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ΑΤΣΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

 

Γιαηί πποηείνοςμε ηην Αςηοαξιολόγηζη ηος Δκπαιδεςηικού Έπγος ηηρ σολικήρ 

Μονάδαρ; 

 

 Η Απηναμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ ππέξβαζε εκπεηξηψλ ηνπ παξειζφληνο, ηηο νπνίεο έρνπλ βηψζεη κε 

νδπλεξφ ηξφπν νη εθπαηδεπηηθνί. 

 Μηα ζνβαξή παξέκβαζε ζην δήηεκα ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ζρνιείνπ πξνυπνζέηεη ηελ 

απφθηεζε εκπεηξηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο ζην 

πεδίν ηεο Απηναμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο. 

 H Απηναμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο θηλεηνπνηεί 

φινπο ηνπο παξάγνληεο ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο εκπιέθεη ζε θνηλά απνθαζηζκέλεο 

δξάζεηο, ηνπο δεζκεχεη απέλαληη ζηνπο πξναπνθαζηζκέλνπο απφ ηνπο ίδηνπο 

ζρεδηαζκνχο, εκπεδψλεη ζπλεξγαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

λα αλαδείμνπλ ηηο θαηλνηφκεο παξεκβάζεηο ηνπο, εληζρχεη ην απηνζπλαίζζεκα φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκελνπνηεί ηηο αλάγθεο γηα απηνκφξθσζε θαη 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ. 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε Δμσηεξηθή Αμηνιφγεζε εθηηκνχκε φηη ζήκεξα, αληί λα 

θηλεηνπνηήζεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη άγρνο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ην πηζαλφηεξν είλαη λα δψζνπλ έκθαζε ζε 

επηθαλεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζπκβάιινπλ ζηελ νπζηαζηηθή Βεληίωζη ηηρ 

Ποιόηηηαρ ηος Δκπαιδεςηικού Έπγος. 

 Τέινο, ηνλίδνπκε φηη ε Απηναμηνιφγεζε απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζηα πεξηζζφηεξα 

επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα.  

 

Σι πποηείνοςμε, ώζηε οι παπάγονηερ ηος ζσολείος να έσοςν ένα ππώηο ζσέδιο δπάζηρ 

για ηην Αςηοαξιολόγηζη ηος Δκπαιδεςηικού ηοςρ Έπγος 

 

Α. Πεξηγξάθνπκε βαζηθνχο ηνκείο-πεδία δηεξεχλεζεο θαη απνηίκεζεο, ηνπο νπνίνπο ην θάζε 

ζρνιείν κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ή λα εκπινπηίζεη, κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ. Δηδηθφηεξα, ε Απηναμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο 

πεξηιακβάλεη : 
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1. Τνκείο πνπ αθνξνχλ ηα Μέζα και ηοςρ Πόποςρ ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο (πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, νηθνλνκηθνί πφξνη, αλζξψπηλν δπλακηθφ, θιπ.). 

2. Τνκείο πνπ αθνξνχλ ηη Γιοίκηζη ηηρ σολικήρ Μονάδαρ (ζπληνληζκφο ζρνιηθήο δσήο, 

δηακφξθσζε-εθαξκνγή ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, αμηνπνίεζε κέζσλ θαη πφξσλ, θιπ). 

3. Τνκείο πνπ αθνξνχλ ηο Κλίμα και ηιρ σέζειρ κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη καζεηψλ, ζρέζεηο ζρνιείνπ – γνλέσλ, θιπ). 

4. Τνκείο πνπ αθνξνχλ ηιρ Δκπαιδεςηικέρ Γιαδικαζίερ (δηδαθηηθή δηαδηθαζία, καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, αμηνιφγεζε καζεηψλ). 

5. Τνκείο πνπ αθνξνχλ ηα Δκπαιδεςηικά Αποηελέζμαηα (θνίηεζε, επίδνζε, δηαξξνή, 

αηνκηθή-ζπλαηζζεκαηηθή-θνηλσληθή αλάπηπμε καζεηψλ, θιπ). 

 

Β. Πξνηείλνπκε αιιεινεμαξηψκελα ζηάδηα παξεκβάζεσλ, απφ ηνπο παξάγνληεο ηνπ 

ζρνιείνπ, ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο, νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηα παξαθάησ 

εξσηήκαηα: 

 

- Πνηα είλαη ε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζην ζρνιείν καο ζήκεξα; 

- Πνχ ζέινπκε λα θηάζνπκε; 

- Τη πξέπεη θαη πψο πξέπεη λα ην θάλνπκε γηα λα θηάζνπκε εθεί πνπ ζέινπκε; 

- Τη πξφνδν θάλακε; 

- Πφζν θαη πσο σθειεζήθακε σο άηνκα θαη σο ζχλνιν απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία; 

- Σε πνηνπο ηνκείο βειηηψζεθε ε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ε εηθφλα ηνπ 

ζρνιείνπ καο;  

 

 

Οη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα απηά νδεγνχλ ζηελ αλάγθε γηα: 

 

- Σπζηεκαηηθή αξρηθή απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

(πξψην ζηάδην). 

- Γηαηχπσζε θνηλά απνδεθηψλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ δξάζεο (δεχηεξν ζηάδην). 

- Σρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ησλ θνηλά απνθαζηζκέλσλ δξάζεσλ (ηξίην ζηάδην). 

- Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ πξαγκαηνπνηεζέληνο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

(ηέηαξην ζηάδην). 
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- Αλαηξνθνδφηεζε απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξαγκαηνπνηεζέληνο εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ.  Αλαζεψξεζε θαη/ή θαζνξηζκφ λέσλ ζηφρσλ (πέκπην ζηάδην). 

 

Η  απσική εθαπμογή ηος θεζμού  

Η δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

επάιιεινπο θχθινπο θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο. Η νινθιήξσζε ελφο απφ ηνπο επάιιεινπο 

θχθινπο απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο απαηηεί ρξνληθφ 

δηάζηεκα κηαο διεηίαρ. Κάζε θχθινο απηναμηνιφγεζεο απνηειείηαη απφ πεξηφδνπο θαη 

ζηάδηα εθαξκνγήο θαη ζπλδέεηαη κε δηαθξηηνχο επηκέξνπο ζηφρνπο. Ωζηφζν, φπσο είλαη 

απηνλφεην, νη κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο ζα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ 

πξψηνπ θχθινπ απηναμηνιφγεζεο. Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: 

 

1. Τν πξψην ηεηξάκελν ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζπζηεκαηηθή αξρηθή 

απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (κε έκθαζε ζε πνζνηηθά 

ζηνηρεία), ζηνπο πέληε ηνκείο-πεδία δηεξεχλεζεο πνπ πξναλαθέξνληαη. Σεκεηψλνπκε φηη γηα 

θάζε ηνκέα-ππνηνκέα ζα έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή ζπγθεθξηκέλνη 

δείθηεο θαη θξηηήξηα πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, 

θαηάιιεια ζρέδηα δξάζεο, θαζψο θαη ενδεικηικέρ θόπμερ με λεπηομεπείρ οδηγίερ 

ζςμπλήπωζηρ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ απνζαξξπληηθέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα πξψηε αίζζεζε, αλά ηνκέα, θάπνησλ ζηνηρείσλ ηεο αξρηθήο 

απηήο απνηίκεζεο, ζην Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά θξηηήξηα 

πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο απνηίκεζεο ησλ δεηθηψλ ζε θάζε έλα απφ ηνπο πέληε ηνκείο. 

 

2. Τν δεχηεξν ηεηξάκελν, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξψηεο αξρηθήο απνηχπσζεο, 

αλαδεηθλχνληαη, ηεξαξρνχληαη θαη θαηαλέκνληαη ρξνληθά νη πξνηεξαηφηεηεο ησλ δξάζεσλ 

ηνπ ηεηξακήλνπ. Σηε ζπλέρεηα, αμηνπνηψληαο θαη πξνζαξκφδνληαο θαηάιιεια ηα ελδεηθηηθά 

ζρέδηα δξάζεο θαη ηηο θφξκεο πνπ ζα έρεη εηνηκάζεη ε επηζηεκνληθή επηηξνπή, ε θάζε 

ζρνιηθή κνλάδα δηακνξθψλεη ηα δηθά ηεο ζρέδηα δξάζεο αλά ηνκέα, ηα νπνία ζα 

εθαξκνζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ ρξφλνπ. Δίλαη απηνλφεην φηη νη ζηφρνη θαη ηα 

ζρέδηα δξάζεο αλαπξνζαξκφδνληαη, αλάινγα κε ηε δπλακηθή ηνπ θάζε ζρνιείνπ. 

Σεκεηψλνπκε φηη, θπξίσο θαηά ηνλ πξψην θχθιν εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο 

απηναμηνιφγεζεο ηνπ Δ.Δ. ηεο Σ.Μ., δελ είλαη εχθνιν νχηε λα δηακνξθσζνχλ νχηε λα 

πινπνηεζνχλ φια ηα αλαγθαία ζρέδηα δξάζεο. Πνιιέο απφ ηηο «πξνηεξαηφηεηεο», ζε 
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ζπλεξγαζία θαη κε ηνλ ππεχζπλν ζρνιηθφ ζχκβνπιν, αθνχ θαηαγξαθνχλ ζα πινπνηεζνχλ 

θαηά ηνλ δεχηεξν θχθιν απηναμηνιφγεζεο.  

 

3. Η  απσική εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί σο αθνινχζσο:   

Δληφο ηνπ Ινπλίνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη αλαιπηηθή 

ελεκέξσζε ησλ ζηειερψλ απφ ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή. Καηά ηελ επηκφξθσζε ησλ 

ζηειερψλ ζα είλαη έηνηκα ελδεηθηηθά ζρέδηα δξάζεο, ζρεηηθέο θφξκεο απηναμηνιφγεζεο θαη 

νδεγίεο ζπκπιήξσζεο πνπ ζα αθνξνχλ παξαδείγκαηα εθαξκνγήο θαη ελέξγεηεο ησλ 

ζρνιείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο εθαξκνγήο. Μεηά ην ελεκεξσηηθφ 

ζεκηλάξην ζα αθνινπζήζνπλ ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ κε ηνπο 

δηεπζπληέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ ηεο επζχλεο ηνπο. Έλα νινθιεξσκέλν 

παθέην κε ην πιηθφ ηεο απηναμηνιφγεζεο (θφξκεο αμηνιφγεζεο,  ζρέδηα δξάζεο, νδεγίεο 

εθαξκνγήο)  ζα είλαη έηνηκν λα δνζεί ζηα ζηειέρε κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Τνλ 

Σεπηέκβξην ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ελδνζρνιηθέο επηκνξθψζεηο απφ ηνπο ζρνιηθνχο 

ζπκβνχινπο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο.  Καζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζα ππάξρεη άκεζε θαη ζπλερήο 

ελεκέξσζε θαη αλαηξνθνδφηεζε ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο κε ηα ζηειέρε, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ.  

Γηα ην δεχηεξν ρξφλν εθαξκνγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ε 

επηζηεκνληθή επηηξνπή ζα ζρεδηάζεη εγθαίξσο αληίζηνηρν πιαίζην εθαξκνγήο θαη 

παξαγσγήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 

Τέινο, επηζεκαίλεηαη φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί, ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηδηαίηεξα νη 

ζρνιηθνί ζχκβνπινη ζα έρνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε ζεζκηθή απηή παξέκβαζε, ε ζηαδηαθή 

εθαξκνγή ηεο νπνίαο κπνξεί λα αιιάμεη ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, λα αλαβαζκίζεη ην 

ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, λα ελεξγνπνηήζεη φινπο ηνπο παξάγνληεο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα 

ζπκβάιεη ζηε Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο, κε 

βαζηθφ απνδέθηε ηνλ καζεηή θαη ηελ θνηλσλία.   
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Παπάπηημα 

Δνδεικηικά κπιηήπια αξιολόγηζηρ δεικηών ζηοςρ επιμέποςρ ηομείρ 

ηηρ αξιολόγηζηρ ηος εκπαιδεςηικού έπγος ζηη ζσολική μονάδα 

 

Α.  Σομέαρ πος αθοπά ηα Μέζα και ηοςρ Πόποςρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ (πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, νηθνλνκηθνί πφξνη, αλζξψπηλν δπλακηθφ) 

 

 

κοπόρ:  Γηεξεπλνχκε ηελ επάξθεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ζρνιηθψλ 

ρψξσλ νη νπνίνη απνηεινχλ ζεκαληηθέο πιηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

πινπνίεζε ηνπ Σρνιηθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

Α. Μέζα (Τλικοηεσνική Τποδομή). 

Α1. Δνδεικηικά Κπιηήπια ποζοηικήρ αποηίμηζηρ ηος δείκηη. 

Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιείνπ (Δίδνο, ζέζε, ραξαθηεξηζηηθά θηηξίνπ, θα.) / 

Δζσηεξηθνί- Δμσηεξηθνί Φψξνη ηνπ ζρνιείνπ / Λεηηνπξγηθά Φαξαθηεξηζηηθά 

Δζσηεξηθψλ ρψξσλ / Δπίπισζε ηνπ ζρνιείνπ / Βηβιηνζήθε – Αλαγλσζηήξην. 

Α2. Δνδεικηικά Κπιηήπια ποιοηικήρ αποηίμηζηρ ηος δείκηη. 

Δπάξθεηα / Καηαιιειφηεηα / Λεηηνπξγηθφηεηα / Αζθάιεηα / Απνηειεζκαηηθφηεηα 

(Γηδαθηηθή/καζεζηαθή) / Υπνζηήξημε έξγνπ/εξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ 

Β. Πόποι (Ανθπώπινο δςναμικό). 

Β1. Δνδεικηικά Κπιηήπια ποζοηικήρ αποηίμηζηρ ηος δείκηη. 

Ιδηφηεηα/ζέζε/ εηδηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ / Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

Δπηζηεκνληθφ έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ/ Γηδαθηηθφ έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ / Γηνηθεηηθφ 

έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ / Αλαινγίεο εθπαηδεπηηθψλ αλά ηδηφηεηα/ζέζε/εηδηθφηεηα 

/Αλαινγίεο εθπαηδεπηηθψλ – καζεηψλ  

Β2. Δνδεικηικά Κπιηήπια ποιοηικήρ αποηίμηζηρ ηος δείκηη. 

Αληαπφθξηζε (ζεηηθή ή αξλεηηθή) επηζηεκνληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ σο 

πξνο  

-ηηο επηζηεκνληθέο θαη παηδαγσγηθέο απαηηήζεηο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Σπνπδψλ. 

-ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ 

-ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εηδηθήο ή πξφζζεηεο δηδαζθαιία (εληζρπηηθή δηδαζθαιία, 

ηκήκαηα ππνδνρήο, θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα, εηδηθή αγσγή) 
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-ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Γ. Οικονομικοί Πόποι. 

Γ1. Δνδεικηικά Κπιηήπια ποζοηικήρ αποηίμηζηρ ηος δείκηη. 

Καηαλνκή εζφδσλ αλά θαηεγνξία πεγψλ θαη πξνβιεπφκελεο δαπάλεο (πνζνζηά % επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ). 

Αλαινγία εζφδσλ/καζεηή (αλά θαηεγνξία πεγψλ θαη ζπλνιηθά). 

Καηαλνκή δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλά θαηεγνξία δαπάλεο (πνζνζηά % επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ). 

Αλαινγία δαπαλψλ/καζεηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ (αλά θαηεγνξία δαπάλεο θαη 

ζπλνιηθά). 

Αλαινγία δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνο απηέο πνπ είραλ πξνβιεθζεί (αλά 

θαηεγνξία δαπάλεο θαη ζπλνιηθά). 

Γ2. Δνδεικηικά Κπιηήπια ποιοηικήρ αποηίμηζηρ ηος δείκηη. 

Οη δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί πφξνη επαξθνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο παηδαγσγηθήο 

εξγαζίαο ζην ζρνιείν; 

Οη δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί πφξνη επηηξέπνπλ ηε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο δσήο; 

Ο Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα ππνζηεξίδεη νηθνλνκηθά ην ζρνιείν; 

Ο Σχιινγνο Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ εληζρχεη νηθνλνκηθά ην ζρνιείν; 

Η Σρνιηθή Δπηηξνπή αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ; 
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Β. Σομέαρ πος αθοπά ηη Γιοίκηζη ηηρ σολικήρ Μονάδαρ (ζπληνληζκφο ζρνιηθήο δσήο, 

δηακφξθσζε-εθαξκνγή ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, αμηνπνίεζε κέζσλ θαη πφξσλ θιπ). 

 

 

κοπόρ : Γηεξεπλάηαη ην πιαίζην ησλ πξαθηηθψλ νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

(εγεζία, ζπληνληζκφο, δηαρείξηζε, ξχζκηζε, θαζνξηζκφο ζηφρσλ, αμηνπνίεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ, θα.) κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

  

Β1. Δνδεικηικά κπιηήπια ποζοηικήρ αποηίμηζηρ ηων δεικηών ηος ηομέα 

 

Αξηζκφο εκεξψλ θαλνληθήο πξαγκαηνπνηεζείζαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ (ζε κεληαία 

& εηήζηα βάζε) / Αλαινγία πξαγκαηνπνηεζεηζψλ σξψλ δηδαζθαιίαο πξνο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ψξεο δηδαζθαιίαο θαηά ηκήκα θαη κάζεκα (ζε κεληαία & εηήζηα 

βάζε) / Αξηζκφο ζπλεδξηάζεσλ θαηά ζέκα θαη ρξφλνο ζπλεδξίαζεο ηνπ Σπιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ (ζε κεληαία & εηήζηα βάζε) / Αξηζκφο νκάδσλ εξγαζίαο θαηά ζέκα, 

ζπληνληζκφο, ιεηηνπξγία θαη εθζέζεηο απνηειεζκάησλ / Πνζά πνπ δηαηέζεθαλ γηα 

θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ ηνπ ζρνιείνπ / Φξήζε ηνπ θηηξίνπ γηα δξαζηεξηφηεηεο 

ή εθδειψζεηο απφ άιινπο θνξείο/ Φξήζε ρψξσλ εθηφο ζρνιείνπ γηα καζήκαηα, 

δξαζηεξηφηεηεο ή εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ 

Σπκκεηνρή : ζηελ άζθεζε δηνηθεηηθνχ έξγνπ, ζηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ζπληνληζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ζηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ δξάζεο, ζηε 

δηακφξθσζε-εθαξκνγή ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ζε ελέξγεηεο αμηνπνίεζεο πφξσλ, ζε ελέξγεηεο δηαζθάιηζεο ηεο 

αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ, ζε ελέξγεηεο δηαρείξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

    

Β2. Δνδεικηικά Κπιηήπια ποιοηικήρ αποηίμηζηρ ηων δεικηών ηος ηομέα 

 

 -Η Γηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ ζέηεη ζηφρνπο θαη πξνηεξαηφηεηεο, αλαπηχζζεη 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο θαη αμηνινγεί ηελ πξφνδν ηνπο ζε θάζε ηνκέα. 

-Οη απνθάζεηο είλαη απνηέιεζκα ζπιινγηθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ  

 -Η θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ θαη ε αλάιεςε επζπλψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο 

ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο ηνπ θαζελφο (εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ). 

-Αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπλεξγαζηψλ δηεπζπληή-ππνδηεπζπληή- 
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νκάδσλ εξγαζίαο, ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ζηελ επίηεπμε  θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ 

- Αμηνινγείηαη ε  πνηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ζρνιηθή επηηξνπή & ζχιινγν γνλέσλ-

θεδεκφλσλ ηήξεζε πξνγξακκαηηζκνχ ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο 

-Αμηνινγνχληαη εηδηθέο δξάζεηο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο (δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε, ελζσκάησζε παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε 

θηινδνμηψλ ησλ καζεηψλ γηα επίηεπμε ζηφρσλ, δηαρείξηζε θξίζεσλ,  θα.) 

-Τν πξνζσπηθφ θαη νη καζεηέο έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηα δηαζέζηκα κέζα (δηάθνξνπο 

ρψξνπο θαη εμνπιηζκφ). 

-Οη δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί πφξνη αμηνπνηνχληαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ ζρνιείνπ. 
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Γ. Σομέαρ πος αθοπά ηο Κλίμα και ηιρ σέζειρ μεηαξύ ηων παπαγόνηων ηηρ 

εκπαιδεςηικήρ κοινόηηηαρ (ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ-

καζεηψλ, κεηαμχ καζεηψλ,  κεηαμχ ζρνιείνπ-γνλέσλ) 

 

 

κοπόρ : Γηεξεπλψληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ζπλεξγαζία, επηθνηλσλία, 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ζπιινγηθφηεηα,  εκπηζηνζχλε) θαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

καζεηψλ (δηθαηνζχλε, αμηνθξαηία, εθηίκεζε, αιιεινζεβαζκφο, επηθνηλσλία, 

ζπλεξγαζία), ζηνηρεία πνπ ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο θαη επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

Γ1. Δνδεικηικά κπιηήπια ποζοηικήρ αποηίμηζηρ ηων δεικηών ηος ηομέα 

 

Αξηζκφο ζπλαληήζεσλ ηνπ Σπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ εηεζίσο /  Αξηζκφο ζπλαληήζεσλ 

νκάδσλ-ηνκέσλ εξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ / Αξηζκφο ζπλαληήζεσλ ηνπ Σπιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ καζεηψλ /  Φξφλνο ζπλαληήζεσλ αλά ζεκαηηθή 

πεξηνρή /Ύπαξμε νκίισλ θαη  νκάδσλ δξαζηεξηνηήησλ καζεηψλ θαηά ζεκαηηθφ 

αληηθείκελν / Σπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζε πξσηνβνπιίεο γηα ηελ βειηίσζε 

ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο / Σπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζε εθπαηδεπηηθέο 

θαηλνηνκίεο θαη πξναηξεηηθά πξνγξάκκαηα / Σπκκεηνρή ζε νξγαλσκέλεο δξάζεηο πξνο ηε 

ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 

  

Γ2. Δνδεικηικά κπιηήπια ποιοηικήρ αποηίμηζηρ ηων δεικηών ηος ηομέα  

 

Αμηνιφγεζε  ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ  ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ζπλεξγαζία, εκπηζηνζχλε, 

αιιεινζεβαζκφο) θαη κε ηε  δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ (δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ, ελίζρπζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο, ππνζηήξημε ησλ επηινγψλ) 

 Αμηνιφγεζε  ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ  ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ (πλεχκα 

δηθαηνζχλεο, αμηνθξαηίαο, επαηζζεζίαο θαη θαηαλφεζεο)  

Αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη 

ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη ζπλεξγαζίεο : α) κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, β) 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, γ) κεηαμχ ζρνιείνπ, ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη ζρνιηθήο 

επηηξνπήο έρεη ζπκβάιιεη ζεηηθά ζε δεηήκαηα  φπσο : ζηε βειηίσζε ηεο πιηθνηερληθήο 
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ππνδνκήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηελ εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζηελ 

πνηφηεηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ζρνιηθήο δηαξξνήο,  ζηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο, 

ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, ζηελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ απφ ηηο αξρέο 

θαη ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 
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Γ. Σομέαρ πος αθοπά ηιρ Δκπαιδεςηικέρ Γιαδικαζίερ (Γηδαθηηθή & καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, Πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο). 

 

 

κοπόρ : Γηεξεπλψληαη δεηήκαηα θαη παξάκεηξνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο, φπσο ε ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ηάμεο, ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη νη ζηξαηεγηθέο 

νξγάλσζεο ηεο ηάμεο, ε αλάπηπμε ησλ παηδαγσγηθψλ ζρέζεσλ, ε αμηνιφγεζε θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. 

 

Γ1.   Δνδεικηικά κπιηήπια ποζοηικήρ αποηίμηζηρ ηων δεικηών ηος ηομέα 

 

Αλάπηπμε ζρεδίσλ δηδαζθαιίαο / Δξσηεκαηνιφγηα εθπαηδεπηηθψλ / Δξσηεκαηνιφγηα 

καζεηψλ.  

Πνζνζηφ ηήξεζεο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη αλά ηκήκα/ 

Πνζνζηφ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ πνπ δηδάρζεθαλ /Πνζνζηηαία επίηεπμε 

ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη αλά αξηζκφ καζεηψλ 

/ Αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα εληφο ηνπ 

ζρνιείνπ (εξγαζηήξηα, εθζέζεηο, νκηιίεο καζεηψλ, νκηιίεο- ζπδεηήζεηο επηζηεκφλσλ κε 

καζεηέο θιπ)/ Αξηζκφο εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλεγνξνχλ ζηε κάζεζε αλά 

γλσζηηθφ αληηθείκελν/ Δθαξκνγή κνξθψλ αμηνιφγεζεο καζεηψλ (γξαπηή, πξνθνξηθή, 

αηνκηθέο θαη νκαδηθέο  εξγαζίεο) / Αξηζκφο & είδνο ελδνζρνιηθψλ επηκνξθψζεσλ αλά 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζεκαηηθή πεξηνρή. 

 

Γ2. Δνδεικηικά κπιηήπια ποιοηικήρ αποηίμηζηρ ηων δεικηών ηος ηομέα 

 

Οξγάλσζε ηεο ηάμεο, αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ θαη εθαξκνγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ 

(καζεηνθεληξηθή, εμαηνκηθεπκέλε, νκαδνζπλεξγαηηθή, ζρέδηα εξγαζίαο) αλάινγα κε 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε πνηθίισλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ 

(ιφγνπ θαη επηθνηλσλίαο, αλάιπζεο-ζχλζεζεο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ζπλεξγαζίαο, 

θα.) 

Αμηνπνίεζε ηεο πιηθνηερληθήο θαη ηερλνινγηθήο ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηδαζθαιία 

θαη εκπινπηηζκφο κε ηε ρξήζε πνιιαπιψλ δηδαθηηθψλ πεγψλ. 

Οη αηνκηθέο δηαθνξέο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ (καζεζηαθέο αλάγθεο, γισζζηθέο 
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θαη άιιεο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θ.ά.) παξαθνινπζνχληαη κε πξνζνρή θαη ζεβαζκφ, 

ππνινγίδνληαη ζην ζρεδηαζκφ  θαη γίλεηαη επηινγή θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. 

Αμηνινγνχληαη επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, 

φπσο:  

α) ε δηακφξθσζε (ειεθηξνληθψλ θαηά πξνηίκεζε) αξρείσλ πνπ αθνξνχλ :  

- ζηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη αλά ζηφρν ζε φιε ηε δηάξθεηα 

θνίηεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε βαζκίδα 

- ζηε ‘ραξηνγξάθεζε΄ ησλ δηδαθηηθψλ ππνρξεψζεσλ αιιά θαη πξσηνβνπιηψλ ηνπ θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ (δηδαζθαιία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ αλά ηάμε/εηο, νξγάλσζε 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαζψο θαη δηαζεκαηηθέο δξάζεηο, 

επζχλε εξγαζηεξίνπ, ζπκκεηνρή ζε επηκνξθψζεηο σο επηκνξθνχκελνο ή/θαη  σο 

επηκνξθσηήο).   

β) ε ζπγθξφηεζε ηξάπεδαο θχιισλ εξγαζίαο αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη αλά ηάμε, 

ηξάπεδαο ζεκάησλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην ζχλνιν ησλ 

δηδαζθφλησλ αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

γ) ε δηακφξθσζε θαη ελεκέξσζε θαθέινπ καζεηή αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν κε 

εξγαζίεο, γξαπηέο δνθηκαζίεο θ.ά. 

δ) ε αμηνιφγεζε (δηαηχπσζε θξίζεσλ) ηνπ δηδαθηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ έξγνπ απφ ηνπο 

καζεηέο. 
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Δ. Σομέαρ πος αθοπά ηα εκπαιδεςηικά αποηελέζμαηα (Φνίηεζε & Γηαξξνή,  Δπίδνζε & 

Πξφνδνο, Αηνκηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ) 

 

 

 

κοπόρ : Γηεξεπλψληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε θνίηεζε θαη ηηο απνπζίεο ησλ καζεηψλ, 

κε ην θαηλφκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαξξνήο θαζψο θαη κε ηε ζρνιηθή επίδνζε, ηα 

εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα θαη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

πεξηερφκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

 

Δ1. Δνδεικηικά κπιηήπια ποζοηικήρ αποηίμηζηρ ηων δεικηών ηος ηομέα 

 

Αλαιπηηθή θαη ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ θαηά κάζεκα, ηάμε, 

ηκήκα θαη θχιν (βειηίσζε, ζηαζηκφηεηα, απφξξηςε, επαλεμέηαζε). 

Πνζνζηφ (%) ησλ καζεηψλ θαηά θχιν, ηάμε θαη ζπλνιηθά ζρεηηθά κε  ηε θνίηεζε, ηηο 

κεηεγγξαθέο απφ θαη πξνο ην ζρνιείν, ηε δηαθνπή ηεο θνίηεζεο, ηελ απφξξηςε ιφγσ 

απνπζηψλ, ηελ παξαπνκπή ζην Σεπηέκβξην, θα). 

Πνζνζηφ αιινδαπψλ καζεηψλ αλά ηκήκα πνπ νινθιήξσζαλ επηηπρψο ηελ ηάμε  

Πνζνζηφ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αλά ηκήκα πνπ ελζσκαηψζεθαλ 

επηηπρψο  

Πξσηνβνπιίεο-δξάζεηο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ ζηήξημε εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ 

καζεηψλ ζε δεηήκαηα θνίηεζεο, ελίζρπζεο, πξνζαξκνγήο, απνπζηψλ, δηαξξνήο, 

ελζσκάησζεο, θα.  

  

Δ2. Δνδεικηικά κπιηήπια ποιοηικήρ αποηίμηζηρ ηων δεικηών ηος ηομέα 

 

Σην ζρνιείν ιεηηνπξγνχλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ 

καζεηψλ (ζπζηεκαηηθέο απνπζίεο, εγθαηάιεηςε ζρνιείνπ) θαη ιακβάλνληαη κέηξα 

ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ 

Σην ζρνιείν ιεηηνπξγνχλ εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο καζεηψλ 

(εληζρπηηθή δηδαζθαιία, ηκήκαηα ππνδνρήο, ηκήκαηα έληαμεο) ή γηα ηελ νξγάλσζε 

πξναηξεηηθψλ καζεκάησλ. 

Η επίδνζε ησλ καζεηψλ βειηηψζεθε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά. 

Οη καζεηέο επηηπγράλνπλ πςειφηεξν ξπζκφ αηνκηθήο πξνφδνπ ζπγθξηηηθά κε ην αξρηθφ 
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επίπεδν απφδνζήο ηνπο 

Οη δηαθνξέο ζηελ επίδνζε κεηαμχ ησλ ιηγφηεξν θαη πεξηζζφηεξν ηθαλψλ καζεηψλ 

κεηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

Οη καζεηέο ιπθείσλ ζεκεηψλνπλ πςειά πνζνζηά επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ 

εηζαγσγή ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ζπλερή βειηίσζε:   

ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ, ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, ησλ επηδφζεσλ ησλ 

καζεηψλ,  

ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο  αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ, ηεο αίζζεζεο εκπηζηνζχλεο 

θαη αζθάιεηαο καζεηψλ θαη γνλέσλ ζην έξγν ηνπ ζρνιείνπ, ηεο δηάζεζεο ζπκκεηνρήο θαη 

ζπλεξγαζίαο  κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ θνξέσλ ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

 

 


