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Τι απαιτείται ως 1ο βήµα για φέτος;

• Ως 1ο βήµα απαιτείται η συµπλήρωση της έκθεσης για τη γενική
εκτίµηση της εικόνας του σχολείου.

• Αν το σχολείο συµµετείχε στην πιλοτική φάση, δεν είναι
απαραίτητο να ξανασυνταχθεί έκθεση γενικής εκτίµησης αφού
µπορεί να χρησιµοποιηθεί η προηγούµενη.

• Αν ωστόσο επήλθαν σηµαντικές αλλαγές στο σχολείο, καλό θα
ήταν να υλοποιηθεί ξανά η διαδικασία από την αρχή ή να
γίνουν οι ανάλογες διορθώσεις στην προηγούµενη.
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Σε ποιους άξονες θα αναφέρεται η γενική

εκτίµηση; 

• Η γενική εκτίµηση προτείνεται να αναφέρεται σε 3 άξονες. Κάθε

άξονας αναφέρεται σε τοµείς. Κάθε τοµέας σε συγκεκριµένους

δείκτες και κάθε δείκτης σε κριτήρια.

• «Η ανάλυση των δεικτών σε κριτήρια είναι συµβατική και

επιτρέπει στις σχολικές µονάδες να προχωρήσουν σε

προσθήκες και αλλαγές, ώστε να αναπροσαρµόσουν το

πλαίσιο των κριτηρίων σε κάθε δείκτη µε βάση τη βαθµίδα, τις

ιδιαιτερότητες και το προφίλ τους».

• Συνολικά υπάρχουν 3 άξονες, 7 τοµείς, 15 δείκτες και αρκετά

κριτήρια που όµως µπορούν να τροποποιηθούν.



4

Ποιοι είναι οι 3 άξονες (Α-Γ) και

οι 7 τοµείς (1-7) της γενικής εκτίµησης;
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Ποιος είναι ο 1ος (Α) άξονας µε τους τοµείς, 

τους δείκτες και τα κριτήριά του; 
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Ποιος είναι ο 2ος (Β) άξονας µε τους τοµείς, τους

δείκτες και τα κριτήριά του; 
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Ποιος είναι ο 3ος (Γ) άξονας µε τους τοµείς, τους

δείκτες και τα κριτήριά του; 
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Προτείνεται συγκεκριµένη διαδικασία για τη

συµπλήρωση της έκθεσης γενικής εκτίµησης;

• Ναι και περιγράφεται παρακάτω.

• Οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί αποτελούν την Ολοµέλεια της
διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης.

• Στα µεγάλα σχολεία που ο αριθµός των εκπαιδευτικών είναι
µεγάλος, προτείνεται ο χωρισµός τους σε οµάδες για τον
επιµερισµό του έργου.

• Σε κάθε οµάδα ανατίθεται η γενική εκτίµηση ενός, δύο ή
περισσότερων τοµέων ή δεικτών.

• Τα µέλη της κάθε οµάδας συνδιαλέγονται µεταξύ τους για να
καταλήξουν στην πρόταση που θα κάνουν στην Ολοµέλεια για
τους τοµείς που ανέλαβαν.

• Όταν οι οµάδες τελειώσουν το επιµέρους έργο τους, συνέρχονται
σε Ολοµέλεια όπου συναποφασίζεται το περιεχόµενο της έκθεσης
της γενικής εκτίµησης. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η
άποψη της πλειοψηφίας.

– Για πιο αναλυτικά αναφορικά µε τη διαδικασία, Βλ. Τόµος ΙΙ (σσ.13 -15)
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Ποιος είναι ο ρόλος του ∆/ντή, ∆/ντριας στη

φάση αυτή;

• Ο ∆/ντής ενηµερώνει, ενθαρρύνει, επιλύει πιθανά προβλήµατα, 

θέτει χρονοδιαγράµµατα, συγκαλεί, εποπτεύει και συντονίζει τις

συζητήσεις της Ολοµέλειας.
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Τι γίνεται µε τα σχολεία που έχουν µικρό

αριθµό εκπαιδευτικών;

• Τα σχολεία µε µικρό αριθµό εκπαιδευτικών δεν έχουν την

πολυτέλεια του επιµερισµού της εργασίας σε οµάδες.

• Το πιο πιθανό είναι η Ολοµέλεια να ασχοληθεί µε όλους τους

τοµείς και δείκτες.
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Υπάρχει κάτι που πρέπει να έχουµε στο νου µας

κατά τη διάρκεια της σύνταξης της έκθεσης γενικής

εκτίµησης;

• Ναι, χρειάζεται να έχουµε στο νου µας 2-3 θέµατα.

1. Σκοπός της έκθεσης είναι να αναδειχτούν τα δυνατά και

αδύνατα σηµεία του σχολείου.

2. Για ένα ή περισσότερα από τα αδύνατα σηµεία θα καταρτιστεί

ένα σχέδιο δράσης (2ο βήµα), µε στόχο τη βελτίωση.

3. Καλό θα ήταν να ληφθούν υπόψη τόσο οι ευκαιρίες όσο και οι

απειλές του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος. π.χ. 

Ένας ειδικός επαγγελµατίας προθυµοποιείται να ενηµερώσει

τους µαθητές για ένα θέµα µείζονος σηµασίας. Αυτό µοιάζει µε

εξαιρετική ευκαιρία για το σχολείο. Μήπως όµως υποκρύπτει και

κάποια απειλή µια και θα του γίνει έµµεση διαφήµιση και

διαµαρτυρηθούν οι συνάδελφοί του;
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Πού θα βρούµε τη φόρµα της γενικής

εκτίµησης της εικόνας του σχολείου;

�Για τη φόρµα της Έκθεσης της Γενικής Εκτίµησης Βλ. 

Τόµος V (σσ. 12 - 28)

�Στα επισυναπτόµενα αρχεία.
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Πώς συµπληρώνεται η φόρµα αυτή;

• Η φόρµα συµπληρώνεται µε ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία.

– Ποιοτικά: Η Ολοµέλεια εκτιµά την κατάσταση του σχολείου

για κάθε δείκτη µε µία συνοπτική έκθεση 100 περίπου

λέξεων.

– Ποσοτικά: Στη συνέχεια αποτυπώνει την εκτίµησή της µε

τη βοήθεια µιας κλίµακας που κυµαίνεται από το 1 έως το 4.

• 4 = πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήµατα) 

• 3 = καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα

αρνητικά) 

• 2 = µέτρια (τα προβλήµατα είναι περισσότερα από τα

θετικά στοιχεία) 

• 1 = προβληµατική (αρκετά σοβαρά προβλήµατα). 
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Μπορώ να δω

µια σελίδα της

φόρµας;
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Ποια αδύνατα σηµεία θα µπορούσαν να επισηµανθούν

στην έκθεση σε σχέση µε τα κριτήρια του 1ου τοµέα;

Κριτήρια για το δείκτη 1.2: Πότε ολοκληρώθηκε η στελέχωση του σχολείου µε το

προβλεπόµενο προσωπικό, πόσες φορές συντάχθηκε και άλλαξε το ωρολόγιο

πρόγραµµα, πότε οριστικοποιήθηκε και όλα τα συναφή προβλήµατα.
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Ποια αδύνατα σηµεία θα µπορούσαν να επισηµανθούν

στην έκθεση σε σχέση µε τα κριτήρια του 2ου τοµέα;

Άλλα κριτήρια σχετικά µε τους δείκτες;
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Ποια αδύνατα σηµεία θα µπορούσαν να επισηµανθούν στην

έκθεση σε σχέση µε τα κριτήρια του 3ου & 4ου τοµέα;

Άλλα κριτήρια σχετικά µε τους δείκτες;
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Ποια αδύνατα σηµεία θα µπορούσαν να επισηµανθούν

στην έκθεση σε σχέση µε τα κριτήρια του 5ου τοµέα;

Άλλα κριτήρια σχετικά µε τους δείκτες;
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Ποια αδύνατα σηµεία θα µπορούσαν να επισηµανθούν

στην έκθεση σε σχέση µε τα κριτήρια του 6ου & 7ου τοµέα;

Άλλα κριτήρια σχετικά µε τους δείκτες;



Πού µπορούµε να δούµε εκθέσεις Γενικής

εκτίµησης; 

• Στα Σχολεία που συµµετείχαν στην πιλοτική

φάση.

• Στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ

«Καλές πρακτικές» http://aee.iep.edu.gr/general

• Στα συνηµµένα



Ποιο είναι το επόµενο βήµα;

• Σα 2ο βήµα χρειάζεται να συµπληρωθεί η έκθεση του
Σχεδίου ∆ράσης, το οποίο όµως θα ενταχθεί στον
προγραµµατισµό του επόµενου έτους και θα υλοποιηθεί
το 2014-15.

• Το θέµα ενασχόλησης του Σχεδίου ∆ράσης θα το
αποφασίσει η Ολοµέλεια, λαµβάνοντας υπόψη τα
αδύνατα σηµεία της Γενικής εκτίµησης του σχολείου.

• Θα σας αποσταλεί το απαραίτητο υλικό έγκαιρα και
σύµφωνα µε το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα (δηλ. αρχές
Μαρτίου 2014).


