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Τίτλος του Σχολείου 
 
Η Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 
συντάχθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-2014. 
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Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 

 

Ταυτότητα του Σχολείου 
 

Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της σχολικής μονάδας. 
 

Ονομασία Σχολείου: 4ο 7/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών 

Τύπος Σχολείου: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΩΙΝΟ 

Κωδικός: 9521234 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μοσχονησίων Κυδωνιών 71 

Τηλέφωνο: 2373021748 

Fax: 2373021792 

Email: 4dimmoud@sch.gr 

Ιστοσελίδα: 4dim-n-moudan.chal.gr 

Αριθμός Μαθητών: 169 

Αριθμός Τμημάτων:                                                                                                                                           9 

Αριθμός Εκπαιδευτικών: 
14 πλήρους ωραρίου (7 μόνιμοι, 7 με συμπλήρωση 
ωραρίου/ 1 ΕΒΠ  
 

Παρατηρήσεις 

Το σχολείο λειτουργεί ως 9/θέσιο (A, Ε, ΣΤ 2 τμήματα/ Β,Γ,Δ 1 τμήμα).Υπάρχει ακόμη τμήμα 

Ένταξης, Τμήμα υποδοχής, Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης και ΕΒΠ για 2 μαθητές  

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ κατά το σχολικό έτος 2013-2014 169 μαθητές. Αγόρια: 

103/ Κορίτσια:66 

Ποσοστό αλλοδαπών 20% 

 

 

A 

Διαδικασίες Αξιολόγησης 
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ΟΜΑΔΑ 1:  

Τομέας 1: Μέσα και Πόροι   Τομέας 2: Ηγεσία και Διοίκηση σχολείου. Συντονιστής: 

Σίσκος Δημήτρης Πρακτικογράφος: Μερτσιώτη Στεργιανή Μέλη: Ζαρκαδά Αικατερίνη 

Σταματίου Σοφία.  

Η ομάδα πραγματοποίησε 3 συνεδριάσεις (2/5, 7/5, 15/5/2014) διάρκειας 2 ωρών η 

κάθε μία. Η διερεύνηση του δείκτη 1 έγινε με ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών,  αξιοποίηση 

του αρχείου του σχολείου, συνέντευξη διευθύντριας για την συνεργασία      ΟΜΑΔΑ 2:  

Τομέας 3: Διδασκαλία και μάθηση/ Τομέας 4: Κλίμα και σχολείου Τομέας 7: 

Αποτελέσματα σχολείου  

Συντονιστής: Δημισκίδου Βάγια. Πρακτικογράφος: Βουτσά Δουκένη 

Μέλη: Χατζηπαππάς Σταμάτης, Παυλίδου Ζωή, Πυροβολισιάνος Αρθούρος. Η ομάδα 

πραγματοποίησε έρευνα στα αρχεία πρακτικά του σχολείου, ερωτηματολόγια προς γονείς, 

ερωτηματολόγια μαθητές Γ,Δ,Ε,ΣΤ τάξεων, κοινωνιογράφημα στην Α και Β τάξη και 

παρατήρηση καταγραφή στην αυλή του σχολείου. Πραγματοποιήθηκαν 3 συναντήσεις 

(29/4, 12/5, 20/5)  

ΟΜΑΔΑ 3: Τομέας 5:Προγράμματα, παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης Τομέας 6: 

Εκπαιδευτικά αποτελέσματα 

Συντονιστής: Ζερβού Κυριακή  Πρακτικογράφος: Κύρκου Περσεφόνη  

    Μέλη: Μπρατάνη Άννα, Καλαιτσίδης Σταύρος, Καγιόγλου Σοφία Η ομάδα 

πραγματοποίησε 3 συναντήσεις (30/4, 8/5, 15/5/2014). Συνολική διάρκεια: 5 ώρες. Η 

διερεύνηση του δείκτη 1 έγινε με ερωτηματολόγια προς τους εκπαιδευτικούς του σχολείου 

και τα πρακτικά το ΣΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β 

Φύλλο Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.1 

Μέσα και Πόροι 
Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική 

υποδομή και οικονομικοί πόροι 

 
 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 1.1 

1 2 3 4 

  X  
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 1.1 

Το σχολείο μας είναι ένα καινούριο διδακτήριο, με σύγχρονη κατασκευή που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εφαρμογής του σχολικού προγράμματος. Οι αίθουσες, οι 

χώροι διοίκησης και  οι βοηθητικοί χώροι επαρκούν για την διδασκαλία και τη σχολική ζωή. 

Η αύξηση όμως, του μαθητικού δυναμικού ήταν η αιτία αλλαγής χρήσης της βιβλιοθήκης,  

του τμήματος ένταξης και του χημείου σαν αίθουσες διδασκαλίας με αποτέλεσμα να μην 

αξιοποιούνται για τον σκοπό που προορίζονταν.  

Η αυλή του σχολείου είναι μικρή για το μαθητικό δυναμικό. Τα διαθέσιμα μέσα (εποπτικό 

και αθλητικό υλικό, μουσικά όργανα κλπ) εξυπηρετούν τις ανάγκες του σχολείου. Το κτήριο 

διαθέτει υποδομές για ΑΜΕΑ (ράμπες, ασανσέρ που δεν χρησιμοποιείται λόγω κόστους 

συντήρησης) 

8 από τις 9 αίθουσες είναι εξοπλισμένες με προτζέκτορες αλλά μόνο οι 5 από τις 9 

διαθέτουν υπολογιστή. Στο εργαστήριο πληροφορικής υπάρχουν μόνο 4 υπολογιστές 

παλιάς τεχνολογίας. Η ανανέωση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού γίνεται με αργούς ρυθμούς 

και με την βοήθεια του Συλλόγου Γονέων. 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.2 

Μέσα και Πόροι Στελέχωση του σχολείου 

 
 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 1.2 

1 2 3 4 

   Χ 
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 1.2 
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Οι ανάγκες του σχολείου σε εκπαιδευτικό προσωπικό καλύπτονται από το μόνιμο 

προσωπικό και αποσπάσεις. Πρόβλημα παρατηρείται στις ειδικότητες με την συμπλήρωση 

ωραρίου και στην στελέχωση του τμήματος ένταξης και παράλληλης στήριξης, που 

ολοκληρώνεται στο τέλος Οκτωβρίου. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας είναι αξιόλογοι με 

συνέπεια και ενδιαφέρον για τους στόχους της εκπαίδευσης.  Ιδανική σύνθεση παλιών και 

νέων εκπαιδευτικών με ευθύνη για το λειτούργημα τους. Έχουν όλοι εξομοίωση , ΤΠΕ 1 και 

αρκετοί ΤΠΕ 2. Δύο συνάδελφοί έχουν 2ο πτυχίο, Μεταπτυχιακό, Διδασκαλείο και κάποιοι 

είναι κάτοχοι πτυχίου Ξένης Γλώσσας. 

. Στο σχολείο μας για την υποστήριξη των μαθητών με προβλήματα λειτουργεί τμήμα 

ένταξης, ενισχυτική διδασκαλία, παράλληλη στήριξη και ΕΒΠ για μαθητές με ειδικές 

ικανότητες. 

 Το βοηθητικό προσωπικό κρατά καθαρό το σχολείο και ενδιαφέρεται για αυτό 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.1 

Ηγεσία, Διοίκηση και 
Οργάνωση του Σχολείου 

Οργάνωση και συντονισμός 
της σχολικής ζωής 

 
 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 2.1 

1 2 3 4 

   Χ 
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προ 

ς το δείκτη 2.1 
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Η Διεύθυνση σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς  μέσα από συλλογικές διαδικασίες έχουν 

συμφωνήσει σε ένα Γενικό Πλαίσιο Αρχών για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων και 

για την οργάνωση της σχολικής ζωής. Ο ΣΔ συνεδριάζει με έκτακτες και τακτικές συνεδριάσεις 

για να προγραμματίσει, να αναλάβει πρωτοβουλίες, να αξιολογήσει και να 

επαναπροσδιορίσει τη στάση στα διάφορα θέματα.  

Ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε τρίμηνο θέτει στόχους και προτεραιότητες που υλοποιούνται 

με τρόπο ικανοποιητικό. Η Δ/νση ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα τους εκπαιδευτικούς για 

θέματα που τους αφορούν διά ζώσης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Το σχολείο λαμβάνει υπόψη τα αιτήματα γονέων και μαθητών όταν αυτά συνάδουν με τους 

στόχους του σχολείου δίνοντας έμφαση στην παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης, στην 

επίλυση προβλημάτων στις σχέσεις των μαθητών.  Το σχολείο οργανώνει πλήθος διοικητικών 

και εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων σε εφαρμογή της απόφασης μας για ανοιχτό σχολείο 

στην κοινωνία.  

Το ωρολόγιο πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευτικών με 

συμπλήρωση ωραρίου σε άλλα σχολεία, και διέπεται από τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές 

αρχές που πρέπει να διέπουν τα προγράμματα του Δημοτικού Σχολείου σύμφωνα με τη 

νομοθεσία. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.2 

Ηγεσία, Διοίκηση και 
Οργάνωση του Σχολείου 

Διαχείριση και αξιοποίηση 
μέσων και πόρων 

 
 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 2.2 

1 2 3 4 

  X  
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 2.2 
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Η διαχείριση των οικονομικών πόρων γίνεται από την Σχολική επιτροπή με την οποία η 

Διεύθυνση του σχολείου συνεργάζεται αρμονικά. Η μείωση των πόρων για την Παιδεία 

δυσκολεύει την λειτουργία του σχολείου. Παρόλα αυτά η καθαριότητα, η ασφάλεια, η 

προστασία των μαθητών καθώς και η συντήρηση του σχολείου γίνεται έγκαιρα και σε 

ικανοποιητικό βαθμό.  

Αρκετές φορές αναπτύσσονται πρωτοβουλίες από τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον 

Σύλλογο Γονέων για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων με στόχο την συντήρηση και 

ανανέωση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας 

είναι ο εν εξελίξει ηλεκτρονικός εξοπλισμός  όλων των τάξεων για την ένταξη των ΤΠΕ στην 

διδασκαλία. 

Το σχολείο αξιοποιεί τη διάθεση  γονέων και επαγγελματιών να προσφέρουν στο σχολείο 

για διοργάνωση ομιλιών και οργάνωση δραστηριοτήτων επισκέψεις εκπαιδευτικού 

ενδιαφέροντος, αξιοποίηση υλικού κλπ) 

Το σχολείο δίνει την δυνατότητα σε φορείς της Α/θμιας Εκπαίδευσης, συλλόγους και 

φορείς να αξιοποιούν τα μέσα και τις υποδομές του σχολείου προς όφελος της 

εκπαίδευσης και της τοπικής κοινωνίας. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.3 

Ηγεσία, Διοίκηση και 
Οργάνωση του Σχολείου 

Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη 
του ανθρώπινου δυναμικού 

 
 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 2.3 

1 2 3 4 

   4 
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 2.3 
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Το σχολείο μας υποστηρίζει την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων διευκολύνοντας 

εκπαιδευτικούς στην παρακολούθηση σεμιναρίων, στην επικοινωνία με φορείς κλπ αλλά 

και στην παρουσία-συνεργασία των εκπαιδευτικών και αυτό φαίνεται  στα κοινά 

εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο μεγαλύτερης συνεργασίας. Η κατανομή των 

αρμοδιοτήτων γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του σχολείου, τα ταλέντα και τις επιθυμίες 

των εκπαιδευτικών. 

Πραγματοποιούνται ενδοσχολικές επιμορφώσεις στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί. Επίσης συμμετέχουν σε επιμορφώσεις, σεμινάρια, προγράμματα και 

σχολικά δίκτυα που γίνονται σε άλλες σχολικές μονάδες από Σχολικούς Συμβούλους, 

ειδικούς επιστήμονες και Πανεπιστήμια. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3.1 

Διδασκαλία και Μάθηση 
Ανάπτυξη και εφαρμογή 
διδακτικών πρακτικών 

 
 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 3.1 

1 2 3 4 

   Χ 
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 3.1 
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Αξιοποιώντας το αρχείο του σχολείου (Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, βιβλίο 

Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, καταχωρήσεις του σχολείου σε υπάρχουσες 

βάσεις δεδομένων), τα ατομικά ημερολόγια των διδασκόντων και 

συγκεντρώνοντας πληροφορίες από την παρατήρηση της διδασκαλίας κάποιων 

συναδέλφων παραθέτουμε τα αποτελέσματα της διερεύνησής μας:  

     Ο σχεδιασμός και η δόμηση της διδασκαλίας, καθώς και η αξιοποίηση του 

διδακτικού χρόνου πραγματοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς μας σε πολύ 

ικανοποιητικό βαθμό. Αξιοποιείται ο διαθέσιμος εξοπλισμός Η/Υ κατά βάση από 

τους εκπαιδευτικούς και δευτερευόντως από τους μαθητές. 

 Η διάδραση εκπαιδευτικού- μαθητή, η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη 

διαδικασία μάθησης πραγματοποιείται τόσο στις τάξεις αλλά και στο ΤΕ, ΤΥ και ΠΣ. 

Το σχολείο μας προωθεί ποικιλία διδακτικών προσεγγίσεων και προάγει 

καινοτόμες δράσεις, όπως προγράμματα αγωγής υγείας, πολιτιστικά και 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

 Συμμετοχές σε διαγωνισμούς ταινιών, ζωγραφικής, διεθνείς 

οργανισμούς κλπ. 
 Μουσικές και αθλητικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
 Ημερίδες, σεμινάρια. 

Τα σχέδια ή τα σενάρια διδασκαλίας βασίζονται κυρίως στα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, 

στη χρήση των ΤΠΕ,  το διαθέσιμο εποπτικό υλικό και προσεγγίζονται με 

μαθητοκεντρικές βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας.  

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3.2 

Διδασκαλία και Μάθηση 
Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών 

και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών 

 
 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 3.2 

1 2 3 4 

   χ 
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 3.2 
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Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν τη διδασκαλία και προγραμματίζουν την ύλη με την έναρξη 

της σχολικής χρονιάς, σε ετήσια βάση και σε επίπεδο ενότητας με βάση τους στόχους του 

μαθήματος αλλά και τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

Η οργάνωση της τάξης ποικίλει αφού οι στρατηγικές διδασκαλίας, η προσωπικότητα του 

εκπαιδευτικού αλλά και οι εκπαιδευτικές ανάγκες διαφέρουν από τάξη σε τάξη. 

Οι διδακτικές μέθοδοι των δασκάλων προσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών και 

γίνεται εξατομικευμένη διδασκαλία η οποία σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες δομές 

αντισταθμιστικής αγωγής Τμήμα ένταξης, παράλληλη στήριξη και τμήμα υποδοχής, 

συμβάλλουν στην ομαλή ένταξη όλων των μαθητών στο σχολικό πλαίσιο. 

Ο έλεγχος, η παρουσίαση και η αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών αξιοποιούνται για 

την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης και την τελική επίτευξη των μαθησιακών 

στόχων.  

Τέλος, στόχος είναι η συμμετοχή των μαθητών σε συλλογικές δραστηριότητες, η 

συνεργασία, ο προβληματισμός και η καλλιέργεια κριτικής σκέψης.      

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4.1 

Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο 
Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών 

και μεταξύ των μαθητών 

 
 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 4.1 

1 2 3 4 

   88% 
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 4.1 
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Εκπαιδευτικών-Μαθητών Οι σχέσεις διέπονται από  αρχές δικαιοσύνης, εκτίμησης, 

εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού με λίγες εξαιρέσεις. Αρμονική συνεργασία 

εκπαιδευτικών –μαθητών με τον εκπαιδευτικό ως συντονιστή, καθοδηγητή, ηγέτη στην 

οργάνωση εκδηλώσεων, καινοτόμων προγραμμάτων, δράσεων προς στην τοπική κοινωνία. 

Ελάχιστες περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς μαθητών απασχολούν το ΣΔ. Οι 

εκπαιδευτικοί κατά κανόνα διαχειρίζονται τα περιστατικά του σχολείου με ευαισθησία, και 

διακριτικότητα  με στόχο την ομαλή κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών και 

την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Οι μαθητές συμμετέχουν στη διαμόρφωση των 

κανόνων της σχολικής ζωής, διαμόρφωσης της τάξης κλπ. 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών: Οι σχέσεις των μαθητών είναι γενικά καλές αν και σημειώνονται 

αρκετά περιστατικά συγκρούσεων (αντιμαχόμενες παρέες) που επιλύονται άμεσα. Οι 

μαθητές σε ποσοστό 90% αισθάνονται ασφάλεια και άνεση στο σχολικό περιβάλλον. Είναι 

μέλη ομάδων και δρουν ομαδικά. Υπάρχει αποδοχή και συνεργασία με όλους τους μαθητές 

(αλλοδαπούς, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή άλλες ιδιαιτερότητες).  

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4.2 

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

με εκπαιδευτικούς – κοινωνικούς φορείς 

 
 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 4.2 

1 2 3 4 

  Χ  
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 4.2 
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Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τη μεγάλη δυνατότητα επικοινωνίας των γονέων 

με το σχολείο μας. 

Η ενημέρωση τους στους βασικούς άξονες του προγράμματος σπουδών χρήζει βελτίωσης , 

καθώς αρκετοί γονείς θεωρούν ότι δεν ενημερώνονται συχνά μέσα στη σχολική χρονιά για 

τις στρατηγικές και τους τρόπους υλοποίησης τους από τους εκπαιδευτικούς . 

Ωστόσο η ενημέρωση που τους παρέχεται για την πρόοδο και επίδοση των παιδιών τους 

,θεωρείται  πάρα πολύ καλή , αφήνοντάς τους πολύ ικανοποιημένους  στη μηνιαία κατά το 

πλείστον επίσκεψή τους στο σχολείο , μέσα σε ένα κλίμα φιλικό και άνετο όπως οι 

περισσότεροι δηλώνουν. 

Οι σχέσεις του σχολείου με την τοπική κοινωνία είναι πολύ καλές αφού το σχολείο 

συνεργάζεται με  αρχές και υπηρεσίες(Δ/νση Αθμιας, Σχολικούς Συμβούλους, Τροχαία) 

αλλά και τοπικούς φορείς (Σκακιστική ακαδημία, πολιτιστικούς συλλόγους, Δια βίου 

εκπαίδευση, Επιμελητήριο) 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5.1 

Προγράμματα, Παρεμβάσεις 
και Δράσεις Βελτίωσης 

Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, 
υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις 

 
 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 5.1 

1 2 3 4 

   Χ 
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 5.1 
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  Με συλλογή δεδομένων του αρχείου του σχολείου  (βιβλίο πράξεων, ημερολόγια σχολικής 

ζωής κ.λ.π) και αποδελτίωση ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί, 

προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εφαρμόζουν και 

αναπτύσσουν σχέδια δράσης, εφαρμόζουν καινοτόμα προγράμματα (Αγωγής υγείας, 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικά). Το σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στον 

ετήσιο προγραμματισμό που αποτελεί τη βασική λειτουργία της οργάνωσης και διοίκησης 

της σχολικής μονάδας. Συμμετέχει σε δίκτυα,  δίκτυο κατά της Σχολικής Βίας, δίκτυο 

Ουνέσκο, Δίκτυο Μένων, σε μαθητικούς διαγωνισμούς, καλλιτεχνικές οργανώσεις, 

αθλητικές δραστηριότητες κλπ.  Πραγματοποιούνται ομιλίες και διαλέξεις από ειδικούς 

επιστήμονες (ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, συγγραφείς κ.λ.π). Αναπτύσσονται δράσεις 

αλληλεγγύης και συνεργασίες μαθητών σε σχολικές εκδηλώσεις (θεατρικές παραστάσεις, 

εκπαιδευτικές εκδρομές,) αλλά και άλλες μορφές επικοινωνίας (ενημέρωση ιστοσελίδας). 

Λειτουργούν δομές αντισταθμιστικής Αγωγής, τμήμα ένταξης, ΤΥ ΖΕΠ, ισότιμης 

εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να βελτιώσουν τη λειτουργία της σχολικής 

μονάδας. Εφαρμόζουν καινοτόμες μεθόδους αξιοποιώντας κάθε είδους γνώση, 

πληροφορία, τεχνική χρησιμοποιώντας βιωματικές και εναλλακτικές παιδαγωγικές τεχνικές 

με στόχο την παροχή γνώσης στα παιδιά σε ένα περιβάλλον χαράς και δημιουργίας. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5.2 

Προγράμματα, Παρεμβάσεις 
και Δράσεις Βελτίωσης 

Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης 
για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου 

 
 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 5.2 

1 2 3 4 

    
 

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

Επειδή ο θεσμός της ΑΕΕ εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο σχολείο μας κατά τη φετινή 
σχολική χρονιά δεν έγινε αποτίμηση αυτού του δείκτη. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 6.1 
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Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα Φοίτηση και διαρροή μαθητών 

 
 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 6.1 

1 2 3 4 

   Χ 
 

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

Το σχολείο παρακολουθεί τη φοίτηση και τις απουσίες των μαθητών 100%. Οι απουσίες 

των μαθητών ελέγχονται καθημερινά και καταγράφονται στο ημερήσιο φύλλο ελέγχου και 

το σύστημα καταγραφής Α/θμιας Εκπαίδευσης myschool. Για τις λίγες περιπτώσεις 

συνεχιζόμενων απουσιών χωρίς ενημέρωση το σχολείο παρεμβαίνει άμεσα ενημερώνοντας 

τους γονείς για την ανάγκη της καθημερινής φοίτησης των μαθητών. 

 Η υπευθυνότητα και το μεράκι των εκπαιδευτικών, η πλούσια σε δραστηριότητες σχολική 

ζωή, διαμορφώνει ένα ευχάριστο κλίμα ώστε οι περιπτώσεις σχολικής διαρροής είναι 

σχεδόν μηδενικές και έχουν την ρίζα τους σε προβλήματα στα οποία η δυνατότητα 

παρέμβασης του σχολείου είναι πολύ περιορισμένη. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 6.2 

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών 

 
 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 6.2 

1 2 3 4 

  Χ  
 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 6.2 
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Τα αγόρια παρουσιάζουν πρόοδο στα θετικά μαθήματα (45%). 

Τα κορίτσια παρουσιάζουν πρόοδο στα θεωρητικά μαθήματα(45%). 

Ελάχιστοι μαθητές και των δύο φύλων (10%) έχουν πρόοδο και στις δύο κατευθύνσεις. 

Τα περισσότερα παιδιά φαίνεται να δυσκολεύονται κυρίως σ΄ ένα  μάθημα και λιγότερα 

παιδιά σε δύο ή περισσότερα μαθήματα. 

Τα αδύνατα σημεία των μαθητών εντοπίζονται στα μαθήματα της Γλώσσας(Παραγωγή και 

Κατανόηση κειμένου) και των Μαθηματικών(Επίλυση προβλημάτων, πράξεις με μεγάλους 

αριθμούς). 

 

 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 6.3 

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 6.3 

1 2 3 4 

  Χ  
 

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

Η λειτουργία αντισταθμιστικών δομών Τμήμα Ένταξης,  Τμήμα Υποδοχής, Παράλληλη 

Στήριξη, Ενίσχυση Ελληνομάθειας δίνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα αφού οι μαθητές 

χαμηλής επίδοσης παρουσίασαν σημαντική βελτίωση. 

Οι μαθητές φαίνεται να αποδέχονται σε ικανοποιητικό την διαφορετικότητα των 

συμμαθητών τους ωστόσο υπάρχουν περιθώρια  βελτίωσης. Δεν λείπουν οι περιπτώσεις 

συγκρούσεων και αντιμαχόμενων ομάδων. Το σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την 

ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας αποδοχής και εμπιστοσύνης μαθητών- 

εκπαιδευτικών- γονέων στο σχολικό πλαίσιο. 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 7 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 7.1 

Αποτελέσματα του Σχολείου Επίτευξη των στόχων του σχολείου 

 
 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας 
του σχολείου ως προς το δείκτη 7.1 

1 2 3 4 
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Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου 
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 7.1 

 
 

Με βάση τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια που τέθηκαν στους εκπαιδευτικούς της 

σχολικής μονάδας καθώς και τα αρχεία του σχολείου προκύπτουν τα εξής: 

   Οι προγραμματισμένοι ετήσιοι στόχοι του ωρολογίου προγράμματος σπουδών 

εκπληρώθηκαν πολύ ικανοποιητικά. Τα μέλη της σχολικής κοινότητας δηλώνουν 

ικανοποιημένα από τις συνθήκες και τον τρόπο λειτουργίας της σχολικής μονάδας καθώς 

και από την πρόοδο των μαθητών. 

  Αποτιμώνται θετικά και  εκπληρώνονται επίσης σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό οι 

προσδοκίες των μαθητών και γονιών για τα μαθησιακά αποτελέσματα, για τη λειτουργία 

και τα εκπαιδευτικά «επιτεύγματα» του σχολείου, για τη συνεργασία τους με το με το 

σχολείο και τους εκπαιδευτικούς αλλά και από τη συμμετοχή των μαθητών σε σχολικές 

δραστηριότητες και προγράμματα. 

   Οι νέες τεχνολογίες αξιοποιήθηκαν πολύ έως πάρα πολύ αποτελεσματικά για την 

οργάνωση και διοίκηση του σχολείου αλλά και για την προβολή του έργου της σχολικής 

μονάδας. 

 

 

Γ 

Κύρια αποτελέσματα της αξιολόγησης 
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Το σχολείο μας αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο μάθησης και δημιουργίας.  

Η επιστημονική κατάρτιση και η εργατικότητα των εκπαιδευτικών, οι σχέσεις 
συνεργασίας, η εποικοδομητική επικοινωνία  με τους γονείς, είναι στοιχεία που 
υποστηρίζουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Η σύνταξη του ωρολογίου 
προγράμματος από παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. βασίζεται στο ΑΠΣ Αξιοποιείται 
κάθε ευκαιρία για πλούσια σχολική ζωή και καλλιέργεια θετικής στάσης σε ζητήματα 
περιβάλλοντος, ισότητας, αγωγής υγείας και πολιτισμού. Θετικό στοιχείο είναι η αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων και κάποιοι ανοιχτοί χώροι δημιουργικής εργασίας στους 2 ορόφους 
του σχολείου- που αξιοποιούνται για προβολή δραστηριοτήτων, αλλά και ως οργανωμένοι 
χώροι παιχνιδιού (σκάκι, επιτραπέζια παιχνίδια κλπ). Έτσι εξασφαλίζεται η διάχυση των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλους τους μαθητές, η επικοινωνία όλων των τάξεων, η 
καλλιέργεια αποδοχής και αναγνώρισης όλων. Η σχεδόν, μηδενική σχολική διαρροή και οι 
ελάχιστες περιπτώσεις παραπόνων από γονείς είναι η απόδειξη εμπιστοσύνης στο έργο 
των εκπαιδευτικών και στον τρόπο λειτουργίας της σχολικής μονάδας. 

Δυνατό σημείο ακόμη της σχολικής μονάδας είναι η ιστοσελίδα του σχολείου που 
υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και συμβάλει στη δημοσιοποίηση των δράσεων του 
σχολείου. 

Αδύνατο σημείο είναι η παραβατικότητα κάποιων μαθητών, η οποία παρά τις  
προσπάθειες δεν έχουν μόνιμα αποτελέσματα βελτίωσης. 

Αδύνατο σημείο επίσης αποτελεί η μη επάρκεια ψηφιακού εξοπλισμού η οποία βέβαια 
εξαρτάται  από τους οικονομικούς πόρους. Δυστυχώς η επιχορήγηση είναι χαμηλή και 
καλύπτει βασικές ανάγκες (θέρμανση, αναλώσιμα, καθαριότητα). 

Αρνητικό σημείο επίσης είναι η έλλειψη χωριστού χώρου σχολικής βιβλιοθήκης ως 
ανασταλτικός παράγοντας για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. Θεωρούμε ότι η 
δημιουργία μιας οργανωμένης βιβλιοθήκης θα συμβάλλει πέρα από τη φιλαναγνωσία, 
στην επίτευξη των μαθησιακών και κοινωνικών στόχων του σχολείου και θα βελτιώσει το  
εκπαιδευτικό μας έργο.  

Τέλος η Δ/ντρια του σχολείου κατέθεσε απόψεις και προτάσεις βελτίωσης του έργου της 
αυτοαξιολόγησης με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη διαδικασία:  
Προτάσεις βελτίωσης της αυτοαξιολόγησης 
Η αυτοαξιολόγηση πρέπει να αποτελεί διαδικασία κινητοποίησης όλων των παραγόντων της 
εκπαιδευτικής κοινότητας για την ανάπτυξη δράσεων με στόχο την βελτίωση της ποιότητας 
της διδασκαλίας και της μάθησης η οποία να επαναπροσδιορίζεται και να επικαιροποιείται.  
1. Στον δείκτη 4.1 γινόταν ταυτόχρονα διερεύνηση «Σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών» 
και «Σχέσεις μαθητών μεταξύ τους» αλλά η κοινή ποσοτική αποτίμηση του δείκτη δεν μπορεί 
να είναι ακριβής. Καλό θα ήταν να είναι χωριστοί δείκτες. 
2. Να  γίνεται πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση των γονέων για την διαδικασία, όχι μόνο με 
το ενημερωτικό έντυπο αλλά και οργάνωση δια ζώσης ενημερωτικής συνάντησης αφού η 
συμβολή τους στην αποτίμηση των δεικτών είναι καθοριστική. 
3. Για τη σύνταξη των ερωτηματολογίων να είχε ζητηθεί η  καθοδήγηση-συμμετοχή του 
Σχολικού Συμβούλου.  
4. Να καλλιεργηθεί κοινή κουλτούρα αξιολόγησης και με τα άλλα σχολεία ( οργάνωση 
ενημερωτικών  δράσεων προς γονείς και εκπαιδευτικούς με σκοπό η διαδικασία της 
αυτοαξιολόγησης να αποτελέσει σταδιακά αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. 
5. Να γίνει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη κατασκευή  των διερευνητικών 
εργαλείων. 
6.  Να δημιουργηθούν ψηφιακά εργαλεία για την απλούστευση της διαδικασίας 

Στη συνέχεια τις αντάλλαξε με διευθυντές άλλων σχολικών μονάδων. 
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