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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Όπως τονίζεται και στο Βασικό Πλαίσιο της ΑΕΕ (τόμος Α΄), κατά τη διάρκεια του πρώ-
του τετραμήνου, οι Σχολικές Μονάδες καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα: «ποια 
είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο μας σήμερα». Η πληρέστερη και 
εγκυρότερη απάντηση στο ερώτημα αυτό απαιτεί: 

1. Μια γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου, την οποία πραγματοποιούν όλα ανε-
ξαιρέτως τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, διατυπώνοντας μια πρώ-
τη εκτίμηση για την οργάνωση και τη λειτουργία του σχολείου στο σύνολο των τομέων 
του εκπαιδευτικού έργου. Με τη διαδικασία αυτή, οι Σχολικές Μονάδες επισημαίνουν 
τις αδυναμίες και  τα αξιόλογα επιτεύγματα του σχολείου, δίνοντας τη δυνατότητα στα 
μέλη της σχολικής κοινότητας να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα της κατάστασης 
του σχολείου και να αναδείξουν τους τομείς που κατά προτεραιότητα πρέπει να 
διερευνήσουν συστηματικότερα. 

2. Μια ενδελεχή διερεύνηση-αξιολόγηση των επιλεγμένων τομέων προτεραιότητας 
που προκύπτουν από τη γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου (1-2 ή 3 τομέων 
ανάλογα με τις δυνατότητες του σχολείου), την οποία πραγματοποιούν από 3/θέσια 
και άνω Δημοτικά Σχολεία. Με τον τρόπο αυτό, η Σχολική Μονάδα αποκτά εγκυρό-
τερη γνώση της κατάστασης που βρίσκεται, προκειμένου να επιλέξει τα κατάλληλα 
σχέδια δράσης που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του Εκπαιδευτικού 
Έργου. 

Το υλικό που περιέχεται στον παρόντα τόμο διαμορφώθηκε, με σκοπό να βοηθήσει τους 
εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή του πρώτου σταδίου (πρώτο τετράμηνο) της ΑΕΕ στα 
σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο υλικό περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α. Οι βασικές διαδικασίες που θα αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί κατά την υλοποίηση  του 
πρώτου σταδίου της ΑΕΕ στα σχολεία (Σεπτ. 2010 – Ιαν. 2011). 

β. Το μεθοδολογικό πλαίσιο για τη διερεύνηση των δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού 
έργου στο σχολείο. 

γ. Το θεματικό πλαίσιο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση. 

δ. Τα εργαλεία για τη διερεύνηση των δεικτών ποιότητας στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

Το υλικό και τα εργαλεία της ΑΕΕ (ενδεικτικές φόρμες και ερωτηματολόγια), που περι-
λαμβάνονται στο μέρος IV του παρόντος τόμου (εργαλεία διερεύνησης) καλύπτουν το 
σύνολο των τομέων και των δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Το υλικό μπο-
ρεί να αξιοποιηθεί και κατά τις δύο διαδικασίες, της γενικής εκτίμησης της εικόνας του 
σχολείου και της συστηματικής διερεύνησης των επιλεγμένων τομέων. Ωστόσο, η χρήση 
του υλικού αυτού αφορά κυρίως στην υποστήριξη της συστηματικής διερεύνησης. Από το 
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υλικό αυτό κάθε Σχολική Μονάδα θα επιλέγει τις φόρμες και τα ερωτηματολόγια του ενός, 
των δύο ή τριών τομέων που θεωρεί ότι στον πρώτο αυτό κύκλο αξιολόγησης θα πρέπει 
να διερευνηθούν συστηματικότερα. Επιπλέον, κάθε Σχολική Μονάδα, ανάλογα με τις ι-
διαιτερότητές της, μπορεί να προτείνει και άλλους τομείς ή δείκτες και, σε συνεργασία με 
την επιστημονική επιτροπή, να διαμορφώνει νέες φόρμες και νέα ερωτηματολόγια. Ση-
μειώνουμε ότι εντός του Δεκεμβρίου θα αποσταλούν ενδεικτικά σχέδια δράσης, καθώς 
και οδηγίες, προκειμένου η κάθε Σχολική Μονάδα να επιλέγει και να διαμορφώνει τα 
σχέδια δράσης που ταιριάζουν στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του σχολείου. 
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I. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕΕ 
 
Οι βασικές διαδικασίες υλοποίησης της ΑΕΕ στα σχολεία κατά το πρώτο στάδιο της ε-
φαρμογής (Σεπτ. 2010 – Ιαν. 2011) είναι οι ακόλουθες δύο:   

1. Η διαδικασία της γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου. 
2. Η διαδικασία της συστηματικής διερεύνησης επιλεγμένων τομέων του εκπαιδευτι-

κού έργου στο σχολείο. 

Σημειώνουμε, ότι στο παρόν κείμενο καταγράφονται μόνο τα βασικά σημεία των δύο δια-
δικασιών υλοποίησης της ΑΕΕ. Οι λεπτομέρειες όλων των διαδικασιών περιγράφονται 
στον πρώτο τόμο («Βασικό πλαίσιο»), στον οποίο και μπορείτε να ανατρέχετε. Κάθε μια 
από τις δύο διαδικασίες έχει το δικό της ειδικό βάρος στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου, αλλά και διακριτό σκοπό, περιεχόμενο και μεθόδους εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί 
θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα, όπως η εστίαση του ενδιαφέρο-
ντος και η κατανομή του χρόνου, ώστε να μην αποβεί η μία διαδικασία σε βάρος της άλ-
λης.  

 

Α. Η διαδικασία της γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου 

Στη διαδικασία υλοποίησης της γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου συμ-
μετέχουν οι εκπαιδευτικοί της Σχολικής Μονάδας και εκπρόσωποι των μαθητών και των 
γονέων, οι οποίοι επιλέγονται από τα αντίστοιχα συλλογικά τους όργανα με κριτήριο το 
ενδιαφέρον, τη δέσμευσή τους για ουσιαστική συμμετοχή, αλλά και την ικανότητά τους να 
τα εκπροσωπούν. Ωστόσο, η τελική απόφαση για τη συμμετοχή των μαθητών και των 
γονέων εξαρτάται από το Σύλλογο Διδασκόντων. Συνιστάται όμως η εμπλοκή τους στη 
διαδικασία, προκειμένου η εκτίμηση για την εικόνα του σχολείου που θα προκύψει να εί-
ναι συνθετότερη και εγκυρότερη. 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει: 
 ποιοι θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, 
 το γενικότερο τρόπο εργασίας, όπως το χωρισμό των συμμετεχόντων σε επιμέρους 
ομάδες και τη σύνθεση των ομάδων, 
 τα άτομα που ορίζονται ως συντονιστές και πρακτικογράφοι, και 
 το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.  

Σχετικά με τη διαβούλευση για τη γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου προτείνε-
ται η ακόλουθη διαδικασία:  

Η διαβούλευση βασίζεται στην οργανωμένη συζήτηση των συμμετεχόντων σχετικά με 
το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο στο σχολείο. Κάθε συμμετέχων εκτιμά προσωπικά 
την κατάσταση του σχολείου στους επιμέρους τομείς ποιότητας και καταθέτει την άπο-
ψή του αιτιολογημένη. Τα μέλη κάθε ομάδας συνέρχονται σε συνεδρίες και παραθέτουν 
τις απόψεις τους για την κατάσταση και τη λειτουργία του σχολείου σε κάθε έναν από 
τους τομείς του εκπαιδευτικού έργου. Μέσα από το διάλογο και τη διαπραγμάτευση όλων 
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των θέσεων και των απόψεων που διατυπώνονται, τα μέλη της ομάδας επιχειρούν να 
καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα για κάθε τομέα ποιότητας που θα έχει την αποδοχή ό-
λων των συμμετεχόντων. Για τη διαμόρφωση της κοινώς αποδεκτής θέσης για την εικόνα 
του σχολείου είναι σημαντικό να εκτιμηθούν από τους συμμετέχοντες τα στοιχεία που εί-
ναι άμεσα διαθέσιμα στη Σχολική Μονάδα (από το αρχείο της, από στατιστικά δεδομένα  
κλπ.), σχετικά με την κατάσταση και τη λειτουργία της. Η αξία της διαδικασίας έγκειται 
στην ποιότητα του διαλόγου, στην παρουσίαση και την αξιοποίηση των διαθέσιμων στοι-
χείων καθώς και στη χρήση των τεκμηριωμένων επιχειρημάτων. 

Η εργασία ολοκληρώνεται με την καταγραφή της κοινώς αποδεκτής θέσης της ομάδας 
σχετικά με τη γενική εικόνα του σχολείου σε κάθε τομέα του εκπαιδευτικού έργου, καθώς 
και με την ανάδειξη των τομέων που θεωρούνται περισσότερο επιτυχείς ή προ-
βληματικοί για το σχολείο. Ταυτόχρονα, ορίζονται και οι τομείς για τους οποίους 
απαιτείται συστηματικότερη διερεύνηση.  

Στη συνέχεια και σε συνάντηση της ολομέλειας, παρουσιάζονται και συζητούνται τα 
αποτελέσματα, στα οποία κατέληξαν οι ομάδες εργασίας. Γίνεται σύνθεση συμπερα-
σμάτων και η Σχολική Μονάδα διαμορφώνει και καταγράφει μια ενιαία θέση για τη γενική 
εικόνα του σχολείου, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τα σημεία υπεροχής και τις αδυναμί-
ες του. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συναίνεση για την κατάσταση του σχολείου 
ως προς κάποιον τομέα, καταγράφονται τα δύο 'πλειοψηφικά' αποτελέσματα στο πλαίσιο 
της ομάδας. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της έκθεσης της γενικής εκτίμησης, στην 
οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η καταγραφή της διαδικασίας που ακολουθή-
θηκε, οι αιτιολογημένες τελικές θέσεις με έμφαση στα σημεία υπεροχής και στις αδυναμί-
ες του σχολείου, καθώς και οι τομείς που επιλέχθηκαν για συστηματικότερη διερεύνηση. 

Σχέδιο σύνταξης της έκθεσης για την γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου περι-
λαμβάνεται στον τρίτο τόμο της ΑΕΕ (μέρος Ι). 

 

Β. Η διαδικασία της συστηματικής διερεύνησης επιλεγμένων τομέων του εκπαι-
δευτικού έργου στο σχολείο 

Στα 3/θέσια και άνω σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η γενική εκτίμηση της 
εικόνας του σχολείου συμπληρώνεται από τη διαδικασία της συστηματικής αποτίμη-
σης ενός, δύο ή τριών τομέων του εκπαιδευτικού έργου, οι οποίοι επιλέχθηκαν κατά 
τη διαδικασία της γενικής εκτίμησης. Με απόφαση της ολομέλειας δημιουργούνται ομά-
δες εργασίας, οι οποίες προχωρούν σε μια συστηματικότερη διερεύνηση των επι-
λεγμένων τομέων προτεραιότητας, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της και τις δυ-
νατότητες του σχολείου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μέρος της διαδικασίας που 
αφορά στην επιλογή των μεθόδων και των εργαλείων διερεύνησης (διατύπωση ερωτη-
μάτων, καταγραφή δεδομένων, σύνταξη ερωτηματολογίων, σχέδια συνεντεύξεων, μορ-
φές παρατήρησης) που θα χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί. Το υλικό για τη διερεύνη-
ση των επιμέρους δεικτών παρατίθεται αναλυτικά στον παρόντα τόμο (μέρος IV «Εργα-
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λεία Διερεύνησης»). Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας της συστηματικής διερεύνη-
σης παρατίθεται στο «Βασικό Πλαίσιο της ΑΕΕ» (τόμος Α΄, μέρος ΙΙΙ). Σημειώνουμε ότι 
σε κάθε διετή κύκλο αξιολόγησης θα επιλέγονται και διαφορετικοί τομείς για συστηματι-
κότερη διερεύνηση. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της έκθεσης συστηματικής διερεύνησης 
των τομέων προτεραιότητας, στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η περιγρα-
φή των διαδικασιών της συστηματικής διερεύνησης από τις ομάδες εργασίας και η δια-
τύπωση των συμπερασμάτων από την αξιολόγηση των τομέων που επιλέχθηκαν.  

Σχέδιο σύνταξης της έκθεσης για συστηματική διερεύνηση των επιλεγμένων τομέων 
περιλαμβάνεται στον τρίτο τόμο  της ΑΕΕ (μέρος ΙΙ). 

Το πρώτο στάδιο της ΑΕΕ στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ολοκληρώ-
νεται με τη σύνταξη:  

1.  Στα 1/θ και 2/θ Δημοτικά Σχολεία με τη σύνταξη, αποκλειστικά, της Έκθεσης  Γενι-
κής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου, στην οποία περιλαμβάνεται η καταγρα-
φή της διαδικασίας που ακολουθήθηκε και οι αιτιολογημένες τελικές θέσεις με έμφαση 
στα σημεία υπεροχής και τις αδυναμίες του σχολείου. 

2. Στα 3/θ και 4/θ Δημοτικά Σχολεία με τη σύνταξη: 
α) Της Έκθεσης  Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου,  στην οποία περι-

λαμβάνεται η καταγραφή της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, οι αιτιολογημένες 
τελικές θέσεις με έμφαση στα σημεία υπεροχής και τις αδυναμίες του σχολεί-
ου, καθώς και ένας τομέας που επιλέχθηκε για συστηματικότερη διερεύνηση. 

β) Της Έκθεσης Συστηματικής Διερεύνησης του ενός τομέα που επιλέχθηκε, στην 
οποία περιλαμβάνεται η περιγραφή των διαδικασιών της συστηματικής διερεύνη-
σης και η διατύπωση των συμπερασμάτων από την αξιολόγηση του σχετικού το-
μέα. 

3. Στα 5/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία με τη σύνταξη:  
α) Της Έκθεσης  Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου,  στην οποία περι-

λαμβάνεται η καταγραφή της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, οι αιτιολογημένες 
τελικές θέσεις με έμφαση στα σημεία υπεροχής και στις αδυναμίες του σχο-
λείου, καθώς και οι δύο ή τρεις τομείς που επιλέχθηκαν για συστηματικότερη 
διερεύνηση. 

β) Της Έκθεσης Συστηματικής Διερεύνησης των δύο ή τριών τομέων που επιλέ-
χθηκαν, στην οποία περιλαμβάνεται η περιγραφή των διαδικασιών της συστηματι-
κής διερεύνησης και η διατύπωση των συμπερασμάτων από την αξιολόγησή τους. 

Τα σημεία που αφορούν στις αδυναμίες του σχολείου και στα συμπεράσματα της συ-
στηματικής διερεύνησης θεωρείται ότι αποτελούν τη δεξαμενή των βασικών προτεραιο-
τήτων για την επιλογή των σχεδίων δράσης που θα υλοποιηθούν στο επόμενο τετράμη-
νο (Φεβρ. 2011 – Ιουν. 2011).   
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Οι εκθέσεις της γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου και της συστηματικής διε-
ρεύνησης των επιμέρους τομέων, θα συμπεριληφθούν στην ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολό-
γησης της Σχολικής Μονάδας.  

Τη γενική ευθύνη για την οργάνωση, υποστήριξη και τον συντονισμό της όλης διαδι-
κασίας έχει ο Διευθυντής του σχολείου. Ορίζει τις ημερομηνίες για τις συνεδρίες της ολο-
μέλειας, συντονίζει τη συζήτηση στις συνεδρίες αυτές, μετέχει στην κάθε ομάδα για την 
επιλογή των συντονιστών και των πρακτικογράφων, υποστηρίζει την απρόσκοπτη εργα-
σία των επιμέρους ομάδων, παρέχει όποιες διευκολύνσεις χρειάζονται οι συμμετέχοντες 
για την ανάπτυξη της διαδικασίας (π.χ. πρόσβαση στα αρχεία του σχολείου), συμβάλλει 
στη διαμόρφωση θετικού κλίματος και πλαισίου εργασίας που διευκολύνει την εποικοδο-
μητική επικοινωνία και συνεργασία των συμμετεχόντων κλπ. 

Ο Διευθυντής του σχολείου και ο Σύλλογος των Διδασκόντων συνεργάζονται με το 
Σχολικό Σύμβουλο της περιφέρειας που ανήκει το σχολείο, ο οποίος έχει την ευθύνη για 
την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Ο Σχολικός Σύμβου-
λος με βάση τις κατευθύνσεις της Επιστημονικής Επιτροπής της ΑΕΕ συμμετέχει, εφό-
σον του ζητηθεί, στην ολομέλεια του σχολείου και δίνει τις αναγκαίες για την υλοποίηση 
της αυτοαξιολόγησης οδηγίες. 
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II. ΕΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ  
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
Η επιστημονική επιτροπή έχει διαμορφώσει ένα θεματικό πλαίσιο της ΑΕΕ με ολιστικό 

χαρακτήρα, ώστε να περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές παραμέτρους του εκπαιδευτικού 
έργου στη Σχολική Μονάδα. Η προσέγγιση του εκπαιδευτικού έργου θεωρούμε ότι δια-
κρίνεται σε τέσσερα κλιμακωτά επίπεδα ανάλυσης: Πεδίο, Τομέας, Δείκτης, Κριτήριο. 
Κάθε επίπεδο ανάλυσης έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συμβάλλει με δια-
φορετικό τρόπο στη διαδικασία της αξιολόγησης. 

Τα πεδία, όπως και οι τομείς, οι δείκτες και τα κριτήρια δεν είναι ισότιμα μεταξύ τους. 
Αποκτούν διαφορετική σημασία κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου και η αξία 
τους μπορεί να επηρεάζεται από τις διαφορές μεταξύ των Σχολικών Μονάδων. Στη δια-
δικασία της αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη, τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο, τα οποία αντιστοιχούν σε τρεις βασι-
κές αναλυτικές/ερμηνευτικές κατηγορίες του εκπαιδευτικού έργου: Δεδομένα του σχο-
λείου – Εκπαιδευτικές Διαδικασίες – Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα. 

Στο θεματικό πλαίσιο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (μέρος ΙΙΙ στον 
παρόντα τόμο) η κατανομή των πεδίων, των τομέων και των δεικτών είναι ενδεικτική. 
Κάθε τομέας αυτοαξιολόγησης, διακρίνεται σε επιμέρους βασικούς δείκτες ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου. Κάθε δείκτης αντιπροσωπεύει / εκφράζει / χαρακτηρίζει / αντιστοι-
χεί σε συγκεκριμένες παραμέτρους που θεωρούνται, με βάση τις ενδείξεις της εκπαιδευ-
τικής έρευνας, καθοριστικές στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο. Κάθε 
δείκτης ή κατηγορία δεικτών αποτιμάται με κριτήρια, τα οποία θεωρούμε ότι κατέχουν 
θέση διερευνητικών ερωτημάτων σχετικά με την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Το 
κάθε σχολείο μπορεί να διαμορφώνει τα δικά του κριτήρια για την αποτίμηση ενός δείκτη. 
Τα χαρακτηριστικά των κριτηρίων είναι ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δείκτη που α-
ξιολογείται και μπορεί να καλύπτουν περισσότερο ποσοτικές ή ποιοτικές πτυχές. Ο κα-
θορισμός των κριτηρίων διερεύνησης κάθε δείκτη, καθώς και οι εμφάσεις, παραμένουν 
στη διακριτική ευχέρεια της Σχολικής Μονάδας. 

Στην αξιολόγηση των ποσοτικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιείται η αποτίμηση δε-
δομένων αριθμητικού και περιγραφικού χαρακτήρα. Στην αξιολόγηση των ποιοτικών χα-
ρακτηριστικών χρησιμοποιούνται εργαλεία διερεύνησης, όπως ερωτηματολόγια, σχέδια 
συνέντευξης, παρατήρηση κλπ. Στα ερωτηματολόγια προτείνεται η χρήση τετραβάθμιας 
αριθμητικής κλίμακας (1-4) για την αξιολόγηση των διαφόρων κριτηρίων, όπου:  

4 πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα),  
3 καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά),  
2 μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα) και  
1 προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα). 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των τομέων, των δεικτών και των κριτηρίων της α-
ξιολόγησης δεν είναι και δεν θα παραμείνει σταθερός.  Ο τελικός αριθμός των τομέων, 
των δεικτών και των κριτηρίων της αξιολόγησης θα προκύψει από τη δυναμική της ανα-
τροφοδότησης του προγράμματος, με βάση τις παρατηρήσεις των σχολείων κατά τη  διε-
τία της αρχικής εφαρμογής. Κάθε σχολείο θα έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόζει  
τους δείκτες, να διευρύνει ή να μειώνει τον αριθμό τους και να διαμορφώνει δικούς του 
δείκτες αξιολόγησης με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. 

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της αξιολόγησης σε μια Σχολική Μονάδα προτείνεται να 
γίνει έλεγχος του πλαισίου ΑΕΕ, καθώς και των εργαλείων, με σκοπό την προσαρμογή 
τους στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Σχολικής Μονάδας. Κρίνεται σκόπιμο να διερευ-
νηθεί ο βαθμός κατά τον οποίο οι προτεινόμενοι τομείς, δείκτες και κριτήρια αξιολόγησης 
εμπεριέχουν / απεικονίζουν το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν την ποιότητα του 
εκπαιδευτικού έργου στη συγκεκριμένη Σχολική Μονάδα, καθώς επίσης και εάν καλύ-
πτουν τα προβλήματα και τις προτεραιότητες του σχολείου. Επομένως, μία πρώτη εργα-
σία των εκπαιδευτικών είναι:  

 η κριτική προσέγγιση του πλαισίου της ΑΕΕ με σκοπό την προσαρμογή, τη διαφορο-
ποίηση ή τροποποίηση του περιεχομένου κάποιων δεικτών, και  
 η απόδοση έμφασης στη διερεύνηση ορισμένων δεικτών, γεγονός που υποδηλώνει τη 
σημασία που αποδίδει η Σχολική Μονάδα σε αυτούς, ώστε οι εκπαιδευτικοί να τους 
προσεγγίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 
του ΕΕ. 

Στη μελέτη των δεικτών έχει σημασία να δοθεί έμφαση, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα 
όπως:  

α) η αλληλεπίδραση με άλλους δείκτες,  
β) η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δείκτη σε σχέση με άλλους δεί-

κτες,  
γ) η διαχρονική μεταβολή  των στοιχείων του δείκτη στο σχολείο τα τελευταία χρόνια. 

Επισημαίνεται ότι η επιλογή του τρόπου της αξιολόγησης των δεικτών ανήκει στους 
εκπαιδευτικούς. Τα διάφορα ερωτήματα που προτείνονται είναι ενδεικτικά και μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε ερωτηματολόγια, να αποτελέσουν βάση για τεχνικές παρατήρη-
σης, να γίνουν θέματα συζήτησης μεταξύ των εκπαιδευτικών, καθώς ο βασικός στόχος 
της ΑΕΕ είναι η κινητοποίηση, η ενεργοποίηση, η συμμετοχή, καθώς και η ανάπτυξη δια-
λόγου, συνεργασιών και πρωτοβουλιών, με σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεων και τη 
βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο. 

Ένα άλλο ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας που συνδέεται με την αποτελεσματική διερεύ-
νηση, ερμηνεία και αξιοποίηση των πορισμάτων της ΑΕΕ αφορά στην επαρκή γνώση 
των στοιχείων του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος του σχολείου, το οποίο 
επηρεάζει άμεσα τα κοινωνικά, πολιτισμικά και μορφωτικά χαρακτηριστικά του μαθητικού 
πληθυσμού του σχολείου. Οι σχετικές πληροφορίες και οι γνώσεις είναι εξαιρετικά χρήσι-
μες για την κατανόηση των στοιχείων των περισσότερων δεικτών που αφορούν στις εκπαι-
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δευτικές διαδικασίες και στα παραγόμενα αποτελέσματα και κρίνεται σκόπιμο να αξιο-
ποιούνται για την πληρέστερη αποτίμηση των δεικτών, την επιλογή προτεραιοτήτων και 
την ανάπτυξη των σχεδίων δράσης του σχολείου. 

Εκτιμάται ότι σε βάθος χρόνου και μετά από ουσιαστική συνεργασία και επεξεργασία 
των στοιχείων μεταξύ των σχολείων και της επιστημονικής ομάδας, θα προκύψει ένας 
ικανός αριθμός δεικτών και κριτηρίων, ο οποίος θα αποτελέσει σημαντική παράμετρο 
υποστήριξης ανάλογων διερευνητικών δραστηριοτήτων και επιστημονικής παρακολού-
θησης της εξέλιξης των δεδομένων του σχολείου από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, 
γεγονός που θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της αυτοεικόνας των σχολείων και 
στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στις Σχολικές Μονάδες. 
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III. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Ταυτότητα του σχολείου 

Γενικά χαρακτηριστικά του σχολείου 

Γενικά χαρακτηριστικά του μαθητικού δυναμικού  

Γενικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού 

 

Κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών και του σχολείου 

Κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του μαθητικού δυναμικού 

Κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου 

 

1ο ΠΕΔΙΟ : ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

1.1. Χώροι του σχολείου 
Α. Υλικοτεχνική υποδομή 

1.2. Εξοπλισμός-Διαθέσιμα μέσα του σχολείου 

Β. Οικονομικοί πόροι 1.3. Οικονομικοί πόροι του σχολείου 

 

Δ 

Ε 

Δ 

Ο 

Μ 

Ε 

Ν 

Α Γ. Ανθρώπινο δυναμικό 1.4. Διδακτικό προσωπικό του σχολείου 
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2ο ΠΕΔΙΟ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

Α. Οργάνωση του σχολείου 
2.1.  Διαμόρφωση και εφαρμογή  

του σχολικού προγράμματος 

Β. Διοίκηση του σχολείου 2.2.  Συντονισμός σχολικής ζωής 

Γ.  Αξιοποίηση μέσων-πόρων  
του σχολείου 

2.3.  Διαχείριση και αξιοποίηση  
των μέσων και των πόρων 

3ο ΠΕΔΙΟ : ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

3.1.  Σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών 

3.2.1.  Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-
μαθητών  

3.2.2.  Σχέσεις μεταξύ των μαθητών 

3.3.  Σχέσεις μεταξύ σχολείου – γονέων 

Α. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο 

3.4.  Σχέσεις μεταξύ σχολείου – φορέων  
4ο  ΠΕΔΙΟ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 
Α.  Εφαρμογή του Προγράμματος 

Σπουδών 
4.1.  Ανάπτυξη στόχων  

του Προγράμματος Σπουδών 

Β.  Ποιότητα της διδασκαλίας 
4.2.  Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών 

πρακτικών 

Γ.  Οργάνωση της τάξης 
4.3.  Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγι-

κών πρακτικών και πρακτικών αξιο-
λόγησης των μαθητών 

Δ. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
4.4.  Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτι-

κών δραστηριοτήτων και παρεμβά-
σεων 

Δ 

Ι 

Α 

Δ 

Ι 

Κ 

Α 

Σ 

Ι 

Ε 

Σ 

Ε.  Επιμόρφωση  
των εκπαιδευτικών 

4.5.  Υποστήριξη της επιστημονικής -
παιδαγωγικής κατάρτισης και εξέλιξης 
των εκπαιδευτικών 
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5ο  ΠΕΔΙΟ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

Α.  Φοίτηση και διαρροή  
των μαθητών 

5.1.  Παρακολούθηση της φοίτησης  
και της σχολικής διαρροής 

Β.  Εκπαιδευτικά επιτεύγματα 
των μαθητών 

5.2.  Επίδοση και πρόοδος των μαθητών 

 

Α 
Π 
Ο 
Τ 
Ε 
Λ 
Ε 
Σ 
Μ 
Α 
Τ 
Α 

 

Γ.  Ατομική και κοινωνική  
ανάπτυξη των μαθητών 

5.3.  Ενισχυτικές, υποστηρικτικές  
και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις 
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IV.  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  

 
Στη συνέχεια παρατίθεται ένα ενδεικτικό πλαίσιο διερεύνησης των δεικτών ποιότητας 

του εκπαιδευτικού έργου στη Σχολική Μονάδα.   

Το πλαίσιο είναι ενδεικτικό και αναφέρεται στη μέθοδο και στα εργαλεία διερεύνησης 
των δεικτών και συνιστά μια πρόταση προσέγγισης και διερεύνησης κάθε δείκτη, με 
σκοπό να βοηθήσει τις ομάδες εργασίας στη διαδικασία της επιλογής και της συστηματι-
κής διερεύνησης ορισμένων τομέων και δεικτών στο σχολείο.  

Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες διερεύνησης των ποσοτικών δεδομένων αποσκοπούν 
κυρίως στην κριτική αξιολόγηση των δεδομένων του σχολείου μέσω της επιλεκτικής α-
ξιοποίησης στοιχείων από τα αρχεία του σχολείου και από καταχωρήσεις του σχολείου 
σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως μια εκ νέου κατα-
γραφή των δεδομένων από τους εκπαιδευτικούς. Τα  διάφορα ερωτήματα που προτείνο-
νται είναι ενδεικτικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ερωτηματολόγια και σε σχέδια 
συνέντευξης, να αποτελέσουν βάση για τεχνικές παρατήρησης, να γίνουν θέματα συζή-
τησης μεταξύ των εκπαιδευτικών.  Κάθε Σχολική Μονάδα μπορεί να αντλήσει, να χρησι-
μοποιήσει ή και να τροποποιήσει τα στοιχεία του υλικού που αντιστοιχούν στους τομείς 
και στους δείκτες, τους οποίους έχει επιλέξει για τη συστηματική διερεύνηση.   

Στο προτεινόμενο παράδειγμα διερεύνησης του κάθε δείκτη περιλαμβάνονται τα ακόλου-
θα: 

• Συνοπτική περιγραφή του δείκτη 

• Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας  

• Σκοπός και αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη 

• Μέθοδος εργασίας  

• Πηγές και εργαλεία άντλησης δεδομένων   

• Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία  για τη διερεύνηση  του δείκτη    

• Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 
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Η Ταυτότητα του Σχολείου 
Στο πεδίο αυτό περιλαμβάνονται στοιχεία, τα οποία προσδιορίζουν την ταυτότη-
τα της Σχολικής Μονάδας και τα οποία μπορούν προοπτικά να συγκροτήσουν 
την ιστοσελίδα του σχολείου.  

Γενικά Στοιχεία του Σχολείου 
Παρουσιάζονται στοιχεία του σχολείου όπως: όνομα, κωδικός, διεύθυνση, εκπαι-
δευτική βαθμίδα, οργανικότητα. 

Γενικά Χαρακτηριστικά Ανθρώπινου Δυναμικού 
Περιγράφονται στοιχεία των εκπαιδευτικών όπως: αριθμός ανά ειδικότητα, φύ-
λο, υπηρεσιακή κατάσταση (μόνιμος/αναπληρωτής/ωρομίσθιος), έτη υπηρεσίας 
στο συγκεκριμένο σχολείο κ.ά. 

Περιγράφονται στοιχεία του λοιπού προσωπικού (διοικητικό, επιστημονικό, 
βοηθητικό) όπως: αριθμός, κατηγορίες απασχόλησης, ιδιότητα (μόνιμος/ συμβα-
σιούχος/ωρομίσθιος). 

Γενικά Χαρακτηριστικά Μαθητικού Δυναμικού 
Καταγράφονται στοιχεία των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο όπως: μαθη-
τές/τριες συνολικά, αριθμός μαθητών ανά τάξη/τμήμα. 

Πηγές: Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, κα-
ταχωρήσεις του σχολείου σε βάσεις δεδομένων όπως: «Αποτύπωση του Εκπαι-
δευτικού Συστήματος», e-school, survey κ.ά. 
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Κοινωνικά και Πολιτισμικά Χαρακτηριστικά του Μαθητικού Δυναμικού 
Στο πεδίο αυτό αξιοποιούμε στοιχεία που έχουν συχνά καθοριστική σημασία και 
επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και πρακτικές και τα αποτελέσματα του 
εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο, καθώς συνδέονται με το μορφωτικό κεφάλαιο 
των μαθητών και τις διαδικασίες της κοινωνικής και πολιτισμικής αναπαραγωγής 
στο σχολείο. Τα στοιχεία μπορούν να συνεκτιμηθούν κατά τη διερεύνηση επιμέρους 
πτυχών της σχολικής πραγματικότητας. Στην παρούσα φάση, η εκτίμηση είναι 
προαιρετική και δεν προτείνεται να διερευνηθούν σε βάθος οι συγκεκριμένοι τομείς. 
Καλό θα ήταν να ληφθεί υπόψη η σημασία των στοιχείων αυτών στην ερμηνεία και 
στην αλληλεπίδραση μεταξύ ορισμένων δεικτών. 

 

Κοινωνικό Πλαίσιο του Σχολείου 
Στο πεδίο αυτό καταγράφουμε στοιχεία που αφορούν στο ευρύτερο περιβάλλον 
του σχολείου και επιδρούν σε παραμέτρους του εκπαιδευτικού έργου, οι οποίες 
συνδέονται με διαδικασίες της κοινωνικής και πολιτισμικής αναπαραγωγής και ε-
πηρεάζουν άμεσα το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά μπο-
ρούν να συνεκτιμηθούν κατά τη διερεύνηση επιμέρους πτυχών της σχολικής 
πραγματικότητας.  Στην παρούσα φάση, η εκτίμηση είναι προαιρετική και δεν προ-
τείνεται να διερευνηθούν σε βάθος οι συγκεκριμένοι τομείς. Καλό θα ήταν να λη-
φθεί υπόψη η σημασία των στοιχείων αυτών στην ερμηνεία και στην αλληλεπίδρα-
ση μεταξύ ορισμένων δεικτών. 
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 ΠΕΔΙΟ 1ο : ΜΕΣΑ – ΠΟΡΟΙ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
 ΤΟΜΕΑΣ: Α. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ  

Δείκτης Αξιολόγησης: 1.1. Χώροι του Σχολείου 

Περιγραφή του δείκτη:    
Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται στο βαθμό που οι υπάρχοντες χώροι του σχολείου 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών, στις ανάγκες των εκπαι-
δευτικών και των μαθητών και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ευχάριστου, δημιουρ-
γικού και λειτουργικού περιβάλλοντος μάθησης. Περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν την 
επάρκεια και την καταλληλότητα των σχολικών χώρων, οι οποίοι αποτελούν σημαντικές 
υλικές συνθήκες για την αποτελεσματική υλοποίηση του Σχολικού Προγράμματος.  

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας: 
Επάρκεια και καταλληλότητα σχολικών χώρων (αύλειου χώρου, αιθουσών διδασκαλίας, 
χώρων διοίκησης, εργαστηρίων, βιβλιοθήκης, αθλητικών εγκαταστάσεων, αιθουσών 
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων κ.ά.) 

Σκοπός / αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη: 
1.  Η αποτίμηση της κατάστασης του σχολείου ως προς την επάρκεια και την καταλληλό-

τητα των σχολικών χώρων. Εξετάζεται κατά πόσον οι υπάρχοντες χώροι του σχολεί-
ου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, στις ανάγκες των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών. Εντοπίζονται προβλήματα και ελλείψεις. Διαπιστώ-
νεται η καλή κατάσταση των υποδομών του σχολείου. 

2.  Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν τον συγκεκριμένο δείκτη 
σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, Ποιότητα 
της Διδασκαλίας κ.ά. 

3.  Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα. 
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Μέθοδος Εργασίας:  
Τα μέλη των ομάδων εργασίας αξιοποιούν τα αρχεία του σχολείου και καταχωρήσεις του 
σχολείου σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων, συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που 
αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. Διαμορφώνουν εργαλεία 
διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια παρατήρησης) των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
του δείκτη. Οι εκπαιδευτικοί εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του 
δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε 
σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεσή του με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης 
στη Σχολική Μονάδα. 

Πηγές:  
Αρχεία του σχολείου, καταχωρήσεις του σχολείου σε βάσεις δεδομένων, όπως «Αποτύ-
πωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος», πρακτικά συνεδριάσεων, εκπαιδευτικοί, μαθητές. 

Εργαλεία:  
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, 
σχέδια παρατήρησης κ.ά. 
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Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία  για τη διερεύνηση  του δείκτη    

 Εκτιμώνται στοιχεία που αποτυπώνουν την υπάρχουσα κατάσταση του σχολείου σε 
σχέση με: 

 -  τα γενικά χαρακτηριστικά του σχολικού κτιρίου (π.χ. την αποκλειστική ή όχι χρήση του 
σχολικού κτιρίου από το σχολείο, τη θέση και το περιβάλλον του σχολικού κτιρίου, τον 
αρχικό προορισμό του, την παλαιότητά του κ.ά.) 

-  τους διαθέσιμους εσωτερικούς χώρους, όπως: τις αίθουσες διδασκαλίας, τους χώ-
ρους διοίκησης ( π.χ. γραφεία για τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του σχολεί-
ου), τις ειδικές αίθουσες διδασκαλίας (π.χ. εργαστήρια, αίθουσα καλλιτεχνικών, μου-
σικής, κλπ.), τις  αίθουσες δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων (π.χ. θεάτρου, πολλα-
πλών χρήσεων, αμφιθεάτρου, κλπ.), τις αθλητικές εγκαταστάσεις (π.χ. γυμναστήρια, 
αποδυτήρια, κλπ.), τους βοηθητικούς χώρους (π.χ. αποθήκη, κυλικείο, ιατρείο, κλπ.) 

-  τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των εσωτερικών χώρων (π.χ. τη λειτουργία και την 
επάρκεια της θέρμανσης, την επάρκεια του φυσικού φωτισμού, του εξαερισμού και 
της ύδρευσης του σχολείου, την ύπαρξη υποδομής για άτομα που αντιμετωπίζουν κι-
νητικές δυσκολίες 

- τους εξωτερικούς χώρους του σχολείου (π.χ. την ύπαρξη αύλειου χώρου, την απο-
κλειστική ή όχι χρήση του αύλειου χώρου από το σχολείο, τους χώρους πρασίνου 
κλπ.). 

Χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται από τα δεδομένα του σχολείου όσα στοιχεία κρίνο-
νται απαραίτητα από τους εκπαιδευτικούς. 

Αναφέρονται κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτίμησης της επάρκειας και της 
καταλληλότητας των χώρων:  

• Η δανειστική βιβλιοθήκη συστεγάζεται με αίθουσα διδασκαλίας ή με το γραφείο των 
διδασκόντων. 

• Το Δημοτικό Σχολείο συστεγάζεται με Γυμνάσιο. Οι αίθουσες του Δημοτικού ανα-
πτύσσονται στο ισόγειο και στον 1ο όροφο του κτιρίου. Οι αίθουσες του Γυμνασίου 
αναπτύσσονται κυρίως στο δεύτερο όροφο του κτιρίου, αλλά το Γυμνάσιο χρησιμο-
ποιεί και 2 αίθουσες στο ισόγειο, πλάι στο κυλικείο. Στο 2ο όροφο δεν υπάρχουν 
βρύσες και οι τουαλέτες βρίσκονται στο υπόγειο του κτιρίου. 

• Λόγω έλλειψης αιθουσών μια ευρύχωρη αίθουσα διδασκαλίας έχει χωριστεί σε δυο 
μικρές με αποτέλεσμα η στενότητα του χώρου να δημιουργεί προβλήματα στη λει-
τουργία της τάξης και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και της μάθησης. 
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Πρόσθετα στοιχεία 
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα εναλλακτικά ή συμπληρωματικά στοιχεία για τη 
διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της Σχολικής Μο-
νάδας. 

 

Παρατηρήσεις 
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Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη  

1 2 3 4 

Οι υπάρχοντες χώροι επαρκούν για την εφαρμογή του Σχολικού 
Προγράμματος. 

    

Οι υπάρχοντες χώροι του σχολείου είναι κατάλληλοι για τη 
διδασκαλία και τη σχολική ζωή.  

    

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς για τους μαθητές του 
σχολείου. 

    

Οι αίθουσες διδασκαλίας καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών του 
τμήματος/της τάξης. 

    

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι κατάλληλες για τη διδασκαλία των 
διαφόρων μαθημάτων. 

    

Οι ειδικές αίθουσες και χώροι του σχολείου (π.χ. εργαστήρια φυ-
σικής-χημείας, εργαστήριο Η/Υ, αίθουσα καλλιτεχνικών, αίθουσα 
μουσικής, αίθουσα βιβλιοθήκης-αναγνωστηρίου κ.ά.) επαρκούν 
για την ανάπτυξη του Προγράμματος Σπουδών 

    

Οι αίθουσες δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων (π.χ. θεάτρου, 
πολλαπλών χρήσεων, αμφιθεάτρου) ανταποκρίνονται στις ανά-
γκες της σχολικής ζωής. 

    

Οι βοηθητικοί χώροι (κυλικείο, θυρωρείο, αποθήκη, ιατρείο, τουα-
λέτες) καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών. 

    

Το σχολείο διαθέτει υποδομή για άτομα με κινητικά προβλήματα 
(ασανσέρ, ειδικές ράμπες κ.ά.). 

    

Οι χώροι της διοίκησης του σχολείου (γραφεία Διευθυντή, Υποδι-
ευθυντή, γραφεία εκπαιδευτικών) καλύπτουν τις εργασιακές ανά-
γκες των εκπαιδευτικών. 

    

Οι εξωτερικοί χώροι του σχολείου (αύλειος χώρος, γήπεδα) είναι 
επαρκείς για τον αριθμό των μαθητών/τριών. 

    

Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης  
ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

     

     

Παρατηρήσεις 
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ΠΕΔΙΟ 1ο : ΜΕΣΑ – ΠΟΡΟΙ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑΣ: Α. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ  

Δείκτης Αξιολόγησης: 1.2. Εξοπλισμός - Διαθέσιμα Μέσα του Σχολείου 

Περιγραφή του δείκτη:  
Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται στο βαθμό που ο εξοπλισμός και τα διαθέσιμα μέσα 
του σχολείου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διδασκαλίας των διαφόρων μαθημά-
των, στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών και υποστηρίζουν αποτελεσματι-
κά την υλοποίηση του Σχολικού Προγράμματος. Περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν 
στην επάρκεια και την καταλληλότητα του εξοπλισμού των βασικών χώρων (αίθουσες 
διδασκαλίας, εργαστήρια, ειδικοί χώροι) και των μέσων (εποπτικά μέσα διδασκαλίας, εκ-
παιδευτικό υλικό, διαδίκτυο κ.ά.) της Σχολικής Μονάδας.  

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας: 
Επάρκεια και καταλληλότητα του εξοπλισμού και των μέσων του σχολείου (επίπλωση, 
εκπαιδευτικά υλικά, διδακτικά-εποπτικά μέσα κ.ά.) 

Σκοπός / αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη: 
1.  Η αποτίμηση της επάρκειας και της καταλληλότητας του εξοπλισμού και των διαθέσι-

μων μέσων στο πλαίσιο της υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο. Ο ε-
ντοπισμός προβλημάτων, ελλείψεων και δυσλειτουργιών. Η διαπίστωση της καλής 
κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού και των μέσων του σχολείου. 

2.  Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη 
σε σχέση με άλλους δείκτες όπως: Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, Ποιότητα 
της Διδασκαλίας κ.ά.). 

3.  Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
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Μέθοδος Εργασίας:  
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιούν τα αρχεία του σχολείου και καταχωρήσεις του 
σχολείου σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων, συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που 
αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. Διαμορφώνουν εργαλεία 
διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια παρατήρησης) των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
του δείκτη. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα απο-
τελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους 
δείκτες και την πιθανή σύνδεσή του με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μο-
νάδα. 

Πηγές: 
 Καταχωρήσεις του σχολείου σε βάσεις δεδομένων όπως: «Αποτύπωση του Εκπαιδευτι-
κού Συστήματος», Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, 
Πρακτικά Σχολικής Επιτροπής, εκπαιδευτικοί κ.ά 

Εργαλεία: 

Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, 
σχέδια παρατήρησης κ.ά. 
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Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη  

Εξετάζεται ο εξοπλισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των εργαστηρίων και των ειδικών 
χώρων. Εκτιμώνται στοιχεία όπως: 

-  ο εργαστηριακός εξοπλισμός (όργανα και υλικά εργαστηρίων φυσικής-χημείας, όργα-
να μουσικής, υλικά ζωγραφικής, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ.) 

-  τα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας (κασετόφωνα, τηλεοράσεις, προβολείς διαφα-
νειών κλπ.),  

-  άλλα όργανα και μέσα όπως φωτοτυπικό μηχάνημα, μικροφωνικό σύστημα κ.ά., που 
υποστηρίζουν την εφαρμογή της εποπτικής διδασκαλίας και την ποιοτική λειτουργία 
της σχολικής μονάδας.  

Δίδεται έμφαση σε στοιχεία όπως η ύπαρξη υπολογιστών ανά αίθουσα διδασκαλίας/ερ-
γαστήριο, η σύνδεση με το διαδίκτυο, η παλαιότητα του εξοπλισμού, οι πρόσφατες προ-
σθήκες, ο αναξιοποίητος εξοπλισμός και τα μέσα. 

Χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται από τα δεδομένα του σχολείου όσα στοιχεία κρίνο-
νται απαραίτητα από τους εκπαιδευτικούς. 

Παραδείγματα προσέγγισης ποσοτικών δεδομένων: 

Περιγραφή αίθουσας διδασκαλίας : έπιπλα, βιβλιοθήκη, ύπαρξη εποπτικών και διδακτι-
κών μέσων, εκπαιδευτικό υλικό, ύπαρξη υπολογιστή, διαδραστικός πίνακας, σύνδεση με 
διαδίκτυο κ.ά. 

Περιγραφή του εξοπλισμού της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.  

Ύπαρξη συστημάτων προβολής και ήχου, καθίσματα κ.ά. 

Περιγραφή του εξοπλισμού και των διαθέσιμων μέσων των γραφείων της Διεύθυνσης και 
των γραφείων των εκπαιδευτικών: έπιπλα, βιβλιοθήκες, υπολογιστής ανά εκπαιδευτικό, 
σύνδεση με διαδίκτυο, κ.ά. 

Πρόσθετα στοιχεία 
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα εναλλακτικά ή συμπληρωματικά στοιχεία για τη 
διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της Σχολικής Μονά-
δας. 

Παρατηρήσεις 
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Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

Ο εξοπλισμός και τα διαθέσιμα μέσα του σχολείου επαρκούν για 
την εφαρμογή του Σχολικού Προγράμματος.  

    

Ο εξοπλισμός και τα διαθέσιμα μέσα του σχολείου ανταποκρίνο-
νται στις σύγχρονες διδακτικές ανάγκες και μαθησιακές διαδικασίες. 

    

Το σχολείο διαθέτει τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό (όρ-
γανα και υλικά εργαστηρίων φυσικής-χημείας, όργανα μουσικής, 
υλικά ζωγραφικής, Η/Υ, κ.ά.) για τη διδασκαλία των διαφόρων μα-
θημάτων.  

    

Η υποδομή του σχολείου σε οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας 
ικανοποιεί τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών. 

    

Οι αίθουσες δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων (π.χ. θεάτρου, 
πολλαπλών χρήσεων, αμφιθεάτρου) διαθέτουν τον απαραίτητο 
για τη λειτουργία τους εξοπλισμό. 

    

Οι ειδικές αίθουσες και χώροι του σχολείου (π.χ. εργαστήρια φυ-
σικής-χημείας, εργαστήριο Η/Υ, αίθουσα καλλιτεχνικών, αίθουσα 
μουσικής, αίθουσα βιβλιοθήκης-αναγνωστηρίου κ.ά.) διαθέτουν 
τον απαραίτητο για τη λειτουργία τους εξοπλισμό. 

    

Ο εξοπλισμός των χώρων διοίκησης του σχολείου (γραφεία Διευ-
θυντή, Υποδιευθυντή, γραφεία εκπαιδευτικών) ανταποκρίνεται 
στις εργασιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών. 

    

Το σχολείο διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (κατάλληλες υπο-
δομές πληροφορικής και δίκτυα επικοινωνίας) για την ενσωμάτω-
ση των ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. 

    

Οι διαθέσιμοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι σύγχρονης τεχνολο-
γίας. 

    

Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης  
ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

     

     

Παρατηρήσεις 
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ΠΕΔΙΟ 1ο : ΜΕΣΑ – ΠΟΡΟΙ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑΣ : Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Δείκτης Αξιολόγησης: 1.3. Οικονομικοί πόροι του σχολείου 

Περιγραφή του δείκτη :  
Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται στις ανάγκες του σχολείου σε οικονομικούς πόρους 
και στην επάρκεια των εσόδων για την αποτελεσματική λειτουργία της Σχολικής Μονά-
δας.  

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας:   

Επάρκεια των οικονομικών πόρων του σχολείου  

Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη: 
1.  Η αποτίμηση της επάρκειας των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την κάλυψη των 

αναγκών του σχολείου.  

2.  Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν τον συγκεκριμένο δείκτη 
σε σχέση με άλλους δείκτες όπως: Εξοπλισμός, Σχέσεις με Φορείς (Σχολική Επιτρο-
πή), Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες κ.ά. 

3.  Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.

Μέθοδος Εργασίας:  
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου και της Σχολικής 
Επιτροπής, συλλέγουν και καταγράφουν στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια 
του συγκεκριμένου δείκτη. Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέ-
δια συνέντευξης) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Οι εκπαιδευτικοί εξετάζουν, 
αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δει-
κτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πι-
θανή σύνδεσή του με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα. 

Πηγές:  
Καταχωρήσεις του σχολείου σε βάσεις δεδομένων όπως: «Αποτύπωση του Εκπαιδευτι-
κού Συστήματος», Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, 
Πρακτικά Σχολικής Επιτροπής, εκπαιδευτικοί κ.ά. 

Εργαλεία:  
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, 
σχέδια παρατήρησης κ.ά. 
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Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη  

Α. Κατανομή Εσόδων 

Κατανομή εσόδων ανά κατηγορία πηγών και προβλεπόμενης δαπάνης  

Β. Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες 

Κατανομή πραγματοποιηθεισών δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης 

 

Πρόσθετα στοιχεία 
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξερ-
γάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερό-
τητες της Σχολικής Μονάδας. 

 

Παρατηρήσεις 
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Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι επαρκούν για την υποστήριξη του 
εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο. 

    

 Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι συμβάλλουν στην ανάπτυξη εκ-
παιδευτικών δραστηριοτήτων. 

    

Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι επιτρέπουν την ανάπτυξη ενισχυ-
τικών και υποστηρικτικών παρεμβάσεων.  

    

Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι επιτρέπουν τη συμμετοχή του 
σχολείου σε προγράμματα δράσης σε τοπικό, εθνικό και/ή διεθνές 
επίπεδο. 

    

Ο Δήμος ή η Κοινότητα ενισχύει οικονομικά το σχολείο.     

Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης  
ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

     

     

Παρατηρήσεις 
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ΠΕΔΙΟ 1ο: ΜΕΣΑ – ΠΟΡΟΙ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑΣ: Γ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Δείκτης Αξιολόγησης: 1.4. Διδακτικό Προσωπικό του Σχολείου  

Περιγραφή του δείκτη:  
Ο δείκτης περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στην επαρκή στελέχωση του σχολείου με 
εκπαιδευτικούς, στο διδακτικό και εξωδιδακτικό τους έργο, στην επιστημονική και παιδα-
γωγική τους κατάρτιση, καθώς και στη διδακτική τους πείρα.  

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας:  
Η επάρκεια του διδακτικού προσωπικού (αριθμός, σύνθεση, επιστημονική και παιδαγω-
γική κατάρτιση, εμπειρία) για την αποτελεσματική υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου 
στο σχολείο. 

Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη: 
1.  Η διερεύνηση του βαθμού της επάρκειας των εκπαιδευτικών για να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών και στις συγκεκριμένες ανάγκες των 
μαθητών και του σχολείου. Εξετάζονται στοιχεία όπως ο αριθμός, η σύνθεση, η επι-
στημονική, διδακτική και παιδαγωγική κατάρτιση και η εμπειρία του διδακτικού προ-
σωπικού του σχολείου σε σχέση με το διδακτικό και το εξωδιδακτικό (διοικητικό, παι-
δαγωγικό) έργο στο σχολείο. Εντοπίζονται αδυναμίες (ειδικές επιμορφωτικές ανάγκες 
εκπαιδευτικών) και προσδιορίζονται δράσεις επιστημονικής και επαγγελματικής ενί-
σχυσης των εκπαιδευτικών.  

2.  Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν τον συγκεκριμένο δείκτη 
σε σχέση με άλλους δείκτες όπως: Εφαρμογή του Σχολικού Προγράμματος, Εφαρμο-
γή του Προγράμματος Σπουδών, Ποιότητα της Διδασκαλίας, Επιμόρφωση των Εκ-
παιδευτικών, Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις κ.ά. 

3.  Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.

Μέθοδος Εργασίας:  
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και ε-
πεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. 
Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτε-
λέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα 
του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανά-
πτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα. 
Πηγές:  
Καταχωρήσεις του σχολείου σε βάσεις δεδομένων όπως: e-school, πρακτικά συνεδριά-
σεων, βιογραφικά εκπαιδευτικών. 
Εργαλεία: 
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου και των εκπαιδευτικών, ερωτηματολόγια, 
σχέδια συνέντευξης κ.ά. 
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Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη 

Χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται όσα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα και συνδέονται 
με την κατάρτιση, την εμπειρία και το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, με σκοπό τη 
διαπίστωση της επαρκούς υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο και όχι την 
προσωπική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μπορούν, για παράδειγμα, να αξιοποιηθούν 
στοιχεία που αφορούν στην επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση (σπουδές, επιμόρ-
φωση), στην επιστημονική δραστηριότητα των εκπαιδευτικών (συγγραφικό έργο, συνέ-
δρια, ημερίδες επιμορφωτικά προγράμματα κτλ.), καθώς και στη συμμετοχή τους σε και-
νοτόμες δράσεις και προγράμματα. Στοιχεία, επίσης, που αφορούν στην επαγγελματική 
εμπειρία των εκπαιδευτικών, στην εργασιακή σχέση (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) 
και στο χρόνο υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο. Μπορεί να περιγραφεί το διδακτικό 
έργο των εκπαιδευτικών (ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα) και να αναφερθούν στοιχεία, 
όπως ο χρόνος συμμετοχής σε δραστηριότητες διοικητικού χαρακτήρα της Σχολικής Μο-
νάδας (γραμματειακή υποστήριξη, ανάληψη συγκεκριμένου έργου, η παρακολούθηση 
απουσιών, η παραλαβή και διανομή σχολικών βιβλίων, βιβλίο πρακτικών κ.ά.), ο χρόνος 
προετοιμασίας για τα μαθήματα/εβδομάδα, ο χρόνος αξιολόγησης τεκμηρίων των μαθη-
τών και συμπλήρωσης βαθμολογίας. Αναφέρονται επίσης πληροφορίες που αφορούν 
στο παιδαγωγικό και άλλο έργο των εκπαιδευτικών εκτός ωρών διδασκαλίας, όπως η 
συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις του σχολείου. Μπορεί επίσης να αναφερθεί η 
ύπαρξη διοικητικού / ειδικού επιστημονικού / βοηθητικού προσωπικού κατά κατηγορία 
απασχόλησης. 

 

Πρόσθετα στοιχεία  
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξερ-
γάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερό-
τητες της Σχολικής Μονάδας. 
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Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

Οι κενές θέσεις των εκπαιδευτικών καλύπτονται έγκαιρα στην αρ-
χή του σχολικού έτους. 

    

Το σχολείο διαθέτει εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που 
απαιτούνται για τις ανάγκες των διδασκομένων μαθημάτων.  

    

Η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
ανταποκρίνεται στις διδακτικές και παιδαγωγικές απαιτήσεις του 
Προγράμματος Σπουδών. 

    

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αναπτύσσουν ιδιαίτερη επιστημο-
νική δραστηριότητα. 

    

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετέχουν ενεργά σε καινοτόμες 
δράσεις και προγράμματα. 

    

Η αναλογία ανάμεσα στο μόνιμο προσωπικό και τους αναπληρω-
τές /ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς δεν δημιουργεί προβλήματα στο 
έργο του σχολείου. 

    

Οι ανάγκες των μαθητών/τριών για ειδική ή πρόσθετη διδασκαλία 
(ενισχυτική διδασκαλία, Τάξη Υποδοχής, Τμήμα Ένταξης) 
καλύπτονται επαρκώς από το υπάρχον διδακτικό προσωπικό. 

    

Οι γνώσεις και η εμπειρία των εκπαιδευτικών συμβάλλουν ουσια-
στικά στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο χώρο του σχολείου και 
της τοπικής κοινωνίας. 

    

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συνεργάζονται αποτελεσματικά με 
εξειδικευμένα κέντρα και υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ σε ζητήματα 
καθοδήγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης των μαθη-
τών/τριών. 

    

Πρόσθετες ερωτήσεις διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

     

     

Παρατηρήσεις 
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 ΠΕΔΙΟ 2ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 ΤΟΜΕΑΣ: Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Δείκτης Αξιολόγησης: 2.1. Διαμόρφωση και Εφαρμογή του Σχολικού Προγράμμα-
τος 

Περιγραφή του δείκτη:  
Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται στις διοικητικές-οργανωτικές πρακτικές που ανα-
πτύσσονται στη Σχολική Μονάδα σε σχέση με την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός απο-
τελεσματικού Σχολικού Προγράμματος. Αναφέρεται στον προγραμματισμό του εκπαιδευ-
τικού έργου, στη διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος και στην αξιοποίηση του 
σχολικού χρόνου. Περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στην υποστήριξη και στο συντο-
νισμό της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, στην ανάπτυξη παρεμβατικών πρα-
κτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και στην υποστήριξη των εκπαιδευτι-
κών για την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών.  

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας:  
-  Διαμόρφωση και εφαρμογή ενός λειτουργικού ωρολογίου προγράμματος που επιτρέ-

πει την ανάπτυξη του Προγράμματος Σπουδών 

-  Υποστήριξη και συντονισμός της συνεργασίας των εκπαιδευτικών 

-  Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών  

-  Εφαρμογή παρεμβατικών πρακτικών 

-  Προγραμματισμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για εμπλουτισμό του Προγράμμα-
τος Σπουδών  

Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη: 
1.  Η διερεύνηση των πρακτικών προγραμματισμού, ανάπτυξης και εφαρμογής του Σχο-

λικού Προγράμματος με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση του εκπαιδευτικού έρ-
γου στο σχολείο. Ο εντοπισμός προβλημάτων, αδυναμιών και δυσλειτουργιών. Η 
διαπίστωση πρακτικών υποστήριξης και συντονισμού των εκπαιδευτικών και καλής 
λειτουργίας του Σχολικού Προγράμματος.  

2.  Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν τον συγκεκριμένο δείκτη 
σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως: Συντονισμός της Σχολικής Ζωής, Κλίμα και Σχέ-
σεις στο Σχολείο, Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Επιμόρφωση των Εκ-
παιδευτικών κ.ά. 

3.  Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
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Μέθοδος Εργασίας:  
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και ε-
πεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. 
Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτε-
λέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα 
του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανά-
πτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα. 

Πηγές :  
Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, εκπαιδευτικοί, μα-
θητές κ.ά. 

Εργαλεία :  
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, 
σχέδια παρατήρησης κ.ά. 
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Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη  

Αριθμός ημερών κανονικής πραγματοποιηθείσας λειτουργίας του σχολείου (σε μηνιαία & 
ετήσια βάση). 

Ποσοστό (%) τήρησης ωρολογίου προγράμματος ανά γνωστικό αντικείμενο και ανά τάξη.

Αναλογία πραγματοποιηθεισών προς προγραμματισμένες ώρες διδασκαλίας κατά τάξη 
και μάθημα σε ετήσια βάση. 

Αριθμός απολεσθεισών διδακτικών ωρών (εξαιρούνται οι επίσημες αργίες και ημιαργίες) 
σε μηνιαία ή ετήσια βάση ανά μάθημα και τάξη. 

Καταγραφή βασικών λόγων απώλειας διδακτικών ωρών (βασικοί λόγοι, κατανομή απο-
λεσθεισών ωρών ανά λόγο). 

Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων με στόχο τον συντονισμό και τον προγραμματισμό 
της εφαρμογής του Σχολικού Προγράμματος (αριθμός, διάρκεια, πλήθος συμμετεχόντων, 
βασικές αποφάσεις). 

Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος, Τμήματος Ένταξης, Τάξης Υποδοχής στο σχο-
λείο (σύνολο ωρών – ποσοστά (%) μαθητών που συμμετέχουν). 

Αριθμός προαιρετικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (π.χ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 
Αγωγή Υγείας κλπ.) που εκπονούνται στο σχολείο (σύνολο ωρών - ποσοστό (%) εκπαι-
δευτικών και μαθητών ανά τάξη που συμμετέχουν). 

Αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων (τόπος, συμμετέχοντες, δραστηριότητες στο πεδίο). 

 

Πρόσθετα στοιχεία 
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξερ-
γάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερό-
τητες της Σχολικής Μονάδας. 

 

Παρατηρήσεις 
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Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη  

1 2 3 4 

Η διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος διέπεται από παιδαγω-
γικές - διδακτικές αρχές και παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες 
ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών.  

    

Η κατανομή των μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα ικανοποιεί τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

    

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου τηρείται ανά γνωστικό αντικεί-
μενο και ανά τάξη με αποτελεσματικό τρόπο.  

    

 Από την αρχή της σχολικής χρονιάς προγραμματίζονται οι δραστηριό-
τητες της σχολικής ζωής για όλο το έτος. 

    

Το μεγαλύτερο μέρος των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του 
σχολείου πραγματοποιούνται με τρόπο ικανοποιητικό. 

    

Στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες και ενέργειες με σκοπό την 
τήρηση του ωρολογίου προγράμματος (π.χ. λόγω απουσίας εκπαιδευ-
τικών). 

    

Η Διεύθυνση υποστηρίζει και συντονίζει τη συνεργασία των εκπαιδευτι-
κών ανά ειδικότητα ή/και τάξη αλλά και ανάμεσα σε ειδικότητες και τά-
ξεις. 

    

Αναπτύσσονται διαδικασίες στήριξης των εκπαιδευτικών στις ιδιαίτερες 
επιστημονικές και παιδαγωγικές ανάγκες τους. 

    

Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεργάζεται με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδε-
μόνων προκειμένου να διευκολυνθεί, όποτε χρειάζεται, η εφαρμογή του 
Σχολικού Προγράμματος. 

    

Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεργάζεται με τους μαθητές για την απο-
τελεσματική εφαρμογή του Σχολικού Προγράμματος. 

    

Στο σχολείο προσφέρεται ικανός αριθμός προαιρετικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων (π.χ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, κλπ.). 
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Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη για τους μαθητές/τριες 

Με αυτή την κατηγορία ερωτήσεων ανιχνεύεται ο βαθμός ικανοποίησης των μαθητών 
από το περιεχόμενο και την εφαρμογή του Σχολικού Προγράμματος. 

Α. Πόσο ευχαριστημένοι είστε από: 1 2 3 4 

Την κατανομή των μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα του 
σχολείου 

    

Την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου      

Τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων στην αρχή της χρονιάς     

Τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για την αποτελεσματική 
εφαρμογή του Σχολικού Προγράμματος 

    

Τον εμπλουτισμό του Σχολικού Προγράμματος με πρόσθετες εν-
διαφέρουσες για εσάς δραστηριότητες 

    

Την ποικιλία των προαιρετικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
(π.χ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας κλπ) που προ-
σφέρονται στο σχολείο σας  

    

Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

     

     

Παρατηρήσεις 
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 ΠΕΔΙΟ 2ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 ΤΟΜΕΑΣ: Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Δείκτης Αξιολόγησης: 2.2. Συντονισμός Σχολικής Ζωής 

Περιγραφή του δείκτη:  
Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται στις διοικητικές-οργανωτικές πρακτικές που ανα-
πτύσσονται στη Σχολική Μονάδα και αφορούν στο συντονισμό της σχολικής ζωής, στη 
διαμόρφωση και εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, την αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναμικού, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δράσεων. Περιλαμ-
βάνει στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξη διαδικασιών με σκοπό την ενίσχυση της συλ-
λογικότητας και τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στη Σχολική Μονάδα.  

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας:  
- Διαμόρφωση και εφαρμογή εσωτερικού κανονισμού για τη λειτουργία του σχολείου 

- Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

- Χάραξη σαφούς προσανατολισμού για την εργασία του σχολείου, με βάση σύνολο 
αρχών και αξιών κοινά αποδεκτών από τα μέλη της σχολικής κοινότητας 

- Προγραμματισμός, υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων για βελτίωση του εκπαιδευτι-
κού έργου 

- Διαμόρφωση συμμετοχικού, συλλογικού, συνεργατικού πλαισίου εργασίας όλων των 
παραγόντων της σχολικής μονάδας. 

Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη: 
1.  Η διερεύνηση των διοικητικών και οργανωτικών πρακτικών, με σκοπό την καλή λει-

τουργία του σχολείου, τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του 
εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο. Ο εντοπισμός προβλημάτων, αδυναμιών και δυσ-
λειτουργιών. Η διαπίστωση πρακτικών καλής διοίκησης του σχολείου. 

2.  Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη 
σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, Κλίμα 
και Σχέσεις στο σχολείο, Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Παρεμβάσε-
ων κ.ά. 

3.  Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
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Μέθοδος Εργασίας:  
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και ε-
πεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. 
Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτε-
λέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα 
του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανά-
πτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα. 

Πηγές :  
Αρχεία σχολείου, Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, 
εκπαιδευτικοί κ.ά. 

Εργαλεία : 
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, 
σχέδια παρατήρησης κ.ά. 
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Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη  

Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων (αριθμός, ημερήσια διάταξη, χρονική διάρκεια, 
χρονική διασπορά στο σχολικό έτος, αριθμός συμμετεχόντων, βασικές αποφάσεις). 

Βαθμός υλοποίησης των βασικών αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων. 

Ετήσιος προγραμματισμός δράσεων (υπάρχει και εάν ναι τι περιλαμβάνει;). 

Συνεδριάσεις ομάδων διδασκόντων (αριθμός, θέμα, χρονική διάρκεια, χρονική διασπορά 
στο σχολικό έτος, αριθμός συμμετεχόντων, βασικές αποφάσεις). 

Βαθμός υλοποίησης των βασικών αποφάσεων των ομάδων διδασκόντων. 

Κατανομή διοικητικού έργου στα μέλη του διδακτικού προσωπικού ανάλογα με την ε-
μπειρία, τις ιδιαίτερες δεξιότητες αλλά και τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προσωπικού 
(περιγραφή κατανομής με σχετική τεκμηρίωση).  

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 
(πλήθος εμπλεκομένων, αριθμός και θέμα ομάδων εργασίας, τομείς σχολικής ζωής που 
διερευνήθηκαν, εργαλεία και μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν). 

Βαθμός υλοποίησης της συνεργασίας της Σχολικής Μονάδας με το Γραφείο και τη Διεύ-
θυνση Εκπαίδευσης (αριθμός αιτημάτων, βαθμός διεκπεραίωσης, ταχύτητα διεκπεραίω-
σης). 

 

Πρόσθετα στοιχεία 
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξερ-
γάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερό-
τητες της Σχολικής Μονάδας. 

 

Παρατηρήσεις 
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Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

Η Διεύθυνση θέτει συγκεκριμένους στόχους και προτεραιότητες και 
προγραμματίζει δράσεις για την υλοποίησή τους. 

    

Οι αποφάσεις είναι αποτέλεσμα συλλογικών και δημοκρατικών δια-
δικασιών. 

    

Η Διεύθυνση υποστηρίζει ένα συνεργατικό, συμμετοχικό, συλλογικό 
πλαίσιο εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας. 

    

Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο 
αρχών του σχολείου και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό του 
σχολείου για την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων. 

    

Πριν από τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, όλοι οι εκ-
παιδευτικοί ενημερώνονται για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

    

Το είδος των θεμάτων που εντάσσονται στην ημερήσια διάταξη κα-
λύπτουν ικανοποιητικά τα εκάστοτε θέματα που απασχολούν τη 
Σχολική Μονάδα. 

    

Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η συζήτηση κατά τη διάρκεια των 
συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων είναι ικανοποιητικός. 

    

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό στη διαδικα-
σία λήψης των αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου. 

    

Ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται οι αποφάσεις του Συλλόγου 
Διδασκόντων είναι αποτελεσματικός.  

    

Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου αξιοποιείται σύμφωνα με τις 
δεξιότητες και τις εμπειρίες του καθενός. 

    

Η κατανομή των αρμοδιοτήτων σε όλους τους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου είναι δίκαιη. 

    

Η συμμετοχή των μαθητών στις αποφάσεις του σχολείου είναι ου-
σιαστική. 

    

Ο βαθμός συμμετοχής των γονέων στις αποφάσεις του σχολείου 
είναι ικανοποιητικός. 

    

Θεωρείτε ότι στο σχολείο σας εφαρμόζεται ένα ιεραρχικό ή ένα συνεργατικό μοντέλο 
διοίκησης; 
 

Προτείνετε με λίγα λόγια τρόπους καλύτερου συντονισμού της σχολικής ζωής. 
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Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

     

     

Παρατηρήσεις 
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ΠΕΔΙΟ 2ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑΣ: Γ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩΝ-ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Δείκτης Αξιολόγησης: 2.3. Διαχείριση και Αξιοποίηση των Μέσων και των Πόρων 

Περιγραφή του δείκτη:  
Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των 
πόρων και στην επαρκή αξιοποίηση των μέσων της Σχολικής Μονάδας. Αναφέρεται στην 
ιεράρχηση των αναγκών του σχολείου, την κατανομή των δαπανών και τη συνεργασία 
της Διεύθυνσης με τη Σχολική Επιτροπή και φορείς της τοπικής κοινωνίας. Εξετάζεται 
επίσης, η δυνατότητα αξιοποίησης των διαθέσιμων χώρων, μέσων και του εξοπλισμού 
από τους μαθητές και το Σύλλογο Γονέων, στο πλαίσιο της ανάπτυξης εκπαιδευτικών 
πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων.  

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας: 
 -  Η ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων για την κάλυψη των αναγκών του 

σχολείου 

 -  Η αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και του εξοπλισμού του σχολείου  

-  Η συνεργασία του σχολείου με τη Σχολική Επιτροπή  

Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη: 
1.  Η διερεύνηση της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων και της επαρκούς αξιοποίησης 

των μέσων της Σχολικής Μονάδας για την αποτελεσματική ανάπτυξη του Προγράμ-
ματος Σπουδών. Η εξέταση της συνεργασίας του σχολείου με τη Σχολική Επιτροπή. 
Ο εντοπισμός προβλημάτων και ελλείψεων αλλά και η διαπίστωση καλών πρακτικών 
της διαχείρισης των πόρων και συνεργασιών με τους φορείς. 

2.  Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν τον συγκεκριμένο δείκτη 
σε σχέση με άλλους δείκτες όπως: Υλικοτεχνική Υποδομή, Εξοπλισμός, Συμμετοχή 
σε Προγράμματα Δράσης, Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες κ.ά. 

3.  Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
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Μέθοδος Εργασίας: 
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και ε-
πεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. 
Συζητούν με το Σύλλογο Διδασκόντων, με τη Σχολική Επιτροπή, με γονείς και μαθητές. 
Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα 
άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και 
την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα. 
Πηγές:  
Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Πρακτικά Σχολικής 
Επιτροπής, εκπαιδευτικοί κ.ά. 

Εργαλεία:  
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά. 
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Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη  

Ποσά που διατέθηκαν για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του σχολείου (επισκευές 
θέρμανση, ύδρευση κ.ά.). 

Προσαρμογές του κτιρίου για την κάλυψη έκτακτων ή πρόσθετων αναγκών. 

Προσαρμογές του κτιρίου για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής του απόδοσης. 

Προσαρμογές για την εξοικονόμηση αναλώσιμων και τελών τηλεπικοινωνιών (οικονομικά 
αποτελέσματα). 

Βαθμός χρήσης βοηθητικών σχολικών χώρων (διδακτικές ώρες κατ’ έτος). 

Βαθμός χρήσης σχολικής βιβλιοθήκης (αριθμός βιβλίων που διακινήθηκαν σε μαθητές 
κατ’ έτος). Ποσοστό (%) βιβλίων που διακινήθηκαν στη διάρκεια της προηγούμενης και 
της φετινής χρονιάς (από εκπαιδευτικούς και μαθητές) επί του συνολικού αριθμού των 
βιβλίων. 

Βαθμός χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων (εκτιμώμενος αριθμός ωρών χρήσης των α-
θλητικών εγκαταστάσεων κατ’ έτος). 

Αξιοποίηση των σχολικών υποδομών από την τοπική κοινότητα (είδος υποδομών, είδος 
χρήσης, χρήστες, συχνότητα χρήσης). 

Χρήση εξωσχολικών χώρων για δραστηριότητες του σχολείου, όπως αθλητικές εγκατα-
στάσεις, πολιτιστικοί χώροι κ.ά. (είδη χώρων, είδη δραστηριοτήτων, συχνότητα χρήσης, 
κόστος χρήσης, συμφωνίες με εξωσχολικούς φορείς). 

Εθελοντική εργασία στο σχολείο (είδη δράσεων, πάροχοι, συχνότητα). 

 

Πρόσθετα στοιχεία 
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξερ-
γάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερό-
τητες της Σχολικής Μονάδας. 

 

Παρατηρήσεις 
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Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

Η διαχείριση των οικονομικών πόρων γίνεται με τον καλύτερο 
τρόπο για τις ανάγκες του σχολείου. 

    

Ο Σύλλογος Διδασκόντων εκφράζει γνώμη για τη διαχείριση των 
πόρων του σχολείου. 

    

Η Σχολική Επιτροπή συνεργάζεται αποτελεσματικά με τη Διεύ-
θυνση του σχολείου στην κατανομή και στη διαχείριση των πόρων.  

    

Το Σχολικό Συμβούλιο συνεργάζεται αποτελεσματικά και ανταπο-
κρίνεται στα αιτήματα του σχολείου. 

    

Η Σχολική Επιτροπή συνεργάζεται αποτελεσματικά και ανταπο-
κρίνεται στα αιτήματα του σχολείου. 

    

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές έχουν εύκολη πρόσβαση στα δια-
θέσιμα μέσα (διάφορους χώρους και εξοπλισμό). 

    

Η Διεύθυνση του σχολείου ενθαρρύνει την αξιοποίηση των υπο-
δομών και του εξοπλισμού του σχολείου από τους μαθητές. 

    

Οι μαθητές χρησιμοποιούν τακτικά και με δική τους πρωτοβουλία 
τα διαθέσιμα μέσα του σχολείου. 

    

Ο Δήμος ή η Κοινότητα συνεργάζεται αποτελεσματικά με το σχο-
λείο στην αξιοποίηση υποδομών και μέσων του σχολείου. 

    

Ο Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων συνεργάζεται ουσιαστικά με το 
σχολείο στην αξιοποίηση υποδομών και μέσων στο πλαίσιο συ-
γκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, εκτός Σχολικού 
Προγράμματος. 

    

Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

     

     

Παρατηρήσεις 
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ΠΕΔΙΟ 3ο : ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΟΜΕΑΣ: Α. ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Δείκτης Αξιολόγησης: 3.1. Σχέσεις μεταξύ των Εκπαιδευτικών  

Περιγραφή του δείκτη: 
Ο συγκεκριμένος δείκτης περιλαμβάνει στοιχεία που απεικονίζουν τις σχέσεις που ανα-
πτύσσονται μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου και αφορούν στη συνεργασία, στην 
επικοινωνία, στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και στην αμοιβαία εμπιστοσύ-
νη, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στη διαμόρφωση θετικού κλίματος και ανάπτυξης κα-
λών πρακτικών στο σχολείο. 

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας: 
-  Ποιότητα επικοινωνίας, δημιουργική συνεργασία και συλλογική δράση 

-  Τακτικές συναντήσεις και συνεργασία εκπαιδευτικών 
-  Συνεργασία εκπαιδευτικών με έμφαση σε παιδαγωγικά/διδακτικά θέματα 

Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη: 
1.  Η διερεύνηση των τυπικών και άτυπων σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχο-

λείου. Εξετάζονται η ποιότητα της επικοινωνίας, οι μορφές συνεργασίας και ανάπτυ-
ξης συλλογικότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών. Εντοπίζονται προβλήματα και αδυνα-
μίες. Διαπιστώνονται θετικά στοιχεία, όπως η εμπιστοσύνη, ο αλληλοσεβασμός και η 
αλληλεγγύη. 

2.  Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν τον συγκεκριμένο δείκτη 
σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Συντονισμός σχολικής ζωής, Εφαρμογή του Προ-
γράμματος Σπουδών, Ποιότητα της Διδασκαλίας, Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 
Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις κ.ά. 

3.  Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.

Μέθοδος Εργασίας: 
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και ε-
πεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. 
Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτε-
λέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα 
του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανά-
πτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα. 

Πηγές : 
Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, εκπαιδευτικοί κ.ά. 

Εργαλεία:  

Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, 
σχέδια παρατήρησης κ.ά. 
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Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη 

Θεσμοθετημένες συναντήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων ετησίως (αριθμός, είδος, συ-
χνότητα, πεδίο δραστηριότητας). 

Θεσμοθετημένες συναντήσεις ομάδων εργασίας εκπαιδευτικών (αριθμός, είδος, συχνό-
τητα, πεδίο δραστηριότητας) ετησίως. 

Συμμετοχή και συνεργασία στην εκπόνηση και υλοποίηση προαιρετικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο). 

Συνεργασία εκπαιδευτικών σε επιστημονική δραστηριότητα, στην προώθηση εκπαιδευτι-
κών καινοτομιών και στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης.  

Μη θεσμοθετημένες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών (αριθμός, είδος, συχνότητα, πε-
δίο δραστηριότητας). 

Υποστηρικτικές δράσεις προς νέους εκπαιδευτικούς στη Σχολική Μονάδα (είδος, περι-
γραφή, πλήθος συμμετεχόντων).  

Ενθάρρυνση από τη Διεύθυνση ανάληψης πρωτοβουλιών από εκπαιδευτικούς (πλήθος, 
είδος πρωτοβουλιών, πλήθος συμμετεχόντων). 

Συνεργασία και συμμετοχή σε οργανωμένες δράσεις προς τη τοπική κοινωνία. 

Προσφορές αλληλεγγύης μεταξύ εκπαιδευτικών (π.χ. αιμοδοσία, έρανοι, κλπ.). 

Συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις (συνεστιάσεις, εκδρομές). 

 

Πρόσθετα στοιχεία 
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξερ-
γάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερό-
τητες της Σχολικής Μονάδας. 

 

Παρατηρήσεις 
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Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν τακτικά σε συναντήσεις και 
συνεργάζονται μεταξύ τους για διάφορα εκπαιδευτικά ζητή-
ματα σε κλίμα αλληλοσεβασμού και συλλογικότητας. 

    

Το περιεχόμενο της συνεργασίας των εκπαιδευτικών αφορά 
κυρίως παιδαγωγικά/διδακτικά θέματα, όπως τρόπους αξιο-
λόγησης των μαθητών, διαθεματική προσέγγιση μιας διδα-
κτικής ενότητας, διατύπωση θεμάτων γραπτών εξετάσεων, 
οργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων αλλά και θέμα-
τα που αφορούν την αποτελεσματική λειτουργία του σχολεί-
ου, όπως κατανομή του προγράμματος και καθηκόντων, κα-
θώς και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν 
στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. 

    

Ανάμεσα στο μόνιμο προσωπικό και τους αναπληρωτές 
/ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς αναπτύσσονται σχέσεις υπο-
στήριξης και συνεργασίας που βοηθούν τους νέους εκπαι-
δευτικούς στην προσαρμογή τους στο σχολείο. 

    

Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων ισχύουν 
δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και καλλιεργεί-
ται η συλλογικότητα. 

    

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ των εκπαιδευτικών έ-
χουν συμβάλει θετικά στην ενίσχυση των δράσεων και στο 
άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. 

    

Μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου έχει αναπτυχθεί 
υψηλός βαθμό αλληλεγγύης. 

    

Η Διεύθυνση του σχολείου ενθαρρύνει και αφήνει χώρο για 
πρωτοβουλίες στους εκπαιδευτικούς. 

    

Στο σχολείο είναι συνηθισμένο φαινόμενο να ανταλλάσσεται 
εκπαιδευτικό υλικό μεταξύ των εκπαιδευτικών (π.χ. σημειώ-
σεις, βιβλία).  

    

Προτείνετε με λίγα λόγια τρόπους ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών του 
σχολείου σας. 
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Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

     

     

Παρατηρήσεις 
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ΠΕΔΙΟ 3ο : ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΟΜΕΑΣ: Α. ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Δείκτης Αξιολόγησης: 3.2.1 Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών-Μαθητών  
 3.2.2. Σχέσεις μεταξύ των Μαθητών  

Περιγραφή του δείκτη: 
Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσο-
νται στο σχολείο μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και των μαθητών μεταξύ τους. Ανα-
φέρεται σε ζητήματα συνεργασίας, επικοινωνίας, εκτίμησης και εμπιστοσύνης μεταξύ των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών στοιχεία που συμβάλλουν θετικά στη βελτίωση των 
σχέσεων και της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Συμπεριλαμβάνει στοιχεία που α-
φορούν στην υποστήριξη από το σχολείο κοινωνικών και ρυθμιστικών πρακτικών που 
ευνοούν τη βελτίωση του κλίματος και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών 
και μαθητών, καθώς και των μαθητών μεταξύ τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής.  

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας: 
- Παιδαγωγική σχέση δασκάλου-μαθητή 

-  Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για δημιουργική συνεργασία εκπαιδευτικών - μαθητών (π.χ. 
οργάνωση εκδηλώσεων, διευθέτηση προβλημάτων της μαθητικής κοινότητας)  

-  Σύμφωνη με τους σχολικούς κανόνες συμπεριφορά των μαθητών  
-  Συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση των ρυθμιστικών πρακτικών που διέπουν 

τη σχολική ζωή  
-  Δημιουργική συνεργασία και συλλογική δράση των μαθητών (π.χ. ύπαρξη ομάδων 

δραστηριοτήτων μαθητών για θέματα της σχολικής ζωής) 

Σκοπός/ Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη: 
1.  Η διερεύνηση των τυπικών και άτυπων σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και των 

μαθητών του σχολείου και μεταξύ των μαθητών. Εξετάζονται οι μορφές επικοινωνίας 
και συνεργασίας, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων, η διαχείριση προβλημά-
των στο πλαίσιο των ρυθμιστικών αρχών που διέπουν τη σχολική ζωή. Εντοπίζονται 
προβλήματα και αδυναμίες (σχολική, βία, έλλειμμα επικοινωνίας). Διαπιστώνονται θε-
τικά στοιχεία, όπως η ενίσχυση της συλλογικότητας, η ενθάρρυνση της συμμετοχής 
και η ανάπτυξη δημιουργικών συνεργασιών. 

2.  Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη 
σε σχέση με άλλους δείκτες όπως: Συντονισμός Σχολικής Ζωής, Εφαρμογή του Προ-
γράμματος Σπουδών, Ποιότητα της Διδασκαλίας, Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, 
Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις κ.ά. 

3. Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα. 
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Μέθοδος Εργασίας: 
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και ε-
πεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. 
Μελετούν στοιχεία από την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και το πλαίσιο λει-
τουργίας της σχολικής ζωής. Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, 
σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη για τους εκπαιδευτι-
κούς και για τους μαθητές. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του 
δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε 
σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων 
δράσης στη Σχολική Μονάδα. 

Πηγές :  
Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, εκπαιδευτικοί, μα-
θητές κ.ά. 

Εργαλεία :  
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, 
σχέδια παρατήρησης κ.ά. 
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Δείκτης: 3.2.1. Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών – Μαθητών 
 

Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη 

Δράσεις εξωδιδακτικής υποστήριξης των μαθητών από εκπαιδευτικούς (περιγραφή, 
πλήθος συμμετεχόντων). 

Συμμετοχή και συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών στην εκπόνηση και υλοποίηση 
προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο). 

Συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών στην προώθηση εκπαιδευτικών καινοτομιών και 
στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης.  

Συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών στη διαχείριση προβλημάτων της σχολικής ζωής 
(είδος, περιγραφή, πλήθος συμμετεχόντων). 

Πρωτοβουλίες των μαθητών στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (είδος, περιγραφή, πλήθος 
συμμετεχόντων). 

Κοινές πρωτοβουλίες μαθητών-εκπαιδευτικών σε οργανωμένες δράσεις προς τη τοπική 
κοινωνία όπως π.χ. δεντροφυτεύσεις, κοινωνική προσφορά, αθλητικοί αγώνες (αριθμός, 
είδος, περιγραφή, πλήθος συμμετεχόντων). 

Περιπτώσεις μαθητών που απασχόλησαν τον Σύλλογο των Διδασκόντων και ενδεχόμε-
νες πειθαρχικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν. 

Μέσα ελεύθερης έκφρασης των μαθητών στο πλαίσιο του σχολείου (π.χ. πίνακες ανα-
κοινώσεων, εφημερίδα, ιστολόγια κλπ). 

 

Πρόσθετα στοιχεία 
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξερ-
γάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερό-
τητες της Σχολικής Μονάδας. 

 

Παρατηρήσεις 
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Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών 

1 2 3 4 

Οι σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών του σχο-
λείου διέπονται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας, 
της εκτίμησης, της εμπιστοσύνης και του αλληλοσεβασμού. 

    

 Οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται τα προβλήματα πειθαρχίας στο 
χώρο του σχολείου με ευαισθησία, διακριτικότητα, αλλά και την 
απαιτούμενη συνέπεια, με γνώμονα την ομαλή λειτουργία του 
σχολείου.  

    

Οι εκπαιδευτικοί αναζητούν ευκαιρίες και αναπτύσσουν πρωτο-
βουλίες για δημιουργική συνεργασία με τους μαθητές για όλα τα 
θέματα της σχολικής ζωής. 

    

Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τους μαθητές για την οργάνω-
ση εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων. 

    

Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τους μαθητές για τη διευθέτη-
ση προβλημάτων της μαθητικής κοινότητας. 

    

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ των εκπαιδευτικών και των 
μαθητών έχουν συμβάλει στην ενίσχυση των δράσεων και στο 
άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. 

    

Οι μαθητές συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις αρχές και τους κα-
νόνες που έχουν διαμορφωθεί στο σχολικό περιβάλλον. 

    

Οι κανόνες που ρυθμίζουν τη σχολική ζωή είναι απόρροια συναί-
νεσης όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

    

Πώς θα χαρακτηρίζατε τη σχέση εκπαιδευτικών-μαθητών στο σχολείο σας; 

 

Προτείνετε με λίγα λόγια τρόπους βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και 
των μαθητών του σχολείου σας.  
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Ερωτηματολόγιο μαθητών/τριών 
Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο ανιχνεύει το βαθμό ικανοποίησης των μαθητών από τις 
σχέσεις και τη συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς. 

 Πόσο συμφωνείτε με κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις: 1 2 3 4 

Στο σχολείο μας αισθάνομαι ότι οι δάσκαλοι με αποδέχονται και 
με εκτιμούν. 

    

Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται αρμονικά με τους μαθητές του 
σχολείου μας. 

    

Αισθάνομαι ότι οι δάσκαλοί μου θα μου συμπαραστέκονταν σε 
μια δυσκολία που θα είχα. 

    

Αισθάνομαι ότι οι δάσκαλοί μου κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι 
τους για να με βοηθήσουν στα μαθήματα. 

    

Οι δάσκαλοι είναι δίκαιοι μαζί μου.     

Γενικά πώς θα χαρακτήριζες τη σχέση εκπαιδευτικών-μαθητών στο σχολείο σου; 

  

 

Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

     

     

 

Παρατηρήσεις 
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Δείκτης: 3.2.2. Σχέσεις μεταξύ των Μαθητών  

 

Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη 

Περιστατικά βίας μεταξύ συμμαθητών που απασχόλησαν τον Σύλλογο Διδασκόντων ή τη 
Διεύθυνση του σχολείου (αριθμός, συχνότητα). 

Περιστατικά αλληλεγγύης μεταξύ συμμαθητών (περιγραφή, πλήθος συμμετεχόντων, α-
ποτελέσματα). 

Συλλογικές προσπάθειες με πρωτοβουλία της μαθητικής κοινότητας όπως έρανοι, έκδο-
ση εφημερίδας κ.ά. (είδος πρωτοβουλίας, πλήθος συμμετεχόντων, αποτελέσματα). 
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 Αυτή η κατηγορία των ερωτήσεων αναφέρεται στην ασφάλεια, στην άνεση που νιώθουν 
οι μαθητές μέσα στο σχολικό τους περιβάλλον και το βαθμό που οι μεταξύ τους σχέσεις 
επηρεάζουν την κοινωνικοποίησή τους και την πρόοδό τους στα μαθήματα. 

Ερωτηματολόγιο μαθητών 

Πόσο συμφωνείτε με κάθε μια από τις παρακάτω 
δηλώσεις: 

1 2 3 4 

Στο σχολείο μας δεν εκδηλώνονται συγκρούσεις μεταξύ 
των μαθητών. 

    

Οι συμμαθητές μου με βοηθούν πρόθυμα, όταν έχω δυ-
σκολίες στα μαθήματα. 

    

Όλοι οι μαθητές γίνονται αποδεκτοί από τους συμμαθη-
τές τους ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή, το 
χρώμα τους ή τις μαθησιακές δυσκολίες που έχουν. 

    

Αισθάνομαι ότι απειλούμαι από συμμαθητές μου.     

Οι μαθητές του σχολείου μας είναι ενωμένοι και δεν χω-
ρίζονται σε αντιμαχόμενες παρέες. 

    

Όταν πρωτοήλθα στο σχολείο, αισθάνθηκα γρήγορα ά-
νετα και φιλικά με τους συμμαθητές μου. 

    

Αισθάνομαι φιλικά με: 

Α. Κανένα.  
Β. Ελάχιστους συμμαθητές μου.  
Γ. Τους περισσότερους συμμαθητές της τάξης μου.  
Δ. Τους περισσότερους συμμαθητές του σχολείου μου. 

 

Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 
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Παρατήρηση στην αυλή του σχολείου 

Προτείνεται η παρατήρηση της συμπεριφοράς των μαθητών σε 4-5 διαλείμματα σε δια-
φορετικές χρονικές στιγμές της σχολικής χρονιάς και σε διαφορετικές διδακτικές ώρες. 

Άξονες παρατήρησης: 

• Καταγραφή περιστατικών σύγκρουσης μεταξύ μαθητών με ιδιαίτερη αναφορά: α) στο 
διακύβευμα, β) στη βιαιότητα της σύγκρουσης, γ) στον αριθμό των εμπλεκομένων, δ) 
στη διάρκεια του περιστατικού, ε) στα χαρακτηριστικά των αντιτιθέμενων ομάδων, εάν 
αυτά μπορούν να εντοπιστούν (π.χ. αγόρια vs κορίτσια, καλοί vs αδύνατοι μαθητές, 
μεγάλοι vs μικροί μαθητές). 

• Καταγραφή περιστατικών ειρηνικής ομαδικής δραστηριότητας (που εμπλέκει πάνω 
από 3-4 άτομα) με ιδιαίτερη αναφορά: α) στο είδος της (αθλητική, ομαδική συζήτηση 
κλπ), β) στον αριθμό των εμπλεκομένων, γ) στη διάρκεια, δ) στα χαρακτηριστικά των 
συμμετεχόντων (ομοιογένεια vs ετερογένεια). 

 

Παρατηρήσεις 
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ΠΕΔΙΟ 3ο : ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΟΜΕΑΣ: Α. ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Δείκτης Αξιολόγησης: 3.3. Σχέσεις μεταξύ Σχολείου – Γονέων.  

Περιγραφή του δείκτη:  
Ο συγκεκριμένος δείκτης περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τις σχέσεις που αναπτύσ-
σονται μεταξύ του σχολείου και των γονέων και αποτυπώνουν τη συνεργασία, την επι-
κοινωνία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, στοιχεία, τα οποία 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση θετικού κλίματος και ανάπτυξης καλών πρακτικών στο 
σχολείο. 

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας: 
-  Αποτελεσματικοί μηχανισμοί τακτικής και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ σχολείου 

και γονέων 

-  Ποιότητα πληροφοριών που ανταλλάσσονται με τους γονείς 
-  Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για δημιουργική συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων 

Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη: 
1. Η διερεύνηση των τυπικών και άτυπων σχέσεων μεταξύ του σχολείου και των γονέ-

ων. Εξετάζονται οι μηχανισμοί τακτικής και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ σχολείου 
και γονέων, η ποιότητα των πληροφοριών και η ανάπτυξη δημιουργικών συνεργα-
σιών. Εντοπίζονται προβλήματα και αδυναμίες (έλλειμμα επικοινωνίας και εμπιστο-
σύνης). Διαπιστώνονται θετικά στοιχεία, όπως η σωστή πληροφόρηση, η κατανόηση 
και η συνεργασία. 

2.  Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν τον συγκεκριμένο δείκτη 
σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Συντονισμός Σχολικής Ζωής, Εφαρμογή του Προ-
γράμματος Σπουδών, Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις 
κ.ά. 

3.  Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
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Μέθοδος Εργασίας: 
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και ε-
πεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. 
Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς. Εξε-
τάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλ-
λων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και 
την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα. 

Πηγές : 
Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Πρακτικά Συνεδρι-
άσεων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, εκπαιδευτικοί κ.ά. 

Εργαλεία: 

Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, 
σχέδια παρατήρησης κ.ά. 
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Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη  

Οργανωμένες συναντήσεις διδασκόντων-γονέων (αριθμός, συχνότητα, θέμα, διάρκεια, 
συμμετοχή).  

 Άτυπες συναντήσεις ομάδων εργασίας εκπαιδευτικών-γονέων ετησίως (αριθμός, είδος, 
συχνότητα, πεδίο δραστηριότητας).  

Ειδικές διευθετήσεις του σχολείου για εξυπηρέτηση των γονέων, όπως ώρες συναντή-
σεων κ.ά. (περιγραφή, πλήθος επωφελουμένων). 

Ενημερωτικό υλικό του σχολείου προς τους γονείς (αριθμός, είδος, θέμα, ομάδα-στόχος).

Εκδηλώσεις του σχολείου με ομάδα-στόχο τους γονείς, όπως διαλέξεις, πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις κ.ά. (αριθμός, θέμα, ομάδα-στόχος). 

Κοινές πρωτοβουλίες του σχολείου με το Σύλλογο Γονέων (αριθμός, είδος, περιγραφή, 
συμμετέχοντες, αποτελέσματα). 

Ανταπόκριση του σχολείου σε αιτήματα του Συλλόγου Γονέων ή μεμονωμένων γονέων 
(πλήθος αιτημάτων, περιγραφή, τρόπος ανταπόκρισης του σχολείου).  

Ενστάσεις γονέων σε αποφάσεις του σχολείου (πλήθος, θέμα, τρόποι ανταπόκρισης του 
σχολείου). 

Τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές επικοινωνίες με τους γονείς (συχνότητα, θεματολογία). 

 

Πρόσθετα στοιχεία 
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξερ-
γάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερό-
τητες της Σχολικής Μονάδας. 

 

Παρατηρήσεις 
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Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

Το σχολείο αναπτύσσει μηχανισμούς διερεύνησης των απόψεων 
και θέσεων των γονέων/κηδεμόνων. 

    

Διασφαλίζεται τακτική και αμφίδρομη ροή πληροφοριών ανάμεσα 
στους γονείς/κηδεμόνες και το σχολείο για την ανάπτυξη και την 
πρόοδο των μαθητών. 

    

Οι εκπαιδευτικοί έχουν μια καλή εικόνα σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο εργάζονται οι μαθητές στο σπίτι και τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν. 

    

Οι γονείς δείχνουν ενδιαφέρον για να ενημερώνονται σχετικά με 
την πρόοδο των παιδιών τους στο σχολείο. 

    

Οι γονείς συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες και τις πρω-
τοβουλίες του σχολείου. 

    

Οι γονείς είναι αρωγοί στο έργο των εκπαιδευτικών.     

Οι γονείς δείχνουν κατανόηση για τα προβλήματα του σχολείου.     

Συνολικά πώς θα χαρακτηρίζατε τη σχέση σας με τους γονείς των μαθητών σας; 
 

Προτείνετε με λίγα λόγια τρόπους ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ του σχολείου σας και 
των γονέων. 
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Σημαντικές για την αξιοπιστία της αποτίμησης αυτού του δείκτη είναι και οι ερωτήσεις που 
ανιχνεύουν τη γνώμη των γονέων και την εμπειρία τους από την επικοινωνία που έχουν 
με τους εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς των παιδιών τους, καθώς και την εμπιστοσύνη 
που έχουν απέναντι στο διδακτικό προσωπικό και την Διεύθυνση του σχολείου. 

Ερωτηματολόγιο γονέων 

Πόσο συμφωνείτε με κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις: 1 2 3 4 

Μου παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με το σχολείο τόσο σε 
προγραμματισμένες συναντήσεις όσο και σε άλλες περιπτώσεις 
όταν συντρέχει λόγος. 

    

Ενημερώνομαι για τους βασικούς άξονες του Προγράμματος 
Σπουδών της σχολικής χρονιάς, καθώς και για τις στρατηγικές υ-
λοποίησής τους. 

    

Ενημερώνομαι τακτικά για την ποιότητα της εργασίας του παιδιού 
μου, τις επιδόσεις του και την πρόοδό του.  

    

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους εκπαιδευτικούς στις τυ-
πικές και άτυπες συναντήσεις με τους γονείς απαντούν στα ερω-
τήματα των γονέων. 

    

Οι προγραμματισμένες συναντήσεις σχολείου/εκπαιδευτικών και 
γονέων είναι προσεκτικά οργανωμένες.  

    

Αισθάνομαι άνετα και φιλικά, όποτε επισκέπτομαι το σχολείο, για 
να ρωτήσω για την πρόοδο του παιδιού μου. 

    

Πόσο συχνά επικοινωνείτε με το σχολείο του παιδιού σας; 

α. Κάθε εβδομάδα       β. Κάθε μήνα             γ. Κάθε τρίμηνο           δ. Σπάνια 

Συνολικά πώς θα χαρακτηρίζατε τη σχέση σας με το σχολείο του παιδιού σας; 

 

 

Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 
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Ημερολόγιο εκπαιδευτικών 

Κρατείται ημερολόγιο συναντήσεων ή επαφών (τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών) των εκ-
παιδευτικών με γονείς για κάποιο χρονικό διάστημα (π.χ. 3 μήνες), όπου σημειώνεται η 
ημερομηνία της συνάντησης, οι συμμετέχοντες (ανώνυμα, π.χ. ζευγάρι γονέων μαθητή 
της Α΄ Δημοτικού), τα βασικά θέματα στα οποία περιστράφηκε η συζήτηση με τους γο-
νείς, καθώς και το γενικό κλίμα της συζήτησης (φιλικό, τυπικό, έντασης).  

Στις οργανωμένες μαζικές συναντήσεις με γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μπορεί 
απλώς να καταγραφεί ο βαθμός συμμετοχής των γονέων και τα «μη τυπικά» περιστατικά 
της επαφής με γονείς. 

 

Παρατηρήσεις 
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ΠΕΔΙΟ 3ο : ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΟΜΕΑΣ: Α. ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Δείκτης Αξιολόγησης: 3.4. Σχέσεις μεταξύ Σχολείου - Φορέων  

Περιγραφή του δείκτη:  
Ο συγκεκριμένος δείκτης περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στις σχέσεις οι οποίες α-
ναπτύσσονται μεταξύ του σχολείου και των φορέων της τοπικής και της ευρύτερης κοι-
νωνίας, καθώς και με τις εκπαιδευτικές αρχές και φορείς. Το σχολείο λειτουργεί στο 
πλαίσιο ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού, κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, δια-
μορφώνει σχέσεις συνεργασίας, αξιοποιεί τις δυνατότητες που του παρέχονται και συμ-
μετέχει ενεργά σε δραστηριότητες της κοινωνίας.  

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας: 
Εποικοδομητική επικοινωνία και συνεργασία με εκπαιδευτικές αρχές και φορείς, την το-
πική και ευρύτερη κοινωνία (συχνότητα, περιεχόμενο και ποιότητα της επικοινωνίας) 

Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη: 
1.  Η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ του σχολείου, των εκπαιδευτικών αρχών και φο-

ρέων της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας. Εξετάζονται οι μορφές επικοινωνίας, 
το περιεχόμενο της συνεργασίας και οι διαδικασίες αλληλεπίδρασης. Εντοπίζονται 
προβλήματα και αδυναμίες (έλλειμμα επικοινωνίας, περιορισμένη συνεργασία). Δια-
πιστώνουμε θετικά στοιχεία, όπως η σωστή ενημέρωση, η σταθερή υποστήριξη, η 
αμοιβαία εμπιστοσύνη και η ανάπτυξη καλών πρακτικών συνεργασίας. 

2.  Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη 
σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Συντονισμός Σχολικής Ζωής, Εφαρμογή του Προ-
γράμματος Σπουδών, Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 
κ.ά. 

3.  Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
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 Μέθοδος Εργασίας: 
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και ε-
πεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. 
Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτε-
λέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα 
του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανά-
πτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα. 

Πηγές : 
Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, εκπαιδευτικοί, Ιστό-
τοπος σχολείου, αρχεία φορέων, ανακοινώσεις φορέων της τοπικής κοινωνίας, τοπικά 
ΜΜΕ κ.ά. 

Εργαλεία : 
 Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, 
σχέδια παρατήρησης κ.ά. 
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Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη  

Συναντήσεις της Διεύθυνσης του σχολείου με τις εκπαιδευτικές αρχές (αριθμός, συχνότη-
τα, θέμα, διάρκεια, συμμετοχή, πλήθος συμμετεχόντων). Βαθμός υλοποίησης αποφάσε-
ων. 

Συναντήσεις της Διεύθυνσης του σχολείου με εκπροσώπους του Δήμου ή/και της Σχολι-
κής Επιτροπής (αριθμός, συχνότητα, θέμα, βασικές αποφάσεις). 

Συνεργασίες των εκπαιδευτικών με τους Σχολικούς Συμβούλους (αριθμός, συχνότητα, 
θέμα, διάρκεια, συμμετοχή). Βαθμός υλοποίησης αποφάσεων. 

Συνεργασίες του σχολείου με άλλα σχολεία (αριθμός, συχνότητα, θέμα, διάρκεια, συμμε-
τοχή, πλήθος συμμετεχόντων). 

Συνεργασίες του σχολείου με εκπαιδευτικούς φορείς, όπως Πανεπιστήμια κ.ά. (αριθμός, 
συχνότητα, θέμα, διάρκεια, συμμετοχή, πλήθος συμμετεχόντων). 

Κοινές πρωτοβουλίες Σχολικής Μονάδας με φορείς της τοπικής κοινωνίας (αριθμός, θέ-
μα, περιγραφή, πλήθος συμμετεχόντων). 

Πρωτοβουλίες ενίσχυσης της Σχολικής Μονάδας από τοπικούς φορείς (αριθμός, είδος 
ενίσχυσης, περιγραφή). 

Πρωτοβουλίες της Σχολικής Μονάδας για ενίσχυση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνί-
ας (αριθμός, είδος ενίσχυσης, περιγραφή, πλήθος συμμετεχόντων). 

Γνωστοποίηση των δράσεων των τοπικών φορέων στη σχολική κοινότητα (μέσα, είδη 
δράσεων, βαθμός προβολής). 

Γνωστοποίηση των δράσεων της σχολικής κοινότητας στην τοπική κοινωνία (μέσα, είδη 
δράσεων, βαθμός προβολής). 

Ανάλυση εγγράφων 

• Συλλογή αναφορών τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στη Σχολική Μονάδα και 
ανάλυση της θεματολογίας τους (πτυχή της σχολικής ζωής που αναφέρονται) και του 
τόνου (θετική, τυπική, αρνητική) της αναφοράς. 

• Συλλογή αναφορών που γίνονται για τη Σχολική Μονάδα στα Πρακτικά του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, στις ανακοινώσεις τοπικών φορέων και ανάλυση της θεματολογίας 
τους, καθώς και του τόνου (θετικός, τυπικός, αρνητικός) της κάθε αναφοράς. 
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Πρόσθετα στοιχεία 
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξερ-
γάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερό-
τητες της Σχολικής Μονάδας. 

 

Παρατηρήσεις 
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Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

Το σχολείο συνεργάζεται συχνά και αποτελεσματικά με τους Σχο-
λικούς Συμβούλους για την υλοποίηση του Προγράμματος Σπου-
δών. 

    

Το σχολείο αξιοποιεί τους υφιστάμενους φορείς υποστήριξης του 
εκπαιδευτικού έργου (Υπεύθυνους και κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, ΚΕΔΔΥ κ.ά.). 

    

Το σχολείο συνεργάζεται με άλλα σχολεία ή εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα για ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων. 

    

Το σχολείο συνεργάζεται με τα σχολεία προέλευσης και υποδο-
χής των μαθητών του, προκειμένου να διευκολύνει την προσαρ-
μογή των μαθητών και να υποβοηθήσει το έργο της διδασκαλίας 
και μάθησης. 

    

Το σχολείο συμμετέχει ενεργά στη ζωή της κοινότητας και ανα-
λαμβάνει πρωτοβουλίες για κοινές δράσεις με φορείς της τοπικής 
κοινωνίας. 

    

Το σχολείο υποστηρίζει επαφές με επιστημονικούς, κοινωνικούς 
και άλλους φορείς, με στόχο να διαμορφώσουν οι μαθητές σφαι-
ρικότερη εικόνα των κοινωνικών ζητημάτων. 

    

Η συνεργασία του σχολείου με τις εκπαιδευτικές αρχές και εκπαι-
δευτικούς φορείς (Πανεπιστήμια κ.ά.) είναι ουσιαστική. 

    

Η συνεργασία του σχολείου με το Δήμο ή/και τη Σχολική Επιτρο-
πή είναι εποικοδομητική. 

    

Τα αποτελέσματα πρωτοβουλιών για συμμετοχή και υποστήριξη 
της Σχολικής Μονάδας από τοπικούς φορείς είναι σημαντικά. 

    

Τα αποτελέσματα πρωτοβουλιών και δράσεων της Σχολικής Μο-
νάδας για ενίσχυση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας είναι 
σημαντικά. 

    

Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

     

     

Παρατηρήσεις 
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 ΠΕΔΙΟ 4ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
 ΤΟΜΕΑΣ: Α. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Δείκτης Αξιολόγησης: 4.1. Ανάπτυξη Στόχων του Προγράμματος Σπουδών  

Περιγραφή του δείκτη:  
Ο συγκεκριμένος δείκτης διερευνά την ανάπτυξη του Προγράμματος Σπουδών ως προς 
την υλοποίηση των επιμέρους μαθησιακών στόχων στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα 
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Αναφέρεται σε στοιχεία του Προγράμματος Σπου-
δών όπως ο καθορισμός σκοπών και στόχων της μάθησης, η οργάνωση των περιεχομέ-
νων της γνώσης, η κατανομή της ύλης σε σχέση με το διδακτικό χρόνο, η στήριξη και η 
ευελιξία που παρέχεται στον εκπαιδευτικό. Περιλαμβάνει στοιχεία όπως η ύλη που διδά-
χθηκε ανά γνωστικό αντικείμενο, οι στόχοι που επιτεύχθηκαν καθώς και οι διαδικασίες 
ελέγχου του βαθμού επίτευξης των μαθησιακών στόχων του Προγράμματος Σπουδών. 

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας: 
Περιεχόμενο της ύλης των μαθημάτων που διδάχθηκε και στόχοι του Προγράμματος 
Σπουδών που υλοποιήθηκαν ανά γνωστικό αντικείμενο. 

Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη: 
1.  Η διερεύνηση του βαθμού υλοποίησης των στόχων των διαφόρων γνωστικών αντι-

κειμένων του Προγράμματος Σπουδών. Η μελέτη παραμέτρων που επηρεάζουν τις 
διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος Σπουδών (καθορισμός στόχων του μα-
θήματος, οργάνωση και κατανομή της ύλης, επάρκεια διδακτικού υλικού, αποτελε-
σματική στήριξη του εκπαιδευτικού). Η εξέταση των διαδικασιών υλοποίησης του 
Προγράμματος Σπουδών με σκοπό τον εντοπισμό προβλημάτων, αδυναμιών και 
δυσλειτουργιών. Η διαπίστωση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων ως απόρροια καλών 
πρακτικών και ομαλής λειτουργίας του σχολείου. 

2.  Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη 
σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Οργάνωση του σχολείου, Κλίμα και σχέσεις στο 
σχολείο, Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Παρεμβάσεων, Επιμόρφωση 
των Εκπαιδευτικών κ.ά. 

3.  Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
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Μέθοδος Εργασίας:  
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και ε-
πεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. 
Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτε-
λέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα 
του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανά-
πτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα. 

Πηγές :  
Αρχεία σχολείου, Πρακτικά συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, Ημερολόγιο Σχο-
λικής Ζωής, Βιβλία Ύλης, Αρχεία Εκπαιδευτικών. 
 Εργαλεία : 
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, 
σχέδια παρατήρησης κ.ά. 

 

Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη 

Ποσοστό (%) ύλης του Προγράμματος Σπουδών που διδάχθηκε ανά γνωστικό αντικείμε-
νο και ανά τάξη μαθητών. 

Βαθμός επίτευξης των στόχων του Προγράμματος Σπουδών ανά γνωστικό αντικείμενο 
και ανά τάξη μαθητών. 

Μέθοδοι ελέγχου επίτευξης των μαθησιακών στόχων, όπως προφορικές και γραπτές ε-
ξετάσεις, συνθετικές εργασίες κλπ. (είδη, συχνότητα χρήσης, προδιαγραφές και καθοδή-
γηση). 

 

Πρόσθετα στοιχεία 
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξερ-
γάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερό-
τητες της Σχολικής Μονάδας. 

 

Παρατηρήσεις 
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Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

Οι σκοποί και οι επιμέρους στόχοι της μάθησης στα γνωστικά α-
ντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών είναι διατυπωμένοι με 
τρόπο σαφή και ολοκληρωμένο.  

    

Το διδακτικό υλικό (σχολικά εγχειρίδια, υποστηρικτικό υλικό) των 
μαθημάτων αντιστοιχεί και συμφωνεί με τους σκοπούς, τους στό-
χους και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών. 

    

Η οργάνωση των περιεχομένων της γνώσης στα διάφορα μαθή-
ματα χαρακτηρίζεται από συνέχεια και συνοχή. 

    

Η κατανομή της ύλης στο Πρόγραμμα Σπουδών είναι ανάλογη 
προς τον διαθέσιμο προς διδασκαλία χρόνο. 

    

Το βιβλίο του εκπαιδευτικού παρέχει σαφείς οδηγίες και αποτελε-
σματική στήριξη στο έργο του εκπαιδευτικού. 

    

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει ευελιξία και δυνατότητες πρω-
τοβουλίας στους εκπαιδευτικούς.  

    

Οι επιμέρους στόχοι ενός μαθήματος ανά τάξη (όπως προβλέπο-
νται από τα Προγράμματα Σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτού-
του) υλοποιήθηκαν επαρκώς για την πλειονότητα των μαθητών 
της τάξης:  

Στόχος 1 : 

Στόχος 2 : 

………. 

Στόχος Ν : 

    

Ο ρυθμός με τον οποίο καλύπτεται η ύλη των μαθημάτων είναι 
προσιτός και αποτελεσματικός για τους μαθητές.  

    

Να περιγράψετε κριτικά τους παράγοντες οι οποίοι, κατά την άποψή σας, επέδρασαν 
αρνητικά στην υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών και στην επίτευξη των στόχων 
στα μαθήματα που διδάξατε. 

Να περιγράψετε κριτικά τους παράγοντες οι οποίοι, κατά την άποψή σας, επέδρασαν θε-
τικά στην υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών και στην επίτευξη των στόχων στα 
μαθήματα που διδάξατε. 

Να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο εμπλουτίζετε τα μαθήματά σας με πρόσθετες 
ενδιαφέρουσες για τους μαθητές δραστηριότητες. 
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Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης των ποιοτικών χαρα-
κτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

     

     

 

Παρατηρήσεις 
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 ΠΕΔΙΟ 4ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
 ΤΟΜΕΑΣ: Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δείκτης Αξιολόγησης: 4.2. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διδακτικών Πρακτικών 

Περιγραφή του δείκτη:  
Ο συγκεκριμένος δείκτης περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξη και την ε-
φαρμογή διδακτικών πρακτικών στη σχολική τάξη. Η ποιότητα της διδασκαλίας επηρεά-
ζεται από παραμέτρους, όπως η ιδιαιτερότητα του γνωστικού αντικειμένου, η δυναμική 
του μαθητικού πληθυσμού της τάξης, τα σχολικά εγχειρίδια και το εκπαιδευτικό υλικό, τα 
μέσα διδασκαλίας, ο σχεδιασμός και η διδακτική μεθοδολογία. Συνδέεται επίσης με τον 
αποτελεσματικό σχεδιασμό της διδασκαλίας, τις στρατηγικές οργάνωσης της τάξης, την 
ανάπτυξη των παιδαγωγικών σχέσεων, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της εκ-
παιδευτικής πράξης. 

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας : 
-  Σχεδιασμός και δόμηση της διδασκαλίας 

-  Εφαρμογή ποικίλων διδακτικών μεθόδων 

-  Αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου και των μέσων διδασκαλίας 

-  Διαχείριση και αξιοποίηση εργασιών 

Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη: 
1.  Η διερεύνηση της ανάπτυξης και της εφαρμογής διδακτικών πρακτικών στη σχολική 

τάξη. Η μελέτη παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την ποιότητα της διδασκαλίας (μέθο-
δος, χρήση μέσων, δυναμική της τάξης, κλίμα της τάξης, διαχείριση του διδακτικού 
χρόνου, διαφοροποίηση της διδασκαλίας, χρήση ΤΠΕ και μέσων διδασκαλίας, εισα-
γωγή καινοτομιών). Η εξέταση του βαθμού εμπλοκής των μαθητών στις διαδικασίες 
της μάθησης, με σκοπό τον εντοπισμό προβλημάτων και αδυναμιών. Η διαπίστωση 
ικανοποιητικών αποτελεσμάτων ως απόρροια καλών πρακτικών και ομαλής λειτουρ-
γίας της σχολικής τάξης. 

2.  Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη 
σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Οργάνωση του Σχολείου, Κλίμα και Σχέσεις στο 
Σχολείο, Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Παρεμβάσεων, Επιμόρφωση 
των Εκπαιδευτικών κ.ά. 

3.  Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
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Μέθοδος Εργασίας:  
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και ε-
πεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. 
Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτε-
λέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα 
του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανά-
πτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα. 

Πηγές :  
Αρχεία σχολείου, Ημερολόγιο σχολικής ζωής, Αρχεία Εκπαιδευτικών. 

Εργαλεία :  
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, 
σχέδια παρατήρησης κ.ά. 

 

Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη 

Παραγωγή σχεδίων ή σεναρίων διδασκαλίας (αριθμός, μάθημα, τάξη). 

Χρήση πρόσθετου διδακτικού υλικού (είδος, συχνότητα, μαθήματα, τάξεις). 

Χρήση εποπτικών μέσων κατά τη διδασκαλία (είδος, συχνότητα, μαθήματα, τάξεις).  

Ένταξη των ΤΠΕ στα μαθήματα (αριθμός διδακτικών ωρών ανά μάθημα και τάξη, τρόποι 
ένταξης). 

Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις που εμπλέκουν ενεργητικά τους μαθητές στη μαθη-
σιακή διαδικασία (αριθμός διδακτικών ωρών ανά μάθημα και τάξη, περιγραφή προσεγγί-
σεων). 

Αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων (τόπος, σύνδεση με στόχους μαθήματος, δραστη-
ριότητες στο πεδίο). 

 

Πρόσθετα στοιχεία 
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξερ-
γάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερό-
τητες της Σχολικής Μονάδας. 

 

Παρατηρήσεις 
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Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει τη διδασκαλία τόσο σε ετήσια βάση 
όσο και σε επίπεδο ενότητας. Προβαίνει σε συνολική θεώρηση 
της ύλης και προγραμματίζει τη διδασκαλία των επιμέρους ενοτή-
των σε σχέση με τους στόχους του μαθήματος, τα χρονικά πλαί-
σια και το συγκεκριμένο μαθητικό δυναμικό της τάξης του. 

    

Ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει συστηματικά τη διδασκαλία του σε 
εβδομαδιαία και ημερήσια βάση σε επίπεδο διδακτικής ώρας, κα-
θορίζοντας σαφείς διδακτικούς/μαθησιακούς στόχους και τους 
τρόπους επίτευξής τους. (π.χ. στρατηγικές διδασκαλίας και οργά-
νωσης της τάξης, μέσα διδασκαλίας, διδακτικό χρόνο, μεθόδους 
αξιολόγησης των μαθητών). 

    

Χρησιμοποιείται ποικιλία διδακτικών μεθόδων ανάλογα με το ι-
διαίτερο αντικείμενο διδασκαλίας, τις γνώσεις, το επίπεδο κατα-
νόησης και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. 

    

Ο εκπαιδευτικός οργανώνει το συνολικό διδακτικό χρόνο (σε ετή-
σια βάση) και αξιοποιεί αποτελεσματικά τη διδακτική ώρα για την 
υλοποίηση των στόχων και του περιεχομένου του Προγράμματος 
Σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών. 

    

Ο εκπαιδευτικός καταβάλλει συστηματική προσπάθεια, ώστε οι 
μαθητές να είναι επικεντρωμένοι στο αντικείμενο μάθησης στο 
μεγαλύτερο μέρος της διδακτικής ώρας. 

    

Ο εκπαιδευτικός αναζητά, οργανώνει και χρησιμοποιεί τα κατάλ-
ληλα μέσα διδασκαλίας (συμπληρωματικό υλικό όπως άρθρα, 
CD-ROM κλπ., την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή) σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών και τις ανάγκες 
των μαθητών. 

    

Η εργασία που ανατίθεται στους μαθητές στην τάξη ή στο σχολείο 
υποστηρίζει και επεκτείνει τους στόχους και τα περιεχόμενα διδα-
σκαλίας και είναι ανάλογου βαθμού δυσκολίας με τις δυνατότητες 
των μαθητών. 

    

Ο συστηματικός έλεγχος, η παρουσίαση και η συζήτηση των ερ-
γασιών θεωρούνται σημαντικά στοιχεία για την ανατροφοδότηση 
της εκπαιδευτικής πράξης αλλά και για την εκτίμηση της επίδοσης 
των μαθητών. 

    

 



  

 
 

-77-

 

Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης των ποιοτικών χαρα-
κτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

     

     

     

 

Παρατηρήσεις 
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ΠΕΔΙΟ 4ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΤΟΜΕΑΣ: Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

Δείκτης Αξιολόγησης: 4.3. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Παιδαγωγικών Πρακτικών και 
Πρακτικών Αξιολόγησης των Μαθητών 

Περιγραφή του δείκτη:  
Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία της τάξης και περι-
λαμβάνει στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή παιδαγωγικών πρα-
κτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών. Συνδέεται με παραμέτρους, όπως η 
διαμόρφωση πλαισίου λειτουργίας, η ανάπτυξη κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος και 
δράσεων υποστήριξης των μαθητών, η καταγραφή της προόδου των μαθητών, η ποιότη-
τα της αξιολογικής διαδικασίας με την υιοθέτηση ποικίλων αξιολογικών μεθόδων ανάλο-
γα με το αντικείμενο της διδασκαλίας και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, με σκοπό 
την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και τη βελτίωση των μαθητών.  

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας: 
-  Χρήση ποικίλων στρατηγικών οργάνωσης της τάξης 

-  Παιδαγωγική σχέση δασκάλου-μαθητή 

-  Έμφαση στη θετική ενίσχυση 

-  Χρήση ποικίλων μεθόδων αξιολόγησης  

-  Συστηματική καταγραφή της προόδου των μαθητών 

-  Τακτική ενημέρωση των μαθητών για την ποιότητα της εργασίας τους 

-  Αξιοποίηση των πληροφοριών που προκύπτουν από την αξιολόγηση για ανατροφο-
δότηση της διδασκαλίας 

Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη: 
1.  Η διερεύνηση της ανάπτυξης και της εφαρμογής παιδαγωγικών πρακτικών και πρα-

κτικών αξιολόγησης των μαθητών στη σχολική τάξη. Η μελέτη παραμέτρων που χα-
ρακτηρίζουν την οργάνωση της τάξης (πλαίσιο λειτουργίας, κλίμα της τάξης, αξιοποί-
ηση του δυναμικού της ομάδας, καταγραφή προόδου των μαθητών, δράσεις ενίσχυ-
σης και υποστήριξης των μαθητών, διαμορφωτική αξιολόγηση, ανατροφοδότηση της 
διδασκαλίας). Ο εντοπισμός προβλημάτων και αδυναμιών αλλά και η διαπίστωση ι-
κανοποιητικών αποτελεσμάτων ως απόρροια καλών πρακτικών και ομαλής λειτουρ-
γίας της σχολικής τάξης. 

2.  Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη 
σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Οργάνωση του σχολείου, Κλίμα και Σχέσεις στο 
σχολείο, Ποιότητα της διδασκαλίας, Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών κ.ά. 

3.  Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
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Μέθοδος Εργασίας:  
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και ε-
πεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. 
Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές. Ε-
ξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλ-
λων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και 
την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα. 

Πηγές : 
Εγκύκλιοι – Οδηγίες Αξιολόγησης των μαθητών, Αρχείο Θεμάτων (πρόχειρων διαγωνι-
σμάτων και προαγωγικών-απολυτηρίων εξετάσεων), Πρακτικά Συνεδριάσεων Συλλόγου 
Διδασκόντων, Αρχεία Εκπαιδευτικών. 

Εργαλεία : 
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, 
σχέδια παρατήρησης κ.ά. 

 

Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη  

Αρχεία τήρησης στοιχείων για τους μαθητές ανά μάθημα και τάξη (είδη αρχείων, είδος 
πληροφοριών που συλλέγονται, διαδικασίες, χρήση των αρχείων). 

Αξιολόγηση μαθητών ανά μάθημα και τάξη (μορφές αξιολόγησης, συχνότητα). 

Δράσεις εξατομικευμένης ή διαφοροποιημένης υποστήριξης σε μαθητές (μορφές δράσε-
ων, συχνότητα, πλήθος συμμετεχόντων μαθητών). 

Κανονισμοί λειτουργίας σχολικής τάξης (περιεχόμενο, τρόποι εφαρμογής). 

Τρόποι διάχυσης της ενημέρωσης προς γονείς και μαθητές, όπως ενημερωτικό δελτίο, 
πίνακες ανακοινώσεων, σχολική ιστοσελίδα, τηλεφωνικές επαφές (μορφές, περιεχόμενο, 
συχνότητα). 

 

Πρόσθετα στοιχεία 
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξερ-
γάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερό-
τητες της Σχολικής Μονάδας. 

 

Παρατηρήσεις 
 

 

 



  

 
 

-80-

Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

Στην αρχή της χρονιάς οι μαθητές ενημερώνονται σχετικά με το πλαίσιο 
και τον κανονισμό λειτουργίας της τάξης. 

    

Χρησιμοποιούνται ποικίλα οργανωτικά σχήματα στην τάξη (διδασκαλία 
στο σύνολο της τάξης ως ομάδας, εξατομικευμένη διδασκαλία, διδα-
σκαλία με ομάδες εργασίας) ανάλογα με τους στόχους του μαθήματος 
και τις ανάγκες του κάθε μαθητή. 

    

Ο εκπαιδευτικός φροντίζει για την οργάνωση της παιδαγωγικής επικοι-
νωνίας. Διαμορφώνει στην τάξη κλίμα αλληλοκατανόησης, δείχνει σε-
βασμό στην προσωπικότητα του μαθητή, αντιμετωπίζει με διακριτικότη-
τα ζητήματα πειθαρχίας που τυχόν παρουσιάζονται, ρυθμίζει συγκρού-
σεις με ορθολογική επιχειρηματολογία.  

    

Η επικοινωνία δασκάλου/μαθητή καθορίζεται από κανόνες που προκύ-
πτουν μέσα από τη συνεργασία δασκάλου/μαθητή. 

    

Στην τάξη καλλιεργείται κλίμα συμμετοχικότητας, συνεργασίας και συλ-
λογικότητας. Ο ρόλος που κυρίως ο εκπαιδευτικός υιοθετεί κατά τη δι-
δασκαλία (π.χ. ρόλος συντονιστή) βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση.  

    

Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει και επιβραβεύει άμεσα και σε συνδυασμό 
με προηγούμενες επιδόσεις του τη συνεισφορά του κάθε μαθητή στη 
μαθησιακή διαδικασία και γενικότερα στη σχολική ζωή. 

    

Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ποικιλία ή συνδυασμό μεθόδων/τεχνικών 
αξιολόγησης ανάλογα με τους στόχους και το περιεχόμενο του μαθήμα-
τος.  

    

Χρησιμοποιούνται τρόποι συστηματικής καταγραφής των αποτελεσμά-
των αξιολόγησης των μαθητών με στόχο την αποτελεσματικότερη α-
ξιοποίησή τους για τη βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών διδα-
σκαλίας και μάθησης.  

    

Τηρούνται αρχεία με στοιχεία που αφορούν την ποιότητα της εργασίας, 
την πρόοδο, τα επιτεύγματα ή τα προβλήματα στην επίδοση των μαθη-
τών (όχι μόνο αριθμητικά, αλλά και περιγραφικά). 

    

Οι μαθητές ενημερώνονται τακτικά για την ποιότητα της εργασίας τους, 
τις επιδόσεις τους και την πρόοδό τους. 

    

Οι μαθητές συζητούν με τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την πρόοδό 
τους και οι απόψεις τους λαμβάνονται υπόψη. 

    

Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις α-
ξιοποιούνται για την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και τη βελτίωση 
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των μαθητών. 

Παρακολουθείται η ατομική πρόοδος του μαθητή (ή ομάδων μαθητών) 
και με βάση την πρόοδο αυτή αναπτύσσονται δράσεις εξατομικευμένης 
ή διαφοροποιημένης υποστήριξης σε μαθητές. 

    

Οι μαθητές νιώθουν ευχάριστα και άνετα μέσα στην τάξη.     

Οι μαθητές συμμετέχουν στο μάθημα, διατυπώνουν προβληματισμούς 
και υποστηρίζουν τις προσωπικές τους απόψεις. 

    

Οι μαθητές ανταποκρίνονται με προθυμία στις εργασίες που τους ανα-
τίθενται και τις ολοκληρώνουν με υπευθυνότητα. 

    

Στην τάξη επικρατεί κλίμα συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των 
μαθητών. 

    

Οι μαθητές συμμετέχουν σε συλλογικές εργασίες και συνεργάζονται 
αποτελεσματικά σε ομάδες διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους. 

    

Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

     

     

Παρατηρήσεις 
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Ερωτηματολόγιο μαθητών  

Για την ανίχνευση της ποιότητας αυτού του δείκτη απαραίτητη κρίνεται και η γνώμη των 
μαθητών που αποτυπώνει πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται την προσπάθεια του διδάσκο-
ντος, κατά πόσο πείθονται για τη σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα της και συμ-
μετέχουν με συγκατάβαση και ενδιαφέρον στη μαθησιακή διαδικασία.  

Οι σχετικές ερωτήσεις έχουν ως θέμα τους το περιεχόμενο της διδασκαλίας, τη διδακτική 
μέθοδο και τις πιθανές δυσκολίες των ίδιων των μαθητών και ΟΧΙ το πρόσωπο του δι-
δάσκοντος.  

Πόσο ευχαριστημένοι είστε από: 1 2 3 4 

Το ενδιαφέρον του μαθήματος που παρακολουθήσατε.     

Την επεξήγηση των δύσκολων σημείων του μαθήματος.     

Την ενθάρρυνση που σας παρείχε ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας. 

    

Τις ευκαιρίες να συμμετάσχετε στο μάθημα.     

Την ατμόσφαιρα που υπήρχε κατά τη διάρκεια του μαθήματος.     

Το φόρτο εργασίας που σας ανατέθηκε για το επόμενο μάθημα.     

Τι κατά τη γνώμη σας ήταν το πιο ανιαρό στη διάρκεια του μαθήματος. 

Τι κατά τη γνώμη σας ήταν το πιο ευχάριστο στη διάρκεια του μαθήματος. 

 
Σημ. : Το ερωτηματολόγιο προτείνεται να δοθεί από άλλο συνάδελφο στο τέλος μιας δι-
δακτικής ώρας στους μαθητές. Με 2-3 τέτοια ερωτηματολόγια σε διαφορετικά τμήματα 
ανά διδάσκοντα (εάν αυτό είναι εφικτό) μπορεί να σχηματιστεί μια σχετικά ακριβής εικόνα 
της γνώμης των μαθητών. Για λόγους δεοντολογίας, τα ερωτηματολόγια των μαθητών 
είναι ανώνυμα και τα επεξεργάζεται ο ίδιος ο διδάσκων, ενώ επίσης ο ίδιος κρίνει 
τον τρόπο που επιθυμεί αυτά να αξιοποιηθούν (αυτογνωσία, διαβούλευση με άλ-
λους συναδέλφους, συγκέντρωση όλων των αποτελεσμάτων ανά ειδικότητα και 
συγκεντρωτική παρουσίασή τους, κτλ.). Σε καμία περίπτωση, τα αποτελέσματα 
αυτά δεν θα πρέπει να νοηθούν ως ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, αφού 
μπορούν, και μόνο εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, να δημοσιοποιηθούν συγκεντρωτικά 
(και άρα ανώνυμα) για το σύνολο ή επιμέρους ομάδες των εκπαιδευτικών.  
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 ΠΕΔΙΟ 4ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
 ΤΟΜΕΑΣ: Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Δείκτης Αξιολόγησης: 4.4. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτή-
των και Παρεμβάσεων 

Περιγραφή του δείκτη:  
Ο συγκεκριμένος δείκτης περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξη πρωτοβου-
λιών για την εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων στο σχολείο. 
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες συμπληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών και υποστηρί-
ζουν σημαντικά την επιστημονική, κοινωνική και πολιτισμική διάσταση του εκπαιδευτικού 
έργου, καθώς αφορούν στην εφαρμογή καινοτομιών, στην συμμετοχή των μαθητών σε 
επιστημονικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, σε προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα και στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. 

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας: 
-  Υιοθέτηση καινοτομιών (ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών, υποστήριξη καινοτομι-

κών αλλαγών) 

-  Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εντός και 
εκτός σχολείου 

Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη: 
1.  Η διερεύνηση της ανάπτυξης και της εφαρμογής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 

παρεμβάσεων στο σχολείο. Η μελέτη δραστηριοτήτων που συμπληρώνουν κι ενισχύ-
ουν το Πρόγραμμα Σπουδών (συμμετοχή σε προαιρετικά προγράμματα, εφαρμογή 
καινοτομιών, πολιτιστικές δραστηριότητες, κοινωνικές παρεμβάσεις). Η εξέταση του 
βαθμού της ενεργού συμμετοχής των μαθητών σε δραστηριότητες που ενισχύουν τον 
επιστημονικό, κοινωνικό και πολιτισμικό προβληματισμό τους. Η διαπίστωση ελλεί-
ψεων και αδυναμιών από την πλευρά του σχολείου, αλλά και της ανάληψης πρωτο-
βουλιών και εφαρμογής καλών πρακτικών. 

2.  Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη 
σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Οργάνωση και Διοίκηση του σχολείου, Κλίμα και 
Σχέσεις στο σχολείο κ.ά. 

3.  Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
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Μέθοδος Εργασίας:  
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και ε-
πεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. 
Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτε-
λέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα 
του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανά-
πτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα. 

Πηγές:  
Αρχείο αλληλογραφίας με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς, Εγκύκλιοι με οδηγίες 
και ενημερωτικό υλικό, Πρακτικά συνεδριάσεων Συλλόγου Διδασκόντων, Ημερολόγιο 
σχολικής ζωής, Ιστότοπος σχολείου, Αρχεία Εκπαιδευτικών. 

Εργαλεία: 

Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, 
σχέδια παρατήρησης κ.ά. 
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Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη 

Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, όπως Περιβαλλο-
ντική Αγωγή, Αγωγή Υγείας κ.ά., που εκπονούνται στο σχολείο (είδος, αριθμός, διάρκεια, 
πλήθος συμμετεχόντων, στόχοι, περιεχόμενο). 

Δραστηριότητες μαθητών (είδη, συχνότητα συναντήσεων, τρόπος οργάνωσης και λει-
τουργίας, πλήθος συμμετεχόντων). 

Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (είδη, συχνότητα, διάρκεια, πλήθος συμμετεχόντων, θεματική 
εξειδίκευση, διακρίσεις του σχολείου). 

Αθλητικές εκδηλώσεις (είδη, συχνότητα, διάρκεια, πλήθος συμμετεχόντων, διακρίσεις του 
σχολείου). 

Ομιλίες-διαλέξεις (αριθμός, θέμα, προσκεκλημένοι, πλήθος συμμετεχόντων). 

Επισκέψεις σε τόπους επιστημονικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος (αριθμός, θέμα, μά-
θημα στο οποίο εντάσσονται, πλήθος συμμετεχόντων, δραστηριότητες πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά την επίσκεψη). 

Συμμετοχές σε μαθητικούς διαγωνισμούς (είδη διαγωνισμών, πλήθος συμμετεχόντων, 
τρόπος υποστήριξης συμμετεχόντων, διακρίσεις). 

Εθελοντικές δράσεις οικολογικού χαρακτήρα μαθητών και εκπαιδευτικών (είδη δράσεων, 
πλήθος συμμετεχόντων, διάρκεια, αποτελέσματα). 

 

Πρόσθετα στοιχεία 
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξερ-
γάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερό-
τητες της Σχολικής Μονάδας. 

 

 

Παρατηρήσεις 
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Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

 Οι εκπαιδευτικοί εναρμονίζονται με τις καινοτομικές αλλαγές που επι-
τελούνται στη σχολική μονάδα και διευκολύνουν την εφαρμογή τους. 

    

Οι εκπαιδευτικοί δοκιμάζουν και πειραματίζονται σε νέες μεθόδους 
υιοθετώντας στη διδακτική πρακτική σύγχρονες επιστημονικές τάσεις. 

    

Στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή σε 
προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. 

    

Στο σχολείο υποστηρίζονται και ενισχύονται οι πρωτοβουλίες και οι 
δραστηριότητες των μαθητών. 

    

Στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή των 
μαθητών σε Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.  

    

Στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή των 
μαθητών σε Αθλητικές εκδηλώσεις.  

    

Στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή ομιλιών-
διαλέξεων σε θέματα ειδικού ενδιαφέροντος των μαθητών. 

    

Στο σχολείο επιδιώκεται η πραγματοποίηση επισκέψεων των μαθη-
τών σε τόπους επιστημονικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος.  

    

Στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή των 
μαθητών σε μαθητικούς διαγωνισμούς.  

    

Στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για εθελοντική δραστη-
ριότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών (περιποίηση σχολικού 
κήπου, περιβαλλοντικές δράσεις).  

    

Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

     

     

Παρατηρήσεις 
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ΠΕΔΙΟ 4ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΤΟΜΕΑΣ: Ε. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Δείκτης Αξιολόγησης: 4.5. Υποστήριξη της Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Κατάρ-
τισης και Εξέλιξης των Εκπαιδευτικών 

Περιγραφή του δείκτη:  
Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται στις διαδικασίες και τις δραστηριότητες που ανα-
πτύσσονται στο σχολείο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Περιλαμβάνει επίσης 
στοιχεία για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου με σκο-
πό τη βελτίωση της επιστημονικής και παιδαγωγικής τους κατάρτισης στο πλαίσιο των 
απαιτήσεων του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο. 

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας: 
- Ανάπτυξη διαδικασιών στήριξης των εκπαιδευτικών στις επιστημονικές και παιδαγωγι-
κές τους ανάγκες  

- Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις  

Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη: 
1. Η διερεύνηση της ανάπτυξης επιμορφωτικών προγραμμάτων και της συμμετοχής των 
εκπαιδευτικών του σχολείου σε αυτά. Η διαπίστωση του βαθμού της συμμετοχής των 
εκπαιδευτικών ως επιμορφούμενων ή/και ως επιμορφωτών σε προγράμματα επιμόρφω-
σης. Η διαπίστωση ελλείψεων και αναγκών αλλά και της ανάδειξης καλών πρακτικών ε-
πιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

2. Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη 
σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, Οργάνωση 
και Διοίκηση του σχολείου, Κλίμα και Σχέσεις στο σχολείο, Ενισχυτικές, Υποστηρικτικές 
και Αντισταθμιστικές Παρεμβάσεις κ.ά. 

3. Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα. 
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Μέθοδος Εργασίας:  
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου και των εκπαιδευ-
τικών, συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του 
συγκεκριμένου δείκτη. Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια 
συνέντευξης κ.ά.) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Εξετάζουν, αναλύουν και 
συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν 
την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του 
δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα. 

Πηγές : 
 Αρχείο υπηρεσιακής αλληλογραφίας, Πρακτικά συνεδριάσεων Συλλόγου Διδασκόντων, 
Αρχεία Εκπαιδευτικών, Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Ημερολόγιο λειτουργίας σχολείου. 

Εργαλεία :  
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, 
σχέδια παρατήρησης κ.ά. 
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Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη 

Ενδοσχολικές επιμορφώσεις (θεματολογία, διάρκεια, πλήθος συμμετεχόντων, τρόπος 
οργάνωσης). 

Συμμετοχές εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις ως επιμορφούμενοι (είδος επιμόρφωσης, 
πλήθος συμμετεχόντων, ειδικότητα συμμετεχόντων, θεματολογία, φορέας παροχής επι-
μορφωτικού προγράμματος). 

Συμμετοχές εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις ως επιμορφωτές (είδος επιμόρφωσης, 
πλήθος συμμετεχόντων, ειδικότητα συμμετεχόντων, θεματολογία, φορέας οργάνωσης 
επιμορφωτικού προγράμματος). 

Συμμετοχές εκπαιδευτικών σε επιστημονικά/παιδαγωγικά συνέδρια ως σύνεδροι (θέμα 
συνεδρίου, διάρκεια, φορέας οργάνωσης, πλήθος συμμετεχόντων, ειδικότητα συμμετε-
χόντων). 

Συμμετοχές εκπαιδευτικών σε επιστημονικά/παιδαγωγικά συνέδρια ως εισηγητές (θέμα 
συνεδρίου, διάρκεια, φορέας οργάνωσης, πλήθος συμμετεχόντων, ειδικότητα συμμετε-
χόντων, θέμα εισήγησης). 

Συμμετοχές εκπαιδευτικών σε ερευνητικά προγράμματα (θεματολογία ερευνητικών προ-
γραμμάτων, διάρκεια προγράμματος, ερευνητικός φορέας, πλήθος συμμετεχόντων, ειδι-
κότητα συμμετεχόντων). 

Συμμετοχές εκπαιδευτικών σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων (είδος προγραμμά-
των, θεματολογία, διάρκεια, πλήθος συμμετεχόντων, ειδικότητα συμμετεχόντων). 

 

Πρόσθετα στοιχεία 
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξερ-
γάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερό-
τητες της Σχολικής Μονάδας. 

 

Παρατηρήσεις 
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Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

Στο σχολείο πραγματοποιούνται ενδοσχολικές επιμορφώσεις από 
ειδικούς επιστήμονες με πρωτοβουλία των Σχολικών Συμβούλων. 

    

Στο σχολείο πραγματοποιούνται ενδοσχολικές επιμορφώσεις από 
ειδικούς επιστήμονες με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης και του 
Συλλόγου Διδασκόντων. 

    

Στο σχολείο πραγματοποιούνται ενδοσχολικές επιμορφώσεις από 
εκπαιδευτικούς του σχολείου.  

    

Στο σχολείο πραγματοποιούνται ενδοσχολικές επιμορφώσεις από 
εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων. 

    

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετο-
χής σε επιμορφωτικά προγράμματα. 

    

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εκδηλώνουν ενδιαφέρον και υπο-
βάλλουν προτάσεις συμμετοχής σε εκπαιδευτικά ερευνητικά προ-
γράμματα. 

    

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετο-
χής σε επιστημονικά/παιδαγωγικά συνέδρια.  

    

Το σχολείο δημιουργεί συνθήκες επιτυχίας των πρωτοβουλιών 
που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί για την επαγγελματική τους 
ανάπτυξη (π.χ. υποστήριξη της δυνατότητας για από κοινού σχε-
διασμό της διδασκαλίας, αναμόρφωση του Προγράμματος Σπου-
δών μέσα από συνεργατικές διαδικασίες κ.ά.). 

    

Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης των ποιοτικών χαρακτη-
ριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

     

     

Παρατηρήσεις 
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ΠΕΔΙΟ 5ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 ΤΟΜΕΑΣ: Α. ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Δείκτης Αξιολόγησης: 5.1. Παρακολούθηση της Φοίτησης και της Σχολικής Διαρ-
ροής  

Περιγραφή του δείκτη:  
Ο δείκτης αυτός αναφέρεται στις πρακτικές που αναπτύσσει το σχολείο για την παρακο-
λούθηση της φοίτησης των μαθητών και την αντιμετώπιση προβλημάτων σχολικής διαρ-
ροής. Περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στις διαδικασίες παρακολούθησης της φοίτη-
σης των μαθητών και το πλαίσιο των δράσεων που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπι-
ση προβλημάτων διαρροής στο σχολείο (απουσίες μαθητών, εγκατάλειψη του σχολείου). 

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας: 
- Εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών για τη συστηματική παρακολούθηση της φοί-

τησης των μαθητών.  

- Ύπαρξη διαμορφωμένων πρακτικών (μέτρα, παρεμβάσεις) στο σχολείο για την αντι-
μετώπιση πιθανών προβλημάτων φοίτησης και διαρροής 

Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη: 
1.  Η διερεύνηση προβλημάτων φοίτησης των μαθητών (απουσίες των μαθητών) και εμ-

φάνισης σχολικής διαρροής (εγκατάλειψη του σχολείου). Η εξέταση των διαδικασιών 
παρακολούθησης της φοίτησης και των πρακτικών αντιμετώπισης της διαρροής από 
την πλευρά του σχολείου, η εφαρμογή τους και τα αποτελέσματα τους. Η διαπίστωση 
ελλείψεων και αδυναμιών στις πρωτοβουλίες του σχολείου, αλλά και η ανάδειξη κα-
λών πρακτικών. 

2.  Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη 
σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, Οργά-
νωση και διοίκηση του σχολείου, Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο, Ενισχυτικές, Υπο-
στηρικτικές και Αντισταθμιστικές Παρεμβάσεις κ.ά. 

3.  Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
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Μέθοδος Εργασίας:  
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου και των εκπαιδευ-
τικών, συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του 
συγκεκριμένου δείκτη. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα ιδιαίτερα (κοινωνικά, οι-
κονομικά, πολιτισμικά) του μαθητικού πληθυσμού και της τοπικής κοινωνίας που συνδέ-
ονται με την ανάπτυξη του συγκεκριμένου δείκτη. Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης 
(ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. 
Παρατηρούν, εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα 
αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με 
άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη 
Σχολική Μονάδα. 

Πηγές :  
Καρτέλες μαθητών, Πρακτικά συνεδριάσεων Συλλόγου Διδασκόντων, Βιβλίο φοίτησης, 
Αρχεία εκπαιδευτικών. 

Εργαλεία :  
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, 
σχέδια παρατήρησης κ.ά. 
 

Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη  

Ποσοστό (%) των μαθητών που ήρθαν στο σχολείο με μετεγγραφή σε σχέση με τον α-
ριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών κατά φύλο και συνολικά. 

Ποσοστό (%) των μαθητών που έφυγαν από το σχολείο με μετεγγραφή σε άλλο δημόσιο 
ή ιδιωτικό σχολείο σε σχέση με τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών κατά φύλο και 
συνολικά. 

Ποσοστό (%) αλλοδαπών μαθητών ανά τάξη που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την τάξη. 

Ποσοστό (%) μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανά τάξη που ενσωματώθηκαν 
επιτυχώς. 

 

Πρόσθετα στοιχεία 
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξερ-
γάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερό-
τητες της Σχολικής Μονάδας. 

 

Παρατηρήσεις 
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Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

Στο σχολείο προβλέπονται και λειτουργούν αποτελεσματικά διαδι-
κασίες για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών. 

    

Το σχολείο γνωρίζει ποιοι μαθητές απουσιάζουν για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα (π.χ. περισσότερο από μια εβδομάδα), καθώς και 
τους λόγους απουσίας τους. 

    

Οι μαθητές προσέρχονται έγκαιρα στο μάθημα και παρακολου-
θούν όλα τα μαθήματα της ημέρας. 

    

Το σχολείο λαμβάνει μέτρα για την υποστήριξη μαθητών που α-
πουσιάζουν από το σχολείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

    

Στο σχολείο λειτουργούν ειδικά προγράμματα για ορισμένες κατη-
γορίες μαθητών (ενισχυτική διδασκαλία, φροντιστηριακά μαθήμα-
τα, τάξη υποδοχής, τμήμα ένταξης). 

    

 Στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την οργάνωση 
προαιρετικών μαθημάτων. 

    

Τα ειδικά προγράμματα συμβάλλουν αποτελεσματικά στη μείωση 
των απουσιών και του αριθμού μαθητών που εγκαταλείπουν το 
σχολείο. 

    

Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

     

     

Παρατηρήσεις 
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ΠΕΔΙΟ: 5ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΟΜΕΑΣ: Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Δείκτης Αξιολόγησης: 5.2. Επίδοση και Πρόοδος των μαθητών  

Περιγραφή του δείκτη:  
Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τις επιδόσεις των μαθητών σε σχέ-
ση με τους στόχους και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, καθώς και ως 
προς την πρόοδο που παρουσιάζουν τα επιτεύγματα των μαθητών του διαχρονικά. Η 
σχολική επίδοση και η πρόοδος των μαθητών συνδέεται με την ποιότητα της παρεχόμε-
νης εκπαίδευσης και χρησιμοποιείται ως ένα βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση του εκ-
παιδευτικού συστήματος στο σύνολο του.  

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας: 
-  Τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών ανταποκρίνονται στους στόχους και τα 

περιεχόμενα του Προγράμματος Σπουδών 
-  Όλοι οι μαθητές –χαμηλής, μέσης, υψηλής επίδοσης– παρουσιάζουν πρόοδο σε σχέ-

ση με προηγούμενα επιτεύγματά τους 
-  Η διαφορά στις επιδόσεις μεταξύ των λιγότερο και των περισσότερο ικανών μαθητών 

μειώνεται κατά τη διάρκεια της χρονιάς 

Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη: 
1.  Η διερεύνηση των επιτευγμάτων και της προόδου των μαθητών. Η προσέγγιση πα-

ραμέτρων που επηρεάζουν τις επιδόσεις και την πρόοδο των μαθητών. Η διαμόρφω-
ση πρακτικών βελτίωσης των επιδόσεων και ενίσχυσης της προόδου των μαθητών 
από την πλευρά του σχολείου. Η διαπίστωση ελλείψεων σε θετικές πρωτοβουλίες, 
αλλά και η ανάδειξη των καλών πρακτικών. 

2.  Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη 
σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, Ποιότητα 
της διδασκαλίας, Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο, Ενισχυτικές, Υποστηρικτικές και Α-
ντισταθμιστικές Παρεμβάσεις κ.ά. 

3.  Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
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Μέθοδος Εργασίας:  
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου και των εκπαιδευ-
τικών, συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιτεύγματα (επιδόσεις 
σε μαθήματα, ατομικές και ομαδικές εργασίες, ανάπτυξη πρωτοβουλιών, συνεργασίες 
κ.ά.) και την πρόοδο των μαθητών. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τις πρακτικές 
του σχολείου, καθώς και τα ιδιαίτερα (κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά) χαρακτηριστι-
κά του μαθητικού πληθυσμού που συνδέονται με τις διαφοροποιήσεις του συγκεκριμένου 
δείκτη. Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε 
σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων 
δράσης στη Σχολική Μονάδα. 

Πηγές :  
Ηλεκτρονικά αρχεία προόδου των μαθητών, Καρτέλες μαθητών, Πρακτικά συνεδριάσεων 
Συλλόγου Διδασκόντων, Αρχεία Εκπαιδευτικών. 

Εργαλεία :  
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, 
σχέδια παρατήρησης κ.ά. 

 

Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη  

Μπορούν να αξιοποιηθούν όσα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα από τα δεδομένα του 
σχολείου. Μπορεί να καταγραφεί η επίδοση (μ.ο.) των μαθητών κατά μάθημα, τάξη και 
φύλο, σύμφωνα με τις ισχύουσες μορφές βαθμολόγησης (περιγραφική και αριθμητική). 
Μπορεί να διερευνηθεί η διασπορά των επιδόσεων των μαθητών κατά μάθημα και τάξη 
από το μ.ο. των μαθημάτων της τάξης.  

Μπορούν επίσης να διερευνηθούν ποσοστά μαθητών που βελτίωσαν τις επιδόσεις τους 
κατά τη διάρκεια της χρονιάς και ποσοστά μαθητών που βελτίωσαν τις επιδόσεις τους 
από τάξη σε τάξη. 

 

Πρόσθετα στοιχεία 
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξερ-
γάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερό-
τητες της Σχολικής Μονάδας. 

 

Παρατηρήσεις 
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Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

Τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών ανταποκρίνονται 
στους στόχους και τα περιεχόμενα του Προγράμματος Σπουδών. 

    

Όλοι οι μαθητές –χαμηλής, μέσης, υψηλής επίδοσης– παρουσιά-
ζουν πρόοδο σε σχέση με προηγούμενα επιτεύγματά τους. 

    

Η διαφορά στις επιδόσεις μεταξύ των λιγότερο και των περισσό-
τερο ικανών μαθητών μειώνεται κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 

    

Το σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό τη 
συνεχή βελτίωση της προόδου και των επιδόσεων των μαθη-
τών/τριών. 

    

Το σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις για την υπο-
στήριξη ειδικών περιπτώσεων μαθητών/τριών σε ζητήματα ενί-
σχυσης της μάθησης και βελτίωσης των επιδόσεων. 

    

Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

     

     

Παρατηρήσεις 
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 ΠΕΔΙΟ: 5ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 ΤΟΜΕΑΣ: Γ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Δείκτης Αξιολόγησης: 5.3. Ενισχυτικές, Υποστηρικτικές και Αντισταθμιστικές Πα-
ρεμβάσεις  

Περιγραφή του δείκτη :  
Ο δείκτης αυτός αναφέρεται στην επίτευξη στόχων του σχολείου, όπως η βελτίωση του 
μορφωτικού επιπέδου, η ανάπτυξη των κοινωνικών-συμμετοχικών δεξιοτήτων και ικανο-
τήτων, η καλλιέργεια δημοκρατικών στάσεων και αξιών (ισότητα, αλληλεγγύη, σεβασμός 
της διαφοράς) με σκοπό την αποτελεσματική προετοιμασία, για την ενεργό συμμετοχή 
των μαθητών/τριών στα κοινά ως υπεύθυνων και δημοκρατικών πολιτών. Συμπεριλαμ-
βάνει στοιχεία που αφορούν στις πρακτικές του σχολείου για την ενίσχυση και τη βελτίω-
ση της ατομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών/τριών. Προσεγγίζεται η ολό-
πλευρη ανάπτυξη των μαθητών και η προστασία των δικαιωμάτων τους αποτελεί βασικό 
στόχο της εκπαίδευσης.  

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας: 
-  Παροχή ευκαιριών για ατομική, κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών –για διαμόρφωση 

υπεύθυνων, ενεργών και δημοκρατικών πολιτών. 

-  Λειτουργία ειδικών προγραμμάτων για ορισμένες κατηγορίες μαθητών (ολοήμερο 
πρόγραμμα, ενισχυτική διδασκαλία, τάξεις υποδοχής, τμήματα ένταξης)  

Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη : 
1.  Η διερεύνηση των πρακτικών του σχολείου με σκοπό την ατομική και κοινωνική ανά-

πτυξη των μαθητών/τριών. Η εξέταση των δράσεων που αναπτύσσονται στο σχολικό 
περιβάλλον και ενισχύουν την κοινωνική και πολιτική συνειδητοποίηση των μαθη-
τών/τριών. Η μελέτη πρωτοβουλιών και αντισταθμιστικών παρεμβάσεων με σκοπό 
την καταπολέμηση των διαχωρισμών και του κοινωνικού αποκλεισμού, την εξάλειψη 
φαινομένων της σχολικής βίας, τον περιορισμό της ξενοφοβίας και τη διαχείριση της 
πολιτισμικής ετερότητας με βάση τις αρχές της διαπολιτισμικής αγωγής. Η διαπίστω-
ση προβλημάτων στο χώρο του σχολείου, ελλείψεων σε θετικές πρωτοβουλίες του 
σχολείου, αλλά και η ανάδειξη των καλών πρακτικών. 

2.  Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη 
σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Οργάνωση και Διοίκηση του Σχολείου, Κλίμα και 
Σχέσεις στο Σχολείο, Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών κ.ά. 

3.  Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
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Μέθοδος Εργασίας:  
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου και των εκπαιδευ-
τικών, συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στις πρακτικές στο χώρο 
του σχολείου (λειτουργία μαθητικής κοινότητας, ανάπτυξη πρωτοβουλιών και οργάνωση 
δραστηριοτήτων από τους μαθητές, συνεργασίες εκπαιδευτικών-μαθητών). Παρατηρούν, 
εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τις πρακτικές του σχολείου, καθώς και τα ιδιαίτερα 
(κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά) χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού που 
συνδέονται με τις παραμέτρους του συγκεκριμένου δείκτη. Επίσης, παρατηρούν, εξετά-
ζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. 
Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε 
σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων 
δράσης στη Σχολική Μονάδα. 

Πηγές:  
Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, εκπαιδευτικοί. κ.ά. 

Εργαλεία: 
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, 
σχέδια παρατήρησης κ.ά. 
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Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη  

Συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα δράσης κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχο-
μένου στην τοπική κοινωνία (αριθμός, διάρκεια, περιεχόμενο, πλήθος συμμετεχόντων 
μαθητών). 

Ομιλίες, διαλέξεις ειδικών επιστημόνων στους μαθητές στο χώρο του σχολείου (θεματο-
λογία, συχνότητα, πλήθος συμμετεχόντων). 

Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα σχολεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (αριθμός, διάρ-
κεια, περιεχόμενο). 

Εθελοντικές δράσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών (είδη δράσεων, πλήθος συμμε-
τεχόντων, διάρκεια, αποτελέσματα). 

Ανάπτυξη μορφών επικοινωνίας του σχολείου, όπως έκδοση σχολικής εφημερίδας, ενημέ-
ρωση σχολικής ιστοσελίδας, ενημερωτικά έντυπα κ.ά. (μορφές, περιεχόμενο, συχνότητα). 

Περιστατικά βίας μεταξύ συμμαθητών που απασχόλησαν το Σύλλογο Διδασκόντων ή τη 
Διεύθυνση του σχολείου (αριθμός, συχνότητα, πλήθος συμμετεχόντων). 

Περιστατικά αλληλεγγύης μεταξύ συμμαθητών (περιγραφή, πλήθος συμμετεχόντων μα-
θητών, αποτελέσματα). 

 

Πρόσθετα στοιχεία 
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξερ-
γάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερό-
τητες της Σχολικής Μονάδας. 

 

 

Παρατηρήσεις 
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Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

Η ατομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη των μαθητών αποτε-
λεί ένα βασικό θέμα προβληματισμού και συζήτησης μεταξύ των 
εκπαιδευτικών του σχολείου. 

    

Το σχολείο αναπτύσσει πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό την 
κατανόηση, την προστασία και την άσκηση των δικαιωμάτων των 
μαθητών/τριών στο σχολείο και την κοινωνία. 

    

Στο σχολείο μας εκδηλώνονται σπάνια συγκρούσεις μεταξύ των 
μαθητών/τριών. 

    

Οι μαθητές/τριες του σχολείου μας είναι ενωμένοι και δεν χωρίζο-
νται σε αντιμαχόμενες «παρέες». 

    

Όλοι οι μαθητές/τριες στο σχολείο μας γίνονται αποδεκτοί από 
τους συμμαθητές τους ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή, 
το χρώμα τους ή τις μαθησιακές δυσκολίες που έχουν. 

    

Το σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό την 
καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών, ώστε οι μαθητές να 
συμμετέχουν ως υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες σε μια δημοκρατι-
κή κοινωνία. 

    

Το σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό την 
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μαθητών. 

    

Το σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό την 
καταπολέμηση των διαχωρισμών και του αποκλεισμού και την ενδυ-
νάμωση της αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. 

    

Οι προσπάθειες του σχολείου να προσφέρει σε όλους τους μαθη-
τές ίσες ευκαιρίες μάθησης είναι αποτελεσματικές.  

    

Το σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό την 
ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας μαθητών 
και γονέων στο έργο του σχολείου. 

    

Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης  
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη 

1 2 3 4 

     

     
 

Παρατηρήσεις 
 
 


