
 
ΓΤΜΝΑΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ 
 
 
 
 
 
Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ 
ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 
 
Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.1. σολικόρ σώπορ, ςλικοηεσνική ςποδομή και 
οικονομικοί πόποι 
 
Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο νξηαθά επαξθείο, όρη 
όκσο γηα ηα μελόγισζζα ηκήκαηα, ηεο κνπζηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Δπίζεο δελ 
ππάξρεη αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ – πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ. Δλώ ην 
πξναύιην είλαη κεγάιν δελ ππάξρνπλ ρώξνη ζηέγαζεο θαη ηνπο καζεηέο ζε 
πεξίπησζε βξνρήο – ρηνληνύ. Τπάξρνπλ θζνξέο ιόγνπ παιαηόηεηαο θηηξίνπ 
(ζηέγε, θάγθεια, ηαβάληα, ηνίρνη). Γελ ππάξρεη εμνπιηζκόο ησλ αηζνπζώλ κε 
ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. 
Πξνηείλεηαη θαηαζθεπή εηδηθώλ πάγθσλ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ εθηέιεζε 
πεηξακάησλ ζηελ αίζνπζα ηνπ Υεκείνπ. 
 
Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηνλ 
δείθηε: 
 

1 2  3  4 
    X 

 
Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.2. ηελέσωζη ηος ζσολείος 
 
Σν δηδαθηηθό πξνζσπηθό είλαη επαξθέο εθηόο από θάπνηεο ζέζεηο εηδηθόηεηα πνπ 
δελ ηνπνζεηνύληαη εγθαίξσο ( θαιιηηερληθώλ, ηκήκα έληαμεο). Κξίλεηαη 
απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κε εηδηθό επηζηεκνληθό πξνζσπηθό γηα δεηήκαηα 
θαζνδήγεζεο, ζπκβνπιεπηηθήο θαη ππνζηήξημεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ 
θαζεγεηώλ. Γελ ππάξρεη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ. 
Δπίζεο δελ ππάξρεη θύιαμε ηνπ ρώξνπ κεηά ην πέξαο ηνπ ζρνιηθνύ σξαξίνπ. 
 
Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηνλ 
δείθηε: 

1 2  3  4 
    X 

 

 

ΣΟΜΔΑ 2:  

Γείθηεο αμηνιόγεζεο 2.1. Οξγάλσζε θαη ζπληνληζκόο ηεο ζρνιηθήο 

δσήο 

 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηνλ 

δείθηε: 



 

Ο εηήζηνο  πξνγξακκαηηζκόο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  ζηελ αξρή ηεο 

ζρνιηθήο  ρξνληάο θαη αθνξά ηελ θαηαλνκή  εμσδηδαθηηθώλ εξγαζηώλ , 

σξνιόγην πξόγξακκα   ,πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

(πεξηβαιινληηθά  , πνιηηηζηηθά)  πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

    - Σν σξνιόγην πξόγξακκα είλαη αξθεηά ιεηηνπξγηθό ηόζν σο πξνο 

ηνπο καζεηέο όζν θαη πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Γηεπθνιύλεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο  ζηελ παξαθνινύζεζε  ζεκηλαξίσλ θαη ελεκέξσζε από ηνπο 

ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο. 

Δθπαηδεπηηθνί  θαη καζεηέο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ εθαξκνγή ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη δειώλνπλ όηη είλαη πνιύ ζεκαληηθό  λα 

νξηζηηθνπνηείηαη ην πξόγξακκα  ηνπ ζηελ αξρή ηεο  ζρνιηθήο ρξνληάο 

ε πεξίπησζε απνπζίαο θαζεγεηώλ ην πξόγξακκα δηακνξθώλεηαη 

θαηάιιεια ώζηε νη καζεηέο λα απαζρνινύληαη δεκηνπξγηθά θαη λα  κελ   

πεξηθέξνληαη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ 

 

 -  Σν ηκήκα έληαμεο θαη ε εληζρπηηθή δηδαζθαιία , παξά ηηο ζπλερείο 

πξνζπάζεηεο ηεο Γηεύζπλζεο γηα ηελ έλαξμε ηνπο ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο, μεθίλεζαλ ζην ηέινο ηνπ 2νπ  ηξηκήλνπ . 

 

-   ην ζρνιείν πινπνηήζεθαλ 8 εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα  κε κεγάιε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ.  

    Μεγάιε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή παξαηεξείηαη θαη από ηνπ καζεηέο. 

    Η Γηεύζπλζε ζπληνλίδεη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ηελ  θαιή εθαξκνγή 

ησλ ζρνιηθώλ πξνγξακκάησλ. 

   Αο ζεκεησζεί  εδώ, θαη ην γεγνλόο όηη νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ 

πξνέξρνληαη από πνιιέο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηνπ δήκνπ Φαξθαδόλαο 

, γεγνλόο πνπ δπζρεξαίλεη θαη ίζσο θαζηζηά αδύλαηε  ηελ παξνπζία ηνπο ζην 

ζρνιείν εθηόο ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πινπνίεζε πξόζζεησλ 

ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

-  Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ  ππνζηήξημε ηεο  Γηεύζπλζεο όηαλ 

απαηηείηαη, εύθνιε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν, ηε ρξήζε βνεζεκάησλ, 

θσηνηππηώλ ,projector γηα ηελ θαιύηεξε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδώλ 

-  Η Γηεύζπλζε επίζεο  εμαζθαιίδεη ηελ  έγθαηξε  θαη έγθπξε 

ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζε ζέκαηα πνπ ην αθνξνύλ ζε ηθαλνπνηεηηθό 

βαζκό. 

- Γελ ππάξρεη γξακκαηεία ζην ζρνιείν  θαη γηα ην ιόγν απηό ε 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε επηκεξίδεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 

- Η ζπλεξγαζία  κεηαμύ  ησλ εθπαηδεπηηθώλ  είλαη  ζε θαιό 

επίπεδν 

 

 



Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηνλ δείθηε

 1 2 3 4 

  X   

 

 

ΣΟΜΔΑ 2:  

Γείθηεο αμηνιόγεζεο 2.2. Γηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε κέζσλ θαη πόξσλ 

 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηνλ 

δείθηε: 

Η δηεξεύλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε, κεηά από αμηνπνίεζε ησλ 

ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ από ην αξρείν ηνπ Γπκλαζίνπ Φαξθαδόλαο θαη 

παξαηήξεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηελ ύπαξμε θαη ρξήζε ησλ 

δηαζέζηκσλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ,  νδήγεζε ζηελ εμαγσγή ηνπ 

ζπκπεξάζκαηνο όηη νη νηθνλνκηθνί πόξνη ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη αξθεηνί γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ηόζν ησλ επηιέμηκσλ αλαγθώλ όζν θαη απηώλ πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ παιαηόηεηα ηνπ θηηξίνπ.   

Η ζρνιηθή επηηξνπή, θνηλή γηα όια ηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ, δηαζέηεη πνζά, κε ηα νπνία ε 

ζρνιηθή κνλάδα θαιείηαη λα θαιύςεη πάγηα έμνδα, όπσο πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο, ινγαξηαζκνύο ηειεπηθνηλσληώλ, αλαιώζηκα, θαζώο επίζεο θαη 

αληηθαηαζηάζεηο εμνπιηζκνύ θαη επηδηνξζώζεηο - επηζθεπέο  ηνπ ζρνιείνπ. 

 ε γεληθέο γξακκέο, ε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ είλαη αξθεηά θαιή, 

πξνζεθηηθή θαη ζύκθσλε κε ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ, εθόζνλ ην 

Γπκλάζην Φαξθαδόλαο δελ εληζρύεηαη νηθνλνκηθά κε δσξεέο θαη  ρνξεγίεο 

άιισλ θνξέσλ ή επθαηάζηαησλ πνιηηώλ. 

Οη δηαζέζηκνη ρώξνη θαη ν εμνπιηζκόο ηνπ ζρνιείνπ αμηνπνηνύληαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθό βαζκό από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο. Σν 

εξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε Φπζηθή θαη ηε 

Υεκεία, αιιά θαη γηα άιια καζήκαηα ιόγσ ηεο ύπαξμεο projector θαη 

δηαδξαζηηθνύ πίλαθα. Η αίζνπζα πιεξνθνξηθήο είλαη ιεηηνπξγηθή, κε αξθεηνύο 

ππνινγηζηέο θαη δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηύνπ θαηά ηε δηεμαγσγή 

ηνπ καζήκαηνο. Η ζρνιηθή βηβιηνζήθε ηνπ ΔΠΔΑΔΚ πνπ δηαζέηεη ην ζρνιείν 

εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο καζεηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, θαζώο 

έρεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή, αιιά θαη κεγάιε πνηθηιία βηβιίσλ, 

εγθπθινπαηδεηώλ θαη πεξηνδηθώλ, γεληθνύ θαη εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο, γηα όιεο 

ηηο εηδηθόηεηεο. Ωζηόζν, ν δαλεηζκόο βηβιίσλ από καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

είλαη ειάρηζηνο. ηνλ ρώξν ηεο βηβιηνζήθεο ππάξρεη επίζεο δηαδξαζηηθόο 

πίλαθαο. 

ηνλ αύιεην ρώξν, ην ζρνιείν δηαζέηεη γήπεδα κπάζθεη θαη βόιετ, 

θαζώο επίζεο θαη θιεηζηό γπκλαζηήξην, κε αξθεηέο όκσο ειιείςεηο. Δπηπιένλ, 

ε ζρνιηθή απιή, σο ρώξνο δηαιείκκαηνο – αλάπαπζεο, βξίζθεηαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε. 



Σν ζρνιείν δε δηαζέηεη βνεζεηηθνύο ζρνιηθνύο ρώξνπο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα αίζνπζα πνιιαπιώλ εθδειώζεσλ, νύηε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θάπνηνο από ηνπο πξναλαθεξζέληεο γηα ηελ πινπνίεζε 

νπνηαζδήπνηε δξάζεο, πιελ ηνπ γπκλαζηεξίνπ, ιόγσ ζηελόηεηαο ρώξνπ ζε 

ζρέζε κε ην καζεηηθό δπλακηθό. Πξέπεη, ηέινο, λα ηνληζηεί όηη νη αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο δελ επαξθνύλ γηα ηηο ώξεο, θαηά ηηο νπνίεο νη καζεηέο 

δηδάζθνληαη μέλεο γιώζζεο, Σερλνινγία θαη Καιιηηερληθά. 

 

 

Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηνλ δείθηε

 1 2 3 4 

  X   

 

 

  

 

 

Δείκηηρ αξιολόγηζηρ 2.3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

 
 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηνλ δείθηε: 

 
 
Καηά γεληθή νκνινγία, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ δείρλνπλ ελδηαθέξνλ θαη 

δηάζεζε ζπκκεηνρήο ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Σν ζρνιείν δεκηνπξγεί 

ζπλζήθεο επηηπρίαο ησλ πξσηνβνπιηώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε. Η 

δηεύζπλζε ππνζηεξίδεη ηνπο ελ ιόγσ εθπαηδεπηηθνύο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

απηή. ε απηό ην πλεύκα, ινηπόλ, νξγαλώλνληαη ή πξαγκαηνπνηνύληαη 

ελδνζρνιηθέο επηκνξθώζεηο. ην γεληθόηεξν πιαίζην ηαθηηθήο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα δηάθνξα παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά ζέκαηα, 

κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπλαθώλ εηδηθνηήησλ παξαηεξείηαη ζπλεξγαηηθό 

θιίκα θαη δηάζεζε ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό. 

 

Αμηνπνίεζε δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ. 

Σν δηδαθηηθό πξνζσπηθό αμηνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο ηθαλόηεηεο, ηελ εκπεηξία 

θαη ηε δηάζεζε πξνζθνξάο ππεξεζηώλ ζην ζρνιείν πέξαλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ηνπο έξγνπ.   



 
 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ 

ππορ ηον δείκηη 

1 2 3 4 

  Υ  

 
ΣΟΜΕΑ 3: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ 
 
Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.1. Ανάπηςξη και εθαπμογή διδακηικών ππακηικών 
 
Άξηηα επηζηεκνληθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ( 
δπζρεξαίλεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ ιόγνπ έιιεηςεο επνπηηθώλ 
κέζσλ).  Δηήζηα εθπόλεζε πνιηηηζηηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ κε 
καδηθή ζπκκεηνρή καζεηώλ ζε απηά. 
Πξνηείλεηαη ε παγίσζε ηεο επηκόξθσζεο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ. 
 
Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηνλ 
δείθηε: 
 
1  2  3  4 
        X 
 
Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.2. Ανάπηςξη και εθαπμογή παιδαγωγικών 
ππακηικών και 
ππακηικών αξιολόγηζηρ ηων μαθηηών 
 
Ο εθπαηδεπηηθόο ζπκβάιεη ζηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο ζπκκερηθόηεηαο θαη 
ζπλεξγαζίαο ησλ κειώλ ηεο ηάμεο. Ο εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηώληαο πνηθηιία 
κεζόδσλ θαη ηερληθώλ αμηνιόγεζεο ελζαξξύλεη θαη επηβξαβεύεη ηε ζπλεηζθνξά 
ηνπ θάζε καζεηή ζύκθσλα κε ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ. ηόρνο ε βειηίσζε ησλ 
δηαδηθαζηώλ κάζεζεο κε απώηεξν ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ 
θαη ηνπ γεληθόηεξνπ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο κέζα ζηελ ηάμε. 
Απνπζηάδνπλ νη δνκέο θαη νη δπλαηόηεηεο εμαηνκηθεπκέλεο ή δηαθνξνπνηεκέλεο 
ππνζηήξημεο ζε καζεηέο κε ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο. 
 
 
Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηνλ 
δείθηε: 
 
1  2  3  4 
        X 
 
 

4ν ΠΔΓΙΟ : ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΥΔΔΙ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ 

 

ΣΟΜΕΑ: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΥΕΕΙ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ 

Δείκηηρ αξιολόγηζηρ 4.1. σέζειρ μεηαξύ Εκπαιδεςηικών – Μαθηηών και 

μεηαξύ ηων Μαθηηών 

 



Γεληθά νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ κε ζεηηθή 

δηάζεζε, ζπλδπάδνληαο ηνλ επαγγεικαηηζκό κε ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε. 

Υσξίο λα γίλνληαη θαηαπηεζηηθνί είηε ειαζηηθνί, πξνσζνύλ ην ζεβαζκό ησλ 

θαλόλσλ ζηνπο καζεηέο, ρξεζηκνπνηώληαο άιινηε ηνλ έπαηλν θαη άιινηε ηελ 

πνηλή. ηόρνο είλαη ε βειηίσζε ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ, ε αλάπηπμε 

ζεηηθνύ θιίκαηνο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη θαζεγεηέο αιιά θαη ζηνπο 

καζεηέο κεηαμύ ηνπο θαη, όπνπ είλαη δπλαηόλ, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κέζα ζηε θνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ όζν θαη ζηελ 

νηθνγελεηαθή ηνπο δσή.  

Οη ζρέζεηο ησλ καζεηώλ κεηαμύ ηνπο κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ ζεηηθέο. Οη 

πεξηζζόηεξνη καζεηέο γλσξίδνληαη ήδε από κηθξόηεξεο ειηθίεο θαη από άιιεο, 

εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Αλ θαη ζηελ α΄ ηάμε νη παξέεο ηνπο 

απνηεινύληαη από παηδηά πνπ πξνέξρνληαη από ην ίδην ρσξηό –δειαδή ην 

θξηηήξηό ηνπο είλαη ε εληνπηόηεηα - ζηαδηαθά από ηε β΄ ηάμε παξαηεξνύκε όηη 

νη παξέεο ηνπο πιένλ δεκηνπξγνύληαη βάζεη θαη άιισλ θξηηεξίσλ – ζπλήζσο 

ηα θνηλά ελδηαθέξνληα. Ωζηόζν ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ θάπνηα βήκαηα 

βειηίσζεο όζνλ αθνξά ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, εηδηθά ζε ζέκαηα 

bullying ή ηεο απνκόλσζεο καζεηώλ ιόγσ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ.  

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ 

ππορ ηον δείκηη 

1 2 3 4 

  Υ  

 

4ν ΠΔΓΙΟ : ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΥΔΔΙ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ 

 
 

Δείκηηρ αξιολόγηζηρ 4.2. σέζειρ ηος ζσολείος με γονείρ και 

ζςνεπγαζίερ με εκπαιδεςηικούρ – κοινωνικούρ θοπείρ 

 
 
σέζειρ ηος ζσολείος με γονείρ 
 

Σν ζρνιείν παξέρεη ζηνπο γνλείο πνιιέο επθαηξίεο ελεκέξσζεο γηα ηελ 

πξόνδν ησλ παηδηώλ ηνπο ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νξγαλσκέλσλ 

ζπλαληήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, όζν θαη ζε έθηαθηεο 

πεξηπηώζεηο όηαλ νη πεξηζηάζεηο ην απαηηνύλ.  Αλ θαη νη δηδάζθνληεο  είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη από ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο γνλείο ζα ήζειαλ κεγαιύηεξε 



πιεξνθόξεζε από ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 
 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ 

ππορ ηον δείκηη 

1 2 3 4 

  Υ  

 
 
ςνεπγαζίερ ηος ζσολείος με εκπαιδεςηικούρ – κοινωνικούρ θοπείρ 
 
 

Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηνλ δείθηε: 

 
 
 

Σν ζρνιείν ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά κε ηνπο ρνιηθνύο 

πκβνύινπο ελώ ηαπηόρξνλα αμηνπνηεί ηνπο πθηζηάκελνπο θνξείο 

ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ (Τπεύζπλνπο θαη Κέληξα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο Τγείαο θ.ά.)Η ζηήξημε ηνπ ζρνιείνπ 

από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Φαξθαδόλαο θαη ηε ζρνιηθή επηηξνπή ζε 

ζέκαηα δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ζα κπνξνύζε λα 

εληζρπζεί πεξηζζόηεξν.  

 
 

Ποζοηική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ 

ππορ ηον δείκηη 

1 2 3 4 

 Υ   

 
ΣΟΜΔΑ 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ , ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΚΑΙ ΓΡΑΔΙ ΒΔΛΣΙΩΗ. 
 
ΓΔΙΚΣΗ 5.1 Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη θαηλνηνκίεο , ππνζηεξηθηηθέο θαη 
αληηζηαζκηζηηθέο παξεκβάζεηο. 
ην ρνιείν καο ππνβιήζεθαλ θαηά ηελ θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά 8 (νθηώ) 
Πξνγξάκκαηα ( 3 ( ηξία) Πεξηβαιινληηθά, 4 ( ηέζζεξα) Πνιηηηζηηθά θαη 1 (έλα) 
Αγσγήο Τγείαο ) ηα νπνία πινπνηήζεθαλ θαη νινθιεξώζεθαλ κε επηηπρία. 
Μέζα από απηά νη καζεηέο καο είραλ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ γηα ην 
Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλαθύθισζε, γηα ηελ Γηαηξνθή , γηα ηα Ήζε θαη Έζηκα  
ηεο Πεξηνρήο ηνπο , ηελ Αξραία Διιεληθή Σερλνινγία , ηεο Ιζηνξία θαη ηνλ 
Πνιηηηζκό ηεο ρώξαο ηνπο. Δπηζθέθηεθαλ Πεξηβαιινληηθά Κέληξα , Μνπζεία, 
Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ,Υώξνπο Ιζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνύ θαη εμέθξαζαλ ηηο 
θαιιηηερληθέο ηνπο αλεζπρίεο ηόζν εηθαζηηθά όζν θαη κέζα από ηνλ 
θσηνγξαθηθό θαθό. 



Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 2 (δύν) Δθζέζεηο ζηνλ ζρνιηθό ρώξν, κία ηερλνινγίαο 
θαη κία θσηνγξαθίαο ,όπσο θαη ε δεκηνπξγία αληηγξάθνπ θαηαζθεπήο ηεο 
αξραηόηεηαο , ηνπ «ηξίθσινπ αλπςσηηθνύ κεραλήκαηνο». 
Δθηόο από ηελ ζπλνιηθή πξσηνβνπιία δξαζηεξηνηήησλ, ππήξμε θαη αηνκηθή 
από θάζε εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθά, κε εθθξάζεηο πνιηηηζηηθέο ,όπσο ε 
παξάζεζε Γεξκαληθνύ πξστλνύ, παξαζθεπή γαιιηθώλ θξεπώλ θαη ε 
πξαγκαηνπνίεζε παξαδνζηαθνύ Αγγιηθνύ ξνθήκαηνο , κε ζθνπό ηελ 
θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο Ξέλεο Γιώζζαο θαη εθθάλζεσλ ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο. 
Οη καζεηέο βνήζεζαλ ην Υακόγειν ηνπ Παηδηνύ θαη ηνλ Διιεληθό Δξπζξό 
ηαπξό κε ηε ζπιινγή κεηαιιηθώλ θαη πιαζηηθώλ κπνπθαιηώλ θαη θαπαθηώλ 
γηα ηελ παξνρή αλαπεξηθνύ ακαμηδίνπ ζε Α.Μ.Δ.Α. 
Δπίζεο έρνπλ γίλεη ζπλδηαζηηθέο δξάζεηο θαζεγεηώλ όπσο ε παξνπζία ηεο 
ηέρλεο κέζα από ηα κλεκεία κηαο ρώξαο. 
Οη καζεηέο είραλ επίζεο ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηηο θαιιηηερληθέο ηνπο 
αλεζπρίεο κε graffiti θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ θαιιηηερληθώλ , ηα 
νπνία κπόξεζαλ λα πάξνπλ ζην ζπίηη ηνπο κεηά ην πέξαο ηεο ζρνιηθήο 
ρξνληάο. 
Αθόκα βίσζαλ ηδηαίηεξεο γηα ηα ζρνιηθά δεδνκέλα αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  , 
(Zumba Fitness) θαζόηη ε ζρνιηθή καο κνλάδα δηαζέηεη επίζεκα 
πηζηνπνηεκέλν πξνζσπηθό. 
‘Οιεο απηέο νη θαηλνηόκεο πξσηνβνπιίεο νινθιεξώλνληαη κε ηελ δεκηνπξγία 
ελόο θαιαίζζεηνπ ζρνιηθνύ θήπνπ θαη ηελ πεξηπνίεζε ησλ δέληξσλ πνπ 
θπηεύηεθαλ ζην παξειζόλ πεξηκεηξηθά ηεο ζρνιηθήο καο απιήο 
,δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαβαζκίδνπλ ην ζρνιείν αιιά θαη πξνάγνπλ ηελ εζηθή 
ηθαλνπνίεζε θαη δεκηνπξγηθόηεηα ησλ καζεηώλ αιιά θαη ησλ θαζεγεηώλ. 
Σέινο , ην ζρνιείν θαη ην πξνζσπηθό ηνπ ,πξναζπίδνληαο ην δηθαίσκα ησλ 
ίζσλ επθαηξηώλ ησλ καζεηώλ γηα κόξθσζε, εηζεγήζεθε θαη δεκηνύξγεζε 
ηκήκα εηδηθήο αγσγήο γηα ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηκήκαηα 
εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο γηα όζνπο καζεηέο ην είραλ αλάγθε. 
Πξνζπαζώληαο λα θάλνπκε έλα  ζρνιείν πνπ θαη λα νινθιεξώλεη ηνλ ζθνπό 
ηνπ, αιιά θαη λα είλαη αλζξώπηλν, θαηαθέξακε λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηελ 
δηαξξνή θνίηεζεο ζε επίπεδα πνπ ήηαλ πέξα από ηελ δύλακή καο λα 
εμαιείςνπκε , ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  
Έηζη δελ θξίζεθε απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε κέηξσλ θαη παξεκβάζεσλ. 
 
5.2 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ. 
 
Όινη απηνί νη ζηόρνη έρνπλ επηηεπρζεί κε ηελ επηθνηλσλία θαη επνηθνδνκεηηθή 
ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ ρνιείνπ. Σόζν νη 
παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο  , όζν θαη νη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ηπρόλ δπζθνιηώλ απνηέιεζαλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ 
εηθόλα ηνπ ζρνιείνπ καο ζήκεξα.  
Πνιινί εθπαηδεπηηθνί παξαθνινύζεζαλ ζρεηηθά ζεκηλάξηα θαη επηκνξθώζεηο 
από ηνπο αληίζηνηρνπο ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο ελώ θαη ε ύκβνπινο 
παηδαγσγηθώλ ζεκάησλ πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθή επίζθεςε ζην ζρνιείν κε 
ελδηαθέξνπζα αληαιιαγή απόςεσλ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ. 
εκαληηθό ξόιν έπαημε επίζεο θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ 
θαη Κεδεκόλσλ. 



Η επαθή ησλ κειώλ ηνπο κε ηε Γηεύζπλζε θαη ην πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ , 
θαζώο επίζεο θαη ε νπζηαζηηθή παξνπζία ηνπ ζε ζρνιηθέο εθδειώζεηο , όπσο 
ε θνπή πίηαο θαη ε πξνζθνξά Υξηζηνπγελληάηηθνπ κπνπθέ απνηέιεζαλ ην 
εθαιηήξην κηα επνηθνδνκεηηθήο ζπλεξγαζίαο.  
Καηά ζπλέπεηα  ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ηα ζρέδηα δξάζεσλ 
εθαξκόζηεθαλ ζε ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθό βαζκό. 
 

1 2 3 4 

  σ  

 
 
ΣΟΜΔΑ 6. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 
 
ΓΔΙΚΣΗ 6.1  Φνίηεζε θαη δηαξξνή ησλ καζεηώλ. 
 
Σα  επίπεδα θνίηεζεο ησλ καζεηώλ δηαηεξνύληαη ζε πςειά επίπεδα. Σν 
ζρνιείν καο ζπγθεληξώλεη καζεηέο από δηάθνξεο γεηηνληθέο πεξηνρέο θαη νη 
πεξηπηώζεηο ζρνιηθήο δηαξξνήο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη κόλν ιόγσ ηεο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο. πγθεθξηκέλα 3 ( ηξείο) καζεηέο αλαγθάζηεθαλ λα γίλνπλ 
νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο ζην εμσηεξηθό αθνινπζώληαο ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 
Η ίδξπζε ησλ ηκεκάησλ έληαμεο θαη εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ζπλέβαιαλ 
ζεηηθά ζηελ αληηκεηώπηζε ηπρόλ δηαξξνήο καζεηώλ. 
 
6.2 Δπηηεύγκαηα θαη πξόνδνο ησλ καζεηώλ. 
 
Γείρλνληαο κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ θνίηεζή ηνπο ζην ζρνιείν νη καζεηέο 
καο ,εθηόο από ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο απέλαληη ζηα καζήκαηά ηνπο 
ζπκκεηείραλ θαη δηαθξίζεθαλ ζε παλεπξσπατθέο εθδειώζεηο θαη 
πξνγξάκκαηα. 
Μεγαιύηεξε επηηπρία ηνπο ήηαλ ε θαηάθηεζε ηνπ 1νπ  Παλεπξσπατθνύ 
Βξαβείνπ ζην Πξόγξακκα e-twinning . Πέξα από ηηο νκαδηθέο δηαθξίζεηο 
ππήξμαλ θαη αηνκηθέο όπσο ε πξώηε ζέζε ζε δύν παλειιήληνπο  
δηαγσληζκνύο πνίεζεο , 1ε ζέζε ζε δηαγσληζκό ζθνπνβνιήο θαη 
ηθαλνπνηεηηθή παξνπζία ζε παλειιαδηθό δηαγσληζκό ηξακπνιίλν. 
Οη καζεηέο καο έθαλαλ επίζεο αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ζηνλ δηαγσληζκό 
Μαζεκαηηθώλ «Δπθιείδεο»  θαη ην αληίζηνηρν δηαγσληζκό ζηε Φπζηθή. 
πκκεηείραλ ζηελ Έθζεζε Σερλνινγίαο θαη Υεκείαο ηνπ ΔΚΦΔ θαη ζην Γηεζλή 
Γηαγσληζκό Έθζεζεο ηεο Γηεζλνύο Σαρπδξνκηθήο Έλσζεο. 
Γελ ζα ζεσξνύζακε όκσο  ηελ παξνπζία ηνπο σο καζεηέο, νινθιεξσκέλε, 
αλ δελ παξνπζίαδαλ κηα ζηαζεξά θαιή εηθόλα ζηηο ζρνιηθέο ηνπο επηδόζεηο κε 
αξθεηέο πεξηπηώζεηο λα παξνπζηάδνπλ ζπλερόκελε πξόνδν από ηξίκελν ζε 
ηξίκελν. 
Φπζηθά ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο καζεηώλ ησλ νπνίσλ ε πνξεία δελ είλαη 
ηθαλνπνηεηηθή αιιά ζην γεληθό ζύλνιν απνηεινύλ κηα κηθξή κεηνλόηεηα. 
 
6.3 Αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ. 
Βαζηθό ζηνηρείν ζηελ ζεηηθή εηθόλα ηνπ ζρνιείνπ έρεη ζπληειέζεη ε ζσζηή 
ζπλεξγαζία θαη ε θνηλή απνδνρή όηη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ σο 



ζύλνιν ζα πξέπεη ηαπηόρξνλα λα γίλεηαη αλάπηπμε ηνπ δπλακηθνύ θάζε 
καζεηή μερσξηζηά. 
Γηα ην ιόγν απηό θαη ε ζρνιηθή καο κνλάδα ζε ζπλεξγαζία κε ην ύιινγν 
Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ , όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην  θαη κε ηελ ελεξγή 
ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ δηνξγαλώλεη εθδειώζεηο θαη δίλεη ηελ επθαηξία ζε 
καζεηέο λα επηδείμνπλ ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπο θαη ηνλ πνιηηηζηηθό ηνπο 
ραξαθηήξα. 
Με ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζρνιηθή ρνξσδία , ζηελ δηνξγάλσζε δηαθόξσλ 
γηνξηώλ θαη εθδειώζεσλ ,όπσο απηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ , ηελ Γηνξηή ηεο 
Κξέπαο ( Γαιιηθό έζηκν) , ηελ γηνξηή ηεο Απνθξηάο ,ηε ζπκκεηνρή ζην 
Καξλαβάιη ηνπ Γήκνπ Φαξθαδόλαο , ηελ δηνξγάλσζε Λαρεηνθόξνπ θαη ηελ 
δεκηνπξγία θαη ελίζρπζε Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ , δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο 
καζεηέο λα εμειηρζνύλ σο πξνζσπηθόηεηεο, λα ιάβνπλ θνηλσληθή κόξθσζε 
θαη λα αλαπηύμνπλ ηνλ δπλακηζκό ηνπο. 
Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Τγείαο Φαξθαδόλαο 
δύν ελδηαθέξνπζεο εθδειώζεηο γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ησλ 
αηπρεκάησλ ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαη γηα ηνλ ηό HIV/AIDS θαη ηελ 
πξόιεςε ησλ ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελσλ λνζεκάησλ πνπ έζεζαλ ηε βάζε 
θαη γηα κειινληηθή ζπλεξγαζία . 
πλνιηθά ζα ιέγακε θαη ζα ζέιακε λα πηζηεύνπκε όηη σο ζρνιηθή κνλάδα νη 
καζεηέο καο είλαη πιήξσο ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία . 
Γη’ απηό άιισζηε δελ ππήξραλ δηαξξνέο . 
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ΣΟΜΕΑ 7: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ 

 
 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 7.1. Επίηεςξη ηων ζηόσων ηος ζσολείος 
 
Δθπιεξώζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό νη ζεζκηθά πξνβιεπόκελνη ζηόρνη ηνπ 
σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. Αμηνπνηήζεθαλ 
απνηειεζκαηηθά νη λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ ζρνιείνπ.  
Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη αηζηόδνμνη γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
έξγνπ ζην ζρνιείν γηα ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά. Δθηηκάηαη όηη θαη νη καζεηέο 
είλαη ηθαλνπνηεκέλνη γηα ηελ αηνκηθή ηνπο πξόνδν. 
 
Ο ύιινγνο  δηδαζθόλησλ ζηελ ηειηθή ηνπο ζπλεδξίαζε απνθάζηζε γηα ην 
ζρνιηθό έηνο 1014-2015  απνθάζηζε λα πινπνηήζεη ζρέδην δξάζεο κε ζέκα: 
«Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο ηνπ ρνιείνπ». 
 
 
Πνζνηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηνλ 
δείθηε: 
1  2  3  4 

       X 
 



 


