαζία κε ηνπο/ηηο ζπκκαζήηξηεο 

 Οξγάλσζε θαη παξνπζίαζε εξγαζηώλ 

 Αμηνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη θαληαζίαο 

 Καηάθηεζε επηζπκεηώλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ, νη νπνίεο 

ειέγρνληαη θαη κε ζπκβαηηθέο κνξθέο γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο 
εμέηαζεο. 

Γεληθά, αλαθέξζεθε όηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνηθίιεο κνξθέο αμηνιόγεζεο 

όπσο δηακνξθσηηθή, ηεζη, δηαγσλίζκαηα, εξγαζίεο, ηειηθή, portfolio. 
Γηα ηε ρξήζε ηνπ portfolio, σο κειέηε πεξίπησζεο, αλαθέξνπκε θαη πάιη 

ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο: 

«Αθνινπζείηαη δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξόλνπ, εθόζνλ νη καζεηέο έρνπλ πάλσ ζηε ςεθηαθή πιαηθόξκα πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ην portfolio ηνπο... Με  ηα ζπλεξγαηηθά εξγαιεία κπνξεί ν 

δάζθαινο λα ειέγμεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ θαζελόο ζηελ νκάδα αθνύ 

κεηξηνύληαη θαη θαηαγξάθνληαη θάζε θνξά νη παξεκβάζεηο ηνπ καζεηή.  
Κνηλέο δηαπηζηώζεηο επηπιένλ απνηεινύλ: 

 Τν πνιύ θαιό έσο άξηζην επίπεδν όισλ ησλ ηάμεσλ 

 Τν Πξόηππν  Πεηξακαηηθό Σρνιείν ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

γισζζνκάζεηαο, ιόγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρσλ Οκίισλ 

θαη ηεο δπλαηόηεηαο ησλ καζεηώλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο 
εμεηάζεηο ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ, εθόζνλ ην επηζπκνύλ. 

 Αλάινγεο δπλαηόηεηεο δίλεη θαη ε αύμεζε ησλ σξώλ ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο κε ηε δηεύξπλζε ηεο ύιεο, ηελ 
επηινγή ησλ ινγηζκηθώλ θαη ηελ πξόζβαζε ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο ECDL 
 Η κεηεμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ από πνκπνύ γλώζεο ζε 

θαζνδεγεηή θαη εκςπρσηή 

 Τν θαιό θιίκα ζπλεξγαζίαο κεηαμύ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, 

πνπ δεκηνπξγεί πξόζθνξν έδαθνο γηα βειηίσζε θαη πξόνδν. 

    

Δείκτες του ετήσιου 

προγραμματισμού 

1.7.6. Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών  

1.7.7. Βελτίωση διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών 

1.7.8. Λειτουργία Μαθητικών Ομίλων 

Δείκτης 8  : χέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών - μαθητών και μεταξύ των 
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μαθητών 

Ποσοτική 

παρουσίαση της 

εικόνας του 

σχολείου ως προς 

τον δείκτη 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου 

(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / 

κείμενο 100 λέξεων) 
Εκτιμώνται οι τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται στο 

σχολείο, και η υποστήριξη από το σχολείο κοινωνικών πρακτικών που 

ευνοούν τη συνεργασία και την επικοινωνία  μεταξύ εκπαιδευτικών και 

μαθητών, καθώς και των μαθητών μεταξύ τους.   

1 2 3 4 Καζώο νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο απνηεινύλ νξγαληθά κέξε ηνπ 
ίδηνπ ζπζηήκαηνο, ε αιιειεπίδξαζή ηνπο ζεσξείηαη δεδνκέλε θαη 

απηνλόεηε. Έηζη, νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αλάµεζα ζηνπο 

δηδάζθνληεο θαη ηνπο δηδαζθόκελνπο θαηεπζύλνπλ θάζε παηδαγσγηθή 
δξαζηεξηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη δηακνξθώλνπλ ζεηηθά ηε καζεζηαθή θαη 

θνηλσληθή ζπµπεξηθνξά ησλ µαζεηώλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ 

παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο γλσζηηθή αιιά θαη πξνζσπηθή ππνζηήξημε. Σε 
επίπεδν γλώζεσλ, ε ππνζηήξημε ζπλδέεηαη κε ηε κάζεζε λέσλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ελλνηώλ θαη ηελ παξαθίλεζε ησλ καζεηώλ κε ζθνπό ηε 

βειηίσζε ησλ ζρνιηθώλ ηνπο επηδόζεσλ. Σε πξνζσπηθό επίπεδν, ε 
ππνζηήξημε εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο 

ελζπλαίζζεζεο. Έηζη, πέξαλ ησλ γλώζεσλ, νη καζεηέο δηακνξθώλνπλ 

ζηάζεηο θαη δεμηόηεηεο, όπσο δηάζεζε γηα εξγαζία, δεκηνπξγηθόηεηα, 

αλάιεςε επζύλεο, θξηηηθή ηθαλόηεηα, ζπλεξγαζία, ζπλαηζζεκαηηθή 
ηζνξξνπία, απηνέιεγρν, απηνπεπνίζεζε, θ.ά. Η ακθίδξνκε απηή ζρέζε 

εγγπάηαη ζε κεγάιν βαζκό ηελ ύπαξμε εκπηζηνζύλεο αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Πξνθεηκέλνπ, λα δηαζθαιηζηεί ε 
πνηόηεηα ηεο ζρέζεο απηήο, ιακβάλνληαη ππόςε θξηηήξηα, όπσο ην θύιν, 

ε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα ησλ καζεηώλ, νη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, θαζώο θαη ηα εμαηνκηθεπκέλα ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

ζπκπεξηθνξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. 

Γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ καζεηώλ, νη 
εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο βαζηθά 

ζπκπεξηθνξηθά, ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα ησλ εθήβσλ, όπσο ε 

ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ηνπο, ε αλάπηπμε ηνπ ξόινπ ηνπ θύινπ, ε 

έθθξαζε νηθεηόηεηαο, ε εζηθή αλάπηπμε, ε ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα, ε 
θαηαλόεζε ηεο θνηλσληθήο δνκήο, ε εθεβηθή επηζεηηθόηεηα, νη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, ε θνηλσληθή απνκόλσζε, θ.ά. Έρνληαο ππόςε ηνπο ηα 

παξαπάλσ, ιεηηνπξγνύλ ζπκβνπιεπηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά, εληζρύνληαο 
ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηνλ αιιεινζεβαζκό ησλ καζεηώλ θαη 

ζπκβάιινληαο ζηελ αληηκεηώπηζε αγρνγόλσλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Γηα ην ιόγν απηό, ηα πεξηζηαηηθά 
παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ειαρηζηνπνηνύληαη ή απνπζηάδνπλ εληειώο 

από ην ζρνιείν. Αληίζεηα, έρνπλ θαηαγξαθεί ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ καζεηώλ: ε ζπληξνθηθόηεηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

ππνζηήξημε, ε εκπηζηνζύλε, ε θαηαλόεζε, ε επίιπζε ζπγθξνύζεσλ, ε 
ελζπλαίζζεζε, ε απνδνρή, ε αιιειεγγύε θαη νη θνηλέο αμίεο. 

Ο πνηνηηθόο δείθηεο ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ 

καζεηώλ απνηππώλεηαη πνζνηηθά κέζσ (α) ηεο έιιεηςεο θξνπζκάησλ 

βίαο, ξαηζηζκνύ θαη παξαβαηηθόηεηαο, (β) ησλ ζπιινγηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ νξγαλώλνληαη κε πξσηνβνπιία ηεο καζεηηθήο 
θνηλόηεηαο, π.ρ. έθδνζε εθεκεξίδαο, έξαλνη, ιήςε απνθάζεσλ ζην 

πιαίζην ησλ πεληακειώλ ζπκβνπιίσλ αιιά θαη ηνπ δεθαπεληακεινύο 

ζπκβνπιίνπ θαη (γ) ηεο εθδήισζεο ηεο αιιειεγγύεο ησλ καζεηώλ ζε 

   √ 



 23 

πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνύλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Δείκτες του ετήσιου 

προγραμματισμού 

1.7.1. Ανάπτυξη και βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων 

με μαθητική κοινότητα    

1.7.2. Διαχείριση προβλημάτων  σχολικής βίας                                                                                                                    

Δείκτης 9  : χέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς-

κοινωνικούς φορείς 

Ποσοτική 

παρουσίαση της 

εικόνας του 

σχολείου ως προς 

τον δείκτη 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου 

(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / 

κείμενο 100 λέξεων) 
Αποτιμώνται οι αμφίδρομες σχέσεις ανάμεσα στο σχολείο και τους 

γονείς σχετικά με την ανάπτυξη και την πρόοδο των μαθητών και η 

οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας με τις εκπαιδευτικές αρχές, άλλα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, την τοπική και ευρύτερη κοινωνία.  

 

1 2 3 4 Η ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο είλαη πνιύ θαιή.. Η ζρέζε απηή 

βαζίδεηαη ηόζν ζηε ζπλερή ελεκέξσζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη από ηε 
Γηεύζπλζε θαη ην Σύιινγν Γηδαζθόλησλ όζν θαη ζηελ πξνζπκία ησλ 

γνλέσλ λα εκπιαθνύλ ελεξγά ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ (α) ηελ 

επίδνζε, ηελ πξόνδν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ ηνπο θαη (β) ηελ 
επιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

Σην πιαίζην ηεο παγίσζεο νπζηαζηηθώλ ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο θαη 
ζπλεξγαζίαο, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο πξαγκαηνπνηείηαη 

ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ηεζνύλ νη βαζηθέο γξακκέο ηεο θνίηεζήο ηνπο θαη λα 

ζπδεηεζνύλ επηκέξνπο παηδαγσγηθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα γηα ηελ 
ηειεζθόξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, 

πξαγκαηνπνηνύληαη νξγαλσκέλεο ζπλαληήζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 

ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο, πξνθεηκέλνπ λα ηεζνύλ θαη λα ζπδεηεζνύλ 

δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ, ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο 
ζηάζεηο, ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο ελδερόκελεο καζεζηαθέο ηνπο δπζθνιίεο. 

Γηα ην ιόγν απηό, έρεη θαζνξηζηεί ζηαζεξή εκέξα θαη ζπγθεθξηκέλεο ώξεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ ζε εβδνκαδηαία βάζε. 
Δθηόο από ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα θαη ώξα επηθνηλσλίαο ππάξρεη 

δπλαηόηεηα θπζηθήο θαη ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο. Δπίζεο, νξγαλσκέλε 

ζπλάληεζε θαη ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέινο ησλ ηξηκήλσλ, 
θαηά ηελ παξάδνζε ησλ ειέγρσλ επίδνζεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε 

αληαπόθξηζε ησλ γνλέσλ ζε απηή ηε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο θαη 

δηεπίδξαζεο είλαη πνιύ ηθαλνπνηεηηθή.  

Σε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο, νη γνλείο θαινύληαη αηνκηθά ή ζπιινγηθά 

ζην ζρνιείν, κε απώηεξν ζηόρν λα ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηώπηζε 
πξνβιεκάησλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε δηαθύκαλζε ζηελ επίδνζε ησλ 

καζεηώλ, ηπρόλ ζπκπεξηθνξηθά δεηήκαηα ή ειαθξηά θξνύζκαηα 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θηι.  

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή ε πξναλαθεξζείζα 

αιιειεπίδξαζε, ην ζρνιείν κεξηκλά γηα ηε δηακόξθσζε ησλ κεραληζκώλ 
ηαθηηθήο θαη ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα, ελεκεξώλεη 

έγθαηξα θαη νπζηαζηηθά ηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαη παξέρεη έληππν 

ελεκεξσηηθό πιηθό πξνο ηνπο γνλείο.  

Η παξαπάλσ επηθνηλσλία απνδεηθλύεηαη γόληκε θαη νπζηαζηηθή, 

θαζώο παξέρεη ζην ζρνιείν ηα εξεζίζκαηα θαη ηα θίλεηξα γηα ηελ 

   √ 
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πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδσλ πνπ απνζθνπνύλ ζηελ νπζηαζηηθή ελεκέξσζε 

ησλ γνλέσλ ζε ζέκαηα/ πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ηα παηδηά ηνπο (γηα 
παξάδεηγκα, ελεκεξσηηθή εκεξίδα ζην ζέκα ηεο Πξόιεςεο ηεο Σρνιηθήο 

Βίαο θαη ηνπ Δθθνβηζκνύ). 

Απνηειεζκαηηθέο είλαη θαη νη θνηλέο πξσηνβνπιίεο ηνπ ζρνιείνπ κε 

ηνλ Σύιινγν Γνλέσλ. Γηα παξάδεηγκα, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε 

παξνπζία ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ζε ενξηαζηηθέο 

εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ. 

Η επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθέο αξρέο θαη θνξείο 

ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή θαη επνηθνδνκεηηθή. Σε δηδαθηηθό θαη 

παηδαγσγηθό επίπεδν, ην ζρνιείν ζπλεξγάδεηαη ζπρλά θαη νπζηαζηηθά κε 
ηνπο Σρνιηθνύο Σπκβνύινπο, πξνθεηκέλνπ λα επηιύζεη δεηήκαηα πνπ 

αθνξνύλ ηελ νξγάλσζε, κεζόδεπζε θαη πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

Δπηπιένλ, δηαηεξεί εμαηξεηηθέο ζρέζεηο κε εθπξνζώπνπο/ θαζεγεηέο 
παλεπηζηεκηαθώλ ηκεκάησλ θαη ζρνιώλ (π.ρ. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο, Τκήκα Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο, Τκήκα Θενινγίαο, 

θηι., Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Τκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο 
Πνιηηηθήο, Δζληθό Καη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Τκήκα 

Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο, θ.ά.), γεγνλόο πνπ απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ 

πξαθηηθώλ αζθήζεσλ ησλ θνηηεηώλ.  

Δπίζεο, ππάξρεη ζηαζεξή ζπλεξγαζία ηεο Γηεύζπλζεο θαη ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ κε εθπαηδεπηηθέο αξρέο, όπσο, ηα ΚΓΑΥ, ην 

ΚΔΣΥΠ, ην ΔΚΦΔ,ΠΛΗΝΔΤ θηι. θαη εθπαηδεπηηθά θέληξα, π.ρ. 

Βαθνπνύιεην Πλεπκαηηθό Κέληξν.  

Ιθαλνπνηεηηθή είλαη θαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο δεκνηηθέο αξρέο θαη ηε 

Σρνιηθή Δπηηξνπή. Αθόκε, νη ζπλεξγαζίεο ησλ κειώλ ηνπ Πξνζσπηθνύ 
ηνπ Σρνιείνπ κε εθπαηδεπηηθέο αξρέο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή (π.ρ. 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ ζε δσληαλή ξαδηνθσληθή εθπνκπή 

κε ζέκα «Η Δπξώπε ζήκεξα», Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Πξόιεςε ηεο 

Σρνιηθήο Βίαο θαη ηνπ Δθθνβηζκνύ, ελδνζρνιηθέο επηκνξθώζεηο ζην 
πιαίζην ησλ καζεκάησλ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ηνπ ΣΔΠ, ηεο 

Πιεξνθνξηθήο, θηι.). 

Δμαηηίαο ηεο θύζεο ηνπ ζρνιείνπ σο πξόηππνπ πεηξακαηηθνύ, 

πξνσζνύληαη ζπλεξγαζίεο κε άιια ζρνιεία, θπξίσο ζην πιαίζην ηεο 

πινπνίεζεο ησλ νκίισλ αξηζηείαο. Αθόκε, αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο 
ελίζρπζεο θνηλσληθώλ νκάδσλ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά κέζσ 

πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ επαηζζεηνπνίεζεο (π.ρ. έξαλνη, δσξεέο, 

επηζθέςεηο, θ.ά.). 

Τέινο, επηδηώθεηαη ε ζπζηεκαηηθή γλσζηνπνίεζε, ε δηάρπζε θαη ε 

πξνβνιή ησλ δξάζεσλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, 
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζρνιείνπ, ηεο καζεηηθήο εθεκεξίδαο, ησλ 

ηζηνζειίδσλ θαη ηζηνινγίσλ πνπ δηακνξθώλνληαη ζην πιαίζην ησλ νκίισλ 

αξηζηείαο, θαζώο επίζεο θαη ζηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο (εθεκεξίδεο, 
ξαδηόθσλν). 

Δείκτες του ετήσιου 

προγραμματισμού 

1.7.1. Ανάπτυξη και βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων 

με γονείς και κηδεμόνες   

1.7.4. Συμβουλευτική γονέων 

1.8. Προγραμματισμός δράσεων για ανάπτυξη και βελτίωση της 

συνεργασίας με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς                                                                     

Δείκτης 10  :  Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές 
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και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις 

Ποσοτική 

παρουσίαση της 

εικόνας του 

σχολείου ως προς 

τον δείκτη 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου 

(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / 

κείμενο 100 λέξεων) 
Αποτιμάται η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας  σε 

θέματα όπως η ανάπτυξη και η εφαρμογή από το σχολείο προαιρετικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών 

και η υποστήριξη καινοτομικών αλλαγών. 

1 2 3 4 Η θαζεκεξηλή δσή ηνπ ζρνιείνπ είλαη πινύζηα ζε εθπαηδεπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο. 
 

Φαξαθηεξηζηηθά κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηελ ιεηηνπξγία Οκίισλ 

Αξηζηείαο θαη ηελ εθαξκνγή πνηθίισλ Πξνγξακκάησλ Σρνιηθώλ 
Γξαζηεξηνηήησλ (Πνιηηηζηηθά, Αγσγήο Υγείαο, Αγσγήο Σηαδηνδξνκίαο, 

Πεξηβαιινληηθά, θιπ). 

 

Έληνλε είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ καο, κε ηελ πξνηξνπή,  ζηήξημε 
ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη κε ηελ πξνηξνπή θαη θαζνδήγεζε ησλ 

ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζεζκνζεηεκέλνπο καζεηηθνύο 

δηαγσληζκνύο θαη Σπλέδξηα πςεινύ επηπέδνπ. Υινπνηνύληαη αθόκε 
παηδαγσγηθέο επηζθέςεηο ζε ρώξνπο πνιηηηζκνύ, πεξηβαιινληηθνύ, 

αξραηνινγηθνύ θαη ηζηνξηθνύ ελδηαθέξνληνο.  

 
Αθνινπζνύλ θαιέο πξαθηηθέο από ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο: 

«Οη καζεηέο κε ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζπκκεηέρνπλ ζε 

πνηθίιεο δξάζεηο θαη δηαγσληζκνύο. Έηζη ζπκκεηέρνπλ ζε ζέκαηα 

θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά, αγσγήο πγείαο θαη πεξηβαιινληηθά κε 
πνιπκεζηθέο ςεθηαθέο πξνηάζεηο, όπσο ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό βίληεν, 

θσηνγξαθίαο, γεινηνγξαθίαο, θηλνύκελεο εηθόλαο (animation), θόκηθο, 

ζπλλεθνιέμεσλ, ζρνιηθήο εθεκεξίδαο, δεκηνπξγίαο ινγόηππνπ θα. 
Η ζρνιηθή εθεκεξίδα απνηειεί πόιν έιμεο ησλ καζεηώλ ζε θνηλό ζθνπό, 

ηελ ελεκέξσζε, ηελ θαηάζεζε απόςεσλ αιιά θαη ηελ ςπραγσγία. Όια 

απηά κέζα από αμηνπνίεζε γλώζεσλ από δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα 

θαη κε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε πνιιαπιά επίπεδα όπσο ηελ αμηνιόγεζε 
πεγώλ, ηε ρξήζε πνιπκεζηθώλ εξγαιείσλ θαηαγξαθήο θαη ςεθηαθώλ 

εξγαιείσλ επεμεξγαζίαο πάληα ειεύζεξσλ ινγηζκηθώλ. 

Δπίζεο ην ζρνιείν αλαπηύζζεη πξνγξάκκαηα θαηά ηνπ ςεθηαθνύ 
εθθνβηζκνύ θαη ζπκκεηέρεη ζε πνηθίιεο δεκηνπξγηθέο δξάζεηο». 

 

. 

    

√ 

Δείκτες του ετήσιου 

προγραμματισμού 

1.6. Υλοποίηση  θεσμοθετημένων δράσεων, ενταγμένων στα 

προγράμματα σπουδών  

1.7.5. Αντιστάθμιση και υποστήριξη των μαθητών (ενισχυτική 

διδασκαλία, κλπ.)   

1.7.8. Λειτουργία Μαθητικών Ομίλων       

1.7.9. Συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς                                                                                                                                                        

1.7.10. Συμμετοχή σε διασχολικό πρωτάθλημα 

1.7.11. Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα και καινοτόμες 

δράσεις 

Δείκτης 11  :  Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του 
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εκπαιδευτικού έργου 

Ποσοτική 

παρουσίαση της 

εικόνας του 

σχολείου ως προς 

τον δείκτη 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου 

(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / 

κείμενο 100 λέξεων) 
Αποτιμώνται οι διαδικασίες που αναπτύσσονται στο σχολείο για τη 

διαμόρφωση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των σχεδίων δράσης με 

έμφαση στη συμμετοχή των μελών της σχολικής κοινότητας, την 

αξιοποίηση και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων τους.   

1 2 3 4 Τα σχέδια δράσης αναπτύσσονται σε συνεργασία με το Σύλλογο 

Διδασκόντων, τα σχέδια δράσεις ομίλων, ημερίδων, 

επιμορφώσεων -εγκρίσεις  με το  ΕΠΕΣ του Σχολείου. 

Προηγείται ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός των δράσεων 

από τη Διεύθυνση του σχολείου,με βάση την κείμενη νομοθεσία, 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Πρότυπου Πειραματικού 

Σχολείου, τα ενδιαφέροντα των μαθητών και των διδασκόντων. 

Στη φάση του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της 

αξιολόγησης της υλοποίησής των σχεδίων δράσης, οι 

εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε ομάδες εργασίας. Γίνεται 

διερεύνηση των θεμάτων, ανταλλαγή πληροφοριών και 

σχεδιασμός. Μετά την εφαρμογή, γίνεται καταγραφή των 

αποτελεσμάτων, ανατροφοδοτική συζήτηση καθώς και 

ενημέρωση του Συλλόγου και της σχολικής κοινότητας κατά 

περίπτωση. Η επικοινωνία και η διάδραση μεταξύ των 

εκπαιδευτικών οδηγεί, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, στον 

επανασχεδιασμό των δράσεων. 

    

√ 

Δείκτες του ετήσιου 

προγραμματισμού 

1.3. Εποπτεία και διαχείριση υποδομών και διαθέσιμων υλικών 

πόρων 

1.4. Οργάνωση και διοίκηση του σχολείου 

1.7. Σχεδιασμός και προγραμματισμός δράσεων σε ενδοσχολικό 

επίπεδο (1.7.1., 1.7.2., 1.7.3., 17.4., 1.7.5, 1.7.6., 1.7.7) 

1.8. Προγραμματισμός δράσεων για ανάπτυξη και βελτίωση της 

συνεργασίας με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς (1.8.4., 

1.8.5., 1.8.6) 

Δείκτης 12  :  Υοίτηση και διαρροή των μαθητών 

Ποσοτική 

παρουσίαση της 

εικόνας του 

σχολείου ως προς 

τον δείκτη 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου 

(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / 

κείμενο 100 λέξεων) 
Αποτιμώνται οι πρακτικές του σχολείου (διαδικασίες, μέτρα, 

παρεμβάσεις) στη διασφάλιση της φοίτησης των μαθητών και στην 

αντιμετώπιση  προβλημάτων φοίτησης και διαρροής 

1 2 3 4 Γελ ππάξρεη δηαξξνή καζεηώλ θαη όζνλ αθνξά ηε θνίηεζε. Οη 
εγγεγξακκέλνη καζεηέο ηαπηίδνληαη απόιπηα κε ηνπο ελεξγνύο. Δπίζεο, 

δελ απνξξίθζεθαλ καζεηέο ιόγσ θνίηεζεο ηελ ηειεπηαία δσδεθαεηία. 

 

   √  

Δείκτες του ετήσιου 

προγραμματισμού 

1.7.3. Αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής διαρροής     

1.7.4. Συμβουλευτική γονέων, εφήβων 
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1.7.5. Αντιστάθμιση και υποστήριξη των μαθητών                                     

Δείκτης 13  :  Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών 

Ποσοτική 

παρουσίαση της 

εικόνας του 

σχολείου ως προς 

τον δείκτη 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου 

(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / 

κείμενο 100 λέξεων) 
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. 

 

1 2 3 4 

 

√ 

Οη επηδόζεηο ησλ καζεηώλ είλαη πνιύ θαιέο έσο άξηζηεο.  

 

Αθνινπζεί κειέηε πεξίπησζεο από ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο: 

«Τν πηινηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ ζηα ΤΠΔ πνπ είλαη δίσξν θαη 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο ηεο δηδαθηηθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο 

ζην ζρνιείν θαίλεηαη λα έθεξε απνηειέζκαηα ζην καζεζηαθό θνκκάηη ζην 

ρώξν ησλ ππνινγηζηώλ. Οη  καζεηέο θαίλεηαη λα έρνπλ πεξηζζόηεξε 
απηνπεπνίζεζε ζην δηαδηθηπαθό ρώξν θαη λα πξνζπαζνύλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο σο δεκηνπξγνί θαη όρη σο αλαπαξαγσγνί 

,ήδε δεκνζηνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηώλ θαη πιηθνύ. Τν θνκκάηη ηνπ 
πξνγξακκαηηζκνύ ρξεηάδεηαη επηπιένλ δνπιεηά, όκσο πξνθαιεί ην 

ελδηαθέξνλ ζηνπο καζεηέο -νπόηε ππάξρεη ρώξνο γηα δεκηνπξγία θαη γηα 

βειηίσζε. Δπίζεο νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα θαη Οκίινπο 
όπνπ κπνξνύλ εθεί λα εθαξκόζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο από ην κάζεκα ησλ 

ΤΠΔ θαζώο βέβαηα θαη ζηα άιια γλσζηηθά ηνπο αληηθείκελα. Οη καζεηέο 

αμηνπνηνύλ ηηο γλώζεηο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηηο δηαρένπλ ζηα ππόινηπα 

γλσζηηθά αληηθείκελα, αιιά θαη ζε ζέκαηα πξνζσπηθήο εμέιημεο θαη 
αλαβάζκηζεο ζε δεμηόηεηεο». 

 

    

Δείκτες του ετήσιου 

προγραμματισμού 

1.5.6. Σχολικές Πρωτοβουλίες-Δραστηριότητες Μαθητών 

 1.6. Υλοποίηση  θεσμοθετημένων δράσεων, ενταγμένων στα 

προγράμματα σπουδών  

1.7.9. Συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς                                                                                                                                                        

1.7.10. Συμμετοχή σε διασχολικό πρωτάθλημα 

1.7.11. Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα και καινοτόμες 

δράσεις 

Δείκτης 14  :   Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 

Ποσοτική 

παρουσίαση της 

εικόνας του 

σχολείου ως προς 

τον δείκτη 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου 

(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / 

κείμενο 100 λέξεων) 
Εκτιμάται κατά πόσο το σχολείο διασφαλίζει τη συναισθηματική, ατομική 

και κοινωνική ανάπτυξη όλων των μαθητών και υποστηρίζει τη διάπλαση 

υπεύθυνων, ενεργών και δημοκρατικών πολιτών. 

1 2 3 4  

Τν ζρνιείν ζπκβάιιεη ζηελ νιόπιεπξε ςπρηθή, θνηλσληθή θαη θπζηθή 
αλάπηπμε ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ καο, πξνζθέξνληαο πνηθίιεο 

δπλαηόηεηεο  ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα θαη  βησκαηηθέο δξάζεηο. 

 

Γίλνληαο έκθαζε ζηελ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ παηδηώλ, πξνβαίλεη 

    

√ 
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κε επηκέιεηα ζηηο πξνβιεπόκελεο παηδαγσγηθέο ζπλεδξηάζεηο, πξνζθαιεί 

εηδηθνύο νκηιεηέο ζην πιαίζην επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ θαη νξγαλώλεη 
ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο θεδεκόλεο, ελώ αμηνπνηεί όινπο ηνπο 

ζεζκηθνύο θνξείο ππνζηήξημεο ζην πιαίζην ησλ επηκνξθσηηθώλ ηνπ 

δξάζεσλ (ΣΣΝ, ΚΔΓΓΥ, Σρνιηθνύο Σπκβνύινπο, Υπεύζπλε Πξόιεςεο). 

 
Δπίζεο, παξσζεί ηνπο καζεηέο ζηελ εθπόλεζε εξγαζηώλ κε ζέκαηα 

ζύγρξνλνπ θνηλσληθνύ πξνβιεκαηηζκνύ,  όπσο ε ζρνιηθή βία, ν 

ξαηζηζκόο, ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, θα.  Δληζρύεηαη, επίζεο, ε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζε καζεηηθνύο δηαγσληζκνύο, εθζέζεηο , παξνπζηάζεηο 

πξνγξακκάησλ ζπκκεηνρή ζε δηδαθηηθέο επηζθέςεηο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ παξαπάλσ ζεκαηηθή. 

 

 

 

Δείκτες του ετήσιου 

προγραμματισμού 

1.5. Προγραμματισμός εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών επισκέψεων  

1.6. Υλοποίηση  θεσμοθετημένων δράσεων, ενταγμένων στα 

προγράμματα σπουδών  

1.7.9. Συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς                                                                                                                                                        

1.7.10. Συμμετοχή σε διασχολικό πρωτάθλημα 

1.7.11. Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα και καινοτόμες 

δράσεις 

Δείκτης 15  

Ποσοτική 

παρουσίαση της 

εικόνας του 

σχολείου ως προς 

τον δείκτη 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου 

(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / 

κείμενο 100 λέξεων) 
Αποτιμώνται τα αποτελέσματα του σχολείου με βάση τους στόχους που 

τέθηκαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς σε θέματα όπως η ανταπόκριση 

του σχολείου στις θεσμικές του υποχρεώσεις, η επίτευξη των ετήσιων 

στόχων του σχολείου, η αποτελεσματικότητα των σχεδίων δράσης που 

υλοποιήθηκαν.  

1 2 3 4 
Όπσο πξνθύπηεη βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ην ζρνιείν αληαπνθξίζεθε 

πνιύ θαιά ζηηο ζεζκηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο, επηηπγράλνληαο ζην κέγηζην 
βαζκό ηνπο ηεζέληεο ζηόρνπο, δεδνκέλσλ, κάιηζηα, ησλ πιηθνηερληθώλ 

πόξσλ πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ. Δπηπιένλ, ηα ζρέδηα δξάζεο πνπ 

πινπνηήζεθαλ αλαδεηθλύνπλ θαηλνηόκεο πξαθηηθέο, ε βησζηκόηεηα θαη ε 
δηάρπζε ησλ νπνίσλ ζεσξείηαη αλακελόκελε. 

   √ 

Δείκτες του ετήσιου 

προγραμματισμού 
 

α. Σημεία ςπεποσήρ ηος ζσολείος: 

 
Γείθηεο 2 :      Σηειέρσζε ηνπ ζρνιείνπ 

Δείκτης 3 :     Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής 
Γείθηεο 4  :      Γηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε κέζσλ θαη πόξσλ 

Γείθηεο 5 :  Αμηνπνίεζε, ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

Γείθηεο 6  :  Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ 

 

Δείκτης 7  :  Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των 

μαθητών 

Δείκτης 8  : Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών - μαθητών και μεταξύ των μαθητών 
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Δείκτης 9  : Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς-κοινωνικούς 

φορείς 
 

Δείκτης 10  :  Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές 

παρεμβάσεις 

Δείκτης 11  :  Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου 

Δείκτης 12  :  Φοίτηση και διαρροή των μαθητών 

Δείκτης 13  :  Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών 
Γείθηεο 14  :   Αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ 

 

β. Αδπλακίεο ηνπ ζρνιείνπ:  

Γείθηεο 1 :     Σρνιηθόο ρώξνο, πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη νηθνλνκηθνί πόξνη 

 

Πξνηάζεηο:  

 Σρνιηθόο ρώξνο (αξηζκόο αηζνπζώλ – ιεηηνπξγηθώλ ρώξσλ) 
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