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Α. Διαδικασίες Αξιολόγησης

Ο Σύλλογος Διδασκόντων ενημερώθηκε στις ...... από την Διευθύντρια για την φιλοσοφία της
Αυτοαξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου, τις ακριβείς διαδικασίες που περιλαμβάνει και
ειδικότερα για την διαδικασία της Γενικής Εκτίμησης της εικόνας του σχολείου.
Στην πρώτη ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων την .... ανατέθηκε η μελέτη των
δεικτών σε 5 ομάδες εκπαιδευτικών κάθε μία από τις οποίες ανέλαβε την μελέτη 3 δεικτών
αξιολόγησης.
Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ανέλαβε την μελέτη ήταν 16.
Τα μέλη της κάθε ομάδας σε συναντήσεις που είχαν, αποφάσισαν για τη μέθοδο που θα
ακολουθούσαν και τον αριθμό των συναντήσεών τους.
Σε δεύτερη ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων την 12η Μαϊου 2014, τα μέλη των
ομάδων παρουσίασαν στο Σύλλογο τα αποτελέσματα της μελέτης των δεικτών. Την
παρουσίαση κάθε δείκτη ακολούθησε συζήτηση και ορισμένα σημεία της έκθεσης
τροποποιήθηκαν έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό των
εκπαιδευτικών.
Στη συνεδρίαση της 30ης Ιουνίου και αφού η Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της εικόνας του
σχολείου είχε τυπωθεί κααι είχε δοθεί στο Σύλλογο Διδασκόντων για μελέτη, επιλέχθηκαν οι
δύο τομείς, οι οποίοι κατά την κρίση του Συλλόγου θεωρήθηκε ότι αφενός ήταν κρίσιμοι για
την λειτουργία του σχολείου και αφετέρου ήταν δυνατόν να βελτιωθούν.

Β. Φύλλο Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Δείκτης Αξιολόγησης 1.1: Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και
οικονομικοί πόροι
ΤΟΜΕΑΣ 1: ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση)
ως προς το δείκτη 1.1
1. Ο αύλειος χώρος επαρκεί ως έκταση για τους μαθητές του λυκείου. Το πρόβλημα εντοπίζεται
στο γεγονός ότι το Λύκειο συστεγάζεται με το γυμνάσιο το οποίο χρησιμοποιεί τον ίδιο αύλειο
χώρο. (Διαφορετικές ανάγκες έχουν οι μικροί μαθητές από τους μεγαλύτερους τους. Δύσκολη η
φύλαξη - επιτήρηση του αύλειου χώρου λόγω της μεγάλης του έκτασης (2000 τ.μ.).
2. Ένα γήπεδο μπάσκετ τσιμεντένιο με δυνατότητα υποδοχής φιλέ βόλεϊ, δεν επαρκεί για τις
ανάγκες των μαθητών Λυκείου - Γυμνασίου. Οι παραπάνω αθλητικοί χώροι είναι επικίνδυνοι για
τραυματισμούς λόγω έλλειψης προστατευτικών μέσων.
3. Τα κλειστά γυμναστήρια είναι μάλλον χώροι ακατάλληλοι για άθληση. Υπάρχει έλλειψη
οργάνων γυμναστικής - στρώματα - μπάλες.
4. Υπάρχει ένα εργαστήριο Φυσικών επιστημών, καλά εξοπλισμένο αλλά δεν επαρκεί για το
πλήθος των μαθητών.
5. Υπάρχει ένα εργαστήριο Η/Υ με σύγχρονους υπολογιστές αλλά δεν επαρκούν για τις ανάγκες
μαθητών εκπαιδευτικών.
6. Αίθουσα σχεδίου - καλλιτεχνικών έχει μετατραπεί σε αίθουσα διδασκαλίας διότι οι
υπάρχουσες δεν επαρκούν.
7. Αίθουσα μουσικής δεν υπάρχει. Το σχολείο όμως διαθέτει αμφιθέατρο 300 θέσεων όπου
καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές - πολιτιστικές εκδηλώσεις του σχολείου. Υπάρχει η κατάλληλη
υποδομή για προβολές - διαλέξεις - ομιλίες - θεατρικές παραστάσεις.
8. Αίθουσα βιβλιοθήκης - αναγνωστηρίου ουσιαστικά δεν υπάρχει διότι έχει μετατραπεί σε
αίθουσα διδασκαλίας και τελευταία καλύπτει τις ανάγκες της ψυχολόγου. (πρόσληψη μέσω
ΕΣΠΑ)
9. Το γραφείο των καθηγητών είναι πολύ μικρό και σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτει τις
εκπαιδευτικές - λειτουργικές ανάγκες τους. Υπάρχει έλλειψη γραφείων, έλλειψη βιβλιοθηκών,
φωτοτυπικών μηχανημάτων. Υπάρχει ένας Η/Υ ο οποίος δεν επαρκεί για τις ανάγκες του
συλλόγου των καθηγητών.
10. Τα γραφεία των διευθυντών - υποδιευθυντών είναι σχετικά μικρά διότι εκτός από γραφεία
υπάρχουν φοριαμοί με όλο το αρχείο του σχολείου, τρία φωτοτυπικά μηχανήματα και τρεις Η/Υ
με εκτυπωτές. Ακόμα στο προθάλαμο του γραφείου των υποδιευθυντών συγκεντρώνονται
καθημερινά πλήθος από γονείς - μαθητές για να δικαιολογήσουν απουσίες, να ζητήσουν έντυπα,
βιβλία ύλης, κιμωλίες, φάρμακα κλπ, οι οποίοι εξυπηρετούνται από τους ίδιους τους
υποδιευθυντές ή τους διαθέσιμους καθηγητές καθώς δεν υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη.
11. Δεν υπάρχει ιατρείο και θυρωρείο.
12. Οι αίθουσες του σχολείου μας είναι μεγάλες, ηλιόλουστες και γενικά κατάλληλες για

εκπαιδευτική χρήση. Όμως λόγω της παλαιότητας του κτιρίου και της πρόχειρης ανακατασκευής
εντοπίζονται προβλήματα λειτουργικά (παράθυρα σπασμένα - φωτιστικά σπασμένα, πόρτες που
δεν κλείνουν, οι πίνακες δεν είναι σε κατάλληλη θέση - ορατοί από όλους τους μαθητές - κλπ).
Επίσης λόγω της ελλιπούς φύλαξης του σχολείου κυρίως τα απογεύματα και σαββατοκύριακα
όπου το σχολείο δεν λειτουργεί παρατηρούνται στις αίθουσες - διαδρόμους - αύλειο χώρο
φθορές από εξωσχολικούς που εισέρχονται στο χώρο του σχολείου. Δεν καταστρέφουν μόνο
αλλά ρυπαίνουν επικίνδυνα βάσει των ευρημάτων που έχουν βρεθεί.
13. Το πλήθος των αιθουσών οριακά καλύπτει τις ανάγκες του σχολείου διότι:
Η Α Λυκείου έχει 6 τμήματα με σύνολο μαθητών 146.
Η Β Λυκείου έχει 5 τμήματα με σύνολο μαθητών 132.
Τα τμήματα της Β Λυκείου αναπτύσσονται ( κατευθύνσεις) σε 6 τμήματα.
Η Γ Λυκείου έχει 5 τμήματα με σύνολο μαθητών 126.
Τα τμήματα της Γ Λυκείου αναπτύσσονται ( κατευθύνσεις) σε 6 τμήματα.
Οι διαθέσιμες όμως αίθουσες είναι μόλις 17.
παραχωρηθεί στο ΙΕΚ).

(Υπάρχει αίθουσα του Λυκείου που έχει

14. Δεν υπάρχουν άλλοι οικονομικοί πόροι εκτός της οικονομικής ενίσχυσης από το δήμο
(σχολική επιτροπή). Η οικονομική ενίσχυση κρίνεται ανεπαρκής αφου οι τακτικές ανάγκες είναι
πολλές (αναλώσιμα - συντήρηση μηχανημάτων - λογαριασμοί τηλεφώνων κλπ.
15. Οι υπηρεσίες του δήμου Αγίου Δημητρίου δεν ανταποκρίνονται σε όλα τα αιτήματα της
διεύθυνσης του σχολείου για αποκατάσταση των βλαβών, συντήρηση των κτιριακών μηχανολογικών - ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του σχολείου. Ακόμα η περιποίηση αξιοποίηση του υπάρχοντος πρασίνου στον αύλειο χώρο είναι ελλιπής.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 1.1
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Δείκτης Αξιολόγησης 1.2: Στελέχωση του σχολείου
ΤΟΜΕΑΣ 1: ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική
κρίση) ως προς το δείκτη 1.2
1. To σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου είναι: 36
Μαθηματικοί (5), Φιλόλογοι (11), Φυσικοί (3), Χημικοί (2), Βιολόγοι (2), Αγγλικών (2),
Οικονομολόγοι (1), Κοινωνιολόγοι (1), Γυμναστές (2), Σχεδίου (3), Πληροφορικής (2), Θεολόγοι
(2)
Από τους παραπάνω πλήρες ωράριο έχουν 29 και συμπληρώνουν ωράριο 7.
Κάθε χρόνο παρατηρείται σχετική αργοπορία στη τοποθέτηση των καθηγητών που λείπουν, με
αποτέλεσμα να μη βγαίνει έγκαιρα το πρόγραμμα και να μη λειτουργεί κανονικά η εκπαιδευτική
διαδικασία. Παρ' όλα αυτά η εμπειρία και επιστημονική - παιδαγωγική κατάρτιση των
εκπαιδευτικών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών.
2. Δεν υπάρχει διοικητικό προσωπικό που θα μπορούσε να στηρίξει το διδακτικό και διοικητικό
έργο του σχολείου. Τη γραμματειακή υποστήριξη έχουν αναλάβει καθηγητές σε βάρος του
εκπαιδευτικού έργου.
3. Το βοηθητικό προσωπικό (καθαρίστριες - συντηρητές - φύλακες) δεν καλύπτουν τις ανάγκες
του σχολείου.
4. Η ενισχυτική διδασκαλία ουσιαστικά δεν υπάρχει διότι κάθε χρόνο εξαγγέλλεται από το
υπουργείο πολύ αργά. Οι καθηγητές του σχολείου μας αυτή την ανάγκη προσπαθούν να την
καλύψουν μόνοι τους από ευαισθησία και διάθεση προσφοράς.
5. Δεν υπάρχει μόνιμο ειδικό επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγος - γιατρός ή νοσοκόμος).
Ειδικά φέτος στα μέσα του σχολικού έτους μέσω ΕΣΠΑ παρουσιάστηκε στο σχολείο μας
ψυχολόγος.
6. Δεν υπάρχει ειδικός καθηγητής για το ΣΕΠ.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 1.2
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Δείκτης Αξιολόγησης 2.1: Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής
ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική
κρίση) ως προς το δείκτη 2.1
1)Από την αρχή της σχολικής χρονιάς η Δ/νση με τα μέλη της σχολικής κοινότητας θέτουν στο
πλαίσιο του στρατηγικού προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου στόχους και
προτεραιότητες. Όμως κρίνεται αναγκαίο προς την κατεύθυνση της επιτυχούς υλοποίησης
των παραπάνω επιδιώξεων, οι στόχοι αυτοί να σχεδιάζονται, προγραμματίζονται και να
υλοποιούνται με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο πάντα. Επιπλέον, προτείνεται σε διάφορα
διαστήματα κατά την εφαρμογή των παραπάνω στόχων να υπάρχει αποτίμηση και
επανασχεδιασμό τους όταν απαιτείται.
2)Όλοι συμφωνούν ότι το σχολείο είναι χώρος μάθησης και παροχής ίσων ευκαιριών για τους
μαθητές. Όμως, σ’ αυτό δεν συνηγορούν πάντα οι συνθήκες της καθημερινής σχολικής
πραγματικότητας.
3)Το σχολείο διέπεται από πνεύμα συνεργασίας και συλλογικότητας με όλους τους εταίρους
της σχολικής ζωής. Προς την κατεύθυνση αυτή ομολογουμένως γίνονται φιλότιμες και
αξιόλογες ενέργειες από πλευράς Διεύθυνσης και του Συλλόγου των καθηγητών χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι δε χρειάζεται συνεχής προσπάθεια βελτίωσης.
4)Σε ότι αφορά την ενημέρωση των καθηγητών από την Δ/νση διαπιστώνεται ότι είναι έγκαιρη
και έγκυρη και πραγματοποιείται πέραν της διά ζώσης επικοινωνίας με πολλούς και
διάφορους τρόπους ακολουθώντας τις νεότερες κάθε φορά μεθόδους και τρόπους
επικοινωνίας.
5)Όλοι συμφωνούν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο σχολείο είναι αποτέλεσμα
συλλογικών, δημοκρατικών διαδικασιών και η Διεύθυνση διασφαλίζει αποτελεσματικά την
τήρηση των σύννομων αποφάσεων του Συλλόγου. Επίσης, ο Σύλλογος Διδασκόντων
ενθαρρύνει - όπου είναι δυνατόν – τη συμμετοχή των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη τις
απόψεις τους στις αποφάσεις του προς την κατεύθυνση πληρέστερης υλοποίησης του
ωρολογίου προγράμματος.
6)Ο Σύλλογος των καθηγητών έχει συμφωνήσει σε γενικές γραμμές στην κατάρτιση του
εσωτερικού κανονισμού του σχολείου στην εφαρμογή του οποίου συνεργάζεται με τους
μαθητές.
7)Αν και το ωρολόγιο πρόγραμμα διέπεται από παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές, όμως στην
πραγματικότητα δεν είναι πάντα εφικτό λόγω συνθηκών να διαμορφώνεται κατάλληλα
λαμβανομένου υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, των καθηγητών και των γονέων.
8)Οι εξωδικακτικές και διοικητικές εργασίες οργανώνονται αποτελεσματικά και δίκαια.
9)Οι τυχόν διαφωνίες ή συγκρούσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας
αντιμετωπίζονται αρκετά ικανοποιητικά από τη Δ/νση και τους καθηγητές του σχολείου.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 2.1

1

2

3

4

Δείκτης Αξιολόγησης 2.2: Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων
ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση)
ως προς το δείκτη 2.2
Το σχολείο διαχειρίζεται τους πενιχρούς διαθέσιμους οικονομικούς πόρους του με τρόπο
ορθολογικό, αποσκοπώντας στην κάλυψη βασικών αναγκών του. Υπάρχει συνεργασία της
Διεύθυνσης με τη Σχολική Επιτροπή ως προς τo θέμα της κατανομής και διαχείρισης των πόρων,
καθώς και ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται,
ωστόσο πιστεύουμε ότι η Διεύθυνση με τη συνδρομή του Συλλόγου Διδασκόντων θα μπορούσε
να διεκδικήσει αύξηση της χρηματοδότησης με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία του
σχολείου.
Η Διεύθυνση του σχολείου φροντίζει τόσο για τη συντήρηση, όσο και για την καθαριότητα του
κτηρίου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Το σχολείο λαμβάνει τα
απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των μαθητών σε όλους τους χώρους του,
όμως επιπρόσθετα προτείνουμε τη διάθεση ικανού αριθμού μόνιμων φυλάκων, προκειμένου να
περιφρουρηθεί ο μεγάλος προαύλιος χώρος του σχολείου.
Η αξιοποίηση των υποδομών και του εξοπλισμού του σχολείου από όλα τα μέλη της σχολικής
κοινότητας ενθαρρύνεται από τη Διεύθυνση και, κατά συνέπεια, εκπαιδευτικοί και μαθητές
έχουν εύκολη πρόσβαση στα διαθέσιμα μέσα. Μερικές φορές παρέχεται η δυνατότητα στους
φορείς της τοπικής κοινωνίας να αξιοποιούν τις υποδομές του σχολείου για την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων εκτός σχολικού προγράμματος.
Τέλος, το σχολείο υποστηρίζει την ένταξη και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία
του, αλλά για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα προτείνουμε την αγορά φορητών υπολογιστών και
βιντεοπροβολέων ισάριθμων προς τις σχολικές αίθουσες, ώστε να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα
πολλοί συνάδελφοι και ακόμη περισσότεροι μαθητές.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 2.2
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Δείκτης Αξιολόγησης 2.3: Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού
ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση)
ως προς το δείκτη 2.3
Ο δείκτης αφορά στις διαδικασίες που αναπτύσσονται στο σχολείο
για την
αξιοποίηση, την υποστήριξη και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Η αξιοποίηση των
εκπαιδευτικών του σχολείου γίνεται με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοσή
τους προς το συμφέρον των μαθητών, την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία
εκπαιδευτικών μεταξύ τους αλλά και με τους μαθητές.
Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας αξιοποιούνται πολύ ικανοποιητικά, ανάλογα
με τις δεξιότητες και τις εμπειρίες τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών
των μαθητών αλλά και για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διοίκηση του
διεύθυνση
υποστηρίζει αρκετά
ικανοποιητικά
τη συνεργασία των
σχολείου. Η
εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα
ή
και τάξη
ενώ ταυτόχρονα
υπάρχει
αρκετά
ικανοποιητική συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών για διάφορα
παιδαγωγικά ή
και
διδακτικά
θέματα. Με
πρωτοβουλία
της
διεύθυνσης
πραγματοποιούνται
ενδοσχολικές επιμορφώσεις, σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, από ειδικούς επιστήμονες,
στις οποίες οι εκπαιδευτικοί εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον μάλιστα το ίδιο
ενδιαφέρον δείχνουν και για εκπαιδευτικά-ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικά
συνέδρια. Τέλος σε ότι αφορά την κατανομή εργασιών γίνεται προσπάθεια από τη
Διεύθυνση για την όσο το δυνατόν πιο δίκαιη κατανομή.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 2.3
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Δείκτης Αξιολόγησης 3.1: Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών
ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ
Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση)
ως προς το δείκτη 3.1
Το επίπεδο των διδακτικών πρακτικών κρίνεται ικανοποιητικό. Χρησιμοποιούνται
σχέδια/σενάρια διδασκαλίας, όχι όμως συστηματικά, και δίνεται πρόσθετο διδακτικό υλικό στους
μαθητές από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Υπάρχει ποικιλία στις διδακτικές προσεγγίσεις
σε αρκετά μαθήματα και καινοτόμες διδακτικές εφαρμογές αναπτύσσονται από κάποιους
καθηγητές.
Χρησιμοποιείται όλος ο διαθέσιμος εξοπλισμός (Η/Υ, εργαστήρια) ο οποίος όμως κρίνεται
ανεπαρκής για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της σχολικής μονάδας και έτσι περιορίζεται και η
δυνατότητα χρήσης ΤΠΕ κατά την διδακτική πράξη.
Προβλήματα παρατηρούνται στον ετήσιο προγραμματισμό της διδασκαλίας και τη διαχείριση
του διδακτικού χρόνου τα οποία εκτός των άλλων οφείλονται στο Π.Σ , στο μη έγκαιρο καθορισμό
της ύλης αλλά και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μαθητικού δυναμικού κάποιων τμημάτων.
Δεν υπάρχει, γενικά, ποικιλία στα οργανωτικά σχήματα της τάξης και η ομαδοσυνεργατική
μέθοδος δε χρησιμοποιείται ευρέως. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις πρέπει να συνδυάζονται
περισσότερο με δραστηριότητες στο πεδίο.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 3.1
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών του δείκτη αξιοποιήθηκαν τα αρχεία του σχολείου και
καταγράφηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών με τη χρήση ερωτηματολογίου και συνέντευξης.
Όσον αφορά τις διδακτικές πρακτικές διαπιστώνονται τα εξής:
Στα Μαθηματικά χρησιμοποιήθηκαν εκπαιδευτικά λογισμικά δυναμικήςΓεωμετρίας
(Geogebra) και πολλαπλής αναπαράστασης αλγεβρικών αντικειμένων (FunctionProbe), σε
συνδυασμό με τη χρήση φύλλου εργασίας.
Στο μάθημα της Άλγεβρας δόθηκε έμφαση στην μοντελοποίηση και επίλυση
προβλημάτων. Χρησιμοποιήθηκαν φύλλα εργασίαςγια τη καθοδήγηση των βημάτων της
μοντελοποίησης και οι μαθητές εργάστηκαν ανά ζεύγη. Επίσης έγιναν παρατηρήσεις
διδασκαλιών από συναδέλφους και ανατροφοδότηση.
Στην Ιστορία έγιναν προβολές DVD για να ενεργοποιηθεί το ένδιαφέρον των μαθητών
και χρησιμοποιήθηκαν ιστορικοί χάρτες ως βασικό εποπτικό μέσο. Ακόμη χρησιμοποιήθηκε το
διαδίκτυο σε συνδυασμό με φύλλο εργασίας.
Στο μάθημα των Αρχαίων έγινε συστηματική χρήση διδασκαλίας με φύλλα εργασίας και
κάποια μαθήματα με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο
Στα μαθήματα της Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας έγιναν συστηματικά εργαστηριακές
ασκήσεις και πειράματα.
Στο μάθημα της Λογοτεχνίας και της Νεοελληνικής γλώσσας έγιναν διδασκαλίες με τη
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μέθοδο project σε ομάδες και χρήση διαδικτύου.
Στο μάθημα της Βιολογίας έγιναν διδασκαλίες με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, τη
μέθοδο της αλληλοδιδασκαλίας και τη μέθοδο της αντίστροφης τάξης σε συνδυασμό με τη χρήση
των νέων τεχνολογιών.
Στο μάθημα της Καλλιτεχνικής Παιδείας οι μαθητές δημιούργησαν έργα ζωγραφικής στο
στυλ του Μπάουχαουζ που επηρέασε τις τέχνες και την αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα και τα
οποία τοποθετήθηκαν στις αίθουσες διδασκαλίας και στο γραφείο των καθηγητών του σχολείου.
Να σημειωθεί ότι το κτήριο του σχολείου έχει σχεδιαστεί από τον αρχιτέκτονα Τάκη Ζανέτο και
αποτελεί έναν απόηχο των κανόνων και του στυλ του Μπαουχάουζ.
Στα ερωτηματολόγια απάντησαν 21 εκπαιδευτικοί σε σύνολο 36. Η εικόνα που αποτυπώνεται
όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του δείκτη είναι αυτή που φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Πρόσθετες παρατηρήσεις εκπαιδευτικών
Δεν είναι δυνατός ο ετήσιος προγραμματισμός αφού υπάρχουν ανατροπές στο Π.Σ.
καθώς και στον προβλεπόμενο χρόνο.
Τα διαθέσιμα μέσα είναι ελάχιστα
Η έλλειψη ανάλογων υποδομών σε κάθε αίθουσα δυσκολεύει τη χρήση οπτικών μέσων
για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος.
Η διάταξη των θρανίων στην αίθουσα δεν διευκολύνει την ομαδική εργασία.
Στους μαθητές αρέσει περισσότερο να δουλεύουν ανά ζεύγη.

Δείκτης Αξιολόγησης 3.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών
και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών
ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση)
ως προς το δείκτη 3.2
Η εικόνα του σχολείου αναφορικά με τις παιδαγωγικές πρακτικές και τις πρακτικές
αξιολόγησης των μαθητών που αναπτύσσονται κρίνεται θετική. Η σχέσεις εκπαιδευτικών –
μαθητών είναι πολύ καλές, σε γενικές γραμμές τα μαθήματα ευχάριστα, ενθαρρύνεται η
συμμετοχή των μαθητών, όπως δηλώνουν οι ίδιοι, και επεξηγούνται ικανοποιητικά τα δύσκολα
σημεία .
Οι μαθητές και οι γονείς ενημερώνονται ποικιλοτρόπως από το σχολείο για όλα τα ζητήματα
που τους αφορούν. Δεν αναπτύσσονται σε ικανοποιητικό βαθμό δράσεις εξατομικευμένης ή
διαφοροποιημένης υποστήριξης σε μαθητές.
Οι μέθοδοι αξιολόγησης είναι κυρίως οι παραδοσιακές και σε ελάχιστες περιπτώσεις
τηρούνται περιγραφικά αρχεία που αφορούν την πρόοδο ή τα προβλήματα των μαθητών
πάντως οι πληροφορίες από τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις αξιοποιούνται γενικά για την
ανατροφοδότηση της διδασκαλίας.
Το πλαίσιο και ο κανονισμός λειτουργίας της τάξης σε ελάχιστες περιπτώσεις
συνδιαμορφώνεται από εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 3.2
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών του δείκτη αξιοποιήθηκαν τα αρχεία του σχολείου και
καταγράφηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών με τη χρήση ερωτηματολογίου και συνέντευξης
καθώς και των μαθητών μέσω ερωτηματολογίου.
Οι απόψεις των μαθητών αποτυπώνονται στα παρακάτω διαγράμματα
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Η εικόνα που διαμορφώθηκε από τα ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών αποτυπώνεται στο
παρακάτω διάγραμμα

Όσον αφορά τις παιδαγωγικές πρακτικές και τις πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών που
αναπτύσσονται από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών και τα αρχεία του σχολείου
διαπιστώνονται τα εξής:

Στο μάθημα της ιστορίας χρησιμοποιήθηκαν συχνά τεστ αξιολόγησης σε κάθε κεφάλαιο
και με ερωτήσεις κλειστού τύπου για καλύτερη εμπέδωση από τους μαθητές
Η πληθώρα της ύλης σε συνδυασμό με τον αριθμό των μαθητών και την διαφορά
επιπέδου δεν καθιστούν δυνατή ούτε την εξατομικευμένη διδασκαλία ούτε την εμβάθυνση και
τη συνεχή αξιολόγηση.
Οι πολύ μεγάλες διαφορές στην επίδοση των μαθητών μέσα στην ίδια αίθουσα,
αναγκάζουν τον εκπαιδευτικό να κινείται κάπου στο μέσο όρο - Με αυτή τη λογική δεν μπορεί να
καλύψει τους μαθητές με μεγάλα κενά στην κατανόηση της ύλης ούτε να κινητοποιήσει
αποτελεσματικά αυτούς με υψηλή επίδοση.

Δείκτης Αξιολόγησης 4.1: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών και μεταξύ
των μαθητών
ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση)
ως προς το δείκτη 4.1 (Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών)
O συγκεκριμένος δείκτης διερευνά τον βαθμό ικανοποίησης των μαθητών από τη
συνεργασία τους με τους διδάσκοντες, όπως επίσης και τις σχέσεις μεταξύ τους. Λόγω του
ανθρώπινου παράγοντα, οι απόψεις τους στο θέμα αυτό βρέθηκαν να ποικίλουν κατά
περίπτωση.
Στην πλειοψηφία τους, οι μαθητές αισθάνονται αποδεκτοί από τους εκπαιδευτικούς. Η
συνεργασία μαζί τους είναι αρκετά αρμονική. Νιώθουν ότι οι δάσκαλοί τους σε μεγάλο
ποσοστό θα τους συμπαραστέκονταν και θα τους συμβούλευαν σε μια δυσκολία που θα
αντιμετώπιζαν.
Παράλληλα, όμως, διατυπώνουν κάποια παράπονα σχετικά με το βαθμό που τους καλύπτουν
οι εκπαιδευτικοί στο μορφωτικό τους αντικείμενο και το ποσοστό ικανοποίησης πέφτει στην
ερώτηση για το αν οι καθηγητές τους κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να τους
βοηθήσουν στα μαθήματα. Ακούγεται παράδοξο το γεγονός ότι τα περισσότερα παράπονα
διατυπώθηκαν από ζωηρά τμήματα, τα οποία απαίτησαν την επιβολή της πειθαρχίας στην τάξη
τους για να μπορούν να επωφεληθούν από το μάθημα.
Από την άλλη, δηλώνουν ότι αξιολογούνται μάλλον δίκαια με κάποιες εξαιρέσεις.
Όλα τα παραπάνω συντείνουν στην άποψη ότι οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών
στη σχολική μας μονάδα χαρακτηρίζονται ικανοποιητικές αν και κάποιοι μαθητές πιστεύουν ότι
είναι τυπικές και περιορίζονται στο μαθησιακό επίπεδο.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 4.1
(Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών)
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Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση)
ως προς το δείκτη 4.1 (Σχέσεις μεταξύ μαθητών)
Στο δείκτη που αξιολογεί τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, η εικόνα είναι γενικά πολύ θετική.
Εκδηλώνονται συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών αλλά αφορούν περιστασιακά και μεμονωμένα
περιστατικά. Σε μεγάλο ποσοστό υπάρχει πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ τους και βοηθούν
πρόθυμα τους συμμαθητές τους στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στα μαθήματα.
Στην πλειοψηφία τους αισθάνονται αποδεκτοί από τους συνομηλίκους τους ανεξάρτητα από
καταγωγή, χρώμα ή επίδοση χωρίς να λείπουν και κάποιοι που έχουν βιώσει μοναξιά ή
απόρριψη. Ακόμη όμως και αυτοί δεν φαίνονται να απειλούνται ή να πέφτουν θύματα
ενδοσχολικής βίας από τον περίγυρό τους.
Χωρίς να υπάρχουν αντιμαχόμενες ομάδες, νιώθουν ασφαλείς και ενωμένοι, αν όχι με όλους,
τουλάχιστον στο στενό κύκλο των φιλικών τους σχέσεων. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός
ότι αισθάνθηκαν εξαρχής ευπρόσδεκτοι όταν πρωτοήλθαν στο σχολείο, το κλίμα είναι θετικό
και οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ τους.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 4.1
(Σχέσεις μεταξύ μαθητών)
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Δείκτης Αξιολόγησης 4.2: Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με
εκπαιδευτικούς-κοινωνικούς φορείς
ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση)
ως προς το δείκτη 4.2
Αρχικά θα θέλαμε να σημειώσουμε πως στάθηκε ιδιαίτερα δύσκολο να συγκεντρώσουμε ικανό
δείγμα από ερωτηματολόγια που απευθύνονταν στους γονείς. Η ανταπόκριση ήταν μικρή, οπότε
και τα αποτελέσματα του σχετικά περιορισμένου δείγματος πιθανόν να μην εκφράζουν την
πραγματική εικόνα.
Στη μεγάλη τους πλειοψηφία, οι γονείς που απάντησαν, φαίνονται ικανοποιημένοι από την
επικοινωνία τους, προγραμματισμένη ή μη, με το σχολείο. Δεν έχουν, όμως, ξεκάθαρη εικόνα για
τους σκοπούς και τις στρατηγικές υλοποίησης του προγράμματος, ιδιαίτερα οι γονείς των παιδιών
της Α’ Λυκείου.
Οι εκπαιδευτικοί είναι πρόθυμοι να τους παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται καθώς και
τις απαντήσεις στα ερωτήματά τους και αισθάνονται ιδιαίτερα άνετα και φιλικά όποτε
επισκέπτονται το σχολείο για να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους. Οι περισσότεροι
γονείς δεν επικοινωνούν περισσότερες από μια φορά το τετράμηνο και χαρακτηρίζουν τη σχέση
τους με το σχολείο αρκετά καλή, εποικοδομητική και τους εκπαιδευτικούς φιλικούς και
συνεργάσιμους.
Η σχέση του σχολείου με τους δημοτικούς φορείς είναι αμφίδρομη. Το σχολείο διαθέτει χώρους
για διάφορες εκδηλώσεις και ο Δήμος έχει την επιμέλεια για τη συντήρηση των υποδομών του.
Αναπόφευκτα, λόγω των περιορισμένων κονδυλίων που είναι διαθέσιμα, η συντήρηση του
κτηρίου είναι πλημμελής. Θα μπορούσαμε, πιθανόν, στο μέλλον να διεκδικήσουμε επιτακτικότερα
τόσο τη φροντίδα του χώρου όσο και του αντίστοιχου εξοπλισμού ο οποίος διατίθεται στους
διάφορους φορείς, μέσω του Δήμου, για τις εκδηλώσεις. Θα προτιμούσαμε να οριστεί επόπτης, ο
οποίος θα ελέγχει πριν και μετά, το χώρο και θα αποκαθιστά τις ενδεχόμενες φθορές.
Τέλος, όσον αφορά στις σχέσεις με το Σύλλογο Γονέων, το προεδρείο είναι πρόθυμο να
συνδράμει όπου του ζητηθεί. Δυστυχώς, η συμμετοχή των γονέων στο σύλλογο είναι
απογοητευτική και δεν συμβαδίζει με την καλή διάθεση των αιρετών. Το γεγονός αυτό, ήταν
έκδηλο την περίοδο των καταλήψεων του σχολείου όπου μόνο το προεδρείο προσφέρθηκε να
διαπραγματευθεί με τους καταληψίες μαθητές.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 4.2
Προτεινόμενος βαθμός:
1: για τη μικρή διάθεση συνεργασίας και
3: για τη θετική εντύπωση των γονέων που ανταποκρίθηκαν
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Δείκτης Αξιολόγησης 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες,
υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις
ΤΟΜΕΑΣ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση)
ως προς το δείκτη 5.1
Το σχολείο, πραγματοποίησε αρκετές διδακτικές επισκέψεις σε τόπους επιστημονικού και
πολιτιστικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια διαφόρων μαθημάτων , και συμμετείχε σε αθλητικές
εκδηλώσεις. Κάποιες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν κυρίως στις σχολικές εορτές.
Προωθήθηκε η συμμετοχή των μαθητών σε μαθητικούς διαγωνισμούς από συγκεκριμένους,
όμως, εκπαιδευτικούς. Υλοποιήθηκαν κάποια προγράμματα στον τομέα της Αγωγής Υγείας αλλά
όχι οργανωμένα πολιτιστικά ή περιβαλλοντικά προγράμματα γεγονός το οποίο σε μεγάλο βαθμό
οφείλεται και στην εντατικοποίηση των σπουδών.
Ενισχυτική διδασκαλία δεν υπάρχει, αφού το σχολείο δεν έχει επιλεγεί για την εφαρμογή της
αλλά κάποιες δράσεις εξωδιδακτικής υποστήριξης έχουν αναλάβει εθελοντικά εκπαιδευτικοί, με
μικρή όμως συμμετοχή των μαθητών.
Υπάρχουν καθηγητές που δοκιμάζουν καινοτόμες δράσεις όμως δεν υποστηρίζονται από όλους .
Η φοίτηση των μαθητών παρακολουθείται ικανοποιητικά αλλά απαιτείται η λήψη μέτρων ώστε
να περιοριστούν οι αδικαιολόγητες απουσίες των μαθητών της μιας διδακτικής ώρας.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 5.1
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών του δείκτη αξιοποιήθηκαν τα αρχεία του σχολείου
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του δείκτη διαπιστώθηκαν τα εξής :
Το σχολείο συμμετείχε στα εξης προγράμματα: Πρόγραμμα Πρόληψης του μεταβολικού
συνδρόμου, Πρόγραμμα του «’Ηλιος» « Ο δρόμος για την αυτονομία» για μαθητές της Γ΄τάξης,
Πρόγραμμα για την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης, Πρόγραμμα «το εργαστήρι της
τέχνης και τα χρώματα» του Μουσείου Ακρόπολης, Πρόγραμμα Βουλής των Εφήβων και Έρευνα
καταγραφής στάσεων και συμπεριφορών μαθητών – καθηγητών απέναντι στο κάπνισμα
Προωθήθηκε και υποστηρίχθηκε από εκπαιδευτικούς η συμμετοχή των μαθητών στους
διαγωνισμούς Euso 2014, Euroscola, Διεθνής διαγωνισμός μετάφρασης, Διαγωνισμός μαθηματικής
εταιρείας Ευκλείδης, πανελλήνιος Διαγωνισμός Χημείας, Διαγωνισμός για τη δημιουργία αφίσας
για το σχολικό εκφοβισμό.
Κάποιοι μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετείχαν εθελοντικά στη διοργάνωση
εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο στα πλαίσια του Euso 2014 το οποίο
πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια διαφόρων μαθημάτων πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις , στο Ιστορικό
αρχείο της Εθνικής τράπεζας, στο Δημόκριτο, στο μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος, στο
Νομισματικό μουσείο, στο μουσείο της Ακρόπολης, στην Ακρόπολη, στο Πλανητάριο, στο
νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός, στη σχολή Χημικών Μηχανικών, στη Βουλή των Ελλήνων και στην
Αρχαία Αγορά.
Οι μαθητές παρακολούθησαν ταινίες επιστημονικού ενδιαφέροντος στο Ινστιτούτο θερβάντες
και στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος
Πραγματοποιήθηκαν εκδρομές στο Βόλο-Πήλιο και Αρχαία Μεσσήνη - Καλαμάτα

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου
ΤΟΜΕΑΣ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική
κρίση) ως προς το δείκτη 5.2
Αναφορικά με το παραπάνω, δεν είχαν τεθεί εξαρχής στο σχολείο κάποιοι στόχοι συγκεκριμένοι
για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Μοναδική εξαίρεση ήταν η διοργάνωση ενός
σεμιναρίου στην αρχή του σχολικού έτους σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στις ερευνητικές
εργασίες. Συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας μας καθώς επίσης και συνάδελφοι
από άλλες σχολικές μονάδες. Την επόμενη σχολική χρονιά θα ήταν καλό να συζητηθεί με την
έναρξη κάποια ανάληψη δράσεων εκ μέρους του συλλόγου των διδασκόντων προς αυτή την
κατεύθυνση.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 5.2
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Δείκτης Αξιολόγησης 6.1: Φοίτηση και διαρροή των μαθητών
ΤΟΜΕΑΣ 6: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική
κρίση) ως προς το δείκτη 6.1
Σε σχέση με το δείκτη φοίτηση και διαρροή μαθητών έχουμε τα εξής:
α) Από το σχολείο τηρούνται κατά κανόνα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την
παρακολούθηση της φοίτησης και έτσι το σχολείο γνωρίζει για τους μαθητές που απουσιάζουν
για μεγάλο χρονικό διάστημα και ενημερώνεται για τους λόγους απουσίας των μαθητών
αυτών.
β)Αρκετοί μαθητές παρουσιάζουν αργοπορημένη προσέλευση κυρίως κατά την πρωινή
συγκέντρωση με κύρια αιτία το γεγονός ότι πολλοί μαθητές έρχονται στο σχολείο από
μακρινές αποστάσεις και χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς με αποτέλεσμα η
προσέλευση τους να εξαρτάται άμεσα από τα μέσα αυτά.
Κατά κανόνα οι μαθητές παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του ημερήσιου προγράμματος
με εξαίρεση τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου κυρίως τους μήνες Μάρτιο , Απρίλιο και Μάιο.
Κάποιοι μαθητές και των άλλων τάξεων πραγματοποιούν αρκετές απουσίες σε ενδιάμεσες
ώρες.
γ) Το σχολείο ενδιαφέρεται για τους μαθητές που απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό
διάστημα, επικοινωνεί με τις οικογένειές τους και γενικά αντιμετωπίζει με επιτυχία τις
περιπτώσεις αυτές.
δ) Στο σχολείο μας δεν λειτουργούν ειδικά προγράμματα για ορισμένες κατηγορίες μαθητών
π.χ. ενισχυτική διδασκαλία, παρότι υπήρξε ενδιαφέρον από το σχολείο αλλά δεν ορίστηκε από
την Δ/νση Δ.Ε. Δ΄Αθήνας
δ) Το ποσοστό των μαθητών που αποχώρησαν την τελευταία 4ετία από το σχολείο για
διάφορους λόγους π.χ. μεταγραφές, διακοπή φοίτησης ανέρχεται στο 3,09% και αν
υπολογιστεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία αφορά σε μεταγραφές σε πλησιέστερα Λύκεια ή
ΕΠΑΛ το ποσοστό είναι αμελητέο.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 6.1
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Δείκτης Αξιολόγησης 6.2: Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών
ΤΟΜΕΑΣ 6: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική
κρίση) ως προς το δείκτη 6.2
Τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών μερικώς ανταποκρίνονται στους στόχους και τα
περιεχόμενα του Προγράμματος Σπουδών, παρουσιάζοντας υστέρηση στην γραπτή
βαθμολογία σε σχέση με τις προφορικές επιδόσεις, όπου βέβαια συνυπολογίζονται οι ομαδικές
εργασίες, η συμμετοχή, η προθυμία η δημιουργία καλού κλίματος στην αίθουσα διδασκαλίας
κ.λ.π.
Οι μαθητές υψηλής επίδοσης διατηρούν τις υψηλές επιδόσεις τους και εμφανίζουν και
επιτυχίες στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Οι μαθητές μέσης επίδοσης βελτιώνονται κυρίως στην Γ΄ Λυκείου ενώ παρουσιάζουν κάμψη
στην Β΄ Λυκείου. Ταυτόχρονα παρουσιάζουν επιτυχίες στην Γ/θμια εκπαίδευση που
χαρακτηρίζονται από καλές έως πολύ αξιόλογες.
Οι μαθητές χαμηλής επίδοσης παρουσιάζουν στασιμότητα στη Β΄ Λυκείου, αλλά εμφανίζουν
ικανοποιητική ανάκαμψη στη Γ΄ Λυκείου, με μικρές αλλά αρκετές επιτυχίες στις πανελλαδικές.
Υπάρχει σχετική μείωση της ψαλίδας των επιδόσεων κυρίως λόγω βελτίωσης των χαμηλών
επιδόσεων και της σταθερότητας των υψηλών επιδόσεων.
(Εξετάστηκε η πορεία δέκα μαθητών υψηλής επίδοσης, δέκα μαθητών μέσης επίδοσης και
δέκα μαθητών χαμηλής επίδοσης από την Α΄ έως την Γ΄ τάξη και τα αποτελέσματα των
Πανελλαδικών εξετάσεων).

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 6.2
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Δείκτης Αξιολόγησης 6.3: Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών
ΤΟΜΕΑΣ 6: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική
κρίση) ως προς το δείκτη 6.3
Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ενδιαφέρεται και προβληματίζονται για την ατομική και
κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.
Στο σχολείο μας δεν υπάρχουν ρατσιστικές συμπεριφορές πλην μιας ή δύο περιπτώσεων σε
βάθος 3ετίας, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν κυρίως από τους συμμαθητές τους. Σε αυτό
συμβάλει και η προσπάθεια του σχολείου να δίνει ίδιες ευκαιρίες και να συμπεριφέρεται
ισότιμα σε όλους τους μαθητές (στις σχολικές γιορτές, τις αθλητικές ομάδες , τις εκδρομές , τις
αναθέσεις project και εργασιών κ.λ.π.)
Οι μαθητές αντιμετωπίζουν με ευαισθησία τα προβλήματα τις κοινωνίας
συμπαραστεκόμενοι στους οικονομικά αδύνατους συμμαθητές τους με διοργάνωση bazaar
βιβλίου , πώληση ημερολογίων και άλλων εκδηλώσεων για την εξασφάλιση μέρους ή όλου του
αντίτιμου σχολικών εκδρομών.
Σε σχέση όμως με τις σχολικές τους υποχρεώσεις δεν εμφανίζονται τόσο συνεπείς και δεν
επιδεικνύουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον για μάθηση. Το κλίμα αυτό βέβαια αλλάζει κατά
κανόνα στην Γ΄ τάξη και κυρίως για τα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.
Στη διαχείριση των προβλημάτων της σχολικής ζωής μέχρι τώρα κατέφευγαν σε ολιγοήμερες
καταλήψεις και όχι σε γόνιμο διάλογο. Βέβαια υπήρξαν περιπτώσεις καθαρισμού και βαφής
αιθουσών όταν προέκυψε σοβαρό πρόβλημα.
Τέλος οι μαθητές δεν είναι χωρισμένοι σε ομάδες , δεν υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ τους
και κατά κανόνα οι διαφορές τους επιλύονται ειρηνικά και χωρίς επεμβάσεις των
εκπαιδευτικών.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 6.3
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Δείκτης Αξιολόγησης 7.1: Επίτευξη των στόχων του σχολείου
ΤΟΜΕΑΣ 7: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική
κρίση) ως προς το δείκτη 7.1
Ο παραπάνω δείκτης μελετά τα κριτήρια:
1. Ανταπόκριση του σχολείου στις θεσμικές του υποχρεώσεις
2. Επίτευξη των ετήσιων στόχων του σχολείου.
3. Αποτελεσματικότητα των σχεδίων δράσης.
4. Ικανοποίηση των αναγκών όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Κάθε σχολική χρονιά η διεύθυνση του σχολείου μαζί με το σύλλογο των καθηγητών παρά τις
αντικειμενικές δυσκολίες που συναντούν καθημερινά στο έργο τους ανταποκρίνονται με
επιτυχία στις θεσμικές τους υποχρεώσεις χάριν της εργατικότητας τους και του υψηλού
αισθήματος ευθύνης τους
Σύμφωνα με τις οδηγίες που εστάλησαν μέσω της εγκυκλίου για την αξιολόγηση, στην αρχή
κάθε σχολικής χρονιάς τίθενται οι στόχοι - σχέδια δράσης - ανάγκες σε ειδική συνεδρίαση,
συμπεράσματα της οποίας καταγράφονται στο πρακτικό. Φέτος η διαδικασία της
αυτοαξιολόγησης καθυστέρησε από το υπουργείο να ξεκινήσει με αποτέλεσμα να μη έχουν
εκτελεστεί τα παραπάνω διαδικαστικά. Η ομάδα εργασίας για τον συγκεκριμένο δείκτη
επιφυλάσσεται να απαντήσει την επόμενη σχολική χρονιά.
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Γ. Κύρια Αποτελέσματα της Αξιολόγησης

Σημεία υπεροχής
Μεγάλες αίθουσες κατάλληλες για διδασκαλία και μεγάλος αύλειος χώρος.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Καλά καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί, μεγάλη τάση για εφαρμογή ποικίλων διδακτικών
προσεγγίσεων και καινοτόμων διδακτικών εφαρμογών.
Αξιοποίηση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών.
Οι παιδαγωγικές πρακτικές και οι πρακτικές αξιολόγησης σε μεγάλο βαθμό ικανοποιούν
τους μαθητές.
Καλές σχέσεις μεταξύ μαθητών και καθηγητών.
Πολύ καλές σχέσεις μεταξύ των μαθητών και κλίμα ασφάλειας και υποστήριξης.
Κοινωνική ένταξη και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών.
Ελάχιστη διαρροή των μαθητών.

Αδυναμίες
Έλλειψη άλλων βοηθητικών χώρων και αιθουσών για δραστηριότητες
Συστέγαση με 1ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου και χρήση των αιθουσών του σχολείου από
δημόσιο ΙΕΚ και προγράμματα Δια βίου Μάθησης του δήμου.
Ελλιπής συντήρηση του κτηρίου.
Έλλειψη Η/Υ και άλλων διαδραστικών μέσων διδασκαλίας.
Ανεπαρκής οικονομική ενίσχυση από τη Σχολική Επιτροπή.
Έλλειψη διοικητικού προσωπικού και σχολικών φυλάκων.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Όχι ποικιλία στα οργανωτικά σχήματα της τάξης και στη ομαδοσυνεργατική μέθοδο.
Ελάχιστη έως καθόλου συμμετοχή των γονέων στη σχολική κοινότητα και συνεργασία σε
θέματα σχολείου πέρα από την τυπική ενημέρωση για επίδοση ή φοίτηση.
Όχι οργανωμένες δράσεις για τη βελτίωση του διδακτικού έργου.
Πρόβλημα στην ακριβή ώρα προσέλευσης των μαθητών στην τάξη.
Τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών μερικώς ανταποκρίνονται στους στόχους και τα
περιεχόμενα του Προγράμματος Σπουδών.

Τομείς του εκπαιδευτικού έργου που επιλέχθηκαν από το σχολείο για
συστηματικότερη διερεύνηση και μελέτη

Το σχέδιο δράσης του επόμενου σχολικού έτους ανήκει στον τομέα 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΣΗ και σχετίζεταιμε τον δείκτη αξιολόγησης: Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών
πρακτικών

Ο τίτλος του Σχεδίου Δράσης είναι:
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα 'Διαχείρισης τάξης' και 'Διαφοροποιημένης
διδασκαλίας'

