
 

Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του  

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

 

Ταυτότητα του σχολείου 

Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. 

Το ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ λειτουργεί στην περιοχή Αρχάγγελος στην 

νοτιανατολική Ρόδο και εξυπηρετεί εκτός από τους μαθητές του ομώνυμου 

οικισμού και μαθητές από τις γύρω περιοχές. Έχει στο δυναμικό του 

περίπου 230 μαθητές  ενώ εργάζονται σε αυτό περίπου 25 εκπαιδευτικοί 

όλων των ειδικοτήτων. Συστεγάζεται με το ΓΕ.Λ. Αρχαγγέλου, το ΕΠΑ.Λ. 

Αρχαγγέλου και το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λ.Τ. στο Σχολικό Συγκρότημα 

Αρχαγγέλου το οποίο αποτελείται από 3 κεντρικά κτήρια με χρονολογία 

άνω των 70 ετών και από λυόμενες αίθουσες.  

 

Α. Διαδικασίες Αξιολόγησης 

Διατυπώνεται σύντομο κείμενο (200 λέξεων περίπου) σχετικά με τις διαδικασίες που 

ακολούθησε η Σχολική Μονάδα για τη γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου 

(π.χ. αναφορά στο χρόνο και τη διάρκεια της αξιολόγησης, τον αριθμό των ομάδων 

που δημιουργήθηκαν, τη σύνθεση των ομάδων, τον αριθμό των συναντήσεων κάθε 

ομάδας κ.λπ.). 

 

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας εργάστηκαν ομαδικά για περισσότερο 

από 6 μήνες. Οι ομάδες οργανώθηκαν από το Σύλλογο  Διδασκόντων και 

κατά την οργάνωση τους έγινε προσπάθεια, ώστε αυτές να αποτελούνται 

από εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και προσόντων-

παλαιότητας ώστε να υπάρξει διάχυση των απόψεων και των ιδεών.  Οι 

ομάδες εργάστηκαν συνεργατικά συμβουλευόμενες το παρατηρητήριο της 

ΑΕΕ. Οι περισσότερες ομάδες συνέταξαν ερωτηματολόγια και αφού 

συγκέντρωσαν τις απαντήσεις, τις επεξεργάστηκαν και κατέληξαν στα 

συμπεράσματα τα οποία και αποτελούν το παρόν κείμενο. 
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Β. Φύλλο Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 

 

Καταγράφεται η τελική θέση των μελών της σχολικής κοινότητας για την 

κατάσταση και τη λειτουργία του σχολείου ως προς κάθε δείκτη ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου. Η κοινώς αποδεκτή θέση για την εικόνα του σχολείου 

αποτυπώνεται περιγραφικά σε σύντομο κείμενο (100 λέξεων περίπου) με τη μορφή 

αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης αλλά και ποσοτικά με τη χρήση της 

τετραβάθμιας αριθμητικής κλίμακας 1-4, όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς 

προβλήματα), 3-καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια 

(κάποια σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα). 

Στην περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση για την κατάσταση του 

σχολείου ως προς κάποιον τομέα, καταγράφονται τα δύο ‘πλειοψηφικά’ 

αποτελέσματα στο πλαίσιο της ομάδας. 

 

Η κοινώς αποδεκτή θέση για την εικόνα του σχολείου μας όπως αυτή προέκυψε 

από τη διαδικασία της ΑΕΕ κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική όσον αφορά το 

δυναμικό του σχολείου και τις διδακτικές και παιδαγωγικές πρακτικές που 

εφαρμόζονται. Αυτό αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα (φοίτηση, 

επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών). Λιγότερο ικανοποιητική εμφανίζεται η 

εικόνα του σχολείου μας ως προς τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις 

υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις, γεγονός που συνδέεται με 

την ελλιπή αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

του σχολείου. Τέλος, καθόλου ικανοποιητική είναι η εικόνα τόσο του σχολικού 

χώρου όσο και η παροχή οικονομικών πόρων.   

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου:  1 2 3 4 

 Χ   
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Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

ΤΟΜΕΑΣ 1: ΜΕΣΑ  ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ  

 

Δείκτης Αξιολόγησης 1.1. Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και 

οικονομικοί πόροι (Παρδαλός Κακαμούκας) 

Αποτιμάται η κατάσταση του σχολείου ως προς την επάρκεια και την καταλληλότητα 

των σχολικών χώρων, των διαθέσιμων μέσων και του εξοπλισμού.  Επίσης, αποτιμάται 

η  επάρκεια των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την κάλυψη των αναγκών του 

σχολείου. Εξετάζεται κατά πόσον οι υπάρχοντες χώροι του σχολείου,   η υλικοτεχνική 

υποδομή και οι οικονομικοί πόροι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος 

σπουδών, στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών.  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Το προαύλιο του σχολείου είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος 

ασφαλτοστρωμένος χωρίς καθόλου πράσινο. Σε αυτόν υπάρχει μόνο ένα 

γήπεδο βόλεϊ, 5 παγκάκια και 3 μεγάλα πεζούλια μη σκεπαζόμενα. Δεν 

υπάρχει γήπεδο μπάσκετ. Περιμετρικά του προαύλιου χώρου υπάρχουν 8 

κτίσματα (μεγάλα και μικρά) τα οποία δεν εφάπτονται ούτε επικοινωνούν 

μεταξύ τους παρά μόνο εξωτερικά. Στα κτίρια και τις αίθουσες αυτές 

φιλοξενούνται 4 σχολεία. Το Γ/σιο Αρχαγγέλου, το Λύκειο Αρχ. το ΕΠΑΛ 

Αρχ. και το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Αρχαγγέλου.  

ΚΤIΡΙΑ 

Α) Το Κεντρικό κτίριο (Παλαιό κτίριο) έχει κατασκευαστεί το 1953. Το 

ισόγειο με 4 αίθουσες διδασκαλίας χρησιμοποιείται από το Γυμνάσιο και ο 

πρώτος όροφος από το Λύκειο.  

Β) Το Nέο κτήριο έχει 6 αίθουσες, από τις οποίες οι 4 είναι αίθουσες 

διδασκαλίας, μία Xημείο και μία γραφείο διεύθυνσης του ΕΠΑΛ. 

Γ) Δίπλα από το Nέο κτήριο υπάρχουν 2 προκατασκευασμένες μικρές 

αίθουσες του γυμνασίου 

Δ) Άλλες 3 προκατασκευασμένες αίθουσες χρησιμοποιούνται από το 

Λύκειο. 

Ε) Άλλες 2 απομακρυσμένες αίθουσες χρησιμοποιούνται από το Γυμνάσιο 
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ως αίθουσες πληροφορικής και τεχνολογίας. 

Στ)Το Γυμναστήριο είναι πολύ μικρό και στερείται αξιοπρεπών διαστάσεων, 

θέρμανσης, επαρκούς αερισμού και στατικότητας. Όταν βρέχει 

συνωστίζονται  2 ή και 3 τμήματα. Κατά καιρούς χρησιμεύει ως 

αποθηκευτικός χώρος, ενώ δίπλα ακριβώς και σε χώρο 10 μ2 στεγάζεται μία 

τάξη του Λυκείου. 

Ζ) Το κυλικείο βρίσκεται στην είσοδο του προαυλίου, σε απόσταση 80 μ. από 

το κεντρικό κτήριο και καλύπτεται από στέγη για προστασία από τη βροχή. 

Η) Οι τουαλέτες είναι εξωτερικές, βρίσκονται αριστερά του Παλαιού 

κτηρίου και είναι παλιές και λίγες συγκριτικά με τον αριθμό των μαθητών. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Οι αίθουσες διδασκαλίας, που απαιτούνται για να καλύψουν τις ανάγκες 

του Γυμνασίου είναι 10. Αναλυτικότερα, οι 4 βρίσκονται στο ισόγειο του 

Παλαιού κτηρίου και έχουν διαδραστικούς πίνακες, οι 4 βρίσκονται στο Νέο 

κτίριο και οι 2 είναι λυόμενες. Όλες έχουν θέρμανση και μόνο οι λυόμενες 

έχουν κλιματισμό. 

Στο ισόγειο του Παλαιού κτηρίου δύο μικρές αίθουσες χρησιμοποιούνται ως 

Γραφείο Διεύθυνσης και Συλλόγου Διδασκόντων. Ως προέκταση αυτών 

έχουν κατασκευαστεί με αλουμινοκατασκευή ένα Γραφείο Υποδιεύθυνσης, 

ένας χώρος ως επέκταση του γραφείου του συλλόγου Διδασκόντων, καθώς 

και ένας αποθηκευτικός χώρος. Το γραφείο των καθηγητών δεν καλύπτει 

τις ανάγκες των καθηγητών, όσον αφορά την χωρητικότητα και τον 

εξοπλισμό.  Χαρακτηριστικά, οι σύλλογοι διδασκόντων γίνονται σε 

αίθουσα διδασκαλίας. Ακόμη στον διάδρομο υπάρχει μια μικρή 

εντοιχισμένη βιβλιοθήκη. Στο ισόγειο, τέλος,  βρίσκεται μία αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων με θεατρική σκηνή, η οποία για τις ανάγκες του 

λυκείου έχει μετατραπεί σε 2 αίθουσες διδασκαλίας , οι οποίες χωρίζονται 

μεταξύ τους με φυσούνα!! 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ  

Η/Υ. Υπάρχουν 20 ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην αίθουσα πληροφορικής, 

από τους οποίους λειτουργούν οι 16 , και από ένας στα γραφείο καθηγητών, 

Υποδιεύθυνσης και Διευθυντή. 

Περιφερειακός εξοπλισμός. Υπάρχουν 2 φωτοτυπικά μηχανήματα, από τα 

οποία λειτουργεί το ένα, 2 εκτυπωτές, από τους οποίους λειτουργεί ο ένας, 
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μία τηλεφωνική συσκευή με φαξ που δεν λειτουργεί, 1  βιντεοπροβολέας, 1 

πανί προβολών, 2 κασετόφωνα και 1 αρμόνιο. 

Σε ό,τι αφορά στον αθλητικό εξοπλισμό, ενώ υπάρχει επάρκεια σχετικά με 

υο αναλώσιμο υλικό (μπάλες, σχοινάκια, κώνοι), δεν ισχύει το ίδιο 

αναφορικά  με τον σταθερό εξοπλισμό, πέρα από ένα τραπέζι επιτραπέζιας 

αντισφαίρισης, δεν υπάρχουν στρώματα γυμναστικής, πολύζυγα, 

μπασκέτες, αλτηράκια. 

Σύμφωνα με τη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων υπάρχουν πολλές και 

σημαντικές ελλείψεις σε οπτικοακουστικό υλικό, όπως στερεοφωνικό με 

ηχεία, ηλεκτρονικό πιάνο, διαδραστικοί πίνακες, προτζέκτορες, τηλεόραση, 

και σε εξοπλισμό χημείου. 

Συμπερασματικά και σύμφωνα με τις απαντήσεις σχετικού 

ερωτηματολογίου, οι κτηριακές εγκαταστάσεις εκτιμούνται ως 

ακατάλληλες, τόσο λόγω παλαιότητας, όσο και ανεπάρκειας σε σχέση με 

τον μεγάλο αριθμό μαθητών που φιλοξενούν και τη συστέγαση τεσσάρων 

σχολείων. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

Χ    

  

Δείκτης Αξιολόγησης 1.2. Στελέχωση του σχολείου (Σαρικά – Σαρικάς) 

Εξετάζεται κατά πόσο ο αριθμός, η σύνθεση, η επιστημονική και παιδαγωγική 

κατάρτιση και η εμπειρία των εκπαιδευτικών ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες 

ανάγκες του σχολείου και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Επίσης, 

αποτιμάται η κατάσταση του σχολείου ως προς την επάρκεια του διοικητικού, του 

ειδικού επιστημονικού και του βοηθητικού προσωπικού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Στο σχολείο μας υπηρετούν 25 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, οι 

οποίοι   καλύπτουν τις διδακτικές ανάγκες  του Προγράμματος Σπουδών. Η 

επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση κρίνεται επαρκής, καθώς 

αρκετοί - εκτός του βασικού τους πτυχίου - κατέχουν μεταπτυχιακό 

δίπλωμα και βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων σχετικών με το 
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αντικείμενο τους (μια εκπαιδευτικός κατέχει διδακτορικό δίπλωμα). 

Επιπλέον, οι περισσότεροι συνάδελφοι (4/5 του συνόλου) έχουν ευχέρεια στη 

χρήση νέων τεχνολογιών. 

Η αναλογία ανάμεσα στο μόνιμο προσωπικό και τους 

αναπληρωτές/ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς συχνά δημιουργεί κωλύματα 

στην εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

 Για ορισμένα μαθήματα (π.χ. Μουσική, Καλλιτεχνικά, Πολιτική και 

Κοινωνική Αγωγή ) καθυστερεί ιδιαίτερα η κάλυψη των κενών θέσεων 

(περίπου Νοέμβριο – Δεκέμβριο), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

προβλήματα στο ωρολόγιο πρόγραμμα (82,3%).  

Οι πιθανές εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών (ειδική ή πρόσθετη 

διδασκαλία) δεν καλύπτονται επαρκώς με βάση την έρευνα (58,8%). 

Αναφορικά με τις διοικητικές ανάγκες του σχολείου μας, επειδή δεν υπάρχει 

αντίστοιχο προσωπικό (π.χ. γραμματειακή υποστήριξη), καλύπτονται από 

το διδακτικό προσωπικό με ανάθεση εργασιών στην πρώτη συνεδρίαση του 

σχολικού έτους (70,5%).  

Τέλος, δεν υπάρχει σχολικός φύλακας, γεγονός που προκαλεί προβλήματα 

στην εύρυθμη λειτουργία της καθημερινότητας.  

Το θέμα της καθαριότητας καλύπτεται προσωρινά με την πρόσληψη μιας 

καθαρίστριας από τη σχολική επιτροπή, η οποία παρότι καταβάλλει 

προσπάθειες δεν είναι επαρκής, δεδομένου ότι το σχολικό μας συγκρότημα 

λειτουργεί 15 ώρες ημερησίως ( αφού στεγάζει Πρωινό Γυμνάσιο και ΓΕΛ, 

Απογευματινό ΕΠΑΛ και Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές  Τάξεις) (76,4%).  

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως 

προς τον δείκτη:  

1 2 3 4 

  Χ  

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

ΤΟΜΕΑΣ  2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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Δείκτης Αξιολόγησης 2.1. Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής 

(Μπρόκου - Σαρίκου) 

Η ηγεσία και η διοίκηση του σχολείου αποτιμώνται σε σχέση με την οργάνωση και το 

συντονισμό της σχολικής ζωής. Η διατύπωση οράματος για την εργασία του σχολείου 

με τον καθορισμό των βασικών επιδιώξεων των στόχων και των αξιών που διέπουν τη 

σχολική ζωή, η διαμόρφωση ενός συμμετοχικού, συλλογικού και συνεργατικού 

πλαισίου εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδα, η διαμόρφωση και η 

εφαρμογή ενός λειτουργικού σχολικού προγράμματος, αποτελούν σημαντικά στοιχεία 

για την αποτίμηση του δείκτη.  

Η τήρηση του προγράμματος βαθμολογείται από τους μαθητές  ως 

ικανοποιητική (βαθμός 3) ενώ η διαμόρφωσή του χαρακτηρίζεται από τους 

εκπαιδευτικούς ως θετική (2,8) με κάποιες επιφυλάξεις. Οι ερωτήσεις όμως 

που αναφέρονται στη συνεργασία με τους μαθητές για την εφαρμογή του  

προγράμματος  βαθμολογείται από τους εκπαιδευτικούς θετικά ενώ οι 

μαθητές παρουσιάζονται λιγότερο ικανοποιημένοι (λίγο πάνω από μέτρια). 

Κινούμενοι στο ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει να ειπωθεί ότι η συνεργασία του 

Συλλόγου Διδασκόντων με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για τη 

διαμόρφωση και την αποτελεσματική εφαρμογή του σχολικού 

προγράμματος είναι ελλιπής (βαθμός 2,2). 

Από την άλλη πλευρά, ο συντονισμός της συνεργασίας και της συμμετοχής 

των εκπαιδευτικών όπως επίσης και η οργάνωση των διοικητικών και 

εξωδιδακτικών εργασιών είναι πρωταρχικός στόχος της διεύθυνσης, όπως 

αυτό επιβεβαιώνεται από το ερωτηματολόγιο, σε υψηλό ποσοστό (βαθμός 

3,25) όπως επίσης και η τήρηση των αποφάσεων του Συλλόγου 

Διδασκόντων. Σε άμεση προτεραιότητα θέτει παράλληλα και τη διασφάλιση 

ενός μαθησιογόνου κλίματος, προβάλλοντας το σχολείο ως  χώρο μάθησης 

και ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης προς όλους τους μαθητές,  ενώ επιδιώκει 

και την άρτια ανάπτυξη του σχολικού προγράμματος, όποτε αυτό 

χρειάζεται. 

Ιδιαίτερα θετική είναι  η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του προσωπικού 

σχετικά με τα θέματα που το αφορούν, όπως αυτό αποτυπώθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας με βαθμό 3,3. Σχετικά με την 

αποτελεσματική διαχείριση πιθανών διαφορών μεταξύ των μελών της 
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σχολικής κοινότητας, η εικόνα είναι μέτρια προς καλή, ενώ βαρύνουσα 

σημασία αποκτά ο παρεμβατικός ρόλος των μαθητών και των γονέων τους 

σε έναν ενδεχόμενο σχεδιασμό των προβλημάτων (βαθμός 3,3). Επιπρόσθετα, 

αρκετά ικανοποιητική είναι και  η εικόνα της σχολικής μονάδας αναφορικά 

με τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για την αποτελεσματική 

επικοινωνία των μελών μεταξύ τους και με το εξωτερικό περιβάλλον. 

Τέλος οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τη στοχοθεσία, τον προγραμματισμό και 

την υλοποίηση δράσεων όπως αυτά προσδιορίζονται από την αρχή της 

σχολικής χρονιάς, πρεσβεύουν ότι χρήζουν ιδιαίτερης συστηματοποίησης 

(βαθμός 2,3), ενώ οι μαθητές δηλώνουν την πλήρη δυσαρέσκειά τους  με 

εντυπωσιακό ποσοστό (βαθμός 1). Όταν  όμως  αυτές  οι προγραμματισμένες  

δράσεις  υλοποιούνται, η ικανοποίηση είναι διάχυτη και επιβεβαιώνει την 

αρχική καλή διάθεση των εκπαιδευτικών, για υψηλού επιπέδου, παρεχόμενη 

γνώση και εμπειρία. 

Ολοκληρώνοντας τα συμπεράσματα αυτού του δείκτη αξιολόγησης , δε θα 

πρέπει να παραληφθεί και η επιτακτική ανάγκη από την πλευρά των 

μαθητών για εμπλουτισμό του Σχολικού προγράμματος με πρόσθετες 

ενδιαφέρουσες δραστηριότητες,  ενώ επισημαίνουν παράλληλα και την 

απουσία ποικιλίας των παρεχόμενων προαιρετικών προγραμμάτων 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα, όπως αυτά θα έπρεπε να υλοποιούνται στα 

πλαίσια μιας υγιούς σχολικής μονάδας. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

 X   

 

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 2.2. Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων 

(Παπασταθοπούλου - Σακκα) 

Εκτιμάται η καλή διαχείριση των οικονομικών πόρων – η κατανομή τους σύμφωνα με 

τις ανάγκες του σχολείου – καθώς και η αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και του 

εξοπλισμού του σχολείου, για την αποτελεσματική ανάπτυξη του προγράμματος 

σπουδών.  
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Η στενότητα των οικονομικών πόρων, οι οποίοι διατίθενται για την 

εκπαίδευση, βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής συζήτησης λόγω 

των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η χώρα.  

Στην εν λόγω μελέτη θα γίνει λόγος αφενός για τα έσοδα που είχε η σχολική 

μονάδα του Γυμνασίου Αρχαγγέλου και αφετέρου για το είδος των δαπανών 

που αντιμετώπισε για το οικονομικό έτος 2013, εξάγοντας συμπεράσματα 

για την επάρκεια των πόρων και τη διάθεση αυτών. Σημειώνουμε ότι και 

για το 2012, βάσει των στοιχείων της σχολικής επιτροπής και των 

τιμολογίων που εκδόθηκαν, η κατανομή των χρημάτων της σχολικής 

επιτροπής παρουσίασε τα ίδια, με το 2013, αποτελέσματα. 

Είδη εσόδων/ εισροών 

Σήμερα οι ταμειακές εισροές του Γυμνασίου Αρχαγγέλου (και γενικότερα 

μιας σχολικής μονάδας) αφορούν αποκλειστικά στα ταμειακά διαθέσιμα 

της σχολικής επιτροπής του Δήμου. Είναι σημαντικό όμως να αναφέρουμε 

ότι το Γυμνάσιο λειτουργεί σε ένα συγκρότημα τριών σχολείων 

(συστεγάζεται με το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ),  τα οποία έχουν κοινά έσοδα που 

μοιράζονται σχεδόν ισόποσα για τις ανάγκες τους. Ετησίως το κάθε σχολείο 

απορροφά περίπου  7.500€, είτε για αγορά πάγιου εξοπλισμού, είτε για 

λειτουργικές δαπάνες, όπως αυτές θα αναλυθούν παρακάτω.  

Είδη δαπανών /κόστους, τα οποία υπολογίστηκαν. 

Οι εκπαιδευτικές δαπάνες που σχετίζονται με τη διδασκαλία είναι άμεσες κι 

έμμεσες και παρουσιάζονται κυρίως στο επίπεδο του σχολείου.  

Ειδικότερα οι πληροφορίες για το κόστος αφορούν:  

1.Λειτουργικές δαπάνες :Θέρμανση, Παροχές τρίτων (ΔΕΗ-Ύδρευση-ΟΤΕ), 

Δαπάνες για προμήθεια γραφικής ύλης κ.α. 

2. Κεφαλαιουχικές δαπάνες: Η κατηγορία αυτή εξόδων αναφέρεται στα 

έμμεσα έξοδα που αφορούν στην αγορά πάγιου εξοπλισμού όπως υλικά για 

βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, των εργαστηρίων, βιβλιοθηκών 

και τον εξοπλισμό τους με είδη που προσφέρουν ωφελήματα, κατά γενική 

παραδοχή, για περισσότερο από ένα έτος.  

3. Μισθοδοσία εκπαιδευτικών: Οι πληροφορίες αφορούν την τακτική 

μισθοδοσία των εκπαιδευτικών που δίδασκαν σε όλα τα τμήματα. 

4. Έκτακτες αμοιβές: αφορά υπερωρίες καθηγητών (ΚΑΕ 516), Οδοιπορικά 
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(ΚΑΕ 711) και το κόστος των Πανελλαδικών Εξετάσεων(ΚΑΕ 515).  

 

Σημειώνουμε ότι τα στοιχεία 3 και 4 δε θα μας προβληματίσουν, καθώς δεν 

αφορούν δαπάνες, οι οποίες πραγματοποιούνται από τις χρηματικές εισροές 

της σχολικής επιτροπής. Επιπλέον, στον παρακάτω πίνακα 1, ο οποίος 

αναφέρει τις δαπάνες της σχολικής μονάδας για το οικονομικό έτος 2013 δεν 

εμφανίζονται ποσά για θέρμανση και λογαριασμούς ΔΕΚΟ, καθώς τα 

εξοφλεί απευθείας η Σχολική Επιτροπή του Δήμου.  

 

Πίνακας 1 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ποσά για το 2013 Ποσοστό 

Λειτουργικές Δαπάνες 

Αναλώσιμα/Γραφική ύλη 3.680 43,7% 

Βιβλία 400 4,8% 

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

Αγορές παγίων/ Συντηρήσεις-επισκευές 4.330 51,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 8.410 100% 

Το συνολικό ποσό το οποίο εμφανίζεται να ξεπερνά τις 7.500€ που 

αναφέρθηκαν παραπάνω στις εισροές προκύπτει γιατί από την ύπαρξη 

κοινών εργασιών (λόγω συστέγασης των σχολείων), οι οποίες 

εμφανίστηκαν στα στοιχεία του Γυμνασίου, αφαιρώντας το ποσό από το 

σύνολο της σχολικής επιτροπής. 

 

Όσον αφορά στην κατανομή του συνόλου του κόστους ανά κατηγορία 

δαπάνης, αυτή εμφανίζεται στα παρακάτω διαγράμματα (στηλών με 

απόλυτα νούμερα και πίτας με ποσοστά), βάσει των δεδομένων από τον 

παραπάνω πίνακα 1. 
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Είναι εμφανές ότι οι αγορές παγίων και συντηρήσεις/ επισκευές αποτελούν 

το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών, ενώ σημειώνουμε ότι αφορούν 

κυρίως είδη κιγκαλερίας, αντικατάσταση τζαμιών, επισκευές παραθύρων 

και πορτών, αγορά βιβλιοθηκών και αγορά υλικών για το Χημείο. 

Διαχρονικά παρατηρείται ότι μεγάλο μέρος των εσόδων διατίθεται γι’ 

αυτόν το σκοπό. Αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς πρόκειται για ένα 

μεγάλο συγκρότημα σχολικών κτηρίων, στα οποία φοιτούν περίπου  700 
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μαθητές, ο αύλειος χώρος είναι κοινός για όλα τα σχολεία, ενώ η 

παλαιότητα του κτηρίου απαιτεί συνεχείς επισκευές, προκειμένου να γίνει 

πιο κατάλληλο και ασφαλές τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους 

καθηγητές. Προκειμένου, όμως, η σχολική μονάδα να μπορέσει να 

ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις τις εποχής (σύγχρονο εργαστήριο 

πληροφορικής, Χημείο, ύπαρξη αμφιθεάτρου, νέες τουαλέτες, σκιασμένο 

προαύλιο, ύπαρξη πρασίνου και απαιτούνται μεγαλύτερες εισροές 

προερχόμενες, είτε από τη σχολική επιτροπή, είτε ακόμα και από την 

τοπική κοινωνία μέσω οικονομικής ενίσχυσης. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 2.3. Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού  (Κακαμούκας - Σκαρίμπα) 

Αποτιμώνται οι πρακτικές του σχολείου σε σχέση με την αξιοποίηση, την υποστήριξη 

και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Οι διαδικασίες που αναπτύσσονται στο 

σχολείο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση της επιστημονικής 

και παιδαγωγικής τους κατάρτισης, η ουσιαστική υποστήριξή τους στην υλοποίηση του 

προγράμματος σπουδών, η υποστήριξη και ο συντονισμός της συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών των τμημάτων ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας, η αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με την εμπειρία και τις ικανότητες του, αποτελούν 

σημεία εστίασης για την αποτίμηση του δείκτη. 

Σύμφωνα με την άποψη των εκπαιδευτικών του σχολείου, το διδακτικό 

προσωπικό του σχολείου αξιοποιείται σε ικανοποιητικό βαθμό ανάλογα 

με τις δεξιότητες και τις εμπειρίες του κάθε μέλους για τις ανάγκες του 

σχολείου. Η διεύθυνση υποστηρίζει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών 

γενικότερα και τη στήριξή τους όσον αφορά τις ιδιαίτερες επιστημονικές 

και παιδαγωγικές τους ανάγκες (αν και το Χημείο παραμένει ανεπαρκές 

λόγω ελλιπούς προϋπολογισμού), καθώς επίσης, δημιουργεί συνθήκες 

επιτυχίας των πρωτοβουλιών τους για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 
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Ωστόσο, η κατανομή των αρμοδιοτήτων στους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου δεν είναι αρκετά δίκαιη και η συνεργασία μεταξύ τους δεν 

πραγματοποιείται τακτικά για διάφορα παιδαγωγικά/εκπαιδευτικά 

θέματα, όπως τρόποι αξιολόγησης μαθητών και διαθεματική προσέγγιση 

μιας διδακτικής ενότητας, πιθανότατα, εξαιτίας των διαφορετικών 

αντικειμένων ανά ειδικότητα και του απαιτητικού προγράμματος 

σπουδών της κάθε ειδικότητας.   

Στο σχολείο πραγματοποιήθηκαν αρκετές ενδοσχολικές επιμορφώσεις, το 

τρέχον σχολικό έτος, για τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών με πρωτοβουλία της διεύθυνσης και του συλλόγου 

διδασκόντων, ενώ πολλές φορές, εκδηλώνεται ενδιαφέρον από τους 

εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά 

προγράμματα ή/και επιστημονικά συνέδρια.  

Επιπλέον, το σχολείο υποστηρίζει, σε ικανοποιητικό βαθμό, την ομαλή 

προσαρμογή και ένταξη των νέων μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου  

ως προς τον δείκτη:  

1 2 3 4 

 Χ   

 

 

ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 3.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών 

(Σαβράμη Κρητικού) 

Αποτιμώνται οι διδακτικές πρακτικές του σχολείου: ο αποτελεσματικός σχεδιασμός της 

διδασκαλίας, η υιοθέτηση ποικίλων διδακτικών μεθόδων ανάλογα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των μαθητών και το αντικείμενο της διδασκαλίας, η αποτελεσματική 

διοίκηση της τάξης με τη σωστή αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου και των μέσων 

διδασκαλίας, η ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, η αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-μαθητή και ο 

βαθμός εμπλοκής των μαθητών στην οικοδόμηση της γνώσης, αποτελούν, μεταξύ 

άλλων, ενδείξεις ποιότητας για την εξέταση του δείκτη. 
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Η λειτουργία της σχολικής τάξης με βάση την ανάπτυξη και εφαρμογή 

παιδαγωγικών πρακτικών, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας 

παρουσιάζεται ως θετική. 

Απο την αρχή έγινε προσπάθεια δημιουργίας αρχών και κανόνων και όσο 

είναι δυνατόν τήρηση αυτών και απο τις δυο μεριές (εκπαιδευτικών - 

μαθητών). Η ποιότητα επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών 

φαίνεται αρκετά καλή, καθώς υπάρχει συνεργασία και συλλογικότητα για 

κοινό σκοπό. 

Οι καθηγητές προβαίνουν στη σχεδίαση της διδασκαλίας σε ετήσια βάση, 

αλλά και σε επίπεδο ενότητας, κρατώντας το χρονικό πλαίσιο της κάθε 

ενότητας.Ενσωματώνουν  στη διαδικασία της διδασκαλίας τους τη χρήση 

Τ.Π.Ε σε ικανοποιητικό βαθμό. Χρησιμοποιούν καινοτόμες διδακτικές 

μεθόδους για ενεργητικότερη συμμετοχή των μαθητών , όπως 

εξατομικευμένη διδασκαλία σε τάξεις που παρατηρείται διαφορά στη 

διαδικασία της μάθησης, αναθέτουν εργασίες σε ομάδες μαθητών σε 

διάφορα μαθήματα και εκείνοι ανταποκρίνονται με ευχαρίστηση. Οι 

εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των 

μαθητών με ποικίλους τρόπους στη διαδικασία της μάθησης, όπως 

εργασίες μέσα και έξω απο την τάξη, γιορτές, εκδηλώσεις εκπαιδευτικές 

εκδρομές. 

Τελικά οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο συμμετέχουν περισσότερο στο 

μάθημα, διατυπώνουν προβληματισμούς και έτσι ενισχύεται ο δεσμός 

μεταξύ εκπαιδευτικού- μαθητή και μεταξύ των μαθητών. 

Οφείλεται εδώ να τονιστεί ότι πάντα υπάρχει χώρος για περισσότερη 

επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών 

– μαθητών, για να γίνεται το μάθημα όσο το δυνατόν πιο μαθητοκεντρικό 

και ομαδοσυνεργατικό. Σ’αυτό θα βοηθήσουν φυσικά και μεγαλύτερες 

αίθουσες που μπορούν να γίνουν, με λιγότερους μαθητές ανά τμήμα και πιο 

άρτια εξοπλισμένες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και προτζέκτορες σε 

κάθε τάξη. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

  Χ  
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Δείκτης Αξιολόγησης 3.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών 

πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών (Σαβράμη Κρητικού) 

Αποτιμάται η λειτουργία της σχολικής τάξης με βάση την ανάπτυξη παιδαγωγικών 

πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών, οι οποίες συνδέονται με 

παραμέτρους όπως: η οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας δασκάλου-μαθητή, η 

έμφαση στη θετική ενίσχυση των μαθητών, η ποιότητα της αξιολογικής διαδικασίας με 

τη διαμορφωτική λειτουργία της αξιολόγησης για την ανατροφοδότηση της 

διδασκαλίας, η υιοθέτηση ποικίλων αξιολογικών μεθόδων, η σύνδεση των δοκιμασιών 

της αξιολόγησης με τους στόχους και το περιεχόμενο της διδασκαλίας, η συστηματική 

καταγραφή της επίδοσης των μαθητών, η τακτική ενημέρωση των μαθητών για την 

ποιότητα της εργασίας τους κλπ.  

Η λειτουργία της σχολικής τάξης με βάση την ανάπτυξη των πρακτικών 

αξιολόγησης των μαθητών μετά απο έρευνα ερωτηματολογίου εμφανίζεται 

ως θετική. 

Η παιδαγωγική επικοινωνία αποδεικνύεται ως θετική καθώς οι μαθητές 

φαίνονται ευχαριστημένοι απο τη διαδικασία διδασκαλίας, τη χρήση των 

εποπτικών μέσων, το πρόσθετο υλικό που δίνεται, τις επεξηγήσεις, τα 

παραδείγματα, τις εργασίες, τις εκδηλώσεις. Με το κλίμα που δημιουργούν 

οι εκπαιδευτικοί, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους κατά 

την διάρκεια του μαθήματος, οι μαθητές τελικά κατορθώνουν να 

αισθάνονται  τα ωφέλη της συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης. 

Φυσικά θα ήταν πολύ καλύτερα αν υπήρχε συνεχής ενημέρωση και 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε παιδαγωγικά ζητήματα, θέματα 

διαχείρισης της σχολικής τάξης και αντιμετώπισης όλων αυτών των 

προβλημάτων. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

  Χ  

 

 

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

 μεταξύ των μαθητών  (Στόλη Ταράλη Θεοδωρίδου Παπαγιανόπουλος) 

Εκτιμώνται οι τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο μεταξύ 

εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και των μαθητών μεταξύ τους. Η σύμφωνη με τις 

αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης στάση που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί απέναντι 

στους μαθητές, η συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση των πρακτικών που 

διέπουν τη σχολική ζωή, η υποστήριξη από το σχολείο κοινωνικών πρακτικών που 

ευνοούν τη συνεργασία και την επικοινωνία στη σχέση εκπαιδευτικών-μαθητών και 

μαθητών μεταξύ τους, αποτελούν στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη. 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  

Οι μαθητές του σχολείου μας αισθάνονται ότι οι δάσκαλοί τους τους 

αποδέχονται και τους εκτιμούν (βαθμός 3,05). Και ενώ έχουν θετικά 

συναισθήματα για τους δασκάλους τους (αισθάνονται ότι 

αντιμετωπίζονται δίκαια, ότι τους συμπαραστέκονται σε μια δυσκολία) 

έχουν μία επιφυλακτική στάση απέναντι στους συμμαθητές τους. Ενώ όλοι 

οι μαθητές πιστεύουν ότι είναι ενωμένοι μεταξύ τους και δεν χωρίζονται σε 

αντιμαχόμενες παρέες (βαθμός 2,05), ότι γίνονται αποδεκτοί από τους 

συμμαθητές τους ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή, το χρώμα 

τους ή τις μαθησιακές δυσκολίες (βαθμός 2,5), υπάρχει παρ όλα αυτά και 

ένα ποσοστό  (βαθμός 1,7) που αισθάνεται ότι απειλείται.                                                                  

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ. 

Σύμφωνα με την έρευνα, πολλοί είναι αυτοί οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο 

μας που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή των μαθητών σε 

διάφορες δραστηριότητες και καλλιεργούν την συνεργατικότητα και την 

αλληλοβοήθεια ( βαθμός 3,3). Συνεργάζονται με τους μαθητές για την 

οργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων (θέατρο, εκπαιδευτικές 

εκδρομές, περιβαλλοντικές συναντήσεις).(βαθμός 3,2). Θεωρούμε, λοιπόν, 

ότι, αν και οι εκπαιδευτικοί αναζητούν και αναπτύσσουν διάφορες 

πρωτοβουλίες για την δημιουργική συνεργασία με τους μαθητές (βαθμός 

2,9), πολλές φορές οι μαθητές δεν συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις αρχές 

και τους κανόνες του σχολείου μας (βαθμός 2,3), με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν διάφορα προβλήματα. 
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Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

  Χ  

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 4.2. Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με 

εκπαιδευτικούς-κοινωνικούς φορείς (Στόλη- Ταράλη -Θεοδωρίδου -

Παπαγιαννόπουλος) 

 Αποτιμώνται οι σχέσεις που αναπτύσσει το σχολείο με τους γονείς όπως επίσης και οι 

συνεργασίες του με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς. Η τακτική, αμφίδρομη 

και ολοκληρωμένη ροή πληροφοριών ανάμεσα στο σχολείο και τους γονείς σχετικά με 

την ανάπτυξη και την πρόοδο των μαθητών όπως επίσης και η οικοδόμηση σχέσεων 

συνεργασίας με τις εκπαιδευτικές αρχές, άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την τοπική 

και ευρύτερη κοινωνία, αποτελούν βασικά στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη.  

 

Η  συνολική σχέση του σχολείου με τους γονείς βαθμολογείται ως μέτρια 

(2.53). Οι γονείς θεωρούν ότι αφενός τους παρέχεται η δυνατότητα 

συστηματικής και υπεύθυνης ενημέρωσης από τους διδάσκοντες, σχετικά 

με την επίδοση και πρόοδο των παιδιών τους (2,93) και αφετέρου ότι το 

σχολείο συνεργάζεται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

συμπεριφοράς των μαθητών με δυνατότητα βελτίωσης (2,87). Οι 

πληροφορίες που τους παρέχονται από τους εκπαιδευτικούς στις τυπικές και 

άτυπες αυτές συναντήσεις τους, πιστεύουν ότι απαντούν σε ικανοποιητικό 

βαθμό στα ερωτήματά τους  (2,87) . 

Παρ’όλα αυτά , και ενώ η γενική αίσθηση των γονέων μετά την επίσκεψη 

στο σχολείο προκειμένου να ενημερωθούν για τα παιδιά τους, καταλήγει με 

αρκετά θετικό πρόσημο (3,07) , τονίζοντας επίσης ότι τους διασφαλίζεται 

κλίμα συνεργασίας, αλληλοεκτίμησης και αλληλοκατανόησης από τους 

διδάσκοντες (2,73) , επισημαίνεται μια αδυναμία, από μέρους του σχολείου 

και των εκπαιδευτικών, στην προσεκτική οργάνωση των 

προγραμματισμένων συναντήσεων μεταξύ σχολείου – γονέων (2,07) . Η 

θεώρηση αυτή εξηγείται, αν συνυπολογίσουμε και τη μειωμένης έντασης 

προσπάθεια ,σύμφωνα με τους γονείς , να παράσχει το σχολείο ευκαιρίες για 
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ενεργή συμμετοχή των γονέων σε δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που 

αναλαμβάνει αυτό (2,13) και να αναπτύξει μηχανισμούς διερεύνησης των 

απόψεων και των θέσεων όλων των γονέων. 

Σχετικά  με τα στοιχεία που αφορούν στις μορφές επικοινωνίας και στις 

διαδικασίες αλληλεπίδρασης με εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς φορείς και 

την τοπική κοινωνία , η ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά του 

σχολείου προς την κατεύθυνση δημιουργίας εποικοδομητικών και 

δημιουργικών σχέσεων, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ελλιπής. Στο σημείο 

αυτό , αξίζει να επισημανθεί ότι στο συγκεκριμένο τομέα αποτιμάται η 

γενική αίσθηση και αντίληψη των γονέων και όχι κάποια εξειδικευμένη και 

συνεπώς εμπεριστατωμένη γνώση. Με αυτό το δεδομένο , το σχολείο 

προβάλλεται ανεπαρκές ως προς τη δυνατότητά του να συνεργάζεται με 

σχολεία ή εκπαιδευτικά ιδρύματα (Πανεπιστήμια κ.α) (1,87), καθώς επίσης 

και στο να αξιοποιεί τους υφιστάμενους φορείς υποστήριξης του 

εκπαιδευτικού έργου (Υπεύθυνους και Κέντρα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας ,ΚΕΔΔΥ κ.α) (2,13). 

Κινούμενοι στο ίδιο πλαίσιο , η συμμετοχή του σχολείου στη ζωή της 

κοινότητας δεν μπορεί να θεωρηθεί αρκετά ενεργή (2) και η ανάληψη 

πρωτοβουλιών για κοινές δράσεις με φορείς της τοπικής κοινωνίας χρήζουν 

ιδιαίτερης συστηματοποίησης (2). 

Τέλος , η συνεργασία του σχολείου με τον Δήμο και τη Σχολική Επιτροπή 

βαθμολογείται από τους γονείς ως αρκετά εποικοδομητική (2,7) , όχι όμως 

και η εμπλοκή του Συλλόγου Γονέων στον ετήσιο προγραμματισμό των 

δραστηριοτήτων του , καθώς και στις στρατηγικές υλοποίησής τους (2,13). 

Εκτιμώντας τα παραπάνω αποτελέσματα της έρευνάς μας με αποδέκτες 

τους γονείς , κρίνουμε ότι το σχολείο μας θα έπρεπε, αφενός να ενισχύσει 

περαιτέρω τις μέχρι τώρα καλές πρακτικές του,  που αφορούν στις σχέσεις 

του με τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών μας , αφετέρου να επικεντρωθεί 

στο να θέσει ως βασική του προτεραιότητα την ουσιαστική επικοινωνία με 

τις εκπαιδευτικές αρχές , άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και υπηρεσιακούς 

φορείς και να « ανοιχτεί » , θα λέγαμε , περισσότερο στην τοπική και 

ευρύτερη κοινωνία. 
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Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

 Χ   

 

ΤΟΜΕΑΣ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 5.1. Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, 

υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις (Παπασταθοπούλου 

Σαρικά) 

 

Αποτιμάται η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας με την εξέταση 

παραμέτρων όπως είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή από το σχολείο προαιρετικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών και η 

υποστήριξη καινοτομικών αλλαγών. Επίσης, εκτιμάται κατά πόσο το σχολείο 

προσφέρει σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες μάθησης με την υλοποίηση ειδικών 

υποστηρικτικών και αντισταθμιστικών προγραμμάτων.  

 

 

Η διερεύνηση του δείκτη αυτού στοχεύει στην αποτελεσματική 

προετοιμασία για την ομαλή κοινωνικοποίηση των μαθητών και την 

ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά, ως υπεύθυνων και δημοκρατικών 

πολιτών. Επιπλέον, καταδεικνύει το ενδιαφέρον της σχολικής μονάδας 

αναφορικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 

προκειμένου να επιτευχθεί ο προαναφερόμενος στόχος, αλλά και να 

βελτιωθεί η σχολική τους επίδοση.  

Συγκεκριμένα, στο σχολείο μας για το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014 

υλοποιήθηκαν: 

• Αφιερώματα σε επετείους/εορτασμούς παγκόσμιων ημερών 

• Υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας 

• Εκπαιδευτικές επισκέψεις (Αστεροσκοπείο, Παλιά Πόλη της Ρόδου 

            κ.α.) 

• Θεατρικά εργαστήρια  
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• Τοπική ιστορία 

• Συγκέντρωση και διανομή τροφίμων σε απόρους 

• Ενισχυτική διδασκαλία 

Για την αποτίμηση του δείκτη χρησιμοποιήθηκαν ως ερευνητικά εργαλεία 

δύο ερωτηματολόγια (ένα που απευθυνόταν σε γονείς/μαθητές και ένα σε 

εκπαιδευτικούς).  

Από τη σχετική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι τόσο οι γονείς/μαθητές, όσο και 

οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοποιημένοι από τις υποστηρικτικές δράσεις του 

σχολείου μας. Ωστόσο, υπήρξαν τομείς στους οποίους οι απαντήσεις στο 

ίδιο ερώτημα είχαν απόκλιση (20-30%).  

Αναφορικά με το ερώτημα 4 (ομιλίες για ειδικά θέματα) ο Μ.Ο. των 

εκπαιδευτικών είναι 2,55, ενώ των γονέων/μαθητών είναι 1,96. Επιπρόσθετα, 

στο ερώτημα 9 (προγράμματα για ειδικές κατηγορίες μαθητών) ο Μ.Ο των 

εκπαιδευτικών είναι 3,08, ενώ των γονέων/μαθητών είναι 2,27. 

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι, αφενός δεν υπάρχει ενημέρωση των γονέων 

για τις όποιες δράσεις του σχολείου μας και αφετέρου    οι μαθητές δε 

φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι ίσως από τις συγκεκριμένες επιλογές. 

Τέλος, είναι προφανές ότι χρειάζεται να γίνουν   περισσότερες 

υποστηρικτικές παρεμβάσεις. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως 

προς τον δείκτη:  

1 2 3 4 

 Χ   

 

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη 

βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου (Σκαρίμπα) 

 

 Αποτιμώνται οι διαδικασίες που αναπτύσσονται στο σχολείο για τη διαμόρφωση, την 

εφαρμογή και την αξιολόγηση των σχεδίων δράσης. Η σύνδεση των σχεδίων δράσης με 

συγκεκριμένα αποτελέσματα αξιολόγησης, η διευρυμένη συμμετοχή των μελών της 

σχολικής κοινότητας στη διαμόρφωση και την υλοποίηση των σχεδίων δράσης, όπως 
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επίσης και η μέριμνα για την αξιοποίηση και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων τους, 

αποτελούν βασικά στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη.  

 

ΔΕ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ  

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως 

προς τον δείκτη:  

1 2 3 4 

    

 

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

ΤΟΜΕΑΣ 6: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 6.1. Φοίτηση και διαρροή των μαθητών (Πομπός -  

Γκαμψάλας) 

Αποτιμάται κατά πόσον οι διαμορφωμένες πρακτικές του σχολείου (διαδικασίες, 

μέτρα, παρεμβάσεις) διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα φοίτησης των μαθητών σε όλες τις 

τάξεις του σχολείου και είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση πιθανών 

προβλημάτων φοίτησης και διαρροής.  

  

Όπως προκύπτει από το αρχείο που διατηρεί το σχολείο μας, κατά το σχολικό 

έτος 2010 -2011 φοίτησαν 245 μαθητές . Κανείς από αυτούς δεν διέκοψε την 

φοίτηση κατά την διάρκεια του σχολικού έτους. Ομοίως, το επόμενο σχολικό 

έτος 2011 – 2012 η διαρροή των μαθητών από το σχολείο υπήρξε μηδενική, 

όπως και το σχολικό έτος 2012 -2013 (εγγεγραμμένοι μαθητές 241 το 2011 – 2012 

και 247 το 2012 – 2013). 

Το σχολείο μας διατηρεί την αριθμητική δύναμη των μαθητών και η 

μηδενική μαθητική διαρροή που παρατηρείται καταδεικνύει, κατά τη γνώμη 

μας, την προσπάθεια που γίνεται για τη διαμόρφωση καλού κλίματος στις 
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διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών – μαθητών και γονέων. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

  Χ  

 

Δείκτης Αξιολόγησης 6.2. Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών  (Πομπός 

Γκαμψάλας) 

Εκτιμάται η εικόνα του σχολείου ως προς τις επιδόσεις των μαθητών του, σε σχέση με 

τους στόχους και τα περιεχόμενα του προγράμματος σπουδών, καθώς και ως προς την 

πρόοδο που παρουσιάζουν τα επιτεύγματα των μαθητών του διαχρονικά. 

Κατά το χρονικό διάστημα της τελευταίας τριετίας, τα αριστεία που 

αποδόθηκαν στους μαθητές ήταν:  

• τριανταένα (31), για το σχολικό έτος 2010-11, 

• τριανταπέντε (35), για το σχολικό έτος 2011-12, 

• πενήντα επτά (57), για το σχολικό έτος 2012-13. 

Παρατηρείται μια κλιμακούμενη αύξηση στον αριθμό των αριστούχων 

μαθητών, γεγονός, αναμφίβολα, θετικό στη γενικότερη εικόνα του σχολείου. 

Αναφορικά με τις διακρίσεις των μαθητών του σχολείου, είχαμε: 

• έξι (6) διακρίσεις μαθητών σε μαθηματικό διαγωνισμό (Ευκλείδης), για 

το σχολικό έτος 2011-12, 

• μια (1) διάκριση στον ίδιο διαγωνισμό, για το σχολικό έτος 2012-13, 

• μια (1) διάκριση σε καλλιτεχνικό διαγωνισμό (ζωγραφική), για το 

σχολικό έτος 2010-11, και 

• μια (1) αθλητική διάκριση (η ομάδα των κοριτσιών κατέλαβε την 

πρώτη θέση στους σχολικούς αγώνες), για το σχολικό έτος 2012-13.  

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

  Χ  
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Δείκτης Αξιολόγησης 6.3. Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 

(Μπρόκου - Σαρίκου)  

 

Εκτιμάται κατά πόσο το σχολείο διασφαλίζει τη συναισθηματική, ατομική και κοινωνική 

ανάπτυξη όλων των μαθητών και υποστηρίζει τη διάπλαση υπεύθυνων, ενεργών και 

δημοκρατικών πολιτών. 

  

Οι μαθητές του σχολείου μας θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν καλλιεργούν 

επαρκώς (βαθμός 2,2) την ανάπτυξη τους  σε ατομικό, κοινωνικό και 

πολιτικό πλαίσιο. Η θεώρηση αυτή εξηγείται, αν συνυπολογίσουμε την 

εκδήλωση ρατσιστικών τάσεων από κάποιους μαθητές προς τους 

συμμαθητές τους , την μειωμένης έντασης προσπάθεια να δημιουργήσουν 

οι εκπαιδευτικοί  κατάλληλα περιβάλλοντα ίσων ευκαιριών μάθησης 

απέναντι σε όλους  τους μαθητές της σχολικής μονάδας και την έλλειψη 

πρωτοβουλιών και δράσεων εκ μέρους των μαθητών. Σε παράλληλο πεδίο 

προβάλλεται και η ολιγωρία τους απέναντι στις σχολικές τους υποχρεώσεις 

και η αποστασιοποίησή τους από τη διαχείριση των προβλημάτων της 

σχολικής ζωής (βαθμός 2,2). 

Η ανάπτυξη και η διαχείριση καλών σχέσεων με αυτού του τύπου μαθητές 

είναι δυσχερής. Παρ΄ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια η κατάσταση 

βελτιώνεται .Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη γνώμη που έχουν οι μαθητές 

για την καλλιέργεια αλτρουιστικών προθέσεων, ενώ 

προβληματική/δυσμενής είναι και  η εικόνα που αφορά τα βιώματά τους 

αναφορικά με την ειρηνική συνύπαρξη με τους συμμαθητές τους και την 

συνακόλουθη ειρηνική επίλυση των ενδεχόμενων αντιπαραθέσεων τους. 

(Θεωρούμε ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του σχολείου). 

Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί προβάλλονται ως πάροχοι ίσων 

ευκαιριών συμμετοχής όλων των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και τη σχολική ζωή (βαθμός 3,25), γεγονός που λειτουργεί συμπληρωματικά 

και με τον ισχυροποιητικό ρόλο που υιοθετούν στην ενθάρρυνση των 

παιδιών, προκειμένου αυτά να επιλύουν τις διαφορές τους  με κοινωνικά 
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αποδεκτό τρόπο. Παράλληλα, ο σεβασμός και η αναγνώριση των απόψεων 

των παιδιών σχετικά με τον τρόπο που βιώνουν τη σχολική  τους  

πραγματικότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους εκπαιδευτικούς. 

Αξίζει, τέλος, να επισημανθεί και η μέτρια εικόνα της σχολικής μονάδας 

στην ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων που ορίζουν ως βασική στοχοθεσία 

την κατανόηση, την προετοιμασία και την άσκηση των δικαιωμάτων των 

παιδιών στην κοινωνία. Η καλλιέργεια θετικής αυτοεκτίμησης  και η 

καθολική αποδοχή των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα 

από τις πολυποίκιλες διαφοροποιήσεις τους (γνωστικές, γλωσσικές, 

πολιτισμικές) αποτελεί αδήριτη ανάγκη και επιβεβλημένη απαίτηση της 

σημερινής πολυεπίπεδης πραγματικότητας. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως 

προς τον δείκτη:  

1 2 3 4 

 Χ   

 

 

ΤΟΜΕΑΣ 7: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 7.1. Επίτευξη των στόχων του σχολείου  

 

Αποτιμώνται τα αποτελέσματα του σχολείου, με βάση τους στόχους που τέθηκαν στην 

αρχή της σχολικής χρονιάς. Η ανταπόκριση του σχολείου στις θεσμικές του 

υποχρεώσεις, η επίτευξη των ετήσιων στόχων του σχολείου, η αποτελεσματικότητα 

των σχεδίων δράσης που υλοποιήθηκαν, αποτελούν, μεταξύ άλλων, σημεία εστίασης 

για την αποτίμηση του δείκτη. 

Τα σχέδια δράσεις για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, που 

πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 

2013-14 είναι τα εξής: 

α. εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλή των Ελλήνων (για τη Γ τάξη),  

β. επίσκεψη στην παλιά πόλη της Ρόδου (Αρχαιολογικό μουσείο, παλάτι 

Ιπποτών) (για τη Β΄και Γ΄ τάξη).  
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γ. επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο της Ρόδου (στο Φαληράκι) (για τη Β 

τάξη),  

δ. παρουσίαση – ομιλία με θέμα: “θαλάσσια θηλαστικά – οικολογία – 

βιοποικιλότητα” από τον Ιωσήφ Μακρή, θαλάσσιο βιολόγο και υποψήφιο 

διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Aberdeen της Σκωτίας (για τη Γ τάξη).        

ε. Θεατρική παράσταση με θέμα: “Εκκλησιάζουσες”, διασκευή του 

έργου του Αριστοφάνη από την Κάρμεν Ρουγγέρη (με συμμετοχή μαθητών 

από τη Β΄ και τη Γ΄ τάξη) στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος 

“Θεατρική αγωγή” 

στ. Πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας με τίτλο “Επαγγελματικές 

Μονογραφίες”. 

ζ. Θεατρικό Εργαστήρι με θέμα: “Ο Άγιος Βασίλης στη Φυλακή” του 

Ευγένιου Τριβυζά.   

η. Προβολή της αντιρατσιστικής ταινίας “Remember the Titans” στο 

σινεμά Παλλάς (για όλες τις τάξεις του γυμνασίου) 

θ. Ενισχυτική διδασκαλία  

Οι εκπαιδευτικές εκδρομές, οι θεατρικές παραστάσεις και οι ομιλίες που 

πραγματοποιήθηκαν ήταν πρωτοβουλία, συνήθως, ενός εκπαιδευτικού και 

εγκρίθηκαν από τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου. Στην υλοποίηση 

και παρακολούθηση των δράσεων αυτών συμμετείχαν, πολλές φορές, 

παραπάνω από ένας εκπαιδευτικοί, τόσο για τις εκδρομές, όσο και για τις 

θεατρικές παραστάσεις. Η διαμόρφωση και ο σχεδιασμός των δράσεων 

επιτυγχάνεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τους 

συμμετέχοντες, στη δράση αυτή, εκπαιδευτικούς.  

Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων για τη 

βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου από συγκεκριμένη δράση γίνεται από 

τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, με τρόπο μη συστηματικό. Καθώς επίσης, δεν 

τίθενται συγκεκριμένα αξιολογικά κριτήρια για τη συστηματική 

αξιολόγηση της δράσης ως προς την επίτευξη των στόχων της με σκοπό τη 

βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, τη βιωσιμότητα και τη συνέχισή της.  

Οι σαφείς στόχοι, τα κριτήρια και οι διαδικασίες συστηματικής 

αξιολόγησης της εκάστοτε δράσης, είναι τα σημεία στα οποία θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα από τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να 

βελτιώσουν το εκπαιδευτικό τους έργο, όσον αφορά τα σχέδια δράσεις που 
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επιθυμούν να πραγματοποιήσουν. 

Σύμφωνα με τη γνώμη των εκπαιδευτικών του σχολείου, η διαμόρφωση και 

η εφαρμογή, των διαφόρων σχεδίων δράσης, αποτελούν συνεχή και 

σταθερή δραστηριότητα ενταγμένη στην καθημερινή λειτουργία του 

σχολείου. Ωστόσο, δεν διαμορφώνονται σχέδια δράσης με επάρκεια ως προς 

τους στόχους, τα κριτήρια αξιολόγησης, τις μεθόδους υλοποίησης, το 

χρονοδιάγραμμα, τους πόρους, τα μέσα και τις διαδικασίες 

παρακολούθησης και αξιολόγησης. Επιπλέον, δεν ενθαρρύνεται η 

διευρυμένη συμμετοχή των μελών της σχολικής κοινότητας, σε όλα τα 

στάδια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, από το σχολείο και δεν δίνεται 

έμφαση στην από κοινού δραστηριοποίησή του με άλλα σχολεία, 

εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού. Το αίσθημα δέσμευσης των εκπαιδευτικών του σχολείου, ως 

προς την υλοποίηση των επιμέρους διαδικασιών, δεν φαίνεται αρκετά 

ισχυρό, ωστόσο, τα μέλη της σχολικής κοινότητας έχουν σαφή εικόνα των 

σχεδίων δράσης που πρόκειται να υλοποιήσει το σχολείο, των διαδικασιών 

που συνδέονται με αυτά και του ρόλου που αναλαμβάνουν. 

Σύμφωνα με τη γνώμη των μαθητών του σχολείου, η διαδικασία του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού δεν είναι επαρκής. Τα σχέδια δράσης δεν 

βασίζονται στην ανάλυση της σχολικής πραγματικότητας από δεδομένα 

αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και δεν προσδιορίζεται με 

σαφήνεια το σύνολο των παραμέτρων της κάθε δράσης. Ωστόσο, το σχολείο 

ενθαρρύνει τη διευρυμένη συμμετοχή των μελών της σχολικής κοινότητας 

σε όλα τα στάδια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και οι εκπαιδευτικοί 

χαρακτηρίζονται από ισχυρό αίσθημα δέσμευσης ως προς την υλοποίηση 

των επιμέρους διαδικασιών. Δεν δίνεται έμφαση στην από κοινού 

δραστηριοποίησή του σχολείου με άλλα σχολεία, εκπαιδευτικούς και 

κοινωνικούς φορείς στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και τα μέλη 

της σχολικής κοινότητας δεν έχουν σαφή εικόνα των σχεδίων δράσης που 

πρόκειται να υλοποιήσει το σχολείο, των διαδικασιών που συνδέονται με 

αυτά και του ρόλου που αναλαμβάνουν. Παρόλα αυτά, το σχολείο λαμβάνει 

ιδιαίτερη μέριμνα για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των σχεδίων 

δράσης τα οποία έχουν άμεση αλλά και μακροπρόθεσμη θετική επίδραση 

στη γενικότερη λειτουργία και τα επιτεύγματα του σχολείου. 
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Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως 

προς τον δείκτη:  

1 2 3 4 

  Χ  

 

Γ. Κύρια Αποτελέσματα της Αξιολόγησης 

Παρουσιάζονται με τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης τα σημεία υπεροχής 

και οι αδυναμίες του σχολείου, καθώς και οι τομείς του εκπαιδευτικού έργου οι 

οποίοι επιλέχθηκαν από τη Σχολική Μονάδα για συστηματικότερη διερεύνηση και 

μελέτη (300 λέξεις περίπου). 

 

Τα σημεία στα οποία θεωρούμε ότι υπερέχει το σχολείο μας είναι: 

• Στελέχωση σχολείου 

Εκπαιδευτικό προσωπικό εφοδιασμένο με τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα, το οποίο υλοποιεί καινοτόμες διδακτικές και παιδαγωγικές 

πρακτικές  

• Μαθητικό δυναμικό 

Οι μαθητές είναι φορείς μιας ιδιαίτερης τοπικής κουλτούρας και αυτό 

συμβάλει στην ενεργή συμμετοχή τους στη σχολική ζωή. 

• Σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών 

Υπάρχει πολύ καλή σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, η οποία 

συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

• Ευαισθησία στα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας 

Το σχολείο επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία στα προβλήματα της τοπικής 

κοινωνίας και υλοποιεί δράσεις για την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων. 

 

Οι αδυναμίες του σχολείου μας εστιάζονται στα εξής: 

• Κτηριακή υποδομή 

Το κτηριακό συγκρότημα, στο οποίο στεγάζεται το σχολείο είναι παλαιό 

και πλημμελώς συντηρημένο. Υπάρχει έλλειψη αιθουσών, η οποία 

προσωρινά αντιμετωπίζεται με λυόμενες κατασκευές. Επιπλέον, πρόβλημα 

αποτελεί η έλλειψη χώρων άθλησης και η ακαταλληλότητα των 

υπαρχόντων. 

• Συστέγαση 

Το κτηριακό συγκρότημα, στο οποίο στεγάζεται το σχολείο, φιλοξενεί 

άλλες 3 σχολικές μονάδες, συνολικού δυναμικού 700 μαθητών περίπου,  με 

αποτέλεσμα να λειτουργεί επί 14-ωρου βάσεως, ημερησίως. 

• Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού 

Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του εκπαιδευτικού προσωπικού 

του σχολείου εναλλάσσεται, κάθε έτος, δημιουργεί προβλήματα στην 

εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 
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• Σχολικός εκφοβισμός 

Παρατηρούνται φαινόμενα επιθετικότητας των μαθητών μεταξύ τους και 

σχολικού εκφοβισμού. 

• Συνεργασία σχολείου με γονείς και τοπικούς φορείς 

Η συνεργασία του σχολείου με τους γονείς και τους τοπικούς φορείς δεν 

κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. 

 

Οι τομείς του εκπαιδευτικού έργου, οι οποίοι επιλέχτηκαν από τη σχολική 

μονάδα για πιο συστηματική διερεύνηση και μελέτη είναι οι εξής: 

• Αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων στη διδακτική 

διαδικασία. 

• Σχέσεις γονέων και εκπαιδευτικών. 

 


