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

πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία 

Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο 

τόμος αναφέρεται στις Εκθέσεις «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών Ποιότητας» που 

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

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

Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών. 

Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής 

και της Ομάδας Έργου της ΑΕΕ. 

 

Επιστημονική Επιτροπή 

Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου 

Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής 

επιστημονικός υπεύθυνος του έργου 

Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος 

Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

μέλος 

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

ΤΠΔΒΜΘ, μέλος 

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

ΤΠΔΒΜΘ, μέλος 

 

Ομάδα Έργου 

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

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

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

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

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

ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04. 

 

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

Μάθηση» (2007-2013)   

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

295381) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη») 
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Α1.  

 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΗΛΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 

 

«Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων» 

 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών» 

 

 

 Η Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Τομέων του Εκπαιδευτικού 

Έργου  συντάχθηκε κατά το σχολικό έτος 2010-11 από το Γυμνάσιο Σπηλίου 

Κρήτης. Η Έκθεση περιλαμβάνει  στοιχεία που αφορούν τη διερεύνηση του δείκτη 

«Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων», καθώς και Παράρτημα με τα 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν: 1. Φόρμα καταγραφής εσόδων- εξόδων, 2. 

Σχέδιο συνέντευξης γονέων, 3. Φόρμα καταγραφής δεδομένων από βιβλίο 

γενικών συνελεύσεων γονέων και κηδεμόνων, 4. Φόρμα καταγραφής 

δεδομένων από δανειστική βιβλιοθήκη, 5. Ερωτηματολόγια προς γονείς και 

κηδεμόνες, 6. Ερωτηματολόγια προς μαθητές, και 7. Παραστατικοί πίνακες 

αποτελεσμάτων. 
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Έκθεζη Σςζηημαηικήρ Διεπεύνηζηρ Επιλεγμένων Τομέων ηος Εκπαιδεςηικού 

Έπγος ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ :  

Γςμνάζιο πηλίος / Ρέθςμνο- Κπήηηρ  

 

 

 

Σομέαρ/Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ: 

«Γιασείπιζη και αξιοποίηζη Μέζων και Πόπων» 

 

Α. Γιαδικαζίερ Αξιολόγηζηρ 

 

 

   Αρχζσ Λανουαρίου ζγινε ςφντομθ παρουςίαςθ από το Διευκυντι των αποτελεςμάτων που 

προζκυψαν από ςτατιςτικι επεξεργαςία των απαντιςεων ςτα ερωτθματολόγια που είχαν δοκεί 

ςε μακθτζσ και γονείσ και τθν οποία είχε αναλάβει να διεκπεραιϊςει ο ίδιοσ . 

  τα μζςα Λανουαρίου ζγινε ςυνάντθςθ όλων των μελϊν του ζργου ςε απογευματινι ϊρα  με 

τθ φμβουλο κα Καψάςκθ,  ςτθν οποία παρουςιάςτθκε αναλυτικότερα θ ζκκεςθ τθσ γενικισ 

εικόνασ του ςχολείου και τα αποτελζςματα τθσ επεξεργαςίασ των ερωτθματολογίων και ζγινε 

ςυηιτθςθ για τουσ δείκτεσ που χριηουν ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ. Μετά τισ οδθγίεσ από τθ 

χολικι φμβουλο,  για τον τρόπο οργάνωςθσ και εργαςίασ για τθν ςυςτθματικι διερεφνθςθ ο 

φλλογοσ χωρίςτθκε τυπικά ςε δφο ομάδεσ των τριϊν ατόμων .  

   Σθν επόμενθ μζρα οριοκετικθκαν το αντικείμενο, τα κριτιρια και οι μζκοδοι, τα εργαλεία και 

οι πθγζσ για τον κακζνα από τουσ δείκτεσ. Σθν ομάδα εργαςίασ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ 

αποτελοφςαν οι κ. Λαηαράκθ Μ., κ. πανουδάκθ Α., και κ.Σςικιντίκου Δ. τθν ίδια ςυνάντθςθ 

διευκρινίςτθκε ότι λόγω των αυξθμζνων απαιτιςεων του εγχειριματοσ και του μικροφ αρικμοφ 

των εκπαιδευτικϊν οι ομάδεσ κα αναλάβουν τθν εφρεςθ των κατάλλθλων εργαλείων και τθ 

μελζτθ των αναγκαίων πθγϊν για τθ ςυλλογι όλων των ςτοιχείων ενϊ για τθν εξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων για κάκε  δείκτθ  κα ςυνεργαςτοφν όλοι οι εκπαιδευτικοί. 

ε επόμενθ ςυνάντθςθ (19/01/11) ςχεδιάςτθκε θ ςυνζντευξθ προσ τουσ γονείσ, δθμιουργικθκε 

το ζντυπο καταγραφισ ςτοιχείων από τθ δανειςτικι βιβλιοκικθ και το βιβλίο εςόδων-εξόδων 

του ςχολείου, το βιβλίο υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων και το κάκε μζλοσ ανζλαβε να 

διεκπεραιϊςει το ςυγκεκριμζνο ζργο. 

   Σθ Δευτζρα 24/01/11 τα μζλθ τθσ ομάδασ ςυγκζντρωςαν τα αποτελζςματα και όπου 

χρειαηόταν τα επεξεργάςτθκαν ςτατιςτικά. 

   Σθν Σρίτθ 25/01/11 τα μζλθ των δφο ομάδων ςυνεδρίαςαν και ομόφωνα κατζλθξαν ςτα κφρια 
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αποτελζςματα αξιολόγθςθσ  του δείκτθ. 

   Σθν Παραςκευι 28/01/11 τα μζλθ των δφο ομάδων ςυνεδρίαςαν, προχϊρθςαν ςτθν 

καταγραφι και παρουςίαςθ των κειμζνων και πρότειναν τισ προτεραιότθτεσ για δράςθ. 

Σθ Δευτζρα 31/01/11 ςυνιλκε θ ολομζλεια του ςυλλόγου παρουςία τθσ ςυμβοφλου των 

εκπροςϊπων των μακθτϊν και των γονζων, κακϊσ και του αντιδθμάρχου υπεφκυνου για τα 

κζματα παιδείασ. Παρουςιάςτθκαν τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ και 

ακολοφκθςε δθμιουργικι ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ θ οποία οδιγθςε και ςτθν 

καταγραφι των τελικϊν αποτελεςμάτων και προτεραιοτιτων. 

   Θ ςυγκζντρωςθ και μελζτθ των ςτοιχείων αποτελεί εργαςία των μελϊν τθσ ομάδασ. Σονίηουμε 

ότι θ καταγραφι και παρουςίαςθ των ςτοιχείων είναι αποτζλεςμα τθσ άριςτθσ ςυνεργαςίασ των 

μελϊν τθσ ολομζλειασ. τθριηόμενοι ςτισ άριςτεσ ςχζςεισ των εκπαιδευτικϊν και τθ διάκεςθ που 

υπιρχε για προςφορά  ξεπεράςτθκαν τα προβλιματα που δθμιουργικθκαν από τισ αυξθμζνεσ 

απαιτιςεισ που είχε το ςυγκεκριμζνο εγχείρθμα ςε ςυνάρτθςθ με το μικρό αρικμό του 

υλλόγου. 

 

 

 

 

Β. σέδιο Αξιολόγηζηρ 

 

 

    Σα αποτελζςματα τθσ γενικισ αποτίμθςθσ ςτο πεδίο 1 κατζδειξαν ότι οι υπάρχοντεσ 

οικονομικοί πόροι δεν επαρκοφν και τα μζςα δεν εκπλθρϊνουν τισ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ 

λειτουργίασ. υνεχίηουμε τθν προςπάκεια ανεφρεςθσ πόρων και τον εκςυγχρονιςμό των 

υπαρχόντων μζςων γνωρίηοντασ βζβαια, ότι θ εξεφρεςι τουσ κακίςταται δφςκολθ ςτα πλαίςια 

τθσ γενικότερθσ κρίςθσ. Αποφαςίςαμε να διερευνιςουμε ςυςτθματικά το δείκτθ 2.3 « 

Διαχείριςθ και αξιοποίθςθ Μζςων και Πόρων». 

 

    Αντικείμενο τθσ ςυςτθματικισ μελζτθσ του δείκτθ αποτζλεςε θ διερεφνθςθ τθσ ορκολογικισ 

διαχείριςθσ των πόρων και τθσ επαρκοφσ αξιοποίθςθσ των μζςων τθσ χολικισ μονάδασ για τθν 

αποτελεςματικι ανάπτυξθ του Προγράμματοσ πουδϊν. Επίςθσ εξετάςτθκε θ δυνατότθτα 

ςυνεργαςίασ του χολείου με τθ χολικι Επιτροπι για τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των 

υπαρχόντων πόρων και μζςων. Ηθτοφμενο  αποτζλεςε ο εντοπιςμόσ τυχόν προβλθμάτων και 

ελλείψεων κακϊσ και ο βζλτιςτοσ τρόποσ για τθ διαχείριςθ των πόρων και ςυνεργαςίασ με τουσ 

φορείσ. τα πλαίςια αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ ςκόπιμο ιταν να διερευνθκεί θ δυνατότθτα 

ουςιαςτικότερθσ ςυνεργαςίασ με το φλλογο Γονζων και τουσ τοπικοφσ φορείσ για τθν 

αποτελεςματικότερθ αξιοποίθςθ των υπαρχόντων μζςων και τθν προϊκθςθ παρεμβατικϊν 

πρακτικϊν ςτο ςχολείο. 

    τθ ςυνζχεια ορίςτθκαν τα κριτιρια μελζτθσ του δείκτθ, θ ορκολογικι διαχείριςθ των 
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οικονομικϊν πόρων του ςχολείου, θ ςυνεργαςία με τθ χολικι Επιτροπι και θ αξιοποίθςθ των 

διακζςιμων χϊρων και του εξοπλιςμοφ. Θ μόνθ οικονομικι πθγι είναι ο Διμοσ Αγ. Βαςιλείου 

και τα ελάχιςτα χριματα, αφοφ διαμοιράηονται με το Γ.Λ. πθλίου,   καλφπτουν μόνο τισ 

βαςικζσ λειτουργικζσ ανάγκεσ του. Ωσ εκ τοφτου, το πρϊτο που ζπρεπε να διερευνθκεί ιταν  αν 

οι πενιχροί αυτοί πόροι αξιοποιοφνται με όςο το δυνατόν αποδοτικότερο τρόπο. Επίςθσ 

κριτιριο ποιότθτασ  αποτζλεςε θ δθμιουργικι ςυνεργαςία μεταξφ του χολείου, του υλλόγου 

Γονζων, των τοπικϊν φορζων και τθσ χολικισ επιτροπισ. 

    Για τθ διερεφνθςθ τθσ ορκολογικισ αξιοποίθςθσ των χϊρων τθσ χολικισ μονάδασ  ορίςτθκαν 

ωσ κριτιρια θ ςωςτι λειτουργία των εξωτερικϊν και βοθκθτικϊν χϊρων του ςχολείου, θ ςωςτι 

λειτουργία των εργαςτθρίων, θ φπαρξθ και λειτουργία αίκουςασ πολλαπλϊν χριςεων, θ 

λειτουργία δανειςτικισ βιβλιοκικθσ, θ δυνατότθτα χριςθσ υπολογιςτϊν και διαδικτφου για 

δθμιουργία ςυνκετικϊν εργαςιϊν, θ χριςθ εξωςχολικϊν χϊρων για δραςτθριότθτεσ του 

ςχολείου και θ εκελοντικι εργαςία ςτο ςχολείο. 

 

Μζκοδοι -Εργαλεία  

Αξιοποιικθκαν τα εξισ εργαλεία: 

1)Ερωτθματολόγια, 2) ςχζδια ςυνζντευξθσ, 3)φόρμεσ καταγραφισ, 4) παρατιρθςθ 

   Ρθγζσ 

1)Βιβλίο Πράξεων τθσ χολικισ Επιτροπισ, 2) Βιβλίο Εςόδων και Εξόδων, 3)Βιβλίο Πράξεων του 

υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων, 4)Βιβλίο δανειςτικισ βιβλιοκικθσ, 5) Θμερολόγιο 

εργαςτθριακϊν δραςτθριοτιτων 

 Σα μζλθ τθσ ομάδασ εργαςίασ αξιοποίθςαν τα αρχεία του χολείου, ςυνζλεξαν ςτοιχεία από το 

βιβλίο Πράξεων τθσ χολικισ Επιτροπισ και το βιβλίο Εςόδων και Εξόδων, για  να μελετθκεί  θ 

διαχείριςθ των οικονομικϊν πόρων. Αναηθτικθκε και βρζκθκε το βιβλίο Πράξεων του υλλόγου 

Γονζων και Κθδεμόνων. 

Επίςθσ ζγινε επεξεργαςία ςτοιχείων από το βιβλίο τθσ δανειςτικισ βιβλιοκικθσ και το 

θμερολόγιο εργαςτθριακϊν δραςτθριοτιτων. Παράλλθλα θ ομάδα αξιοποίθςε τα βιβλία φλθσ 

και το βιβλίο υλικοφ, για να εξετάςει τθν αξιοποίθςθ των διακζςιμων μζςων. Επιπρόςκετα 

ςυνζταξε και επεξεργάςτθκε ερωτθματολόγια και ςχζδια ςυνζντευξθσ  τα οποία κατζγραψε ςε 

ειδικζσ φόρμεσ. Σα ερωτθματολόγια διανεμικθκαν ςε γονείσ μακθτζσ και κακθγθτζσ, 

ςυγκεντρϊκθκαν και ζγινε ςτατιςτικι επεξεργαςία των δεδομζνων. Επίςθσ μετά από κλιρωςθ 

τα μζλθ τθσ ομάδασ επζλεξαν γονείσ οι οποίοι απάντθςαν τθλεφωνικά ςε ςυνεντεφξεισ. Οι 

απαντιςεισ καταγράφθκαν και αξιοποιικθκαν. 

Διερευνικθκε θ πικανι ςφνδεςθ του 2.3 και το 5.3 (Ενιςχυτικζσ, Τποςτθρικτικζσ και 

Αντιςτακμιςτικζσ Παρεμβάςεισ) 

 Πζρα από όλα αυτά κα πρζπει να προςκζςουμε πωσ μζςα από τθν παρατιρθςθ ςε όλθ 

τθ διάρκεια τθσ Αϋ φάςθσ οι κακθγθτζσ κατζγραψαν ςτοιχεία τα οποία αφοροφν το 
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ςυγκεκριμζνο δείκτθ ενϊ θ ςυηιτθςθ που ζγινε ςτα πλαίςια τθσ ομάδασ και του ευρφτερου 

ςυλλόγου αποτζλεςε ςθμαντικό εργαλείο ςτθ διερεφνθςι του. 

Γ. Κύπια Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ 

 

Mελετϊντασ το βιβλίο Πράξεων τθσ χολικισ Επιτροπισ και το βιβλίο Εςόδων και Εξόδων 

διαπιςτϊςαμε ότι υπάρχει κοινι χολικι Επιτροπι για το Γυμνάςιο και το Λφκειο, θ οποία 

διαχειρίηεται τουσ οικονομικοφσ πόρουσ των ςχολείων από κοινοφ. Ωσ εκ τοφτου δεν μποροφμε 

να ζχουμε ςαφι εικόνα για τθν κατανομι των κονδυλίων ανάμεςα ςτα δφο ςχολεία. Σο ςφνολο 

εςόδων των δφο ςχολείων για το οικονομικό ζτοσ 2010 κυμάνκθκε ςτισ 8734,25 ευρϊ. Σο 30% 

δαπανικθκε για γραφικι φλθ και είδθ κακαριότθτασ, ενϊ το 25% για κζρμανςθ και εξόφλθςθ 

λογαριαςμϊν κοινισ ωφελείασ(παράρτθμα 1). Σο ποςό που απομζνει δεν επαρκεί για να 

καλφψει τισ υπόλοιπεσ ανάγκεσ του ςχολείου, ϊςτε να επιτευχκεί θ εφρυκμθ λειτουργία του. Θ 

διαχείριςι τουσ όμωσ κρίνεται ορκολογιςτικι και ςτόχο ζχει μόνο τθν κάλυψθ των βαςικϊν 

αναγκϊν. Σθν ίδια γνϊμθ ςυμμερίηονται και οι γονείσ όπωσ προζκυψε από τισ απαντιςεισ που 

ζδωςαν ςε ςχετικζσ ερωτιςεισ κατά τθ διάρκεια ςυνζντευξθσ(παράρτθμα 2). Θ ςυνεργαςία με 

τθ χολικι Επιτροπι είναι άριςτθ, προβλιματα δθμιουργοφνται μόνο από τθ δυςκολία που ζχει 

το ςχολείο για τθν ανεφρεςθ πόρων. 

 Από το βιβλίο Πράξεων του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων διαπιςτϊκθκε ότι τα 

τελευταία 21 χρόνια ζχει ςυνζλκει ο ςφλλογοσ 8 φορζσ, ιδιαίτερα από το 1996 ζωσ το 2006 ιταν 

ανενεργόσ (παράρτθμα 4). Κατά τθ φετινι χρονιά γίνεται προςπάκεια ενεργοποίθςθσ του 

υλλόγου, επειδι κρίνεται ότι θ θκικι και οικονομικι ςυμβολι του μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

χριςιμθ για τισ πρωτοβουλίεσ που αναλαμβάνει το ςχολείο. 

  Για τθ διερεφνθςθ τθσ ορκολογικισ αξιοποίθςθσ, των χϊρων τθσ χολικισ μονάδασ 

διανεμικθκαν ερωτθματολόγια ςτουσ μακθτζσ αλλά και ςτουσ γονείσ(παράρτθμα 6-7). Όπωσ 

προζκυψε από τθ ςτατιςτικι επεξεργαςία των ερωτθματολογίων, το 33% των μακθτϊν δεν είναι 

κακόλου ευχαριςτθμζνοι από τθν αξιοποίθςθ των αφλειων χϊρων ενϊ το 52% εκφράηει τθ 

δυςαρζςκειά του για τισ τουαλζτεσ και δθλϊνουν ότι δεν καλφπτουν τισ ανάγκεσ τουσ. Επίςθσ το 

40% είναι πολφ ικανοποιθμζνο από τθν κακαριότθτα και  τθ ςυντιρθςθ του υπόλοιπου 

κτθρίου.(παράρτθμα 8) 

Μζςω τθσ παρατιρθςθσ διαπιςτϊςαμε ότι ο χϊροσ που λειτουργεί ωσ αίκουςα 

πολλαπλϊν χριςεων δεν είναι πλιρωσ εξοπλιςμζνθ . Δε διακζτει υπολογιςτι,  χϊρουσ 

αποκθκευτικοφσ, ενϊ τα εποπτικά μζςα και τα λογιςμικά είναι διαςκορπιςμζνα και δυςεφρετα 

και θ χριςθ τουσ κακίςταται δφςκολθ και χρονοβόρα. Οποιαδιποτε προβολι απαιτεί μεταφορά 

και εγκατάςταςθ φορθτοφ  υπολογιςτι.    

Θ βιβλιοκικθ του ςχολείου βρίςκεται ςτριμωγμζνθ ςτο γραφείο των κακθγθτϊν, οι 

μακθτζσ δεν ζχουν εφκολθ πρόςβαςθ, τα βιβλία που διακζτει είναι λίγα και παλιά και δεν 

εμπλουτίηεται με νζα βιβλία. Από το 2001 ζωσ το 2010 οι μακθτζσ δανείςτθκαν 50 βιβλία. Να 

επιςθμανκεί ότι κατά τα ζτθ 2003- 2005 και το ζτοσ 2010 δεν ςθμειϊκθκε καμία κίνθςθ. 

(παράρτθμα 5) Αυτό αποκτά βαρφνουςα ςθμαςία, γιατί ςτθν ευρφτερθ περιοχι δεν υπάρχει 
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δθμόςια δανειςτικι βιβλιοκικθ και οι περιςςότεροι μακθτζσ δεν ζχουν τθν οικονομικι 

δυνατότθτα να αγοράηουν βιβλία.  Σα προβλιματα αυτά αποτυπϊνονται και ςτισ κινιςεισ τθσ 

δανειςτικισ βιβλιοκικθσ. φμφωνα με τα ςτοιχεία από το βιβλίο δανειςμοφ οι μακθτζσ δεν 

χρθςιμοποιοφν το υλικό τθσ βιβλιοκικθσ για τισ εργαςίεσ τουσ. το ίδιο ςυμπζραςμα 

καταλιγουμε και από τισ ερωτιςεισ ςτισ οποίεσ απάντθςαν οι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςυνζντευξθσ(παράρτθμα 3). Σο 40% των μακθτϊν απολαμβάνει το διάβαςμα των βιβλίων που 

του χαρίηουν, ενϊ το 60% αντιμετωπίηει αδιάφορα το κζμα του βιβλίου. 

Σο εργαςτιριο των Φυςικϊν Επιςτθμϊν είναι επαρκϊσ εξοπλιςμζνο, χρθςιμοποιείται 

πάρα πολφ ςυχνά από τθν υπεφκυνθ κακθγιτρια και δεν εντοπίςτθκαν προβλιματα. Σθν ίδια 

άποψθ ςυμμερίηονται και οι μακθτζσ που ςτθν πλειοψθφία τουσ δθλϊνουν πολφ 

ικανοποιθμζνοι από τθ λειτουργία του. Αυτό κατζδειξε και το Βιβλίο Εργαςτθριακϊν 

πειραμάτων όπου καταγράφονται τα πειράματα. Πραγματοποιοφνται οι εργαςτθριακζσ 

αςκιςεισ που προτείνονται από το αναλυτικό πρόγραμμα, ενϊ ςυγχρόνωσ υπάρχει ςτενι 

ςυνεργαςία με το Ε.Κ.Φ.Ε. Ρεκφμνου, που παρζχει επιπλζον εκπαιδευτικό υλικό. 

Σο εργαςτιριο Πλθροφορικισ διακζτει λίγουσ και πεπαλαιωμζνουσ υπολογιςτζσ, οι 

οποίοι χριηουν αντικατάςταςθσ ι αναβάκμιςθσ. Ωσ εκ τοφτου θ διδαςκαλία μακθμάτων μζςω 

Σ.Π.Ε. κακίςταται δφςκολθ. Οι υπολογιςτζσ και το ψθφιακό αρχείο του ςχολείου δεν 

αξιοποιοφνται από τουσ μακθτζσ για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν τουσ. Ελάχιςτοι μακθτζσ 

χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο ςτο ςχολείο για άντλθςθ πλθροφοριϊν ςτα πλαίςια των 

μακθμάτων. 

Δεν υπάρχει ζνασ χϊροσ φιλικόσ για τουσ μακθτζσ που κα μποροφςε να προςφζρει 

πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. θμειϊνουμε ότι το 30% των μακθτϊν μασ δεν ζχει πρόςβαςθ ςτο 

διαδίκτυο ςτο ςπίτι του και αυτό κακιςτά επιτακτικότερθ τθν ανάγκθ για τθ δθμιουργία ενόσ 

τζτοιου χϊρου. 

Για να ολοκλθρϊςουμε τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ αποφαςίςτθκε να 

πάρουμε ςυνζντευξθ από γονείσ, προκειμζνου να καταγράψουμε τισ απόψεισ τουσ και να 

ανιχνεφςουμε τισ διακζςεισ τουσ για ςυμμετοχι τουσ ςε μελλοντικζσ δράςεισ. 

 Αφοφ κάναμε ζνα ςχζδιο ςυνζντευξθσ, (παράρτθμα 2)  μετά από κλιρωςθ επιλζχτθκαν 

11 γονείσ, για να ερωτθκοφν (5 γονείσ μακθτϊν Α’ Γυμναςίου, 4 γονείσ μακθτϊν Β’ Γυμναςίου 

και 2 γονείσ μακθτϊν από τθν Γ’ Γυμναςίου). Σθ ςυνζντευξθ ανζλαβαν θ κ. Σςικιντίκου Δζςποινα 

ςε ςυνεργαςία με τθν κ. πανουδάκθ Αργυρϊ. Καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα ότι οι τελευταίοι 

είναι κετικοί απζναντι ςτο ςχολείο  και διατεκειμζνοι να προςφζρουν οτιδιποτε τουσ ηθτθκεί . 

Κρίνουν τθ μζχρι τϊρα ςυμμετοχι τουσ ςτισ διάφορεσ εκδθλϊςεισ του ςχολείου μζτρια και 

εκφράηουν τθ διάκεςι τουσ να προςφζρουν εκελοντικι εργαςία. Επίςθσ εξζφραςαν τθν 

επικυμία τουσ για τθ λειτουργία τμθμάτων ενιςχυτικισ και τθν εκπόνθςθ περιςςότερων 

προγραμμάτων. ’ αυτό το ςθμείο εντοπίςαμε τθ ςφνδεςθ του δείκτθ 2.3. «Διαχείριςθ και 

Αξιοποίθςθ Μζςων και Πόρων» με το δείκτθ 5.3. «Ενιςχυτικζσ, Τποςτθρικτικζσ και 

Αντιςτακμιςτικζσ Παρεμβάςεισ», ο οποίοσ μελετάται διεξοδικά. 
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Γ. Πποηεπαιόηηηερ για Γπάζη 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα κφρια αποτελζςματα αξιολόγθςθσ του δείκτθ 2.3 κεωροφμε ότι ωσ 

πρϊτθ προτεραιότθτα πρζπει να κζςουμε 1) τθν αξιοποίθςθ τθσ ςχολικισ βιβλιοκικθσ και 2) 

τθ δθμιουργία ενόσ πολυχϊρου φιλικοφ για τα παιδιά. Ο χϊροσ αυτόσ κα πρζπει να διακζτει 

άμεςθ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο και ταυτόχρονα κα φιλοξενεί τθ βιβλιοκικθ, θ οποία κα 

εμπλουτιςτεί με νζουσ τίτλουσ. κοπόσ είναι να υπάρχουν  ευκαιρίεσ για ψυχαγωγία, ενϊ 

ταυτόχρονα να κακίςταται δυνατι θ εκπόνθςθ των εργαςιϊν τουσ. Σαυτόχρονα πρζπει να 

καλλιεργθκεί θ φιλαναγνωςία αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ που υπάρχουν ςτα πλαίςια των 

μακθμάτων. 

   3) Άκρωσ αναγκαία κρίνεται θ δθμιουργία τουαλετϊν για αποκλειςτικι χριςθ από τουσ 

μακθτζσ του γυμναςίου. 4) Επίςθσ κρίνεται ςκόπιμο ςτον αφλειο χϊρο να δθμιουργθκοφν 

ςτεγαςμζνοι χϊροι που να φιλοξενοφν τουσ μακθτζσ ςτισ ϊρεσ των διαλειμμάτων και ςτο 

μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ, όταν οι καιρικζσ ςυνκικεσ είναι δυςμενείσ. 

   5) Μζλθμά μασ επιπλζον κα είναι θ εφρεςθ και θ αξιοποίθςθ εξωςχολικϊν χϊρων για τθν 

πραγματοποίθςθ διαφόρων εκδθλϊςεων του ςχολείου, μιασ και οι χϊροι του ςχολείου είναι 

ανεπαρκείσ.  

6) Κα πρζπει να ςυγκεντρωκεί και να αρχειοκετθκεί το οπτικοακουςτικό υλικό του ςχολείου, 

να εγκαταςτακοφν τα εκπαιδευτικά λογιςμικά και να γίνουν προςβάςιμα ςτουσ μακθτζσ και 

ςτουσ κακθγθτζσ. 7) Να οργανωκεί το αρχείο του ςχολείου, γεγονόσ που κα εξυπθρετιςει ςε 

μελλοντικζσ δράςεισ του ςυλλόγου.  

Για όλεσ αυτζσ τισ δράςεισ κρίνεται απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ φορείσ και θ 

ενεργοποίθςθ των γονζων που ζχουν δθλϊςει ιδθ τθ διάκεςι τουσ για προςφορά. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ 

 

 

ΠΕΡΛΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

1.Φόρμα καταγραφισ εςόδων- εξόδων 

2.χζδιο ςυνζντευξθσ γονζων 

3.χζδιο ςυνζντευξθσ μακθτϊν 

4.Φόρμα καταγραφισ δεδομζνων από βιβλίο γενικϊν ςυνελεφςεων γονζων 

και κθδεμόνων 

5.Φόρμα καταγραφισ δεδομζνων από δανειςτικι          βιβλιοκικθ 

6.Ερωτθματολογια προσ γονείσ και κθδεμόνεσ 

7.Ερωτθματολόγια προσ μακθτζσ 

8.Παραςτατικοί πίνακεσ αποτελεςμάτων 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2010  (για ηο Γςμνάζιο και Λύκειο )

ΔΟΓΑ

Φξεκαηνδόηεζε Γήκνπ 8.439,16

Δζνδα από θπιηθείν 244,43

Τόθνη 50,66

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ 8734,25

ΔΞΟΓΑ

Γξαθηθή ύιε-Βηβιία Αλαιώζηκα-είδε θαζαξηόηεηαο 2961,01

Θέξκαλζε 723,58

Φωηηζκόο 593

Τειέθωλν 707

Αζιεηηθέο -Πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 647,56

Πξνκήζεηα ζθεπώλ-επνπηηθώλ κεζωλ 1660

Σπληήξεζε θηεξίνπ 1300

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ 8592,15
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

 

1. Κεωρείτε ότι επαρκοφν 9.000- 10.000 ευρϊ για να καλφψουν τισ         
ανάγκεσ του ςχολείου; 
 

2. Μπορείτε να προτείνετε τρόπουσ εξοικονόμθςθσ πόρων; 
 

 

3. Παρατθρείτε ςπατάλθ ι κακοδιαχείριςθ των οικονομικϊν πόρων του 
ςχολείου; 
 

4. Πιςτεφετε ότι για τισ αγορζσ του το ςχολείο πρζπει να επιλζγει τθν 
τοπικι αγορά; υμβαίνει αυτό μζχρι ςτιγμισ; 
 

 

5. Πωσ κα μποροφςε θ τοπικι κοινωνία να ενιςχφςει το ζργο του ςχολείου; 
 

6. Κεωρείτε ότι θ ςυμμετοχι του ςυλλόγου γονζων και κθδεμόνων ςε 
διάφορεσ εκδθλϊςεισ του ςχολείου είναι ικανοποιθτικι; 
 

7. Σι εκελοντικι εργαςία κα κζλατε και κα μποροφςατε να κάνετε για το 
ςχολείο; 
 

8. Ζχετε ςκεφτεί τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα μποροφςε να βελτιωκεί το 
ςχολείο; 

Παράρτθμα 1 
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Παπάπηημα 2 

 

  

ΓΤΜΝΑΙΟ  ΠΗΛΙΟΤ 

  

ΦΟΜΑ ΚΑΤΑΓΑΦΗΣ   ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΑΡΠ  

ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ  

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 

  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΘΔΜΑ  

20/11/1991 Πξαθηηθό εθινγήο  Γ.Σ 

20/12/1993 Πξαθηηθό εθινγήο  Γ.Σ 

18/12/1994 Πξαθηηθό εθινγήο  Γ.Σ 

30/11/1995 Γεληθή ζπλέιεπζε 

18/12/1995 Πξαθηηθό εθινγήο  Γ.Σ 

17/12/1996 πξαθηηθό επηινγήο 2εο μέλεο γιώζζαο 

15/01/1999 Πξαθηηθό εθινγήο  Γ.Σ 

13/09/2006 πξαθηηθό ίδξπζεο ηκήκαηνο έληαμεο 
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Παπάπηημα 3 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ   ΠΗΛΙΟΤ 

ΦΟΜΑ ΚΑΤΑΓΑΦΗΣ   ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

αξηζκόο     βηβιίωλ      πνπ     δαλείζηεθαλ      θάζε     ζρνιηθό    έηνο ) 

 

ΔΤΟΣ 

2001-

2002 

2002-

2003 

2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

ΜΑΘΗΣΔ 13 8 0 0 0 10 10 4 5 0 

ΚΑΘΗΓΗΣΔ 0 0 0 0 0 1 6 5 5 0 
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Παπάπηημα 4 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟ ΓΟΝΔΙ-ΚΗΓΔΜΟΝΔ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΠΗΛΙΟΤ 

 

δ
ε
ν

 α
π

α
ν
ηη

ζ
α

ν
 

κ
α
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ό

λ
ο

ς
 

λ
ίγ

ο
 

π
ο

λ
ύ
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ά

π
α

 π
ο

λ
ύ

 

Μ
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ο
ρ
 ό

π
ο

ρ
 

 1. καθόλου      2. λίγο      3. πολύ          4. πάρα πολύ         

1 

Οη αίζνπζεο δξαζηεξηνηήηωλ θαη εθδειώζεωλ (π.ρ. ζεάηξνπ, 

πνιιαπιώλ ρξήζεωλ) αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο 

ζρνιηθήο δωήο; 0% 18% 9% 59% 14% 2,68 

2 

Ο αύιεηνο ρώξνο θαη ηα  γήπεδα  είλαη επαξθή γηα  ηνλ αξηζκό 

ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ.; 0% 5% 27% 32% 36% 3 

3 

Tν ζρνιηθό θηήξην είλαη θαζαξό, θξνληηζκέλν θαη 

θαινζπληεξεκέλν. ; 0% 9% 23% 45% 23% 2,82 

4 

Η κε ύπαξμε  ζηεγαζκέλωλ  ρώξωλ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 

ζηε ζωζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ; 0% 9% 14% 50% 27% 2,952 

5 

Oη εθπξόζωπνη ηωλ γνληώλ ζηεξίδνπλ νηθνλνκηθά 

πξωηνβνπιίεο ηεο δηεύζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ πνπ εληζρύνπλ 

ην έξγν ηεο.; 14% 27% 23% 27% 9% 1,91 
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ΓΟΝΕΙΣ -ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Η μη ύπαπξη  ζηεγαζμένων  χώπων δημιουπγεί πποβλήμαηα ζηη ζωζηή λειηουπγία ηου 

ζχολείου;

δεν απανηηζαν

0%

καθόλου

9%

λίγο

14%

πολύ

50%

πάρα πολύ

27%
δεν απανηηζαν

καθόλου

λίγο

πολύ

πάρα πολύ
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Παπάπηημα 5 

 ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΡΗΛΙΟΥ 

 

1. καθόλου      2. λίγο      3. πολύ          4. πάρα πολύ    

δ
ε
ν

 

α
π

α
ν
ηη

ζ
α

ν
 

κ
α

θ
ό

λ
ο

ς
 

λ
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ο
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π
ά

π
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Μ
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ο
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ό
π

ο
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1 Ο  αύιεηνο ρώξνο θαη ηα γήπεδα είλαη επαξθή  γηα  ηνλ αξηζκό ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ. 
7% 50% 32% 11% 0% 2,32 

2 ΟΙ ηνπαιέηεο θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ  θαη είλαη θαζαξέο 
7% 50% 32% 11% 0% 1,46 

3 ην θπιηθείν ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά  9% 7% 16% 41% 27% 2,7 

4 Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο είλαη θαζαξέο θαη ηαθηνπνηεκέλεο. 7% 7% 32% 39% 14% 2,46 

5 Υπάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθνί ζηεγαζκέλνη αύιεηνη ρώξνη, πξνθπιαγκέλνη από θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. 5% 46% 38% 9% 2% 1,55 

6 Τν ζρνιηθό θηήξην είλαη θαζαξό, θξνληηζκέλν θαη θαινδηαηεξεκέλν.  7% 5% 29% 39% 20% 2,59 

7 Θα ήζειεο ην ζρνιείν λα δηαζέηεη ζρνιηθή βηβιηνζήθε, ηκήκα πνιπκέζωλ 

ειεθηξνληθέο εγθπθινπαίδεηεο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε CD θιπ. 5% 4% 11% 13% 68% 3,34 

8 Τν ζρνιείν δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εξγαζηεξηαθό εμνπιηζκό (όξγαλα θαη πιηθά 

αηζνπζώλ εξγαζίαο  εξγαζηεξίωλ θπζηθήο-ρεκείαο, ηερλνινγίαο, Η/Υ, θ.ά.) γηα ηε 

δηδαζθαιία ηωλ δηαθόξωλ καζεκάηωλ.  5% 0% 13% 54% 29% 3 

9 Σην ζρνιείν θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ώζηε λα απμεζνύλ ηα δηαζέζηκα πνιπκέζα 

(π.ρ. ηειενξάζεηο, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θιπ) γηα ζθνπνύο επνπηηθνπνίεζεο 

ηεο δηδαζθαιίαο. 5% 14% 45% 21% 14% 2,39 



 20 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

 

 

 

 

Α2. 

 

ΕΠΑΛ ΤΜΗΣΣΟΤ 

 

«Οργάνωση του Σχολείου» 

 

 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών» 

 

 

 

Η Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Τομέων του Εκπαιδευτικού Έργου  

συντάχθηκε κατά το σχολικό έτος 2010-11 από το 1ο ΕΠΑΛ Υμηττού και περιλαμβάνει 

στοιχεία που αφορούν τη διερεύνηση των τομέων: «Οργάνωση του Σχολείου» και 

«Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο».  
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Α. Γιαδικαζίερ Αξιολόγηζηρ 

 

Οπγάνωζη ομάδων επγαζίαρ 

 

Θ ολομζλεια, ςτθ ςυνάντθςθ τθσ 23/12/2010, όριςε δφο ομάδεσ εργαςίασ. Μια για τθν ςυςτθματικι 

διερεφνθςθ του τομζα ΟΡΓΆΝΩΘ ΣΟΤ  ΧΟΛΕΛΟΤ και μια για να μελετιςει τον τομζα ΚΛΛΜΑ ΚΑΛ ΧΕΕΛ 

ΣΟ ΧΟΛΕΛΟ. Επίςθσ ανζλαβαν και δφο ςυντονιςτζσ, ζνασ για κάκε ομάδα. 

 

Ομάδα: ΟΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

α/α Ονοματεπϊνυμο Ιδιότθτα 

1 Λωαννίδθσ Λωάννθσ  υντονιςτισ 

2 Βαβαγιάκθσ Χαράλαμποσ Μζλοσ 

3 Γιαννακουδάκθσ Ηαχαρίασ Μζλοσ 

4 Ευςτακίου Ανδρζασ Μζλοσ 

5 Λουκόπουλοσ Ακανάςιοσ Μζλοσ 

6 Πολιτάκθ Ελευκερία Μζλοσ 

7 Χουντουλζςθσ Παναγιϊτθσ Μζλοσ 

 

 Ομάδα ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

α/α Ονοματεπϊνυμο Ιδιότθτα 

1 άρλασ Γεϊργιοσ υντονιςτισ 

2 Βαβαγιάκθσ Χαράλαμποσ Μζλοσ 

3 Βαςιλειάδθσ Γεϊργιοσ Μζλοσ 

4 Δθμθτρόπουλοσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

5 Λωαννίδθσ Λωάννθσ Μζλοσ 
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6 Μαρκοποφλου Μαρίνα Μζλοσ 

7 Μερτηάνθ Μαρία Μζλοσ 

8 Μπζγου Ευδοξία Μζλοσ 

9 Νανίδθσ Γρθγόρθσ Μζλοσ 

10 κόνδρα Αγορίτςα Μζλοσ 

11 Χρόνθσ τζφανοσ Μζλοσ 

 

 

 

 

 

Φπονοδιάγπαμμα επγαζιών 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κακυςτζρθςθ που προζκυψε για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζκκεςθσ Γενικισ Εκτίμθςθσ 

του 1ου ΕΠΑΛ Τμθττοφ, τθσ μεκοδολογίασ ςυλλογισ των πλθροφοριϊν, τισ άλλεσ εργαςίεσ που υπάρχουν 

ςτο ςχολείο και τθν θμερομθνία παράδοςθσ τθσ ζκκεςθσ, αποφαςίςτθκε το πιο κάτω χρονοδιάγραμμα 

των εργαςιϊν : 

         

 



 26 

Σςνανηήζειρ 

 

 Και οι δφο ομάδεσ ςυναντικθκαν 8 φορζσ 

α/α θμ/νία Ομάδα κζμα εργαςίασ 

1 18/11/2010 ολομζλεια 
Γενικι ςυηιτθςθ για τουσ ςτόχουσ και τα κριτιρια τθσ 

αυτοαξιολόγθςθσ 

2 23/12/2010 ολομζλεια κακοριςμόσ ομάδων εργαςίασ, μεκοδολογία 

3 11/1/2011 ολομζλεια 
κατανομι εργαςιϊν και αποδοχι τθσ Εκκεςθσ Γενικισ 

εκτίμθςθσ τθσ εικόνασ του 1ου ΕΠΑΛ Τμθττοφ 

4 20/1/2011 και οι 2 ομάδεσ ςυηιτθςθ - διαμόρφωςθσ των ερωτθματολογίων 

5 31/1/2011 και οι 2 ομάδεσ 
υμπεράςματα από τα ερωτθματολόγια των 

εκπαιδευτικϊν και για τουσ δφο τομείσ 

6 7/2/2011 και οι 2 ομάδεσ 
υμπεράςματα από τα ερωτθματολόγια των μακθτϊν 

και για τουσ δφο τομείσ 

7 17/2/2011 και οι 2 ομάδεσ 
υμπεράςματα από τα ερωτθματολόγια που 

ςυμπλιρωςαν οι γονείσ  

8 24/2/2011 και οι 2 ομάδεσ υηιτθςθ για τισ προτεινόμενεσ δράςεισ για κάκε Σομζα. 
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 Β. Σχζδιο Αξιολόγθςθσ 

 

Ανηικείμενο αξιολόγηζηρ 

 

τθ γενικι εκτίμθςθ τθσ εικόνασ του 1ου ΕΠΑΛ Τμθττοφ το πεδίο με τθν μικρότερθ βακμολογία είναι το 5ο 

(Εκπαιδευτικά αποτελζςματα). Όμωσ θ ολομζλεια ζκρινε ότι πρζπει να γίνει ςυςτθματικότερθ διερεφνθςθ 

ςτον τομζα «Οργάνωςθ του ςχολείου» του 2ου πεδίου (Οργάνωςθ και Διοίκθςθ χολείου) και ςτον τομζα 

«Κλίμα και χζςεισ ςτο ςχολείο» του 3ου πεδίου.  

Σο ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ είναι, ότι οι πικανζσ δράςεισ αναβάκμιςθσ ςτουσ τομείσ αυτοφσ κα βελτιϊςουν 

το γενικό κλίμα τθσ λειτουργίασ του ςχολείου, που είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για κάκε άλλθ 

παιδαγωγικι παρζμβαςθ. Επίςθσ οι δράςεισ αυτζσ εξαρτϊνται άμεςα από τισ ςυνιςτϊςεσ του ςχολείου 

(διοίκθςθ και εκπαιδευτικοί) και όχι από άλλουσ φορείσ (π.χ. Παιδαγωγικό, φμβουλοι και τριτοβάκμια 

ιδρφματα για δράςεισ επιμορφϊςεων) οπότε με το ςθμερινό κεςμικό πλαίςιο τισ κακιςτοφν πιο 

ρεαλιςτικζσ.  

Αντικείμενο λοιπόν τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ είναι ο τομζασ «Οργάνωςθ ςχολείου» του 2ου πεδίου 

(Οργάνωςθ και Διοίκθςθ χολείου) και ο τομζασ «Κλίμα και χζςεισ ςτο ςχολείο» του 3ου πεδίου.  

Πηγέρ 

 

Πθγζσ από τισ οποίεσ αντλικθκαν οι κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ είναι: 

 Σα ερωτθματολόγια που υπάρχουν ςτο βοθκθτικό κείμενο “Διαδικαςίεσ & εργαλεία” που μασ 

δόκθκε από τθν ομάδα του ζργου. Σα ερωτθματολόγια ςυμπλθρϊκθκαν από εκπαιδευτικοφσ, 

μακθτζσ και γονείσ. 

 Σο βιβλίο πρακτικϊν του ςυλλόγου κακθγθτϊν 

 Σο θμερολόγιο ςυμβάντων του Διευκυντι. 

 Σα απουςιολόγια και ποινολόγια.  

 Σο λογιςμικό μθχανοργάνωςθσ του ςχολείου “Επαφοσ” 
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Μεθοδολογία επγαζίαρ 

 

Όλα τα μζλθ των ομάδων δθμιοφργθςαν λογαριαςμό ςτο Gmail και χρθςιμοποίθςαν τα ςυνεργατικά 

εργαλεία τθσ πλατφόρμασ gmail. 

Δθμιουργικθκε email-list με τα email των μελϊν των ομάδων εργαςίασ. Μζςα από τθ λίςτα οι ςυντονιςτζσ 

ενθμζρωναν τα μζλθ και δεχόντουςαν τισ ερωτιςεισ και παρατθριςεισ τουσ. 

Δθμιουργικθκε κοινόχρθςτο ζγγραφο για τθ καταγραφι των ποςοτικϊν ςτοιχείων που αξιολογοφν τουσ 

δείκτεσ. το ζγγραφο αυτό τα μζλθ κατζγραφαν τα ποςοτικά ςτοιχεία που ανζλαβαν να ςυλλζξουν. 

Οι πθγζσ από τισ οποίεσ ςυνζλεξαν τα ποςοτικά ςτοιχεία ιταν τα απουςιολόγια, το ποινολόγιο, τα 

πρακτικά των ςυνεδριάςεων του ςυλλόγου εκπαιδευτικϊν, το θμερολόγιο ςυμβάντων του διευκυντι και 

τθ βάςθ δεδομζνων τθσ εφαρμογισ μθχανοργάνωςθσ του ςχολείου “Επαφοσ”. 

Δθμιουργικθκαν τα απαραίτθτα ερωτθματολόγια από τθν πλατφόρμα gmail και αναρτικθκαν ςε ειδικζσ 

ιςτοςελίδεσ τθσ ιςτοκζςθσ του ΕΠΑΛ ΤΜΘΣΣΟΤ (1epal-ymitt.att.sch.gr). ε μια ιςτοςελίδα ιταν τα 

ερωτθματολόγια των εκπαιδευτικϊν ςτα οποία απαντοφςαν επϊνυμα, ςε μια δεφτερθ τα ερωτθματολόγια 

των μακθτϊν που απαντοφςαν ανϊνυμα αλλά ςθμείωναν το τμιμα ςτο οποίο ανικουν και ςε μια τρίτθ οι 

γονείσ. Για να ζχει κάποιοσ πρόςβαςθ ςτα ερωτθματολόγια ζπρεπε να διζκετε κωδικό.  

Οι εκπαιδευτικοί ςυμπλιρωςαν τα ερωτθματολόγια ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ. Οι μακθτζσ τα 

ςυμπλιρωςαν ανϊνυμα ςτα εργαςτιρια πλθροφορικισ, υπό τθν εποπτεία των κακθγθτϊν Πλθροφορικισ 

αλλά και ςτα εργαςτιρια των τομζων, ςτα οποία υπάρχει ςφνδεςθ με internet, υπό τθν εποπτεία των 

κακθγθτϊν τθσ ειδικοτιτασ . Οι γονείσ ςυμπλιρωςαν ζντυπα ερωτθματολόγια κατά τθν θμζρα παραλαβισ 

των βακμϊν.  

Για κάκε ερϊτθςθ των ερωτθματολογίων υπολογίςτθκε ο μζςθ βακμολογία που δόκθκε από όλουσ όςουσ 

απάντθςαν. Κατόπιν για κάκε κριτιριο υπολογίςτθκε από τισ ερωτιςεισ που το αξιολογοφν θ μζςθ 

βακμολογία.Σα αποτελζςματα παρουςιάςτθκαν ςε μορφι ιςτογραμμάτων. 

Δθμιουργικθκαν από τουσ ςυντονιςτζσ ζγγραφα με τουσ ςκελετοφσ των παραδοτζων κειμζνων ςτθ 

πλατφόρμα gmail και ζγιναν κοινόχρθςτα ςε όλα τα μζλθ. Ζτςι κάκε μζλοσ ςτο λογαριαςμό του αυτόματα 

είχε πάντα τθν τελευταία ζκδοςθ των κειμζνων τθν οποία μποροφςε να τθ ςυμπλθρϊςει και να τθ 

διορκϊςει. Οι ςυντονιςτζσ παρακολουκοφςαν και ςυντόνιηαν τισ διορκϊςεισ από το ειδικό εργαλείο τθσ 

πλατφόρμασ.  

Βαςιςμζνεσ ςτα αποτελζςματα των επεξεργαςμζνων ςτοιχείων και απαντιςεων των ερωτθματολογίων οι 

ομάδεσ κατζλθξαν ςε τελικά ςυμπεράςματα για τθν αξιολόγθςθ κάκε κριτθρίου που εκφράςτθκε με ζνα 

βακμό από το 1 ζωσ το 4.  Κατόπιν βακμολόγθςαν τουσ δείκτεσ, υπολογίηοντασ το μζςο όρο των βακμϊν 

των κριτθρίων του κάκε δείκτθ. Από τον μζςο όρο των δεικτϊν κάκε τομζα βακμολόγθςαν τουσ τομείσ. 

Παράλλθλα από τθν ανάλυςθ των βακμολογιϊν των δεικτϊν και των τομζων,  κατζλθξαν ςε 

ςυμπεράςματα για τθν αξιολόγθςθ κάκε τομζα.  

Οι ςυηθτιςεισ για τθν εξαγωγι των ςυμπεραςμάτων ζγιναν καταρχάσ με θλεκτρονικό τρόπο αλλά τθν 

τελικι απόφαςθ τθν ζπαιρνε θ ομάδα ςε μια ςυνάντθςθ.  
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Οι ςυναντιςεισ ορίηονταν μια ςτο τζλοσ τθσ υλοποίθςθσ κάκε παραδοτζου και ςτο τζλοσ κάκε επιμζρουσ 

εργαςίασ. Δθλαδι με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυμπλιρωςθσ και τθσ επεξεργαςίασ κάκε ερωτθματολογίου και 

με τθν ολοκλιρωςθ κάκε κειμζνου.  

Μετά τθ ςυηιτθςθ για τα αποτελζςματα αξιολόγθςθσ όλων των δεικτϊν τα μζλθ των ομάδων πρότειναν 

δράςεισ για τθ βελτίωςθ τουσ. Οι προτάςεισ κωδικοποιικθκαν και ταξινομικθκαν ανάλογα με το πλικοσ 

των εκπαιδευτικϊν που τισ πρότειναν. 

Θ ολομζλεια, ςτθν 8θ ςυνάντθςθ, αποφάςιςε να προτείνει  τισ δράςεισ που προτάκθκαν από τουσ 

περιςςότερουσ  εκπαιδευτικοφσ. 
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Γ. Κύπια Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ ηος  ηομέα Α: ΟΡΓΑΝΩΗ 

ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ 

 

Ειζαγωγή 

 

Ο τομζασ οργάνωςθσ του ςχολείου αξιολογείται από τον δείκτθ 2.1.Διαμόρφωςθ και εφαρμογι του 

ςχολικοφ προγράμματοσ. 

Κριτιρια που προςδιορίηουν ποιοτικά και ποςοτικά τον δείκτθ είναι:   

1. Διαμόρφωςθ και εφαρμογι ενόσ λειτουργικοφ ωρολογίου προγράμματοσ που επιτρζπει τθν 

ανάπτυξθ του Προγράμματοσ πουδϊν  

2. Τποςτιριξθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςυνεργαςίασ των εκπαιδευτικϊν  

3. Τποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν ςτθν υλοποίθςθ του Προγράμματοσ πουδϊν  

4. Προγραμματιςμόσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων για εμπλουτιςμό του Προγράμματοσ πουδϊν  

Θ βακμολογία των κριτθρίων εξάχκθκε από: 

 ςτοιχεία μετριςιμα που ςυγκεντρϊκθκαν ςτο ςυνθμμζνο κείμενο “Μετριςιμοι δείκτεσ  τομζων”. 

 ςυμπεράςματα από ερωτθματολόγια εκπαιδευτικϊν  

 και ερωτθματολόγια μακθτϊν   
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Παποςζίαζη αποηελεζμάηων από ηα επωηημαηολόγια 

 

 

 

Για κάκε ερωτθματολόγιο υπολογίςτθκε θ μζςθ βακμολογία για κάκε κριτιριο 
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Κπιηήπιο 1: Γιαμόπθωζη και εθαπμογή ενόρ λειηοςπγικού ωπολογίος 

ππογπάμμαηορ πος επιηπέπει ηην ανάπηςξη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών  

 

Σο πρόγραμμα ςπουδϊν ςχεδιάηεται ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ ςφμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα κάκε τάξθσ και ςφμφωνα με τθν υπάρχουςα δφναμθ εκπαιδευτικϊν ςτο ςχολείο και το 

αντίςτοιχο μακθτικό δυναμικό. υνικωσ  το πρόγραμμα τροποποιείται ςυνεχϊσ μζχρι τον Νοζμβριο, 

μζχρισ ότου δθλαδι ολοκλθρωκοφν οι τοποκετιςεισ εκπαιδευτικϊν και οι μεταγραφζσ μακθτϊν. 

Ο προγραμματιςτισ είναι ζνασ εκπαιδευτικόσ που ςχεδιάηει το Ωρολόγιο πρόγραμμα ξεκινϊντασ από τισ 

εργαςτθριακζσ ϊρεσ των τομζων και των ειδικοτιτων ϊςτε να εξαςφαλίςει τθν διακεςιμότθτα των 

εργαςτθριακϊν αικουςϊν,  προςπακϊντασ να υπάρχει ςυνζχεια ςτισ εργαςτθριακζσ ϊρεσ ενόσ 

μακιματοσ. Επίςθσ καταβάλλεται προςπάκεια ϊςτε οι εργαςτθριακζσ ϊρεσ να τοποκετοφνται ςτισ 

τελευταίεσ με ςτόχο να διατεκοφν οι πρϊτεσ ϊρεσ ςε κρίςιμα κεωρθτικά μακιματα όπου απαιτείται 

μεγαλφτερθ πνευματικι διαφγεια και ςυγκζντρωςθ. 

Σα βαςικά προβλιματα που είχε να αντιμετωπίςει ο προγραμματιςτισ ιταν οι περιοριςμοί που τίκενται 

από τουσ εκπαιδευτικοφσ που δεν ζχουν πλιρθ διακεςιμότθτα ςτο ςχολείο μασ αλλά μοιράηονται και ςε 

άλλα ςχολεία. Ζτςι το πρόγραμμα αποκλίνει από τισ παιδαγωγικζσ ανάγκεσ και προςαρμόηεται ςε 

διοικθτικζσ. 

Από τα ποςοτικά ςτοιχεία παρατθροφμε ότι το πρϊτο τετράμθνο φετινοφ ςχολικοφ ζτουσ το ωρολόγιο 

πρόγραμμα εφαρμόςτθκε κατά 80%. Οι λόγοι για τουσ  οποίουσ δεν ζγινε μάκθμα ιταν οι δθμοτικζσ και 

περιφερειακζσ κακϊσ και ςυνδικαλιςτικζσ εκλογζσ, περίπατοι και εκκλθςιαςμόσ  

Από το ερωτθματολόγιο οιι ερωτιςεισ που ςχετίηονται με το πρϊτο ςκζλοσ του κριτθρίου (δθλαδι τθ 

διαμόρφωςθ του προγράμματοσ) είναι οι πρϊτεσ δφο ςτο ερωτθματολόγιο των εκπαιδευτικϊν και θ 

πρϊτθ ςε αυτό των μακθτϊν. 

Από τισ απαντιςεισ παρατθροφμε ότι βακμολογοφνται το ίδιο και από τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ 

μακθτζσ με βακμό ανάμεςα του μετρίου και του καλοφ .   

 

χετικά με το δεφτερο ςκζλοσ, δθλαδι τθν εφαρμογι του προγράμματοσ, αντιςτοιχοφν οι ερωτιςεισ 3, 6, 

7, 9, 10 για τουσ εκπαιδευτικοφσ και 2 και 4 για τουσ μακθτζσ. 

Από τισ απαντιςεισ παρατθροφμε ότι θ τιρθςθ του προγράμματοσ βακμολογείται (~2.5) από μζτρια ωσ 

καλι  και από τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ.  

Οι ερωτιςεισ όμωσ που αναφζρονται ςτθ ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ για τθν εφαρμογι του 

προγράμματοσ βακμολογείται από του εκπαιδευτικοφσ κάτω από μζτρια ενϊ οι μακθτζσ παρουςιάηονται 

περιςςότερο ικανοποιθμζνοι (λίγο πάνω από μζτρια).  

Επίςθσ πρζπει να ςθμειϊςουμε τον κακό βακμό ικανοποίθςθσ (1.00: προβλθματικι) των εκπαιδευτικϊν 

για τθ ςυνεργαςία τουσ με τουσ γονείσ.  

Σζλοσ ο βακμόσ για τθν τροποποίθςθ του προγράμματοσ ςε περιπτϊςεισ απουςίασ εκπαιδευτικϊν, οι 

εκπαιδευτικοί βακμολογοφν με 2.00 (μζτρια). Πράγματι γίνονται τροποποιιςεισ του προγράμματοσ αλλά 
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όχι με ςτόχο τθν κάλυψθ τθσ απϊλειασ διδακτικϊν ωρϊν αλλά τθν ςυμπφκνωςθ του ωραρίου με ςτόχο τθ 

θρεμία και τθ ςυνζχεια τθσ ςχολικισ ηωισ. 

 

Κπιηήπια 2,3: Τποζηήπιξη και ζςνηονιζμόρ ηηρ ζςνεπγαζίαρ ηων 

εκπαιδεςηικών 

Τποζηήπιξη ηων εκπαιδεςηικών ζηην ςλοποίηζη ηος Ππογπάμμαηορ 

ποςδών  

 

Ο ςυντονιςμόσ τθσ ςυνεργαςίασ των εκπαιδευτικϊν είναι ρόλοσ τθσ διεφκυνςθσ αλλά θ υποςτιριξθ ςε 

επιςτθμονικζσ και παιδαγωγικζσ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν είναι κυρίωσ ευκφνθ των υμβοφλων. Επίςθσ 

ρόλοσ τθσ διεφκυνςθσ είναι να καλφπτει υλικοτεχνικά τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο ζργο τουσ. 

 Αυτό εκφράηεται και ςτισ απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν που αντιςτοιχοφν ςτισ ερωτιςεισ 7,8. χετικά με 

τθν υποςτιριξθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν βακμολογείται περιςςότερο του μζτρια (2.36) 

και ςτθν επιςτθμονικι και παιδαγωγικι ςτιριξθ απαντοφν με βακμό 1,73 (κάτω του μζτρια). 

Κπιηήπιο 4: Ππογπαμμαηιζμόρ εκπαιδεςηικών δπαζηηπιοηήηων για 

εμπλοςηιζμό ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών  

 

Για να είναι ουςιαςτικι θ εκπαιδευτικι διαδικαςία ςε ζνα ςχολείο απαιτοφνται και άλλεσ εκπαιδευτικζσ 

πρακτικζσ πζρα από τθν εφαρμογι του προγράμματοσ ςπουδϊν, όπωσ εκπαιδευτικά προγράμματα και 

εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ. Με τα εκπαιδευτικά προγράμματα οι μακθτζσ μζςα από τθ δικι τουσ 

δθμιουργικι δράςθ προςεγγίηουν τθ γνϊςθ και τθν ικανότθτα ςυνεργαςίασ. Επίςθσ οι εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ είναι απαραίτθτεσ δράςεισ, ειδικότερα ςε ζνα Επαγγελματικό Λφκειο, γιατί μζςα από αυτζσ οι 

μακθτζσ γνωρίηουν τουσ χϊρουσ εφαρμογι των γνϊςεων που τουσ διδάςκονται. 

υνεπϊσ δείκτθσ τθσ ποιότθτασ μιασ ςχολικισ μονάδασ είναι το πλικοσ και θ ποιότθτα των εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων που υλοποιοφνται και το πλικοσ των μακθτϊν που ςυμμετζχουν. 

το 1ο ΕΠΑΛ ΤΜΘΣΣΟΤ υλοποιοφνται τα τελευταία χρόνια το προγράμματα etwining και πρόγραμμα 

COMMENIUS. τα προγράμματα αυτά ςυμμετζχουν 8-10 μακθτζσ. 

Επίςθσ κάκε ςχολικό ζτοσ οργανϊνονται και υλοποιοφνται 6-8 εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ. Οι ειδικότθτεσ 

που ςυνικωσ οργανϊνουν επιςκζψεισ είναι του τομζα Τγείασ, Πλθροφορικισ και Οχθμάτων. Οι μακθτζσ 

που ςυμμετζχουν ςυνολικά είναι 60 με 70. Οι δράςεισ αυτζσ δεν προγραμματίηονται από τθν αρχι τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ αλλά από τουσ εκπαιδευτικοφσ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ. Θ αιτιολογία είναι ότι δεν 

είναι δυνατόν να γνωρίηουμε από τισ αρχζσ του ζτουσ τισ ςυνκικεσ που κα επικρατοφν (κάλυψθ φλθσ, 

γνωριμία του αντικειμζνου κεωρθτικά τουλάχιςτον, καιρικζσ ςυνκικεσ κτλ) τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο τθσ 

επίςκεψθσ. 

Επίςθσ κάκε χρόνο ςτο ςχολείο οργανϊνονται ακλθτικοί αγϊνεσ αλλά και ςυμμετζχει το ςχολείο ςε 

διαςχολικζσ ακλθτικζσ διοργανϊςεισ. 

Οι ερωτιςεισ που αξιολογοφν το κριτιριο είναι, θ 4θ, 5θ και 11θ από το ερωτθματολόγιο των 

εκπαιδευτικϊν. Από τισ απαντιςεισ προκφπτει ότι τα προγράμματα είναι λίγα (βακμόσ 1,5) δεν 
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προγραμματίηονται ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ (βακμόσ 1,5) και ο βακμόσ πραγματοποίθςθσ τουσ είναι 

μζτριοσ. (Τπάρχουν πολλοί γραφειοκρατικοί παράγοντεσ που μποροφν να αναβάλουν ι να ακυρϊςουν ζνα 

πρόγραμμα ι μια επίςκεψθ). 

Οι μακθτζσ από τθν δικι τουσ ςκοπιά φαίνονται πιο ικανοποιθμζνοι από τα προγράμματα και τισ 

εκπαιδευτικζσ δράςεισ που τουσ προςφζρονται (οι βακμοί ςτισ αντίςτοιχεσ ερωτιςεισ είναι μεγαλφτεροι 

του 2). 

Γενικά ζςμπεπάζμαηα και παπαηηπήζειρ για ηον Τομέα 

 

Ο ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι του ωρολογίου προγράμματοσ ςτο 1ο ΕΠΑΛ Τμθττοφ κρίνεται μζτριοσ ωσ 

καλόσ. Ο αρικμόσ των πραγματοποιοφμενων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων είναι μικρόσ και θ ςυμμετοχι 

των μακθτϊν ςε αυτά είναι μικρι. Επίςθσ οι επιςκζψεισ δεν προγραμματίηονται εξ αρχισ και πρζπει να 

επεκτακοφν ςε όλεσ τισ ειδικότθτεσ. 

Επειδι όμωσ θ εφαρμογι του προγράμματοσ δεν κρίνεται μόνο από πόςεσ ϊρεσ χάκθκαν, αλλά και από 

τθν διάρκεια τθσ κάκε ϊρασ και το κλίμα που επικρατοφςε ςτθ τάξθ, κεωροφμε ότι ο δείκτθσ εφαρμογισ 

του ωρολογίου προγράμματοσ εξαρτάται άμεςα από τουσ δείκτεσ του τομζα διοίκθςθσ του ςχολείου και 

κυρίωσ του τομζα κλίμα και ςχζςεισ ςτο ςχολείο. 

ε ζνα ςχολείο όπου δεν γίνονται οι εφθμερίεσ των εκπαιδευτικϊν, δεν ςυηθτοφνται παιδαγωγικά 

προβλιματα, υπάρχουν πολλζσ ωριαίεσ αποβολζσ και είναι κακό το κλίμα ςτισ ςχζςεισ μεταξφ των 

παραγόντων που ςυμμετζχουν ςτθ λειτουργία του ςχολείου (μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, γονείσ) τότε θ 

εφαρμογι του προγράμματοσ ειναι προβλθματικι. 

υνεπϊσ ο τόμζασ “ΟΡΓΆΝΩΘ ΣΟΤ ΧΟΛΕΛΟΤ” εξαρτάται άμεςα από τουσ τομείσ “ΔΛΟΛΚΘΘ ΣΟΤ 

ΧΟΛΕΛΟΤ” και “ΚΛΛΜΑ ΚΑΛ ΧΕΕΛ ΣΟ ΧΟΛΕΛΟ”. Θ ουςιαςτικι αξιολόγθςθ του προχποκζτει και τθν 

αξιολόγθςθ των άλλων τομζων με ςυνζπεια οι προτεινόμενεσ δράςεισ βελτίωςθσ του τομζα κα εμπίπτουν 

και ςε άλλουσ τομείσ. 

 

 Δ. Ρροτεραιότθτεσ για Δράςθ του τομζα Α: ΟΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

χετικά με τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ οργάνωςθσ του χολείου προτείνονται τα εξισ: 

1. Δθμιουργία Γραμματείασ 

Ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν είναι παιδαγωγικόσ και όχι διοικθτικόσ. Αν δεν δθμιουργθκεί μια ανεξάρτθτθ 

γραμματεία που κα αποδεςμεφςει τουσ εκπαιδευτικοφσ από διοικθτικζσ εργαςίεσ δεν είναι εφκολο για το 

ςχολείου να αναβακμιςκεί.  

Οι υπευκυνοι τάξεισ κα ςυνεχίςουν να αςχολοφνται με καταγραφι απουςιϊν, ενθμζρωςθ καρτζλων και 

διοικθτικό ζλεγχο για τθ γνθςιότθτα των πιςτοποιθτικϊν γζννθςθσ και όχι με τα προβλιματα, τθν πρόοδο 

και τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν του τμιματοσ.  
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Ο υποδιευκυντισ κα ςυνεχίςει να ςυντάςςει ζγγραφα και να ςτζλνει ςτατιςτικά ςτοιχεία και δεν κα 

ελζγχει τθν υλοποίθςθ των εφθμεριϊν, τθ τιρθςθ των κανονιςμϊν και τθν εφαρμογι του προγράμματοσ.  

Ο Διευκυντισ κα ςυνεχίηει να αςχολείται και να αγχϊνεται με τα οικονομικά και τα μιςκολογικά κζματα 

του ςχολείου και όχι με τθν επίλυςθ των προβλθμάτων λειτουργίασ του ςχολείου, τθ βελτίωςθ των 

ςχζςεων του ςχολείου με τουσ γονείσ τουσ τοπικοφσ και τουσ επιςτθμονικοφσ φορείσ κακϊσ και τθν 

ανάπτυξθ νζων παιδαγωγικϊν προγραμμάτων. 

2. αφισ και ζγκαιροσ προγραμματιςμόσ 

Κάκε επτζμβριο να ςυντάςςεται προγραμματιςμόσ για όλεσ τισ παιδαγωγικζσ εκδθλϊςεισ του ςχολείου. 

Επίςθσ να ςυντάςςεται προγραμματιςμόσ ςτόχων με μετριςιμουσ δείκτεσ για τθ κάκε ςχολικι χρονιά. το 

τζλοσ τθσ χρονιάσ να γίνεται απολογιςμόσ των ςτόχων. 
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Δ. Κύπια Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ ηος ηομέα :  

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΥΔΔΙ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ 

  

Ειζαγωγή 

 

Ο τομζασ Α. Κλίμα και ςχζςεισ ςτο ςχολείο αξιολογείται από τουσ δείκτεσ: 

1. χζςεισ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν 

2. χζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν μακθτϊν 

3. χζςεισ μεταξφ των μακθτϊν 

4. χζςεισ μεταξφ ςχολείου – γονζων 

5. χζςεισ μεταξφ ςχολείου – φορζων 

 

Δείκηηρ: Σσέζειρ μεηαξύ ηων εκπαιδεςηικών 

 

Κριτιρια που προςδιορίηουν ποιοτικά και ποςοτικά τον δείκτθ είναι: 

1. Ποιότθτα επικοινωνίασ, δθμιουργικι ςυνεργαςία και ςυλλογικι δράςθ 

2. Σακτικζσ ςυναντιςεισ και ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν 

3. υνεργαςία εκπαιδευτικϊν με ζμφαςθ ςε παιδαγωγικά/διδακτικά κζματα 

 

Ποςοτικά ςτοιχεία για τθ διερεφνθςθ του δείκτθ 

χετικά για τα πιο πάνω κριτιρια ςθμειϊνουμε ότι: 

 Από τα πρακτικά του ςυλλόγου προκφπτει ότι το 1ο τετράμθνο του ςχολικοφ ζτουσ 2010-2011 ο 

ςφλλογοσ ςυνεδρίαςε 16 φορζσ από τισ οποίεσ οι 5 ιταν κεςμοκετθμζνεσ (πχ ζκδοςθ 

αποτελεςμάτων επτεμρίου, ανάκεςθ εργαςιϊν κλπ), οι 4 αφοροφςαν εκπαιδευτικά 

προγράμματα και επιςκζψεισ και 5 για κακαρά εκπαιδευτικά κζματα όπωσ καταπολζμθςθ του 

καπνίςματοσ ςτουσ μακθτζσ, δυςλεκτικοί μακθτζσ, παιδαγωγικόσ ςφλλογοσ για τθν πρόοδο  και τισ 

απουςίεσ των μακθτϊν ςτο 1ο τετράμθνο και μια παιδαγωγικι ςυνεδρίαςθ για αντιμετϊπιςθ 

παραβατικισ ςυμπεριφοράσ μακθτοφ. 

 Δεν γίνονται κεςμοκετθμζνεσ ςυναντιςεισ ομάδων εργαςίασ εκπαιδευτικϊν. 

 Θ ςυμμετοχι και ςυνεργαςία ςτθν εκπόνθςθ και υλοποίθςθ προαιρετικϊν εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων (ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο) υπάρχει τα τελευταία χρόνια με το πρόγραμμα e-
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twinning και το Commenius. Σο πρϊτο πρόγραμμα υλοποιείται κυρίωσ από μια εκπαιδευτικό και 

8-10 μακθτζσ ενϊ ςτο δεφτερο προβλζπεται ςυνεργαςία αρκετϊν εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν. 

 υνεργαςία εκπαιδευτικϊν ςε επιςτθμονικι δραςτθριότθτα, ςτθν προϊκθςθ εκπαιδευτικϊν 

καινοτομιϊν και ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ δεν υπάρχει ςε 

οργανωμζνο επίπεδο παρά μόνο ςε διαπροςωπικό και κυρίωσ μζςα από τθν θλεκτρονικι 

πλατφόρμα eclass. 

 Τποςτθρικτικζσ δράςεισ προσ νζουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθ χολικι Μονάδα δεν υπάρχουν. 

 Καινοτόμεσ πρωτοβουλίεσ που υλοποιικθκαν ι υλοποιοφνται ςτο ςχολείο είναι: 

o θ οργάνωςθ κινθματογραφικϊν προβολϊν ςτο αμφικζατρο του ςχολειου για τουσ 

μακθτζσ, τουσ φίλουσ τουσ και τουσ γονείσ τουσ. 

o Επίςθσ οργανϊνεται κάκε χρόνο ενδοςχολικό πρωτάκλθμα 

 Δεν παρουςιάςτθκαν φαινόμενα άρνθςθσ τθσ διεφκυνςθσ του ςχολείου ςε νζεσ πρωτοβουλίεσ 

τουναντίον μάλιςτα θ Διεφκυνςθ υποςτιριξε υλικοτεχνικά τισ πιο πάνω πρωτοβουλίεσ.  

 Σο ςχολείο τα τελευταία χρόνια διζκετε τον χϊρο του για μακιματα Ελλθνικϊν ςε ενιλικεσ 

μετανάςτεσ και πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ του Διμου. 

 Προςφορζσ αλλθλεγγφθσ μεταξφ εκπαιδευτικϊν (π.χ. αιμοδοςία, ζρανοι, κλπ.) δεν είχαμε αλλά και 

δεν παρουςιάςτθκε ανάγκθ. 

ε ότι αφορά τισ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν κοινωνικζσ ςχζςεισ ςθμειϊνουμε ότι: 

 τθν αρχι του ζτουσ κόβουμε πίτα και ο φλλογοσ των κακθγθτϊν μαηεφει χριματα και προςφζρει 

ςτον τυχερό τθσ νζασ χρονιάσ ζνα δϊρο. 

 το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ και ςαν αποχαιρετιςμόσ για το καλοκαίρι που ζρχεται ζχουμε 

βραδινι ςυνεςτίαςθ ςε ταβζρνα. 

 Πολλζσ φορζσ μετά από ςυνεδριάςεισ του υλλόγου, ομάδα  κακθγθτϊν ςυνεχίηει τθν παρζα με 

κουβζντα και μεηεδάκι. 

 Οι εκπαιδευτικοί που ςυνταξιοδοτοφνται οργανϊνουν κάκε χρόνο αποχαιρετιςτιρια ςυνεςτίαςθ. 
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Ερωτθματολόγιο για τισ χζςεισ μεταξφ των Εκπαιδευτικϊν 

 

Αξιολόγθςθ Δείκτθ 

Εξετάηοντασ τα ποςοτικά ςτοιχεία και το αποτζλεςμα του ςχετικοφ ερωτθματολογίου που απάντθςαν οι 

εκπαιδευτικοί κρίνουμε ότι: 

 Αν και οι ςυνεδριάςεισ του ςυλλόγου είναι αρκετζσ, με παιδαγωγικό περιεχόμενο και όπωσ 

κρίνουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί με ικανοποιθτικζσ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ, το επίπεδο των 

ςχζςεων μεταξφ των εκπαιδευτικϊν είναι μζτριο.  

 Οι εκπαιδευτικοί μεταξφ τουσ ζχουν ςχετικά αρμονικζσ κοινωνικζσ ςχζςεισ, αλλά ςτο επιςτθμονικό 

και εκπαιδευτικό πεδίο το επίπεδο ςυνεργαςίασ είναι χαμθλό. Αν εξαιρζςουμε τθν ανταλλαγι 

υλικοφ μζςα από τθ πλατφόρμα eclass το εκπαιδευτικό υλικό παραμζνει ςτα ςυρτάρια του κάκε 

εκπαιδευτικοφ.  

 πάνια πραγματοποιοφνται ςτοχευμζνεσ ςυναντιςεισ εμπλεκόμενων εκπαιδευτικϊν για 

αντιμετϊπιςθ παιδαγωγικϊν προβλθμάτων, όπωσ παραβατικι ςυμπεριφορά τμιματοσ κακϊσ 

επίςθσ και ενδοςχολικϊν επιςτθμονικϊν ενθμερϊςεων.  

Θα μποροφςαμε να ποςοτικοποιιςουμε τθν βακμολογία του δείκτθ με βακμό 2,25 (τον μζςο όρο που 

προκφπτει από τουσ βακμοφσ του ερωτθματολογίου)  
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 Δείκηηρ: Σσέζειρ μεηαξύ εκπαιδεςηικών μαθηηών 

 

Ο δείκτθσ αυτόσ ζχει τθ μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτθν διαμόρφωςθ του κλίματοσ ςτο ςχολείο.  

Ενδεικτικά κριτιρια ποιότθτασ: 

1. Παιδαγωγικι ςχζςθ δαςκάλου-μακθτι 

2. Ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν για δθμιουργικι ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν - μακθτϊν (π.χ. οργάνωςθ 

εκδθλϊςεων, διευκζτθςθ προβλθμάτων τθσ μακθτικισ κοινότθτασ) 

3. φμφωνθ με τουσ ςχολικοφσ κανόνεσ ςυμπεριφορά των μακθτϊν 

4. υμμετοχι των μακθτϊν ςτθ διαμόρφωςθ των ρυκμιςτικϊν πρακτικϊν που διζπουν τθ ςχολικι 

ηωι 

5. Δθμιουργικι ςυνεργαςία και ςυλλογικι δράςθ των μακθτϊν (π.χ. φπαρξθ ομίλων και ομάδων 

δραςτθριοτιτων μακθτϊν για κζματα τθσ ςχολικισ ηωισ) 

Ενδεικτικά ποςοτικά ςτοιχεία για τθ διερεφνθςθ του δείκτθ 

χετικά με τθν ςυμπεριφορά των μακθτϊν ωσ προσ τουσ ςχολικοφσ κανόνεσ καταγράφουμε τα εξισ: 

 Ποινζσ κατά το 1ο Σετράμθνο του ςχ.ζτουσ 2010-2011 

Τάξθ 
μακθτζσ με 

ποινι 
ποςοςτό ποινζσ 

αποβολζσ για μια θ 

περιςςότερεσ θμζρεσ 

Α 22 38% 38 6 

Β 14 14% 19 8 

Γ 16 22% 36 3 

 

χετικά με τθ ςυνεργαςία κακθγθτϊν και μακθτϊν ςτθ διαμόρφωςθ των ρυκμιςτικϊν πρακτικϊν που 

διζπουν τθ ςχολικι ηωι καταγράφουνε τα εξισ: 

 υνεργαςία μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν για διαχείριςθ προβλθμάτων, γίνεται με τθ μορφι 

ςυμμετοχισ των προεδρίων 15μελουσ ι 5μελουσ ςε ςυνεδριάςεισ του ςυλλόγου κακθγθτϊν για 

κζματα ποινϊν. Σζτοιεσ ςυνεδριάςεισ πραγματοποιικθκαν 2 φορζσ μζςα ςτο 1ο τετράμθνο του 

ςχ.ζτουσ 2010-11. 

υμμετοχι και ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςτθν εκπόνθςθ και υλοποίθςθ προαιρετικϊν 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων (ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο) ζχουμε ςτο πρόγραμμα etwinning και ςτο 

Commenius κακϊσ επίςθσ και ςτα ακλθτικά προγράμματα. το e-twinning ςυμμετζχουν 8-10 μακθτζσ και 

1 κακθγιτρια. το Commenius 5-6 εκπαιδευτικοί και 10-15 μακθτζσ.  

χετικά με τθν ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν για δθμιουργικι ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν - μακθτϊν είχαμε: 
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 τθν οργάνωςθ κινθματογραφικισ προβολισ ζνα άββατο για τουσ μακθτζσ και τουσ φίλουσ τουσ. 

Για τθν εκδιλωςθ ςυνεργάςτθκαν κυρίωσ 1 εκπαιδευτικόσ και 3-5 μακθτζσ. 

 Με πρωτοβουλία των μακθτϊν του Α1 οργανϊκθκε πάρτι Χριςτουγζννων ςτθ τάξθ τουσ ςτο οποίο 

ςυμμετείχαν και κακθγθτζσ τουσ. 

 Αρκετοί μακθτζσ μασ ςυμμετείχαν ςε οργανωμζνθ αιμοδοςία του ΕΠΑΛ Καιςαριανισ. 

χετικά με Δθμιουργικι ςυνεργαςία και ςυλλογικι δράςθ των μακθτϊν (π.χ. φπαρξθ ομίλων και ομάδων 

δραςτθριοτιτων μακθτϊν για κζματα τθσ ςχολικισ ηωισ) ςθμειϊνουμε ότι: 

 μζςα ελεφκερθσ ζκφραςθσ των μακθτϊν ςτο πλαίςιο του ςχολείου (π.χ. πίνακεσ ανακοινϊςεων, 

εφθμερίδα, ιςτολόγια κλπ) δεν υπάρχει κανζνα.  

 το μάκθμα τθσ πλθροφορικισ το τμιμα Βπλθροφορικισ δθμιουργεί ομάδα ςτο facebook 

 Επίςθσ ςε πολλά μακιματα οι μακθτζσ ετοιμάηουν εργαςίεσ που τισ παρουςιάηουν ςτο τμιμα 

τουσ κακϊσ και οργανϊνονται ςυηθτιςεισ ςε διάφορα κζματα. 

χετικά με Δράςεισ εξωδιδακτικισ υποςτιριξθσ των μακθτϊν από εκπαιδευτικοφσ ςθμειϊνουμε τθν 

δθμιουργία και ανάρτθςθ αςκιςεων κακϊσ και εκπαιδευτικοφ υποςτθρικτικοφ υλικοφ ςτθ πλατφόρμα 

eclass από 6 εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου. Επίςθσ αναφζρουμε ότι θ πρόςκετθ διδακτικι ςτιριξθ 

λειτουργοφςε ςτο ςχολείο μασ αρκετά πετυχθμζνα τα τελευταία χρόνια. Εφζτοσ όμωσ δεν εγκρίκθκε.  
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Ερωτθματολόγιο εκπαιδευτικϊν για χζςεισ Εκπαιδευτικϊν -Μακθτϊν    

 

Ερωτθματολόγιο Μακθτϊν για χζςεισ Εκπαιδευτικϊν -Μακθτϊν    
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Γενικά ζςμπεπάζμαηα και παπαηηπήζειρ για ηον δείκηη 

 

Από τα ποςοτικά ςτοιχεία και τα ερωτθματολόγια παρατθροφμε ότι: 

 οι μακθτζσ του ςχολείου μασ παρουςιάηουν αντικανονιςτικι και παραβατικι ςυμπεριφορά (38% τθσ Α 

τάξθσ με ποινζσ, μεγάλοσ αρικμόσ πολυ-ιμερων αποβολϊν και περιςτατικά βίασ). Οι ςυμπεριφορά αυτι 

εξθγείται αν ςυνυπολογιςουμε τα προβλθματικά περιβάλλοντα μζςα ςτα οποία μεγαλϊνει μεγάλοσ 

αρικμόσ μακθτϊν, τθν ζλλειψθ  υψθλϊν ςτόχων για τθ ηωι τουσ και το μεγάλο ποςοςτό μακθςιακϊν 

προβλθμάτων. Κεωροφμε ότι αυτό είναι το μεγαλφτερο πρόβλθμα του ςχολείου μασ. 

Θ ανάπτυξθ και διαχείριςθ καλϊν ςχζςεων με αυτοφ του τφπου μακθτζσ είναι δφςκολθ. Παρόλα αυτά τα 

τελευταία χρόνια θ κατάςταςθ βελτιϊνεται. Αυτό φαίνεται και από τθ γνϊμθ που ζχουν οι μακθτζσ για 

τουσ κακθγθτζσ ςτο αντίςτοιχο ερωτθματολόγιο Θ αξιολόγθςθ, ςε ότι αφορά το αν είναι δίκαιοι, αν 

βοθκοφν, ςυμπαραςτζκονται, ςυνεργάηονται, προςπακοφν, είναι μεταξφ μετρίου και καλοφ. 

Αντίςτοιχα οι εκπαιδευτικοί πιςτεφουν ότι διαχειρίηονται τουσ μακθτζσ με ευαιςκθςία, ςυνζπεια και 

διακριτικότθτα (βακμόσ 2,9)  και υποδεικνφουν τθν αντικανονιςτικι, προβλθματικι ςυμπεριφορά των 

μακθτϊν (βακμόσ 1,6). 

Επίςθσ προκφπτει θ μθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ διαμόρφωςθ των κανόνων και των ρυκμιςτικϊν 

πρακτικϊν ςτθ λειτουργία του ςχολείου. Μια τζτοια ςυμμετοχι κα ανζβαηε τον δείκτθ υπευκυνότθτασ και 

κα εξοικείωνε τουσ μακθτζσ με τουσ κανόνεσ  

 

 

Δείκηηρ : Σσέζειρ μεηαξύ ηων μαθηηών 

 

Ενδεικτικά ποςοτικά ςτοιχεία για τθ διερεφνθςθ του δείκτθ 

χετικά με περιςτατικά βίασ μεταξφ ςυμμακθτϊν που απαςχόλθςαν τον φλλογο Διδαςκόντων ι τθ 

Διεφκυνςθ του ςχολείου (αρικμόσ, ςυχνότθτα) ςθμειϊνουμε ότι : 

 Σο πλικοσ και θ ζνταςθ των περιςτατικϊν ζχει μειωκεί τα τελευταία χρόνια. Πριν από 3-4 χρόνια 

είχαμε περιςτατικά ομαδικϊν ςυγκροφςεων ςτο ςχολείο με ρατςιςτικά χαρακτθριςτικά. Σα 

τελευταία 2 χρόνια είχαμε μεμονωμζνα περιςτατικά βίαιθσ ςυμπεριφοράσ για λόγουσ αυτοδικίασ 

αλλά και απειλθτικι βία προσ μεμονωμζνα παιδιά. 

Περιςτατικά αλλθλεγγφθσ μεταξφ ςυμμακθτϊν δεν είχαμε. 

υλλογικζσ προςπάκειεσ με πρωτοβουλία τθσ μακθτικισ κοινότθτασ είχαμε μόνο για διοργάνωςθ εορτϊν.  

 

Ερωτθματολόγιο μακθτϊν για τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ 
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Γενικά ζςμπεπάζμαηα και παπαηηπήζειρ για ηον δείκηη 

 

Σα περιςτατικά βίασ ζχουν μειωκεί ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια. Οι μακθτζσ φζτοσ, όπωσ προκφπτει 

από το ερωτθματολόγιο) γριγορα προςαρμόηονται (βακμόσ 2,8), αιςκάνονται αςφαλείσ και οι ρατςιςτικζσ 

απόψεισ και ςυμπεριφορζσ είναι ςχεδόν ανφπαρκτεσ. 

Θ ταυτότθτα των μακθτϊν ςαν ομάδασ με ομόνοια και αλλθλεγγφθ είναι μζτρια.  

Ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ για τον δείκτθ “χζςεισ μεταξφ των μακθτϊν” όπωσ υπολογίηεται από το 

ερωτθματολόγιο είναι 2,43 (περιςςότερο από μζτρια). 

 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ: Σσέζειρ μεηαξύ Σσολείος – Γονέων 

 

Ενδεικτικά κριτιρια ποιότθτασ: 

1. Αποτελεςματικοί μθχανιςμοί τακτικισ και αμφίδρομθσ επικοινωνίασ μεταξφ ςχολείου και γονζων.  

2. Ποιότθτα πλθροφοριϊν που ανταλλάςςονται με τουσ γονείσ 

3. Ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν για δθμιουργικι ςυνεργαςία με το φλλογο Γονζων 

 

Ενδεικτικά ποςοτικά ςτοιχεία για τθ διερεφνθςθ του δείκτθ 

χετικά με το πρϊτο κριτιριο ςθμειϊνουμε ότι: 
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 Σο πρϊτο τετράμθνο του ςχολικοφ ζτουσ 2010-2011 ζχουμε οργανϊςει δφο ςυναντιςεισ 

ενθμζρωςθσ γονζων.  

 Οι ςυναντιςεισ ζγιναν απογευματινζσ ϊρεσ (μετά τθσ 6:30 μμ) ϊςτε να μθν υπάρχει πρόβλθμα 

ςτουσ εργαηόμενουσ γονείσ. 

 Για να εξαςφαλιςκεί θ ςυμμετοχι των γονζων, πριν από κάκε ςυνάντθςθ εκπαιδευτικοί του 

ςχολείου ειδοποίθςαν τθλεφωνικά κάκε ζναν από τουσ γονείσ.  

 Για κζματα όπωσ αποβολζσ, μεγάλοσ αρικμόσ απουςιϊν ι και ψυχολογικά  προβλιματα 

μακθτϊν/τριϊν που υπζπεςαν ςτθν αντίλθψθ τθσ διεφκυνςθσ και των εκπαιδευτικϊν γίνονται 

ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ. Οι ςυναντιςεισ αυτζσ οργανϊνονται από τθν Διεφκυνςθ του 

ςχολείου. το πρϊτο φετινό τετράμθνο είχαμε περιςςότερεσ από 10 τζτοιεσ ςυναντιςεισ. 

χετικά με το δεφτερο κριτιριο ςθμειϊνουμε ότι: 

 τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ μοιράηεται ο κανονιςμόσ του ςχολείου ςτουσ γονείσ κακϊσ και 

ενθμερωτικό υλικό για το ςχολείο και τισ προοπτικζσ που δίνει ςτα παιδιά τουσ. 

 Φζτοσ ςτισ τακτικζσ ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ ζγιναν ομιλίεσ από τθ διεφκυνςθ πάνω ςε 

παιδαγωγικά κζματα κακϊσ επίςθσ ομιλίεσ ενθμζρωςθσ για τον επαγγελματικό προςανατολιςμό 

των παιδιϊν κακϊσ και ομιλία για το Μντερνετ και τον εκιςμό από τα θλεκτρονικά παιχνίδια. 

χετικά με το τρίτο κριτιριο ςθμειϊνουμε ότι: 

 φλλογοσ γονζων δεν υπάρχει αλλά γίνονται μεμονωμζνεσ προςπάκειεσ από μερικοφσ 

εκπαιδευτικοφσ, είτε με τθλεφωνικζσ επικοινωνίεσ, είτε με ςυναντιςεισ ςτο ςχολείο, να 

ςυνεργαςκοφν με τουσ γονείσ για τθν διαχείριςθ προβλθμάτων των μακθτϊν. 
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Ερωτθματολόγιο Εκπαιδευτικϊν για ςχζςεισ χολείου γονζων 

 

Από τισ απαντιςεισ του ερωτθματολογίου ςυμπεραίνουμε ότι: 

 οι εκπαιδευτικοί κρίνουν ότι οι γονείσ δεν βοθκοφν ςτθν επίλυςθ των προβλθμάτων του ςχολειου 

(βακμόσ 1,7), οφτε είναι αρωγοί ςτο ζργο των εκπαιδευτικϊν (βακμόσ 1,3). 

 Σο ενδιαφζρον για τθν πρόοδο των παιδϊν τουσ είναι κάτω του μετρίου. 

 Θ ςυμμετοχι τουσ ςτισ εκδθλϊςεισ του ςχολειου είναι ελάχιςτθ (βακμόσ 1,1),  

 Επίςθσ οι εκπαιδευτικοί πιςτεφουν ότι δεν ζχουν καλι ενθμζρωςθ από τουσ γονείσ για το 

περιβάλλον ςτο οποίο ηουν οι μακθτζσ. Με αποτζλεςμα να κάνουν λάκθ ςτο τρόπο που 

αντιμετωπίηουν τουσ μακθτζσ. 
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Ερωτθματολόγιο Γονζων για τθ ςχζςθ τουσ με το ςχολείο 

 

Από τισ απαντιςεισ των γονζων βλζπουμε ότι κεωροφν ότι: 

 Ο βακμόσ οργάνωςθσ τθσ ενθμζρωςθσ των γονζων από τθ μεριά του ςχολείου είναι πολφ καλόσ.  

 Αιςκάνονται φιλικά με το ςχολείο 

 Ενθμερϊνονται για τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ ςε ουςιαςτικζσ ςυναντιςεισ με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ 

Γενικά ζςμπεπάζμαηα και παπαηηπήζειρ για ηον δείκηη  

 

Από τα ποςοτικά ςτοιχεία και τα ερωτθματολόγια βλζπουμε ότι υπάρχει μικρό ενδιαφζρον επικοινωνίασ 

των γονζων με το ςχολείο (δεν υπάρχει ςφλλογοσ, οι κακθγθτζσ απαντοφν αρνθτικά για το ενδιαφζρον των 

γονζων). Από τθ μεριά του ςχολείου γίνονται προςπάκειεσ να βελτιωκοφν οι ςχζςεισ ςχολείο - γονζων 

(ςυναντιςεισ ςε μθ εργάςιμεσ ϊρεσ και οι γονείσ απαντοφν πολφ κετικά για το ςχολείο)  

Πιςτεφουμε ότι αν και οι γονείσ βακμολογοφν με μζςο όρο 3,35 (από καλά ζωσ πολφ καλά) οι ςχζςεισ δεν 

είναι τόςο καλζσ αν δοφμε τισ βακμολογίεσ των εκπαιδευτικϊν (μζςοσ βακμόσ  1,6 -κακζσ ζωσ μζτριεσ). 

Γενικό ςυμπζραςμα είναι ότι οι ςχζςεισ γονζων - Σχολείου δεν είναι καλζσ παρά τισ προςπάκειεσ που 

κάνει το ςχολείου και οι εκπαιδευτικοί του, κάτι που το αναγνωρίηουν και οι γονείσ. 
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Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ: 3.4. Σσέζειρ μεηαξύ Σσολείος – Φοπέων 

 

Ενδεικτικά κριτιρια ποιότθτασ 

Ζνα είναι το κριτιριο που αξιολοεί τον δείκτθ: 

 Θ εποικοδομθτικι επικοινωνία και ςυνεργαςία με εκπαιδευτικζσ αρχζσ και φορείσ, τθν τοπικι και 

ευρφτερθ κοινωνία (ςυχνότθτα, περιεχόμενο και ποιότθτα τθσ επικοινωνίασ) 

Ενδεικτικά ποςοτικά ςτοιχεία για τθ διερεφνθςθ του δείκτθ 

 Θ επικοινωνία τθσ διεφκυνςθσ με το γραφείο Ε.Ε. είναι, τθλεφωνικά, ςχεδόν κακθμερινι και 

ουςιαςτικι. Επίςθσ ςθμειϊνουμε ότι ζγιναν 3 ςυναντιςεισ με τον προϊςτάμενο του γραφείου για 

εκπαιδευτικά- διοικθτικά κζματα. 

 Οι ςυναντιςεισ τθσ Διεφκυνςθσ του ςχολείου με εκπροςϊπουσ του Διμου ι/και τθσ χολικισ 

Επιτροπισ είναι περιςςότερεσ των 6 κάκε μινα και θ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων ςφντομθ. 

 Σο 1ο τετράμθνο φζτοσ ζγιναν ςυναντιςεισ με τουσ χολικοφσ υμβοφλουσ των τομζων 

πλθροφορικισ (2 ςυναντιςεισ) και υγείασ (1 ςυνάντθςθ) κακϊσ και 3 ςυναντιςεισ για κζματα του 

προγράμματοσ Αυτοαξιολόγθςθσ.. 

 Σο ςχολείο μασ ςυνεργάηεται με το ΕΠΑΛ και τθν ΕΠΑ ΚΑΛΑΡΛΑΝΙ για τθν εφαρμογι που 

προγράμματοσ χρθςιμοποιϊντασ από κοινοφ μερικά εργαςτιρια  

 Σο ςχολείο μασ ςυνεργάηεται φζτοσ με τθν ΑΠΑΛΣΕ για εκπόνθςθ υποδειγματικϊν διδαςκαλιϊν 

από τελειόφοιτουσ φοιτθτζσ.  

 Τπάρχει κλθροδότθμα για ετιςια αμοιβι χρθματικοφ ποςοφ ςτον καλφτερο μακθτι του ςχολείου 

που είναι και δθμότθσ του Τμθττοφ ι τθσ Θλιοφπολθσ. 

 Σο ςχολειο οργανϊνει 4-5 ενθμερωτικζσ ομιλίεσ, ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, ςτα γφρω 

Γυμνάςια και Γενικά Λυκεια προσ τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ τουσ με ςτόχο να γνωρίςουν τισ 

δυνατοτθτεσ και τισ προοπτικζσ του 1ου ΕΠΑΛ Τμθττοφ.  

 Επίςθσ διατθρεί Λςτοςελίδα που αναγράφονται όλεσ οι απαραίτθτεσ ενθμερωτικζσ πλθροφορίεσ 

κακϊσ και όλεσ οι εκδθλϊςεισ. 

 

 

Ερωτθματολόγιο Εκπαιδευτικϊν για τθ ςχζςθ χολείου με Φορείσ 
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Από τισ απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν φαίνεται ότι: 

 Σο ςχολείο ζχει καλι ςχζςθ και υποςτθρίηεται ςθμαντικά από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ ζωσ 

ςιμερα. 

 Οι ςυνεργαςία του όμωσ με επιςτθμονικοφσ φορείσ είναι πολφ μικρι (βακμόσ ~1),  

 Οι δράςεισ ενθμζρωςθσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ κρίνονται μζτριεσ. 

 Θ ςυνεργαςία με τισ εκπαιδευτικζσ αρχζσ κακζσ. 

 Θ ςυνεργαςία με ςχολεία από τα οποία προζρχονται οι μακθτζσ (πχ.Γυμνάςια και Γενικά Λφκεια)  

είναι ανφπαρκτθ. 

 Θ ςυμμετοχι του ςχολείου ςτθν τοπικι κοινότθτα κρίνεται ανάμεςα από κακι ζωσ μζτρια 

 Θ αξιοποίθςθ φορζων υποςτιριξθσ όπωσ ΚΠΕ, ΚΕΔΔΤ κλπ) από κακι ζωσ μζτρια. 

 Και θ ςτιριξθ από ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ από κακι ζωσ μζτρια. 
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Γενικά ζςμπεπάζμαηα και παπαηηπήζειρ για ηον δείκηη 

 

Σο ςχολείο ζωσ ςιμερα είχε πολφ καλζσ ςχζςεισ με τον Διμο Τμθττοφ. Αποτελζςματα αυτισ τθσ ςχζςθσ 

φαίνονται ςτθν κτιριακι και εξοπλιςτικι αναβάκμιςθ του ςχολείου τα τελευταία 4 χρόνια. 

Οι ςχζςεισ με τισ εκπαιδευτικζσ αρχζσ, αν και θ επικοινωνία μαηί τουσ είναι ςυχνι, δεν είναι τόςο καλζσ.  

Θ ενθμζρωςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ ςχετικά με το ςχολείο είναι μζτρια και θ ςχζςθ με τουσ ςυμβοφλουσ 

αν εξαιρζςουμε μερικζσ ειδικότθτεσ δεν είναι καλι. 

Συνολικά θ μζςθ βακμολογία που προκφπτει από το ερωτθματολόγιο των εκπαιδευτικϊν είναι 1,9 

δθλαδι λίγο κάτω από το μζτριο. 

 

Γενικά ζςμπεπάζμαηα και παπαηηπήζειρ για ηον ηομέα 

 

Αξιολογϊντασ τθ βαρφτθτα των δεικτϊν του τομζα κρίνουμε ότι τθ μεγαλφτερθ βαρφτθτα ζχει ο δείκτθσ 

«χζςεισ εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν».Σο καλό κλίμα ςτθν τάξθ είναι θ βαςικότερθ παράμετροσ ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

Ακολουκεί ο δείκτθσ ςχζςεων γονζων με το ςχολείο. Ο εκπαιδευτικόσ ςτθν δουλειά του ζχει ζναν μόνο 

ςφμμαχο τον γονιό. Πολλά προβλιματα των μακθτϊν  ξεκινοφν από τα περιβάλλοντά τουσ αλλά και θ 

καλφτερθ πθγι για να μάκουμε τουσ μακθτζσ μασ είναι να ςυηθτιςουμε με τουσ γονείσ τουσ. 

Ο δείκτθσ «χζςεων μεταξφ των εκπαιδευτικϊν» είναι το ίδιο ςθμαντικόσ με τον προθγοφμενο δείκτθ. Ζνα 

ςχολείο με διαταραγμζνεσ ςχζςεισ ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ δεν μπορεί να λειτουργιςει. Θ εργαςία 

τθσ εκπαίδευςθσ είναι ςυνεργατικι. Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να ανταλλάςουν απόψεισ, γνϊςεισ και 

εμπειρίεσ. Οι παιδαγωγικζσ πολιτικζσ που εφαρμόηονται ςτουσ μακθτζσ ενόσ τμιματοσ από κάκε 

παιδαγωγό, να ακολουκεί μια ενιαία ςυμπεφωνθμζνθ ςτρατθγικι  από όλουσ τουσ διδάςκοντεσ ςτο 

τμιμα.  

Ο δείκτθσ «χζςεισ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ» είναι ςθμαντικόσ αλλά και εφκολα διαχειρίςιμοσ ςε ςχολεία 

με καλό επίπεδο «χζςεων κακθγθτι - μακθτι». υνικωσ οι πράξεισ παρενόχλθςθσ και βίασ ςε ζνα 

ςχολείο εμφανίηονται όταν δεν υπάρχει εμπιςτοςφνθ των μακθτϊν προσ τουσ κακθγθτζσ και δεν 

λειτουργεί το ςφςτθμα δικαιοςφνθσ του ςχολείου. Όταν οι εκπαιδευτικοί είναι κοντά ςτουσ μακθτζσ, όχι 

μόνο ςτο μάκθμα αλλά και ςτθν αυλι τότε γριγορα αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίηουν τισ 

προβλθματικζσ ςυμπεριφορζσ. 

Ο δείκτθσ «χζςεισ με τουσ φορείσ» και κυρίωσ με τον διμο είναι επίςθσ ςθμαντικόσ. Θ καλι υποδομι και 

οι καλζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ του ςχολείου βοθκοφν ςθμαντικά ςτθν βελτίωςθ του κλίματοσ ςτο ςχολείο.  

Ζνα ςχολείο που δεν είναι βαμμζνο, είναι βρϊμικο και χωρίσ κζρμανςθ δεν μπορεί να λειτουργιςει 

παιδαγωγικά. 
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Όπωσ ζχουμε ιδθ αναδείξει το 1ο ΕΠΑΛ ΤΜΘΣΣΟΤ είναι ζνα ςχολείο με «δφςκολα» παιδιά. Σο κλίμα και οι 

ςχζςεισ ςε ζνα τζτοιο ςχολείο είναι πολφ εφκολο να χαλάςουν. Σα παιδιά με τα ςυςςωρεμζνα 

προβλιματά τουσ και τθ δφςκολθ ηωι πολφ εφκολα χάνουν τθν αυτοκυριαρχία τουσ και γίνονται βίαια. 

Επίςθσ τα περιςςότερα, και ειδικά τα παιδιά των μεταναςτϊν (29% του ςυνόλου των μακθτϊν μασ), ζχουν 

μειωμζνθ εμπιςτοςφνθ ςτα ςυςτιματα δικαιοςφνθσ και φυςικά και ςτο ςφςτθμα δικαιοςφνθσ του 

ςχολείου.  

Σο ςχολείο μασ για ςθμαντικό ποςοςτό παιδιϊν, κυρίωσ τθσ Α τάξθσ, λειτουργεί ωσ χϊροσ κοινωνικισ 

ζνταξθσ. 

Θ εργαςία των εκπαιδευτικϊν γίνεται δφςκολθ. Απαιτοφνται ιδιαίτερεσ παιδαγωγικζσ γνϊςεισ, αυξθμζνθ 

ευαιςκθςία και ανοχι. Ζτςι αν και ο δείκτθσ «χζςεων Εκπαιδευτικϊν μακθτϊν» βακμολογείται από τουσ 

μακθτζσ με βακμό ικανοποίθςθσ πάνω από το μζτριο, αναγνωρίηοντασ τθν προςπάκεια που ζγινε τα 

τελευταία χρόνια, κρίνουμε ότι χρειάηεται να βελτιωκεί πολφ περιςςότερο. Από τα ποςοτικά ςτοιχεία των 

κριτθρίων του δείκτθ (π.χ. ποινζσ, απουςίεσ) και από τα ερωτθματολόγια των εκπαιδευτικϊν αξιολογοφμε 

τον δείκτθ κάτω του μετρίου. Και επειδι θ βαρφτθτά του είναι μεγάλθ πιςτεφουμε ότι  οι δράςεισ 

βελτίωςθσ που κα προτακοφν πρζπει να επικεντρωκοφν ςε αυτόν το δείκτθ. 

χετικά με τον δείκτθ «χζςεισ χολείου – γονζων» βλζπουμε ότι ζχει βακμολογθκεί κάτω του μετρίου 

ζωσ κακζσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ και πολφ υψθλά από τουσ γονείσ.   ε μια πρϊτθ εξιγθςθ αυτισ τθσ 

αντίκεςθσ, πιςτεφουμε ότι οφείλεται από τθ μια, ςτισ προςπάκειεσ του ςχολείου για τθ βελτίωςθ των 

ςχζςεων (ςυναντιςεισ το απόγευμα, τθλεφωνικζσ επικοινωνίεσ κλπ) και από τθν άλλθ ςτθ απογοιτευςθ 

των εκπαιδευτικϊν για τθν μθ ανταπόκριςθ από πολλοφσ γονείσ (πχ. δεν ζχουμε ςφλλογο γονζων).  

Ο δείκτθσ ζχει βαρφτθτα και πρζπει να βελτιωκεί άμεςα. 

χετικά με τθ «ςχζςθ του ςχολείου με φορείσ» θ βακμολόγθςθ του δείκτθ με βακμό «μζτρια» δεν 

ςχετίηεται με τθ ςχζςθ του ςχολείου με τον διμο που είναι πολφ καλι αλλά με τον ελάχιςτο βακμό  

ςυνεργαςίασ με υποςτθρικτικοφσ φορείσ όπωσ ΚΔΔΤ, ΚΠΕ αλλά και με ςυμβοφλουσ. Επίςθσ ςτο κακό 

βακμό ςυμβάλει και θ μθ ικανοποιθτικι ςχζςθ κακϊσ και τα παράπονα από τθ προϊςτάμενθ διοίκθςθ.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθσ αλλαγισ του πλαιςίου ςυνεργαςίασ με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ λόγω του 

Καλλικράτθ (υγχωνεφτθκε  ο διμοσ Τμθττοφ με το Διμο Δάφνθσ) πρζπει να προχωριςουμε ςε δράςεισ 

ενθμζρωςθσ και ανακζρμανςθσ με τθν νζα διοίκθςθ. Ιδθ άμεςα προζκυψε πρόβλθμα με τθ πικανότθτα 

να ςταματιςει θ υποςτιριξθ του ςχολείου μασ με ψυχολόγο. Ζνασ κεςμόσ που λειτοφργθςε πολφ κετικά 

για το ςχολείο τα τελευταία χρόνια.  
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Σ.  Πποηεπαιόηηηερ για Γπάζη ηος ηομέα Α: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΥΔΔΙ ΣΟ 

ΥΟΛΔΙΟ 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ βακμολογίεσ αξιολόγθςθσ για κάκε κριτιριο τα μζλθ των ομάδων πρότειναν  

δράςεισ για τθ βελτίωςθ των δεικτϊν του κάκε τομζα.  

α/α Ρρόταςθ δράςθσ 
Ρλικοσ κακθγθτϊν 
που τθν πρότειναν 

  Δείκτθσ: Σχζςεισ εκπαιδευτικϊν μακθτϊν   

1 υνζντευξθ από μακθτζσ 4 

2 Μζντορεσ- φμβουλοι κακθγθτζσ  για παραβατικά παιδιά 3 

6 εμινάριο για παραβατικά και αντικανονιςτικά παιδιά 2 

3 υμβοφλιο τμιματοσ κάκε 2 μινεσ 2 

4 Αξιολόγθςθ του μακιματοσ και προτάςεισ βελτίωςθσ από μακθτζσ 2 

5 Κοινζσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ μακθτϊν εκπαιδευτικϊν (π.χ. αγϊνεσ βόλεϊ κλπ) 2 

7 Εργαςία ςχετικι με τθν ποινι 1 

8 Ενιςχυτικι διδαςκαλία 1 
   

α/α Δείκτθσ: Σχζςεισ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν   

1 παιδαγωγικζσ ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν ίδιασ ειδικότθτασ ι τμθμάτων 4 

2 κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ και εκδρομζσ 3 

3 Θλεκτρονικά εργαλεία ςυνεργαςίασ 2 

4 ομάδεσ εργαςίασ εκπαιδευτικϊν ςε παιδαγωγικά ι επιςτθμονικά κζματα 2 

5 κοινωνικζσ δράςεισ( δενδροφυτεφςεισ κλπ) 1 

6 γυμναςτικι ςτο προαφλιο και μεταξφ τουσ μακιματα 1 

7 ευρωπαϊκά προγράμματα 1 

8 ςυμετοχι ςε πάρτυ μακθτϊν 1 

9 κακθγθτζσ μζντορεσ για νζουσ κακθγθτζσ 1 

10 ςυναντιςεισ γνωριμίασ με άλλα ςχολεία 1 

11 ενθμερωτικό υλικό ςε νζουσ εκπαιδευτικοφσ 1 
   

α/α Δείκτθσ: Σχζςεισ των γονζων με το ςχολείο  

1 δθμιουργία ςυλλόγου γονζων 5 

2 Βραδιζσ ενθμζρωςθσ γονζων ανά τμιμα (με καφζ και γλυκά)  4 

3 χολι γονζων  3 

4 Οργάνωςθ και χριςθ τθσ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ με γονείσ  3 

5 Κοινζσ δράςεισ με τουσ γονείσ 3 

6 Θλεκτρονικά εργαλεία επικοινωνίασ 2 

7 Γραπτι ενθμερωτικι ζκκεςθ για τθ πρόοδο των μακθτϊν  1 

8 ςυνεργαςία με κοινωνικό λειτουργό 1 
   

α/α Δείκτθσ: Δράςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ του ςχολείου  

1 Δθμιουργία Γραμματείασ 1 

2 Προγραμματιςμόσ και παρακολοφκθςθ ςτόχων 1 

3 Προγραμματιςμόσ δραςτθριοτιτων ςτθ αρχι του ζτουσ 1 

4 υνεργαςία ςτθν οργάνωςθ με τουσ μακθτζσ 1 

5 υνεργαςία με ςυμβοφλουσ ςτθν αρχι κάκε ζτουσ 1 

6 
Αφξθςθ του υποχρεωτικοφ ωραρίου για αναπλθρϊςεισ ι παιδαγωγικζσ 
ςυναντιςεισ 1 

7 Θλεκτρονικά εργαλεία ενθμζρωςθσ 1 

8 Ομάδα διαχείριςθσ κρίςθσ 1 

9 Εφθμερίεσ με παρουςιολόγιο 1 
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Από τισ προτάςεισ επιλζχκθκαν αυτζσ που προτάκθκαν από τουσ περιςςότερουσ  

Ζτςι για τθ βελτίωςθ του δείκτθ “χζςεισ εκπαιδευτικϊν - Μακθτϊν”, που πιςτεφουμε ότι είναι και ο 

ςθμαντικότεροσ από τουσ δείκτεσ του τομζα “Κλίμα και ςχζςεισ ςτο ςχολειο”, προτείνονται τα εξισ: 

1. Οργανωμζνο πρόγραμμα ςυνεντεφξεων μακθτϊν από τουσ εκπαιδευτικοφσ.  

Σον Οκτϊβριο που κα ολοκλθρωκοφν οι εγγραφζσ, οι μεταγραφζσ των μακθτϊν και οι τοποκετιςεισ των 

περιςςότερων κακθγθτϊν, οι υπεφκυνοι τμθμάτων να οργανϊςουν προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ με όλουσ 

τουσ μακθτζσ του τμιματοσ.  

τόχοι τθσ ςυνζντευξθσ είναι να διερευνθκοφν οι ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ ςτο οποίο ηουν οι μακθτζσ, 

να αναδειχκοφν τυχόν προβλιματα και να καταγραφοφν οι φιλοδοξίεσ και οι ςτόχοι του κάκε μακθτι. 

Παράλλθλοσ ςθμαντικόσ ςτόχοσ τθσ ςυνζντευξθσ είναι θ βελτίωςθ του βακμοφ εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα 

από μακθτι και κακθγθτι. 

Οι υπεφκυνοι τμιματοσ κα βοθκθκοφν ςτο ζργο των ςυνεντεφξεων από κεματολογία και κατάλογο 

ενδεικτικϊν ερωτιςεων που κα τουσ δοκεί. Θ κεματολογία και οι ενδεικτικζσ ερωτιςεισ κα ςχεδιαςτοφν 

από ομάδα ζργου ςε ςυνεργαςία με τθν ψυχολόγο. 

το τζλοσ του τετραμινου κα επαναλθφκοφν οι ςυνεντεφξεισ. τόχοσ κα είναι να καταγραφοφν τα 

παράπονα των μακθτϊν, θ πρόοδοσ τουσ, να αναδειχκεί θ κετικι ι θ αρνθτικι ςυμπεριφορά τουσ αλλά 

και να γίνει προςπάκεια επίλυςθσ προβλθμάτων ςτθν ςχζςθ τουσ με τουσ κακθγθτζσ . 

2.Σφμβουλοι εμπιςτοςφνθσ για μακθτζσ με προβλθματικι ςυμπεριφορά. 

Όταν ζνασ μακθτισ κρικεί από τον ςφλλογο των εκπαιδευτικϊν ι τθ διεφκυνςθ ότι παρουςιάηει 

προβλθματικι ςυμπεριφορά (αντικανονιςτικι, παραβατικι ι μεγάλο αρικμό απουςιϊν) να ορίηεται ζνασ 

κακθγθτισ φμβουλοσ Εμπιςτοςφνθσ. Θ επιλογι του κακθγθτι κα γίνει από τον ίδιο τον μακθτι μετά από 

ςυηιτθςθ με τον Διευκυντι και τθν Ψυχολόγο του ςχολείου. 

Ο κακθγθτισ ςφμβουλοσ κα ζχει άμεςθ επαφι με τον μακθτι και τουσ γονείσ του.Κα ακοφει τα παράπονα 

του μακθτι, κα παρακολουκεί τθ πορεία του και κα τον ςυμβουλεφει. Θ όλθ του προςπάκεια κα 

υποςτθρίηεται από τθν ψυχολόγο του ςχολείου. 

3. Συνεδριάςεισ τμιματοσ. 

Οι εκπαιδευτικοί κάκε τμιματοσ υπό τθν προεδρία του υπεφκυνου τμιματοσ, κα ςυνεδριάηουν κάκε 1-2 

μινεσ για τα προβλιματα του τμιματοσ. Κα ανταλλάςςουν γνϊμεσ για τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν, κα 

ενθμερϊνουν για τυχόν προβλιματα ςτο περιβάλλον κάποιου μακθτι και κα προτείνουν παιδαγωγικζσ 

ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων. Μζροσ τθσ ςυνεδρίαςθσ κα γίνεται με μακθτζσ (5μελζσ ι 

και με όλο το τμιμα). 

4.Επιμόρφωςθ για διαχείριςθ τάξθσ με μεγάλο ποςοςτό παιδιϊν με προβλθματικι ςυμπεριφορά, χωρίσ 

φιλοδοξίεσ και ςτόχουσ. 

Θ προτεινόμενθ επιμόρφωςθ ζχει ςαν ςτόχο να γνωρίςουν οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου παιδαγωγικζσ 

τακτικζσ διαχείριςθσ τζτοιων δφςκολων τάξεων. Για να είναι ουςιαςτικό ζνα τζτοιο ςεμινάριο πρζπει οι 

επιμορφωτζσ να ζχουν εξειδικευμζνθ κατάρτιςθ ςε διαχείριςθ παραβατικϊν παιδιϊν αλλά και 

παιδαγωγικι πείρα ςε παρόμοια ςχολεία. Σο ςεμινάριο να είναι ενδοςχολικό και βιοματικό.  
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ε ότι αφορά τον άλλο ςθμαντικό δείκτθ, τθ ςχζςθ Γονζων με το ςχολείο προτείνονται τα εξισ: 

1.Δράςεισ ενκάρρυνςθσ και διευκόλυνςθσ των γονζων ϊςτε να ςυςτιςουν ςφλλογο γονζων. 

2.Σχολείο γονζων και Συνζχιςθ τθσ κακιερωμζνθσ παράδοςθσ του ςχολείου για ςυναντιςεισ με τουσ 

γονείσ το απόγευμα. 

3.Οργανωμζνεσ διαδικαςίεσ τθλεφωνικισ και θλεκτρονικισ επικοινωνίασ με τουσ γονείσ. 

 

χετικά με τισ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν ςχζςεισ πρζπει: 

1.Να κακιερωκοφν ςυχνότερα οργανωμζνεσ ςυνεργαςίεσ μεταξφ εκπαιδευτικϊν ίδιασ ειδικότθτασ για 

ανταλλαγι γνϊςεων και ενθμζρωςθσ ςε εξελίξεισ ςτο επιςτθμονικό τουσ τομζα. 

2.Να ςυνεχιςτοφν με μεγαλφτερθ ςυχνότθτα οι κοινωνικζσ ςυναντιςεισ. 

3.Τζλοσ πρζπει να αναβακμιςκεί θ ιςτοςελίδα του ςχολείου. Να γίνει πιο δυναμικι με δυνατότθτεσ για 

δθμιουργία forums, ψθφοφορίεσ και Block. 

 

 

  

 


