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Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας της ΜΕΑΕ 

 Ειδικό Δημοτικό χολείο για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση στις 

εγκαταστάσεις της Εταιρείας Προστασίας παστικών στην Αργυρούπολη 

 

 

Σαυτότητα της ΜΕΑΕ 

Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. 

 
Επωνυμία: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση στις 

εγκαταστάσεις της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών στην Αργυρούπολη 

Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε &Δ.Ε Αττικής 

Δ΄ Δ/νση Π.Ε. Αθηνών 

Κωδικός φορέα: 9520480   

Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια 

Σαχ.  Δ/νση :   Γερουλάνου  117 

Σ. Κ.:  164 52   Αργυρούπολη 

Σηλ  :  210 9627917 

Fax   :   210 9627917 

E-mail:     mail@dim-eid-eg-paral.att.sch.gr 

Ιστοσελίδα: http://dim-eid-eg-paral.att.sch.gr/ 

 

   Το σχολείο μας ιδρύθηκε το σχ. έτος 2004-05  με την αριθμ. 89812/Γ6/3-9-2004, 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1400/ Τ.Β’) ως 

6/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση 

(σπαστικά παιδιά) στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών 

στην Αργυρούπολη. 

 

   Λειτούργησε για πρώτη φορά το σχ. έτος 2005-06, ως εξαθέσιο με 32 μαθητές 

και στελεχώθηκε με 6 δασκάλους Ειδικής Αγωγής με οργανική θέση. Με το νόμο 

3699/2008, άρθρο 29,  παρ. 2, για τη στελέχωση του σχολείου  συστάθηκαν έξι 

θέσεις (6) ΕΒΠ μαθητών και έξι (6) θέσεις ΕΕΠ, οι οποίες  κατανέμονται ως εξής: 

 α) Έξι θέσεις (6) Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 

 β) Δύο (2) Θέσεις Φυσιοθεραπευτών κλάδου ΠΕ 28 

 γ) Μία Θέση (1) Εργοθεραπευτή ΠΕ 29 

 δ) Μία (1) θέση θεραπευτή λόγου κλάδου ΠΕ 26 ή ΠΕ 21  

 ε)  Μία θέση Ψυχολόγου κλάδου ΠΕ 23 

 στ) μία θέση Κοινωνικού Λειτουργού κλάδου ΠΕ 30. 

   Οι παραπάνω θέσεις για την παρούσα σχολική χρονιά, όπως και για τις 

προηγούμενες, καλύπτονται με προσωπικό της ΕΠΣ, εκτός δυο  (2) θέσεων ΕΒΠ 

που κάλυψε το δημόσιο με αναπληρωτές ΕΣΠΑ και μιας θέσης (1) 

φυσιοθεραπευτή ΠΕ 28.  

 

    

http://dim-eid-eg-paral.att.sch.gr/
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Συγκεκριμένα λόγω των αυξημένων αναγκών των μαθητών μας  

(εγκεφαλική Παράλυση- πολλαπλή αναπηρία) αλλά και για την εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου,  η ΕΠΣ υποστηρίζει το σχολείο στους παρακάτω 

τομείς: 

1. Μεταφέρει τους μαθητές του σχολείου μας (εκτός δύο, που 

μεταφέρονται με ταξί από την Περιφέρεια) με ειδικά 

διαμορφωμένα λεωφορεία και εξειδικευμένο προσωπικό. 

2. Παρέχει ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη από 

εξειδικευμένους ιατρούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. 

3. Παρέχει πλήρη θεραπευτική κάλυψη από εξειδικευμένους 

θεραπευτές(Φ/Θ, Ε/Θ, Λ/Θ). 

4. Παρέχει προσωπική φροντίδα στους μαθητές από τη στιγμή που θα 

φύγουν από το σπίτι μέχρι την επιστροφή τους, από ειδικό 

βοηθητικό προσωπικό. 

5. Προσφέρει σίτιση, μετά από ειδική μελέτη σίτισης, για κάθε παιδί. 

6. Συνδράμει με λεωφορεία και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό στις 

εκπαιδευτικές εκδρομές, επισκέψεις που πραγματοποιεί το σχολείο. 

7. Στελεχώνει  με προσωπικό τη διεπιστημονική ομάδα η οποία 

παρακολουθεί την εκπαιδευτική, φυσική και κοινωνική εξέλιξη του 

κάθε μαθητή και αποτελείται από ιατρό, ψυχολόγο, κοινωνικό 

λειτουργό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.  

8. Διαθέτει προσωπικό  για τη συντήρηση  και την καθαριότητα του 

κτιρίου που χρησιμοποιεί το δημόσιο σχολείο. 

 

Στα πλαίσια αυτής  της  σχέσης (ΕΠΣ – Δημόσιου Ειδικού Σχολείου) και για 

λόγους καλού συγχρονισμού της άφιξης- αναχώρησης μαθητών, η έναρξη 

μαθημάτων γίνεται στις 8:25  και η λήξη στις 14:00 (επτά διδακτικές ώρες 

ημερησίως).  

 

 

 

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.). 
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1. Ανάπτυξη Διαδικασιών ΑΕΕ  

   Κατά τη φετινή σχ. χρονιά η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης δεν εντάχθηκε 

στον αρχικό  ετήσιο προγραμματισμό του σχ. έτους.    

 Ξεκίνησε με την υπ’ αριθμ. 157723/Γ1/23-10-2013 εγκύκλιο του Υφυπουργού 

Παιδείας& Θρησκευμάτων με θέμα «Διαδικασίες γενίκευσης  του θεσμού της 

Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχ. μονάδας». Έγινε ενημέρωση του 

προσωπικού της σχ. μονάδας και άρχισε η αναζήτηση υλικού που θα βοηθούσε και 

θα οργάνωνε τη διαδικασία. 

 Στη συνέχεια μετά  την υπ’ αριθμ. 190089/Γ1/10-12-2013 εγκύκλιο του Υφυπουργού 

Παιδείας& Θρησκευμάτων με θέμα «Εφαρμογή   του θεσμού της Αξιολόγησης του 

Εκπαιδευτικού Έργου της σχ. μονάδας κατά το σχ. έτος 2013-14-Διαδικασίες» ο 

διευθυντής διερευνά το σχηματισμό ομάδων εργασίας με απόφαση του συλλόγου 

διδασκόντων. Γίνεται σύλλογος διδασκόντων και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12- 

24/2/2014 απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων δεν υπήρξε εθελοντική προσφορά 

για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ομάδες εργασίας. Ως εκ τούτου δεν 

κατέστη δυνατή η στελέχωσή τους και   αναμέναμε   την ενημέρωση/επιμόρφωση 

των διευθυντών των σχ. μονάδων για να ξεκινήσει η διαδικασία. 

Αργότερα  και  μετά την υπ’ αριθμ. 32773/Γ1/6-3-2014 εγκύκλιο του Υφυπουργού 

Παιδείας& Θρησκευμάτων με θέμα «Διευκρινήσεις ως προς την εφαρμογή του 

θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού  Έργου της σχ. μονάδας κατά το σχ. 

έτος 2013-14», συγκλήθηκε σύλλογος διδασκόντων όπου με την υπ’ αριθμ. 15- 

7/4/2014 πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων πάρθηκε απόφαση ομόφωνα μέσα από 

μια εποικοδομητική συζήτηση για τη συγκρότηση τριών ομάδων εργασίας και την 

κατανομή των δεικτών στα μέλη της κάθε ομάδας. Ορίστηκε το χρονοδιάγραμμα 

της όλης διαδικασίας της Γενικής Εκτίμησης. 

Το χρονικό διάστημα υλοποίησης των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης της 

σχολικής μονάδας ήταν περίπου δυο μήνες (από  τις 11 Απριλίου   έως τις  30  

Μαΐου). Ξεκίνησε με πράξη του συλλόγου διδασκόντων, όπου μέσα από ένα γόνιμο 

διάλογο και συνεκτιμώντας τα στενά χρονικά περιθώρια, ορίστηκε  το 

χρονοδιάγραμμα που θα γίνονταν οι συναντήσεις. Επισημαίνεται δε ότι όλα τα 

μέλη των ομάδων  είχαν στη διάθεσή τους, τόσο το υλικό της ΑΕΕ σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο (πρακτικά συνεδριάσεων, 

οικονομικά στοιχεία, ημερολόγια Διευθυντή, κ.α.)  έκριναν αυτοί ότι χρειάζονταν 

από το αρχείο του σχολείου. 

 Πραγματοποιήθηκαν συνολικά  τρεις συναντήσεις κατά ομάδα και δυο 

συναντήσεις σε ολομέλεια, από δυο ώρες περίπου  ανά συνάντηση. Η διαδικασία 

ολοκληρώθηκε με την υποβολή των εισηγήσεων των ομάδων εργασίας για την 

αποτίμηση των δεικτών όπου λήφθηκαν οι τελικές αποφάσεις ομόφωνα. Δόθηκε δε 

η δυνατότητα κάθε μέλους του συλλόγου να διαβάσει και να εκφράσει διαφωνίες ή 

να ζητήσει διευκρινίσεις για τα αποτελέσματα.  

Ιεραρχήθηκαν οι ανάγκες του σχολείου και προτάθηκαν δυο σχέδια δράσης τα 

οποία θα υλοποιηθούν το επόμενο σχ. έτος 2014-15. 
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Β. Υύλλο Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του χολείου 

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. 

 

Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας θεωρούν ότι η σχολική μας  μονάδα έχει 

πολύ καλή εικόνα. Στεγάζεται σε ένα σύγχρονο, καλαίσθητο  κτίριο με  

προσβασιμότητα σ’ όλους του χώρους. Είναι εξοπλισμένη με τον απαραίτητο 

τεχνολογικό εξοπλισμό που βοηθάει τους μαθητές να βελτιώσουν τη 

λειτουργικότητά τους.  Σ’ όλες τις αίθουσες  είναι εγκαταστημένοι διαδραστικοί 

πίνακες (Smart Board), Η/Υ με περιφερειακά (ιχνόσφαιρες, joystick, οθόνες αφής, 

ειδικά πληκτρολόγια) και ειδικά λογισμικά επικοινωνίας. Από το 2011 υπάρχει  

σύνδεση στο  internet σ΄ όλες τις αίθουσες από το ΠΣΔ και τοπικό δίκτυο όπου 

όλα τα τμήματα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να διαχειρίζονται 

κοινά  αρχεία.     

Οι εκπαιδευτικοί υλοποιούν εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα 

στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Εφαρμόζουν προγράμματα 

βιωματικής μάθησης και  όπου είναι δυνατόν διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

Οργανώνουν πολλές δραστηριότητες εκτός του σχολείου και συνεργάζονται 

μεταξύ τους  Η σχολική μας μονάδα είναι ανοιχτή στην κοινωνία και εφαρμόζει 

προγράμματα ευαισθητοποίησης μαθητών και εκπαιδευτικών  απέναντι στα 

άτομα με αναπηρία, υλοποιώντας κοινές δράσεις  με μαθητές της Γενικής 

Αγωγής.   
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Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου:  1 2 3 4 

   Φ 

 

 

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ 

 

ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ  ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 1.1. χολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και 

οικονομικοί πόροι 

 Αποτιμάται η κατάσταση της ΣΜΕΑΕ 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 ΕΑΕ, στις ανάγκες των 

μαθητών και των εκπαιδευτικών.  

 

 

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως 

προς τον δείκτη:  Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι 

 

Το σχολείο μας στεγάζεται στον 1ο όροφο ενός  καλαίσθητου, σύγχρονου κτιρίου  

της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, πλήρως προσβάσιμο. Οι κτιριακές μας 

εγκαταστάσεις  χαρακτηρίζονται  από την πυροσβεστική υπηρεσία ασφαλείς και 

υπάρχουν σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας και αντισεισμικής προστασίας. Τηρείται 

και επικαιροποιείται σχέδιο αντιμετώπισης σεισμού ή φωτιάς. 

 Οι υπάρχοντες χώροι είναι κατάλληλοι και επαρκούν για  τις εκπαιδευτικές και 

θεραπευτικές  ανάγκες των μαθητών μας. Συγκεκριμένα υπάρχουν επτά (7) φωτεινές, 

καθαρές και  λειτουργικές αίθουσες διδασκαλίας που επαρκούν για τον αριθμό (4-6) 

μαθητών ανά τμήμα. Είναι όλες εξοπλισμένες με σταθερό Η/Υ, προτζέκτορα και 

διαδραστικό πίνακα. Διαθέτουν νιπτήρα και  κάποιες ντουλάπες ή ράφια που 

χρησιμοποιούνται ως  αποθηκευτικοί χώροι.  Επίσης στον ίδιο χώρο   τρία (3) μικρά 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον 

δείκτη:  Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί 

πόροι 

1 2 3 4 

   − 
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γραφεία χρησιμοποιούνται, ως γραφείο  διευθυντή, των δασκάλων και των βοηθών.  Όλα 

όμως είναι πολύ μικρά και δεν επαρκούν για τις ανάγκες του προσωπικού μας, όταν είναι  

σε πλήρη σύνθεση. Οι τέσσερις (4) τουαλέτες, όλες προσβάσιμες με ειδικές μπάρες και 

άνεση χώρου για αλλαγή ρούχων επαρκούν και προσφέρουν τη δυνατότητα 

εξυπηρέτησης όλων των μαθητών μας.  

Στο σχολείο μας προσφέρονται  θεραπευτικές υπηρεσίες στους  μαθητές μας  σε 

ειδικές αίθουσες (λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, φυσιοθεραπείας) της ΕΠΣ και 

θεωρούνται  ως επαρκείς με την επισήμανση πως απαιτείται καλός συντονισμός και 

πρότερος προγραμματισμός με το προσωπικό της ΕΠΣ με το οποίο συνυπάρχουν 

(προσωπικό ΕΠΣ-Δημοσίου) στις εγκαταστάσεις. Υπάρχει δε δυνατότητα να 

χρησιμοποιείται η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της ΕΠΣ για γυμναστική, εκδηλώσεις, 

γιορτές και κοινές δράσεις με άλλα σχολεία. Η ίδια αίθουσα προσφέρεται και για 

διοργάνωση προγραμματισμένων σεμιναρίων και ημερίδων. 

Προβληματική είναι η κατάσταση με τους  αποθηκευτικούς - βοηθητικούς  χώρους. 

Το σχολείο χρησιμοποιεί μια κλειστή αποθήκη 2χ3 στο υπόγειο γκαράζ η οποία δεν 

καλύπτει όλες τις αποθηκευτικές ανάγκες για ασφαλή φύλαξη των υλικών. Επιπλέον 

είναι αναγκαία τουλάχιστον μια αίθουσα όπου θα χρησιμοποιείται από το σχολείο για  

προγράμματα μαγειρικής. 

Ο εξοπλισμός του σχολείου  τόσο ο γενικός όσο και ο ειδικός επαρκούν πλήρως για 

τις ανάγκες του σχολείου μας. Υπάρχει και άλλος πολυποίκιλος εξοπλισμός που όμως 

μας διαθέτει η ΕΠΣ. 

       Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι, προέρχονται κυρίως από επιχορηγήσεις του δήμου 

(Ενιαία Σχολική Επιτροπή) και είναι περιορισμένοι σε σχέση με το παρελθόν. Πολλές 

φορές οι  ανάγκες μας  καλύπτονται   και από παροχές σε είδη ή εξοπλισμό από  την 

ΕΠΣ. 

 

 

 

 

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

εμπειρία του Προσωπικού του Σχολείου ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες της 

ΣΜΕΑΕ και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών ΕΑΕ και των εξατομικευμένων 

προγραμμάτων εκπαίδευσης.                   

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως 

προς τον δείκτη: τελέχωση του σχολείου 

1 2 3 4 

   X 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 1.2. τελέχωση του σχολείου 
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Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη: τελέχωση του σχολείου 

       Στο Ειδικό  Δημοτικό Σχολείο για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση 

διδάσκουν για το σχ. έτος 2013-14 , εκτός του διευθυντή,  εννέα (9) εκπαιδευτικοί,  

εκ των οποίων πέντε (5) με οργανική θέση, δυο με απόσπαση από 4-10-2014 και 

δυο αναπληρωτές ΕΣΠΑ από 8-10-2014.  Από 1-4-2014 τοποθετήθηκε 

εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής στη θέση αναπληρώτριας που είχε  άδεια 

κύησης- λοχείας. Επίσης από 30-10-2013 τοποθετήθηκε ΕΕΠ, Φυσιοθεραπεύτρια 

ΠΕ 28, αναπληρώτρια ΕΣΠΑ.  Επιπρόσθετα από 16-1-2014, μέσω προγράμματος 

του ΟΑΕΔ « Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα» τοποθετήθηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ&ΔΕ Αττικής 

δυο ψυχολόγοι, μια φυσιοθεραπεύτρια, μια εργοθεραπεύτρια και ένας βοηθός 

καθαριότητας.  

       Ο αριθμός, η σύνθεση, η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του σχολείου και 

στις απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών καθώς και των Εξατομικευμένων 

Προγραμμάτων Εκπαίδευσης των μαθητών. Οι  εκπαιδευτικοί του σχολείου μας 

συμμετέχουν σε σεμινάρια,  εκπαιδευτικές ημερίδες, συνέδρια και μεταφέρουν 

τη γνώση τους που αποκόμισαν στο σύλλογο  διδασκόντων σε παιδαγωγικές 

συναντήσεις που διοργανώνονται.  Η εμπειρία και η επιστημονική επάρκεια των 

εκπαιδευτικών μας επαρκεί πλήρως για  την υλοποίηση του Προγράμματος 

Σπουδών, των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης των μαθητών και 

την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εντός και εκτός σχολείου. Κάθε νέος 

εκπαιδευτικός που τοποθετείται στη σχολική μας μονάδα ενημερώνεται για τη 

δομή του πλαισίου και για το ρόλο του στη θέση που αναλαμβάνει. Για την 

επίλυση ζητημάτων καθοδήγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης των 

μαθητών του σχολείου το προσωπικό του σχολείου συνεργάζεται άψογα με τον 

Σχολικό Σύμβουλο Ειδ. Αγωγής, με το ΚΕΔΔΥ, Πανεπιστημιακά τμήματα και 

εξειδικευμένα κέντρα και υπηρεσίες του ΥΠΑΙθ. 

 

         

 

 

 

 

ΣΟΜΕΑ  2: ΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ 

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ 
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Δείκτης Αξιολόγησης 2.1. Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής 

Η ηγεσία και η διοίκηση της ΣΜΕΑΕ 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 μονάδας, η διαμόρφωση και η εφαρμογή ενός λειτουργικού σχολικού προγράμματος 

ΕΑΕ, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη.  

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον 

δείκτη:  Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής 

1 2 3 4 

  +  

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής 

 

Η διοίκηση της σχολικής μονάδας ασκείται αποτελεσματικά, αν και η 

συνεργασία μας επεκτείνεται και με το προσωπικό της ΕΠΣ, η οποία αποτελεί 

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και στις εγκαταστάσεις της στεγάζεται  η 

σχολική μας μονάδα. 

Πραγματοποιούνται συχνές συσκέψεις του διδακτικού προσωπικού, πέρα 

από την σύγκληση του Συλλόγου Προσωπικού, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί 

να είναι ενήμεροι επί του συνόλου των θεμάτων. 

Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα συντάσσεται με συναίνεση του 

συνόλου των εκπαιδευτικών και είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες 

των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί στηρίζονται στο καθημερινό διδακτικό τους έργο 

από τη Διοίκηση της σχολικής μονάδας και επιπλέον στο σύνολο των 

καινοτόμων προγραμμάτων που αναλαμβάνουν κάθε σχολικό έτος. 

Αναφορικά με την συνεργασία γονέων-σχολείου, αν και δεν υφίσταται 

Σύλλογος Γονέων, αυτή πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους. Σε καθημερινή 

βάση συμπληρώνονται οι ατομικές φόρμες επικοινωνίας σε ό, τι αφορά την 

καθημερινότητα κάθε μαθητή (Αυτοεξυπηρέτηση, σίτιση, ορθοστάτηση, 

διδακτικά αντικείμενα, διάθεση). Σε μηνιαία βάση υπάρχει προγραμματισμένη 

συνάντηση του υπεύθυνου του κάθε τμήματος με τους γονείς των μαθητών όπως 

και για τις ειδικότητες. Σε τριμηνιαία βάση προγραμματίζεται συνάντηση με 

τους γονείς, όπου ενημερώνονται από το διευθυντή του σχολείου για γενικά 

θέματα που αφορούν τη σχολική μονάδα καθώς και για την πρόοδο των 

μαθητών από όλους τους  εμπλεκόμενους  στα εκπαιδευτικά και θεραπευτικά 

προγράμματα αυτών. Επιπλέον, η τηλεφωνική επικοινωνία χρησιμοποιείται 
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σχεδόν σε καθημερινή βάση εφόσον παρίσταται ανάγκη. 

Για το χειρισμό ιδιαίτερων θεμάτων αναφορικά  με τις ανάγκες-σχέσεις 

γονέων-σχολείου και ελλείψει κοινωνικού λειτουργού από το σχολείο, το ρόλο 

αυτό τον αναλαμβάνει η κοινωνική υπηρεσία της ΕΠΣ. 

Η συμμετοχή των μαθητών στις αποφάσεις του σχολείου διαφοροποιείται 

ανάλογα με το δυναμικό που αυτοί διαθέτουν. 

Τέλος, σημειώνεται πως ο Σύλλογος Προσωπικού δεν ήταν συμπληρωμένος από 

την αρχή της σχολικής χρονιάς λόγω καθυστέρησης τοποθετήσεων. 

 

 

 

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

ανάγκες της ΣΜΕΑΕ – καθώς και η αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και του εξοπλισμού του 

σχολείου για την αποτελεσματική ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών ΕΑΕ.  

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον 

δείκτη: Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων 

1 2 3 4 

   X 

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων 

       Οι οικονομικοί πόροι του σχολείου μας είναι η επιχορήγηση από τη σχολική 

επιτροπή του δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, η οποία είναι μειωμένη σε σχέση 

με το 2009 κατά 50%. Η διαχείριση των οικονομικών πόρων θεωρούμε ότι γίνεται 

με ορθολογικό τρόπο.   Όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων του σχολείου, όταν 

πρόκειται για τις καθημερινές δαπάνες, η διαχείριση γίνεται από το διευθυντή 

του σχολείου και ελέγχεται από τη σχολική επιτροπή με την οποία ο διευθυντής 

έχει άριστη συνεργασία. Επίσης υπάρχει το συμβούλιο σχολικής κοινότητας, 

αποτελούμενο από  το διευθυντή του σχολείου, έναν εκπρόσωπο του συλλόγου 

διδασκόντων και ένα εκπρόσωπο γονέων, το οποίο διαπιστώνει τις ανάγκες και 

τα προβλήματα που δημιουργούνται στη σχολική μονάδα και διατυπώνουν 

σχετικές προτάσεις στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης 

για την καλύτερη στήριξη. 

         Το σχολείο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την 

Δείκτης Αξιολόγησης 2.2. Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων 
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προστασία των μαθητών σε όλους τους χώρους.        

        Γενικά η πρόσβαση στα διαθέσιμα μέσα (διάφορους χώρους και εξοπλισμό) 

των μελών του προσωπικού του σχολείου και των μαθητών γίνεται σχετικά 

εύκολα.  Η Διεύθυνση του σχολείου ενθαρρύνει την αξιοποίηση των υποδομών 

και του εξοπλισμού του από μέλη του προσωπικού του σχολείου και μαθητές. 

Το σχολείο έχει διαμεσολαβητικό ρόλο όσον αφορά το άνοιγμά του στην 

κοινωνία. Μεσολαβεί για την παραχώρηση χώρων της Εταιρείας για τη 

διεξαγωγή σεμιναρίων, ημερίδων και παιδαγωγικών συναντήσεων. Αναπτύσσει 

πρωτοβουλίες για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων και μέσων με στόχο την 

αποτελεσματικότερη υλοποίηση του σχολικού προγράμματος. Αυτό γίνεται 

μέσω αναζήτησης χορηγιών και δωρεών. Άλλοτε είτε αυτόνομα είτε μέσω της 

Εταιρείας. Εφαρμόζει ολοκληρωμένη πολιτική για την ένταξη των ΤΠΕ στη 

λειτουργία του σχολείου (υποστήριξη διδασκαλίας και μάθησης, επικοινωνία 

εντός και εκτός σχολείου, ανάπτυξη δικτύων).  

 

 

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 2.3. Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού  

Αποτιμώνται οι πρακτικές της ΣΜΕΑΕ σε σχέση με την αξιοποίηση, την υποστήριξη και την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του σχολείου. 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 ΕΑΕ, η υποστήριξη και ο συντονισμός της συνεργασίας μεταξύ του 

Προσωπικού του Σχολείου, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με την εμπειρία 

και τις ικανότητες του, αποτελούν σημεία εστίασης για την αποτίμηση του δείκτη. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου  

ως προς τον δείκτη: Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη 

του ανθρώπινου δυναμικού 

1 2 3 4 

  +  
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Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού 

Το προσωπικό του σχολείου αξιοποιείται ανάλογα με τις δεξιότητες και 

τις εμπειρίες κάθε μέλους για τις ανάγκες του σχολείου. Η διεύθυνση 

υποστηρίζει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα και τάξη 

ισότιμα, αν και οι δάσκαλοι μεταξύ τους παρουσιάζουν περιορισμένο βαθμό 

αλληλεπίδρασης κα συνεργασίας στους τρόπους αξιολόγησης των μαθητών 

και στη διαθεματική προσέγγιση μιας διδακτικής ενότητας, ενώ παρουσιάζουν 

υψηλό βαθμό συνεργασίας σε επίπεδο εκπαιδευτικών επισκέψεων και 

εκδηλώσεων. Επιπλέον, παρουσιάζεται υψηλός βαθμός συνεργασίας μεταξύ 

εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού 

βοηθητικού προσωπικού. 

Η κατανομή των αρμοδιοτήτων στα μέλη του προσωπικού του σχολείου 

είναι δίκαιη. Αναπτύσσονται οι διαδικασίες στήριξης των μελών του 

προσωπικού του σχολείου και ενδοσχολικές επιμορφώσεις. Από τα μέλη του 

προσωπικού του σχολείου υπάρχει πρόθεση συμμετοχής σε προγράμματα, η 

οποία δεν πραγματοποιείται τελικά λόγω του ότι πραγματοποιούνται 

καθημερινές ημερομηνίες και συνήθως απαιτούν την καταβολή υψηλού 

κόστους. 

 

ΣΟΜΕΑ 3: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 3.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών 

Αποτιμώνται οι διδακτικές πρακτικές της ΣΜΕΑΕ: ο αποτελεσματικός σχεδιασμός της 

διδασκαλίας, η καταλληλότητα και ποικιλία διδακτικών προσεγγίσεων ανάλογα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των μαθητών, η αποτελεσματική διοίκηση της τάξης με τη σωστή αξιοποίηση του 

διαθέσιμου χρόνου και των μέσων διδασκαλίας, η διάδραση εκπαιδευτικού-μαθητή και η ενεργός 

συμμετοχή των μαθητών στη    διαδικασία της μάθησης, αποτελούν, μεταξύ άλλων, ενδείξεις 

ποιότητας για την εξέταση του δείκτη. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον 

δείκτη: Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών 

1 2 3 4 

   X 
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Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών 

 

       Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει τη διδασκαλία τόσο σε ετήσια βάση όσο και σε 

επίπεδο ενότητας, σύμφωνα με το μαθητικό δυναμικό της τάξης του. Σε 

συνεργασία με το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό σχεδιάζονται 

εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης, με βάση τους στόχους (διδακτικούς 

– μαθησιακούς) που τίθενται κατά περίπτωση και τους τρόπους επίτευξής τους 

(μέσα διδασκαλίας, μέθοδοι αξιολόγησης κτλ). 

       Χρησιμοποιείται ποικιλία διδακτικών μεθόδων (εξατομικευμένη, 

διαφοροποιημένη, επαγωγική, διαθεματική διδασκαλία και μοντέλο 

συνεκπαίδευσης), αλλά και υποστηρικτικών μεθόδων. Εφαρμόζονται ποικίλα 

οργανωτικά σχήματα (εξατομικευμένη διδασκαλία, ομάδες εργασίας) στις 

τάξεις, ανάλογα με τους στόχους που έχουν τεθεί για κάθε τάξη συνολικά και 

για κάθε μαθητή ατομικά. 

    Τηρούνται καθημερινές φόρμες επικοινωνίας με τους γονείς, ημερολόγιο 

δασκάλου, φύλλα αξιολόγησης μαθητών και φωτογραφικό αρχείο, στα οποία 

αποτυπώνεται ο σχεδιασμός της διδασκαλίας και οι μέθοδοι που 

ακολουθούνται. 

       Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας (πχ 

διαδραστικός πίνακας, Η/Υ, tablet PC) για τις ανάγκες των μαθητών και 

υποστηρίζει τους μαθητές στη χρήση του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος. Τα μέσα διδασκαλίας είναι καταγεγραμμένα στο Βιβλίο 

Καταγραφής Υλικού, ενώ παράλληλα τηρείται φωτογραφικό αρχείο στο οποίο 

αποτυπώνεται η χρήση του εξοπλισμού από τους μαθητές. 

       Οι μαθητές συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες και συνεργάζονται σε ομάδες 

διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους λόγω της ανομοιογένειας του μαθητικού 

πληθυσμού και της σύνθεσης των τάξεων. Δίνεται έμφαση στις ιδιαίτερες 

ικανότητες κάθε μαθητή. Όπως φαίνεται και από το ωρολόγιο πρόγραμμα του 

σχολείου, οι ομαδικές δραστηριότητες – θεραπείες, πραγματοποιούνται σε 

σταθερή συχνότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει 

την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης 

διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα «ζεστό» κλίμα και αναπτύσσοντας στενή σχέση 

δασκάλου – μαθητή. Η συμμετοχή των μαθητών στις ομαδικές εργασίες 

υποστηρίζει και επεκτείνει τους στόχους των εξατομικευμένων προγραμμάτων. 
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Δείκτης Αξιολόγησης 3.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών 

πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών 

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 συστηματική καταγραφή της επίδοσης των μαθητών, η τακτική ενημέρωση των 

μαθητών για την ποιότητα της εργασίας τους κλπ.  

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη: 

Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών 

αξιολόγησης των μαθητών 

1 2 3 4 

   X 

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως 

προς τον δείκτη: Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών 

αξιολόγησης των μαθητών 

 

       Η ποιότητα της  σχέσης δασκάλου-μαθητή συνδέεται με την ανάπτυξη της 

σχεσιοδυναμικής τους. Ο εκπαιδευτικός   εστιάζει στις ανάγκες των μαθητών, στα 

ενδιαφέροντα τους και τα δυνατά τους σημεία για να δομήσει την  επικοινωνία και να 

αναπτύξει  παιδαγωγικές τεχνικές  και προσεγγίσεις που θα προάγουν τους μαθητές 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

       Το εκπαιδευτικό προσωπικό  της σχολικής μονάδας υλοποιεί παιδαγωγικές 

πρακτικές που υποστηρίζουν τους μαθητές. 

       Η εξατομίκευση της διδασκαλίας και οι διαφοροποιημένοι παιδαγωγικοί  τρόποι 

υποστηρίζουν τους μαθητές  καθώς  τους  ενεργοποιούν  προσφέροντας τους κίνητρα για 

μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν τους μαθητές να λαμβάνουν μέρος σε  

εκπαιδευτικά προγράμματα,project, χρησιμοποιούνται παιδαγωγικά εργαλεία, όπως 

διαδραστικός πίνακας, εκπαιδευτικά λογισμικά, ώστε να ενδυναμώσουν  τα παιδιά για 

να αναπτύξουν  δεξιότητες. Επιπλέον, εφαρμόζονται  ανάλογα με τις  ιδιαιτερότητες 

των παιδιών  εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας μέσω καρτών και υπολογιστών που  

αποτελούν παιδαγωγικά μέσα  για την βελτίωση της επικοινωνίας τους  

       Αξιοποιείται η μικροομάδα στην τάξη, θέτονται κανόνες και όρια συμπεριφοράς με 

ευέλικτο τρόπο, υλικοί ή και κοινωνικοί ενισχυτές, όπου λειτουργούν  ως κίνητρο  και 

ανατροφοδοτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παιδαγωγική ενίσχυση 

πραγματώνεται  με τον έπαινο και τις αμοιβές και καλλιεργείται η συνεργασία και η 
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αποδοχή της διαφορετικότητας μέσα από τ η συνεκπαίδευση παιδιών ειδικής-γενικής 

αγωγής  σε κοινές δράσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις  και τηλεσυναντήσεις με άλλα 

σχολεία. 

       Οι παιδαγωγικές τεχνικές τεκμηριώνονται με την καθημερινή φόρμα επικοινωνίας 

που έχει εφαρμόσει η σχολική μονάδα, τη σύσταση διεπιστημονικής ομάδας σε 

εβδομαδιαία βάση όπου αναλύονται παιδαγωγικά ζητήματα για όλους τους μαθητές και 

προτείνονται νέες πρακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Το σχολείο είναι σε 

συνεχή επικοινωνία με τους γονείς. Η αξιολόγηση έχει συνέχεια καθώς διατρέχει το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πριν-κατά-μετά της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Χρησιμοποιείται συνδυασμός  μεθόδων/ τεχνικών αξιολόγησης π.χ. ο φάκελος του 

μαθητή, το ημερολόγιο του εκπαιδευτικού, το φύλλο παρατήρησης του ψυχολόγου, οι 

διεπιστημονικές ομάδες εργασίας. Συνεπώς οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις 

διαφορετικού τύπου και συνεχείς αξιολογήσεις αξιοποιούνται για την ανατροφοδότηση 

διδασκαλίας με στόχο την επιλογή της κατάλληλης παρέμβασης για την βελτίωση των 

παιδιών. Συμπερασματικά, παρακολουθείται η ατομική πρόοδος των μαθητών και 

αναπτύσσονται παιδαγωγικά σχέδια δράσης για κάθε μαθητή ξεχωριστά και στο σύνολο 

της ομάδας.   

 

 

 

 

ΣΟΜΕΑ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΦΕΕΙ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 4.1. χέσεις μεταξύ μελών του Προσωπικού του 

χολείου - μαθητών και μεταξύ των μαθητών  

Εκτιμώνται οι τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται στη ΣΜΕΑΕ μεταξύ Προσωπικού 

του Σχολείου και μαθητών, καθώς και των μαθητών μεταξύ τους. Η επίδειξη από τους μαθητές 

μιας συμπεριφοράς σύμφωνης με τους σχολικούς κανόνες, η σύμφωνη με τις αρχές της 

παιδαγωγικής επιστήμης στάση που υιοθετεί το Προσωπικό απέναντι στους μαθητές, η συμμετοχή 

των μαθητών στη διαμόρφωση των ρυθμιστικών πρακτικών που διέπουν τη σχολική ζωή, η 

υποστήριξη από το σχολείο κοινωνικών πρακτικών που ευνοούν τη συνεργασία και την επικοινωνία 

στη σχέση Προσωπικού του Σχολείου-μαθητών και μαθητών μεταξύ τους, αποτελούν στοιχεία για 

την αποτίμηση του δείκτη. 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον 

δείκτη: . Σχέσεις μεταξύ μελών του Προσωπικού του 

Σχολείου - μαθητών και μεταξύ των μαθητών 

1 2 3 4 

   X 
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Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: Σχέσεις μεταξύ μελών του Προσωπικού του Σχολείου 

- μαθητών και μεταξύ των μαθητών 

 

       Μετά από ενδελεχή παρατήρηση μέσα στις σχολικές αίθουσες και 

συνεντεύξεις των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού και μαθητών 

διαπιστώθηκε ότι η συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού και των 

μαθητών είναι πολύ καλή. Τα μέλη του προσωπικού του σχολείου αναζητούν 

ευκαιρίες και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για δημιουργική συνεργασία με τους 

μαθητές. Στα πλαίσια της δημιουργικής συνεργασίας αξιοποιείται το υλικό και 

οι νέες τεχνολογίες που υπάρχουν διαθέσιμα στη σχολική μονάδα, όπως ο 

διαδραστικός πίνακας, τα εκπαιδευτικά λογισμικά, οι οθόνες αφής, πίνακες 

επικοινωνίας κ.ά. Επίσης, με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, οργανώνονται 

τηλεματικές συναντήσεις με μαθητές που απουσιάζουν από τη σχολική μονάδα 

λόγω ασθένειας, καθώς και με μαθητές από άλλες τάξεις της σχολικής μονάδας 

και με μαθητές άλλων σχολείων της περιφέρειας κατόπιν συνεννόησης των 

διδασκόντων, με σκοπό την προαγωγή της συνεργατικότητας, αλλά και το 

άνοιγμα του σχολείου προς τα έξω και την ευαισθητοποίηση άλλων σχολικών 

μονάδων σε θέματα αναπηρίας. Επίσης, στην επίτευξη αυτού του σκοπού, πέρα 

από τις τηλεσυναντήσεις, συμβάλλει και η διοργάνωση κοινών δράσεων δια 

ζώσης με γενικά δημοτικά σχολεία της περιοχής και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις 

του σχολείου. Σημειώνεται επίσης ότι το σχολείο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε 

διαδικασία επίτευξης συνεργασίας και με σχολεία του εξωτερικού. ‘Άλλες 

δραστηριότητες, όπως το ανέβασμα  θεατρικών παραστάσεων με τη συμμετοχή 

του προσωπικού της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, η αλληλοσίτιση, 

αλληλοβοήθεια κατά τη μεταφορά κ.ά, συντελούν στη δημιουργική συνεργασία 

μεταξύ των μαθητών και την καλλιέργεια κλίματος αλληλοβοήθειας. Για το 

λόγο αυτό δεν έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερα προβλήματα στις σχέσεις 

προσωπικού και μαθητών και μαθητών μεταξύ τους. Δεν έχουν καταγραφεί 

περιστατικά βίας, οι κανόνες που ρυθμίζουν τη σχολική ζωή τηρούνται από τους 

μαθητές ενώ όποια ζητήματα προκύψουν αντιμετωπίζονται με συνεργασία του 

προσωπικού του σχολείου και προσωπικού και μαθητών (συζήτηση, 

διεπιστημονικές συναντήσεις) σε κλίμα ευαισθησίας, διακριτικότητας, 

αξιοκρατίας και εμπιστοσύνης.  

       Όσο αφορά σε προώθηση προγραμμάτων ένταξης όταν παρατηρηθεί ότι 
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κάποιος μαθητής ενδέχεται να πληροί τις προϋποθέσεις για  ένταξη, γίνεται 

εκτίμηση της περίπτωσης από το εκπαιδευτικό προσωπικό και γίνονται όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες (επικοινωνία με το γενικό σχολείο, επισκέψεις, 

διεπιστημονικές συναντήσεις) για την ομαλή ένταξη του μαθητή.         

 

 

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

εκπαιδευτικούς-κοινωνικούς φορείς – φορείς ΕΑΕ 

 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 στη ΣΜΕΑΕ και τους γονείς σχετικά με την 

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

φορείς ΕΑΕ, άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, αποτελούν 

βασικά στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη.  

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον 

δείκτη: Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με 

εκπαιδευτικούς-κοινωνικούς φορείς – φορείς ΕΑΕ 

1 2 3 4 

   X 

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με 

εκπαιδευτικούς-κοινωνικούς φορείς – φορείς ΕΑΕ 

 

       Σε μία θεώρηση των τυπικών και άτυπων σχέσεων (σχολείο-γονείς-

εκπαιδευτικοί) του σχολείου, εκτιμάται ότι το σχολείο λειτουργεί με γνώμονα τη 

δημιουργία και την ανάπτυξη εποικοδομητικών και αποδοτικών συνεργασιών, 

ώστε να προωθήσει την εύρυθμη λειτουργία του.  

       Συγκεκριμένα, οργανώνει και εφαρμόζει διαδικασίες που διευκολύνουν  τη 

συστηματική επικοινωνία με όλους τους γονείς των μαθητών. Οι διαδικασίες 

αυτές περιλαμβάνουν, φόρμες επικοινωνίας(σε καθημερινή βάση),  που 

αποστέλλονται και από τις 2 πλευρές (σχολείο-γονέας) και τηλεφωνική 

επικοινωνία του γονέα με τον εκάστοτε δάσκαλο του παιδιού τους, όταν υπάρχει 

ανάγκη. Σταθερές ανά τρίμηνο είναι οι συναντήσεις των γονέων με τους 

εκπαιδευτικούς, που οργανώνει το σχολείο, ενώ κάθε εκπαιδευτικός έχει 

αναρτήσει τις εβδομαδιαίες ώρες συνεργασίας κατά τις όποιες μπορούν να τον 

επισκεφτούν οι γονείς και να συζητήσουν για τα παιδιά τους, ωστόσο είναι 
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θεμιτή, και καθόλου σπάνια, οποιαδήποτε άλλη συνάντηση χρειαστεί 

ανεξαρτήτως προγραμματισμού. 

       Το σχολείο φροντίζει να παρέχονται ευκαιρίες για ενεργή συμμετοχή των 

γονέων σε δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το σχολείο, στις 

οποίες οι γονείς ανταποκρίνονται με εθελοντικές δράσεις κ.α. σε πολύ 

ικανοποιητικό βαθμό. Παράλληλα το σχολείο προσπαθεί να αναπτύσσει 

μηχανισμούς διερεύνησης  των απόψεων και των θέσεων όλων των γονέων με 

συχνές συναντήσεις των γονέων με εκπαιδευτικούς και το διευθυντή του 

σχολείου, με τις φόρμες επικοινωνίας και με την τηλεφωνική επικοινωνία, στην 

οποία οι εκπαιδευτικοί είναι ανοιχτοί, ώστε να υπάρχει άμεσα ανταλλαγή 

απόψεων. Με το βαθμό μάλιστα που χρησιμοποιούνται αυτές οι πρακτικές, οι 

γονείς συμμετέχουν τελικά στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και τις 

στρατηγικές του σχολείου. Σύλλογος γονέων του σχολείου δεν υπάρχει , καθώς 

παρά τις προσπάθειες του σχολείου δεν συμπληρώθηκε ικανός αριθμός γονέων 

ώστε να συσταθεί. 

       Στα πλαίσια αυτά , βασικό μέλημα του σχολείου, είναι να διασφαλίζει τη 

δημιουργία κλίματος συνεργασίας αλληλοεκτίμησης και κατανόησης με τους 

γονείς, με την εφαρμογή των πρακτικών που έχουν αναφερθεί, με κύριο πυλώνα 

την επικοινωνία, σε όποιο επίπεδο , με την οποία ενημερώνει παράλληλα με 

τρόπο συστηματικό και πάνω από λα υπεύθυνο τους γονείς για την πρόοδο των 

παιδιών τους.  

       Όλα αυτά στηρίζονται στη συνεχή προσπάθεια του σχολείου να 

ενημερώνεται και να εξελίσσεται πολυεπίπεδα, με τη συχνή επικοινωνία και 

συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο, αλλά και με άλλους υπηρεσιακούς φορείς 

για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου , με ημερίδες που οργανώνει , ΠΤΕ, 

συναντήσεις με σχολικούς συμβούλους, κ.α. Με τις συνεργασίες αυτές, το 

σχολείο αξιοποιεί τους υφιστάμενους φορείς υποστήριξης του εκπαιδευτικού 

έργου, καθώς και το Δήμο και τη Σχολική επιτροπή, με προγράμματα που 

αναλαμβάνει και επισκέψεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια κοινών 

δράσεων. 

       Ένα από τα κύρια μελήματα του σχολείου είναι η διευκόλυνση της 

προσαρμογής των νέων μαθητών που δέχεται στους κόλπους του ή φεύγουν από 

αυτούς, ώστε ένα υποβοηθηθεί κατ επέκταση και το έργο της διδασκαλίας και 

της μάθησης. Έτσι, το σχολείο συνεργάζεται με τα σχολεία προέλευσης και 

υποδοχής των μαθητών του, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για το μαθητή μέσω 

του προσωπικού φακέλου του καθενός, πορτφόλιο μαθητή, φωτογραφικό υλικό ή 

όποιο άλλο υλικό μπορεί να περισυλλέξει ή να παραθέσει για το μαθητή. 

Παράλληλα το σχολείο συνεργάζεται στενά και αποτελεσματικά με το ΚΕΔΔΥ 

για τη υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών και των Εξατομικευμένων 

Προγραμμάτων Εκπαίδευσης των μαθητών. Βασικό χαρακτηριστικό άλλωστε του 

σχολείου είναι η συνεργασία της ΣΜΕΑΕ με συλλόγους, σωματεία και φορείς 

σχετικούς με την αναπηρία και τις ειδικές ανάγκες. Η Εταιρία Προστασίας 

Σπαστικών ¨Πόρτα Ανοιχτή¨, με την οποία συστεγάζεται και σε πλήρη 

συνεργασία με το σχολείο, επιτελεί δημόσιο έργο με τρόπο επίμονο και 

ουσιαστικό. Η δραστηριότητα αυτή της ΣΜΕΑΕ ενισχύεται με πρωτοβουλίες από 
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τοπικούς –και όχι μόνο- φορείς είτε με τη μορφή χορηγιών είτε με την αποδοχή 

και τη διευκόλυνση της περάτωσης των επισκέψεων και των δράσεων που 

επιχειρεί. 

        Το σχολείο παράλληλα συνεργάζεται με άλλα σχολεία ή εκπαιδευτικά 

ιδρύματα (Πανεπιστήμια κ.α.) για ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων και 

προγραμμάτων με κοινές δράσεις, που οργανώνονται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα. Ο δάσκαλος της κάθε τάξης έρχεται σε επικοινωνία με το φορέα που 

αφορά και ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και το επίπεδο των μαθητών του 

και διοργανώνει δραστηριότητες με στόχο την περαιτέρω μάθηση, την όξυνση 

του ενδιαφέροντος αλλά και τις κοινωνικές και συνεργατικές δεξιότητες των 

μαθητών του. Με τον τρόπο αυτό το σχολείο συμμετέχει ενεργά στη ζωή της 

κοινότητας στην οποία ανήκει. 

 

 

 

ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 5.1. Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, 

υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις  

Αποτιμάται η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας με την εξέταση 

παραμέτρων όπως είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή από τη ΣΜΕΑΕ προαιρετικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΕΑΕ, η ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών και η υποστήριξη 

καινοτομικών αλλαγών. Επίσης, εκτιμάται κατά πόσο το σχολείο προωθεί την ένταξη των 

μαθητών και προσφέρει σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες μάθησης με την υλοποίηση 

ειδικών υποστηρικτικών και αντισταθμιστικών προγραμμάτων ΕΑΕ για ορισμένες κατηγορίες 

μαθητών.  

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη: 

Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές και  

αντισταθμιστικές παρεμβάσεις 

1 2 3 4 

   − 
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Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: : Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, 

υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις 

 

         Ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συνεργάζονται με το ειδικό 

εκπαιδευτικό προσωπικό αρμονικά και αποτελεσματικά, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η εφαρμογή και η αξιοποίηση των καινοτομικών αλλαγών που 

επιτελούνται στη ΣΜΕΑΕ. 

        Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς 

άλλων δημοτικών σχολείων, με το Γαλλικό και το Γερμανικό Κολέγιο, 

προκειμένου να υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα σε εθνικό ή διεθνές 

επίπεδο εντός και εκτός του σχολείου. Ανταλλάσσουν απόψεις, συμμετέχουν σε 

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και ευαισθητοποιούνται σε ζητήματα σχετικά με τους 

ΑΜΕΑ. 

       Οι μαθητές του σχολείου ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται για ν’ 

αναλάβουν πρωτοβουλίες για το σχεδιασμό και την ολοκλήρωση θεατρικών 

δρώμενων και άλλων καλλιτεχνικών παρουσιάσεων. Οι εκπαιδευτικοί 

προσφέρουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν ελεύθερα τις ιδέες 

τους και τις επιθυμίες τους και να προβούν σε δραστηριότητες που τους 

ενθουσιάζουν. 

       Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου φροντίζουν να συμμετέχουν οι μαθητές σε 

πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Οι επισκέψεις των μαθητών σε 

αθλητικούς χώρους και η συμμετοχή τους σε αθλητικά αγωνίσματα στοχεύουν 

στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους. 

       Στο σχολείο διεξάγονται ομιλίες-διαλέξεις σχετικά με θέματα ειδικού 

ενδιαφέροντος των μαθητών, όπως: «στρατηγικές διδασκαλίας για μαθητές με 

ειδικές ανάγκες και δυνατότητες», «η συμβολή των νέων τεχνολογιών στο χώρο 

της ειδικής αγωγής», «ευαισθητοποίηση σε ζητήματα των ΑΜΕΑ» κ.ά. 

       Η σχολική μονάδα νοιάζεται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

εκπαιδευτικών επισκέψεων σε χώρους επιστημονικού ή πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος. Οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τις δυνατότητες των μαθητών 

τους, φροντίζουν να αξιοποιούν αυτές τις επισκέψεις διαθεματικά, 

εμπλουτίζοντας έτσι το πρόγραμμα σπουδών και συντελώντας στην ανάπτυξη 

της προσωπικότητας των μαθητών. 
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       Οι μαθητές συμμετέχουν σε μαθητικούς διαγωνισμούς όταν έρχονται σε 

επαφή με τους μαθητές άλλων σχολείων είτε σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, 

είτε σε αθλητικές εκδηλώσεις, αναπτύσσοντας έτσι υγιείς διαπροσωπικές 

σχέσεις και υγιή άμιλλα. 

       Οι μαθητές σε συνεργασία με το προσωπικό του σχολείου αναλαμβάνουν 

εθελοντική δραστηριότητα σχετικά με την περιποίηση των σχολικών χώρων, τη 

δεντροφύτευση και άλλες περιβαλλοντικές δράσεις. 

       Οι μαθητές ενθαρρύνονται απ’ τους εκπαιδευτικούς ν’ αποφασίζουν από 

κοινού για θέματα που αφορούν την τάξη τους και να συνεισφέρουν στην 

αρμονική λειτουργία του σχολείου. Επιπλέον, ευαισθητοποιούνται σε 

περιβαλλοντικά ζητήματα, προτείνουν λύσεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος και συνεργάζονται μεταξύ τους για να υλοποιήσουν σχετικές 

δράσεις. 

       Οι γονείς των μαθητών ενημερώνονται καθημερινά σχετικά με τις 

υπηρεσίες που προσφέρονται στο σχολείο, καθώς και τα μαθήματα που 

ολοκληρώνονται στην τάξη. Η συνεχής και τακτική συνεργασία των γονέων με 

τον διευθυντή, τους εκπαιδευτικούς και το επιστημονικό προσωπικό του 

σχολείου εξασφαλίζει την τόνωση του αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης 

των μαθητών και των γονέων. 

       Οι εκπαιδευτικοί, αφού ενημερωθούν για τα υποστηρικτικά μέσα και τις 

εργονομικές παρεμβάσεις που είναι προσαρμοσμένες στην εγκεφαλική 

παράλυση, σε συνεργασία με το επιστημονικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό, 

φροντίζουν να τα χρησιμοποιήσουν στη μαθησιακή διαδικασία. 

       Οι δράσεις και τα προγράμματα που αναπτύσσονται στο σχολείο στοχεύουν 

στην ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Μπορεί να είναι 

εθελοντικές δράσεις οικολογικού χαρακτήρα, εκπαιδευτικά προγράμματα 

σχετικά με την αγωγή υγείας, την περιβαλλοντική αγωγή κ.α. 

       Στο χώρο του σχολείου οι μαθητές υποστηρίζονται και με εξατομικευμένα 

προγράμματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, 

με την οποία συστεγάζεται το Ειδικό σχολείο, λειτουργούν ειδικά προγράμματα 

λογοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, κολύμβησης, μουσικής κ.α. 

       Στις δράσεις και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναλαμβάνει το 

σχολείο συμμετέχουν όλοι οι μαθητές, προκειμένου ν’ αποφευχθεί η 

περιθωριοποίηση και ο στιγματισμός τους. Σκοπός του σχολείο είναι η 

δημιουργία υγιών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ όλων των μαθητών του 
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σχολείου. 

        Το σχολείο φροντίζει ώστε να παρέχονται ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους 

τους μαθητές. Για το λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν εξατομικευμένα 

εκπαιδευτικά προγράμματα λαμβάνοντας υπ’ όψη τις δυνατότητες και τις 

ανάγκες των μαθητών τους και τα εφαρμόζουν στην τάξη. 

       Στο σχολείο τηρείται καθημερινά το παρουσιολόγιο των μαθητών, 

προκειμένου να παρακολουθείται η φοίτησή τους. Όταν απουσιάζει ένας 

μαθητής ενημερώνονται οι υπεύθυνοι, για να σχεδιάσουν τα εκπαιδευτικά τους 

προγράμματα έτσι ώστε ν’ αναπληρώσουν τα μαθήματα και να τον 

υποστηρίξουν. 

       Σε περιπτώσεις μακρόχρονης απουσίας των μαθητών από το σχολείο, 

συνεργάζονται οι κοινωνικοί λειτουργοί με το διευθυντή, τους ιατρούς και τους 

γονείς, προκειμένου να προσφερθεί ολοκληρωμένη υποστήριξη, όπως κατ’ οίκον 

διδασκαλία, καθώς και επισκέψεις του επιστημονικού προσωπικού σε τακτά 

χρονικά διαστήματα στο σπίτι του μαθητή. 

 

 

 

Γ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ 

 

ΣΟΜΕΑ 6: ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 6.1. Υοίτηση και διαρροή των μαθητών 

Αποτιμάται κατά πόσον οι διαμορφωμένες πρακτικές του σχολείου (διαδικασίες, μέτρα, 

παρεμβάσεις) διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα φοίτησης των μαθητών σε όλες τις τάξεις της 

ΣΜΕΑΕ και είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων φοίτησης και 

διαρροής, καθώς και των εγγραφών σε επόμενο, διαδοχικό εκπαιδευτικό πλαίσιο ΕΑΕ.  

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη: 

Φοίτηση και διαρροή των μαθητών 

1 2 3 4 

   − 
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 Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: Φοίτηση και διαρροή των μαθητών 

 

       Η παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών επιτυγχάνεται μέσω των 

παρουσιολογίων που κρατούνται από το σχολείο. Κατά δεύτερον, σε περίπτωση 

απουσίας κάποιου μαθητή για εύλογο χρονικό διάστημα ενημερώνεται η 

κοινωνική υπηρεσία της Εταιρείας Σπαστικών, που στεγάζεται με το σχολείο, η 

οποία και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τον καθορισμό των αιτιών 

της απουσίας του μαθητή. 

       Το σχολείο γνωρίζει, μέσω των παρουσιολογίων που τηρεί, ποιοι μαθητές 

απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής 

απουσιάσει για περισσότερο από τρεις ημέρες την  εβδομάδα το σχολείο 

ενημερώνει την  κοινωνική υπηρεσία της Ε.Π.Σ. να  προβεί  σε επικοινωνία με την 

οικογένεια του παιδιού για να εξακριβωθούν  οι λόγοι της απουσίας του. 

       Η μετακίνηση των μαθητών από και προς το σχολείο γίνεται με τα σχολικά 

που παραχωρεί η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών. Κατά συνέπεια, οι μαθητές 

του σχολείου συμμετακινούνται με τους ενήλικες υποστηριζόμενους από την 

εταιρεία. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα μικρό ποσοστό των μαθητών 

να καταφθάνει στο σχολείο με ελαφρά καθυστέρηση, λόγω του πλήθους των 

ατόμων που εξυπηρετούνται από τα σχολικά. 

       Το ημερήσιο πρόγραμμα των μαθητών περιλαμβάνει έναν αριθμό ωρών όπου 

γίνονται ατομικές θεραπείες (φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία 

κτλ.). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται κάποιες ώρες διδασκαλίας από τα 

παιδιά. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, το σχολείο εφαρμόζει 

διευρυμένο ωράριο διδασκαλίας, καθώς επίσης καταβάλλεται προσπάθεια 

δόμησης του διδακτικού προγράμματος έτσι ώστε οι μαθητές να χάνουν όσο το 

δυνατόν λιγότερες διδακτικές ώρες. Κατά μέσον όρο, οι μαθητές παρακολουθούν 

22 από τις συνολικά 25 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα. 

       Κατ’ αρχήν, σε περίπτωση μακρόχρονης απουσίας του μαθητή η κοινωνική 

υπηρεσία της Εταιρείας Σπαστικών προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε 

να διασαφηνιστούν τα αίτια αυτής. Όταν ο μαθητής επιστρέψει στο σχολείο, το 

διδακτικό, καθώς και το επιστημονικό προσωπικό του, δίνουν ιδιαίτερο βάρος 

στην ομαλή επαναπροσαρμογή του μαθητή στο τρέχον διδακτικό πρόγραμμα. 



 

-24- 

 

 

       Παρ’ όλο που απουσιάζουν εξειδικευμένες δομές, όπως για παράδειγμα τα 

τμήματα ένταξης, στο σχολείο καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από το 

προσωπικό του (διδακτικό, επιστημονικό, βοηθητικό) με σκοπό την ομαλή 

προσαρμογή των μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες/χαρακτηριστικά στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μειώνεται η πιθανότητα 

απουσιών, καθώς και εγκατάλειψης του σχολείου. 

       Στο σχολείο εφαρμόζεται πρόγραμμα επισκέψεων των μαθητών σε σχολεία 

γενικής εκπαίδευσης, με σκοπό την αποκόμιση χρήσιμων εμπειριών για την 

μετέπειτα ένταξή τους σε ανάλογες εκπαιδευτικές μονάδες. Εκτός αυτού, έχει 

τεθεί σαν μελλοντικός στόχος η παράλληλη συνεκπαίδευση των μαθητών του 

σχολείου σε συνεργασία με σχολεία γενικής εκπαίδευσης. 

       Δεν έχουν καταγραφεί περιπτώσεις μαθητών που εγκατέλειψαν το σχολείο 

για λόγους που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

       Κατ’ αρχήν, το σχολείο, σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία της 

Εταιρείας Σπαστικών, διενεργεί πρόγραμμα επισκέψεων των μαθητών σε ειδικά 

σχολεία πιθανού προορισμού τους. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής πρόκειται 

να ενταχθεί σε ένα επόμενο εκπαιδευτικό πλαίσιο ΕΑΕ προηγείται συνεννόηση με 

τους δασκάλους και τους γονείς του παιδιού για τον (προ)καθορισμό των 

μετέπειτα εκπαιδευτικών στόχων. Έπειτα ακολουθεί επικοινωνία με το σχολείο 

προορισμού για να εξακριβωθούν οι προδιαγραφές που τηρεί σε σχέση με την 

υποστήριξη του ενδιαφερόμενου προς ένταξη μαθητή. 

       Τα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο συνηθίζεται να εντάσσονται στις 

αδιαβάθμητες δομές παρέμβασης που διαθέτει η συστεγαζόμενη Εταιρεία 

Σπαστικών, αφού ολοκληρώσουν την φοίτησή τους. Η ένταξή τους αυτή γίνεται 

έπειτα από σχετική εκτίμηση του επιστημονικού προσωπικού του αρμόδιου 

ΚΕΔΔΥ για την καταλληλότητα/αναγκαιότητα της μετάβασης. Σε καμία 

περίπτωση τα παιδιά δεν μένουν εκτεθειμένα έπειτα από την ολοκλήρωση της 

φοίτησής τους στο σχολείο, χωρίς δηλαδή να ενταχθούν σε μια υποστηρικτική 

δομή/πλαίσιο. 

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 6.2. Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών  

 Εκτιμάται η εικόνα της ΣΜΕΑΕ ως προς τις επιδόσεις και την εξέλιξη των μαθητών της σε 

σχέση με τους στόχους και τα περιεχόμενα του Αναλυτικού Προγράμματος ΕΑΕ και των 
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Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, καθώς και ως προς την πρόοδο που 

παρουσιάζουν τα επιτεύγματα των μαθητών της διαχρονικά. 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον 

δείκτη: Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών 

1 2 3 4 

   − 

 

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών 

 

       Στο σχολείο υποστηρίζονται οι μαθητές με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες, 

έτσι ώστε να επιτευχθεί η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς τους και των δεξιοτήτων τους. Η συνεργασία των εκπαιδευτικών 

με το διευθυντή και το επιστημονικό προσωπικό συμβάλλει στη δημιουργία του 

κατάλληλου προγράμματος σπουδών, καθώς και του εξατομικευμένου 

προγράμματος εκπαίδευσης. Αφού ο εκπαιδευτικός γνωρίσει τις δυνατότητες, τα 

ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή, σχεδιάζει και εφαρμόζει εξατομικευμένα 

προγράμματα. Οι μαθητές ανταποκρίνονται στους στόχους των προγραμμάτων 

αυτών, αναπτύσσοντας την ικανότητα επικοινωνίας, το νοητικό τους δυναμικό, 

τις ψυχοκινητικές δυνατότητές τους, τις κοινωνικές τους δεξιότητες και 

αποκτώντας βασικές σχολικές δεξιότητες. Η συμμετοχή των μαθητών σε 

καλλιτεχνικά δρώμενα, η τήρηση φακέλου με τις εργασίες τους (portfolio), τα 

πρακτικά των διεπιστημονικών συναντήσεων τεκμηριώνουν την πρόοδο των 

μαθητών. 

       Στις περιπτώσεις που δεν υπεισέρχονται εξωγενείς παράγοντες παρατηρείται 

πρόοδος όλων των μαθητών. Ακόμα και η τροποποίηση της συμπεριφοράς ενός 

μαθητή προς θετική κατεύθυνση λαμβάνεται ως πρόοδος. Επιπλέον, η διατήρηση 

των μαθησιακών ικανοτήτων θεωρείται ως θετική εξέλιξη. Είναι φανερό ότι στους 

μαθητές που έχουν περισσότερες δυνατότητες, η πρόοδος που παρουσιάζουν είναι 

εμφανέστερη. Οι μαθητές αυτοί αναπτύσσουν την αναγνωστική τους ικανότητα, 

μαθαίνουν να γράφουν, κατανοούν μαθηματικές έννοιες, ολοκληρώνουν 

μαθηματικές πράξεις και προβλήματα, αναπτύσσουν κοινωνικές και 
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προεπαγγελματικές δεξιότητες. Αυτή η πρόοδος διαπιστώνεται κατά τη 

λεπτομερή παρατήρηση των εργασιών των μαθητών (ατομικός φάκελος) και στις 

αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών και του επιστημονικού προσωπικού. 

       Οι εκπαιδευτικοί κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών, χρησιμοποιώντας 

ποικίλα εποπτικά μέσα (διαδραστικός πίνακας, υπολογιστής, κασετόφωνο, 

παιδαγωγικά βιβλία, λογισμικά κ.α.), και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας 

(διαθεματικές προσεγγίσεις-projects). Οι μαθητές εκδηλώνουν ενδιαφέρον και 

συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, ανάλογα με τις κλίσεις τους και 

τις ιδιαίτερες επικοινωνιακές τους ικανότητες και επιβραβεύονται. Εκφράζουν τις 

απόψεις και τα συναισθήματά τους, συζητούν για τα περιβαλλοντικά ζητήματα 

και προτείνουν λύσεις, κρίνουν πρόσωπα και καταστάσεις, λαμβάνουν μέρος σε 

δραματοποιήσεις. Επιπλέον, σχεδιάζουν και υλοποιούν θεατρικά δρώμενα, 

καλλιτεχνικά δημιουργήματα, τραγουδούν εκφράζοντας τη χαρά και τον 

ενθουσιασμό τους. 

       Στην αρχή της σχολικής χρονιάς παρατηρήθηκε μεγάλη απόκλιση μεταξύ 

των επιδόσεων των μαθητών. Στη συνέχεια, με το σωστό σχεδιασμό κατά την 

εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης, που σχεδιάστηκαν ανάλογα με το 

ιστορικό του κάθε μαθητή (ιατρικό, ψυχολογικό κ.α.), τις ευκαιρίες που δόθηκαν 

στους μαθητές για ποικίλες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις εντός και εκτός του 

σχολείου (συνεργασία με μαθητές άλλων σχολείων σε καλλιτεχνικές και 

αθλητικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις), σημειώθηκε σύγκλιση των 

επιδόσεών τους σε αρκετούς μαθησιακούς τομείς. Αξίζει να επισημανθεί ότι αυτή 

η σύγκλιση των επιδόσεων παρατηρήθηκε κυρίως στην καλλιέργεια των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και στη δημιουργία υγιών διαπροσωπικών σχέσεων 

μεταξύ των μαθητών, όπως έλεγχος των συναισθημάτων, εκδήλωση συμπάθειας 

προς τους άλλους, συμπαράστασης, αλληλοκατανόησης κ.α. 

       Οι εκπαιδευτικοί, σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό τους 

σχολείου, προκειμένου να ενισχύσουν τους μαθητές που έχουν χαμηλή 

αυτοπεποίθηση, αρχικά θέτουν στόχους που είναι δυνατό να επιτευχθούν σε 

εύλογο χρονικό διάστημα και δίχως επίπονες προσπάθειες, έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί η επιτυχία των μαθητών τους. Η επιτυχία αυτή τροφοδοτεί τους 

μαθητές ενισχύοντας έτσι το αυτοσυναίσθημά τους. Οι δραστηριότητες που 

ολοκληρώνονται είναι ανάλογες με τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, τις κλίσεις 

των μαθητών, έτσι ώστε αυτοί να ενεργοποιούνται, να αλληλεπιδρούν, με 

ποικίλους τρόπους, να επιτυγχάνουν, να επιβραβεύονται συχνά (παιγνιώδεις 
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δραστηριότητες, δραματοποιήσεις, παιδαγωγικά λογισμικά, καλλιτεχνικές 

δημιουργίες κ.α.). Κατά συνέπεια, οι μαθητές μέσα από τις δραστηριότητες της 

καθημερινής σχολικής ζωής αναπτύσσουν θετική αυτοεκτίμηση και διάθεση να 

συνεχίσουν τις προσπάθειές τους, προκειμένου να επιτύχουν όλους τους στόχους 

που έχουν τεθεί. 

 

 

 

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 6.3. Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών  

 

Εκτιμάται κατά πόσο η ΣΜΕΑΕ προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες για ατομική, κοινωνική και 

πολιτική ανάπτυξη, τους προετοιμάζει για την ένταξή τους στην κοινωνία και υποστηρίζει τη 

συγκρότησή τους ως υπεύθυνων, ενεργών και δημοκρατικών πολιτών.  

  

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον 

δείκτη: Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 

1 2 3 4 

   − 

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 

 

 Σε ετήσια βάση, λαμβάνουν χώρα διεπιστημονικές συσκέψεις με τη συμμετοχή 

όλων των εμπλεκομένων ειδικοτήτων, στις οποίες αναλύονται λεπτομερώς όλα 

όσα σχετίζονται με την πρόοδο ή μη των παιδιών σε όλους τους τομείς. 

Συγκροτούνται ομάδες εργασίας μεταξύ όσων εκπαιδευτικών συμμετέχουν στην 

αγωγή κι εκπαίδευση των παιδιών. Στην όποια περίπτωση κριθεί σκόπιμο, 

ενημερώνονται πάραυτα ο Διευθυντής και εν μέρει ο Σχολικός Σύμβουλος.  Η 

καθημερινή επικοινωνία με τους όποιους θεραπευτές και τους συνοδούς-

οδηγούς των μαθητών θεωρείται τουλάχιστον επιβεβλημένη.  Η Ιατρική και η 

Κοινωνική υπηρεσία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας 

του εκπαιδευτικού της τάξης.    Η επιτυχής καταγεγραμμένη καθημερινότητα 

του Σχολείου μας, αποτελεί τη μέγιστη απόδειξη της εφαρμογής της ανώτερης 

διατύπωσης, ως βασικής αρχής της ειδικής αγωγής γενικότερα. 
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     Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα έχει ως στόχος κατακτηθεί στο πλαίσιό 

μας, όπως άλλωστε μπορούν να καταμαρτυρήσουν οι ήδη επιτυχημένες 

συνυπάρξεις των αλλοδαπών μαθητών μας με τους λοιπούς ημεδαπούς, που αν 

και αποτελούν το μέγιστο ποσοστό του μαθητικού δυναμικού, ουδέποτε τούτο 

έγινε αισθητό στην καθημερινότητα όλων. 

      Το πλαίσιό μας χαρακτηρίζεται από  εξατομικευμένα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, τα οποία και αποτελούν το βασικό κανόνα λειτουργίας του 

πλαισίου μας. 

      Συνεπώς, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων, κλίσεων και των ενδιαφερόντων 

του όποιου μαθητή θεωρείται και αποτελεί θέσφατο, όπως και αυτή της γνώσης 

των όποιων αναγκών του. 

      Η εξατομίκευση αυτή, πιστοποιείται από τα αναλυτικά προγράμματα και η 

ισοδύναμη κατανομή των «ίσων ευκαιριών», πιστοποιείται από την κατά 

περίπτωση κατάτμηση του ωραρίου του εκάστοτε τμήματος, της κάθε 

δραστηριότητας και της αντίστοιχης ειδικότητας. 

       Η εφαρμογή των προγραμμάτων κοινωνικής ευαισθητοποίησης που 

λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της Γενικής αγωγής, συντελείται εξ’ ίσου και στο 

εν λόγω πλαίσιο, λαμβάνοντας βέβαια  υπ΄ όψη τις ιδιαιτερότητές του. 

      Σύμφωνα με αυτό το δεδομένο,  ο βαθμός ευαισθητοποίησης του μαθητικού 

μας πληθυσμού θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός και συντελείται μέσα από 

βιωματικές, κυρίως προσεγγίσεις. 

      Η ανάληψη και η εφαρμογή, εκ των πλείστων εκπαιδευτικών του πλαισίου, 

περιβαλλοντικών  προγραμμάτων, αποτελεί δείγμα της γενικότερης 

κατεύθυνσης της κοινότητας του σχολείου μας απέναντι στα προβλήματα αυτής 

της ευρύτερης . 

Η δομή και λειτουργία της σχολικής μας κοινότητας χαρακτηρίζεται από κοινές 

δράσεις, η διεκπεραίωση των οποίων επιτυγχάνεται μέσω του ορισμού τομέων 

ευθύνης.    Η κατανομή των τομέων αυτών αποφασίζεται από κοινού, 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις επί μέρους παραμέτρους και τις ιδιαιτερότητες 

της κάθε υποομάδας. 

     Η πολυάριθμη επιτυχής ανάληψη ποικίλων μορφών εκδηλώσεων (θεατρικές 

παραστάσεις, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, αθλητικές δραστηριότητες, bazaar-

εορταγορές κλπ), πιστοποιεί τη γνώση εφαρμογής του περί «αποφάσεων και 

υπευθυνότητας» ερωτήματος. 
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       Βασική και ύψιστη επιδίωξη του πλαισίου μας, η επιστράτευση όλων εκείνων 

των μεθόδων προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, πουν αποσκοπούν 

στην πρόκληση ενδιαφέροντος των μαθητών μας για τη μάθηση. 

      Τα παιδιά ε μ π ν έ ο ν τ α ι  πρωτίστως από τα βιώματά τους στο χώρο (και 

όχι μόνον) του σχολείου και μαθαίνουν να μην διαχωρίζουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία από αυτήν της ευρύτερης αγωγής. 

      Η χαρά της δημιουργίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της όποιας 

δραστηριότητας, εκπαιδευτικής και μη. 

      Η «μάθηση», συνεπώς, αποτελεί έναν ευρύτερο και πιο «ιερό» στόχο: τα 

παιδιά, μαθαίνουν να αγαπούν τη ζωή και τη συμμετοχή τους σε αυτήν!!! 

Η συλλογικότητα των μαθητών δοκιμάζεται, όπως εξάλλου έχει προαναφερθεί,  

‘κλιμακωτά’ :  

       ...αρχικώς σε υποομάδες και στη συνέχεια στη συνένωση όλων αυτών. 

       Σε επίπεδο «διαχείρισης προβλημάτων», στο μέτρο του εφικτού, ανάλογα με 

τις ιδιαίτερες ικανότητες του καθενός, η συλλογικότητα αποδεικνύεται από τη 

συμμετοχή πλείστων εμπλεκομένων και από την αναγωγή του «ζητήματος» σε 

«ζήτημα ομάδας» ή «ζήτημα μέλους ομάδας». 

      Ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του «ζητήματος», αυξάνεται 

και ο αριθμός των εμπλεκομένων και η διακριτικότητα της παρέμβασής τους. 

«Συνεργατική διαβίωση»: το ευκταίον και επιδιωκόμενο της τάξης και της 

σχολικής κοινότητας. 

        Ομαδικό πνεύμα, ομάδες συνεργασίας: κύρια «εργαλεία». 

        Όσο κι αν η εξατομικευμένη διαδικασία ακολουθείται στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων των εν λόγω μαθητών μας, παραχωρεί τη θέση της στη 

συνεργατικότητα, σε κάθε έκφανση της σχολικής ζωής. 

        Το ίδιο ακριβώς εφαρμόζεται και στην περίπτωση των ομάδων. Στην 

περίπτωση αυτή, οι ομάδες αποτελούν μέρη μιας ολότητας με κοινούς στόχους 

και επιδιώξεις, στις οποίες δε χωρά καθόλου μα καθόλου ο ανταγωνισμός. 

Στο σχολείο μας παρατηρείται ό, τι παρατηρείται και σε μια υγιή κοινότητα, 

στην οποία οι συγκρούσεις αποτελούν ένα προβλεπόμενο ποσοστό. 

       Η ύπαρξη αυτών, υποδηλώνει την ύπαρξη ενός «ζώντος οργανισμού», όπου 

ο «πυρετός» δηλώνει την ύπαρξη «εισβολέων» αλλά και την καταπολέμηση 

αυτών!   Εν ολίγοις, κάθε τέτοιου είδους φαινόμενο, αντιμετωπίζεται συλλογικά 

και αποτελεσματικά, με την αξιοποίηση όλων των σχετικών εμπλεκομένων. 
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Η αντιπαράθεση, όπως και άπειρες άλλες καταστάσεις, στο πλαίσιό μας, 

αξιοποιούνται!!  Αποτελούν βέλτιστη αφόρμηση για επεξεργασία, διάλογο, 

επικοινωνία, δημιουργική εφαρμογή, δραματοποίηση, καλλιτεχνική έκφραση 

κλπ. 

       Η ειρηνική διευθέτηση αποτελεί στις πλείστες των περιπτώσεων 

εκπαιδευτικό στόχο, στόχο αγωγής... 

      ...διότι στο πλαίσιό μας, ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ !!! 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως 

προς τον δείκτη:  

1 2 3 4 

   − 

 

 

ΣΟΜΕΑ 7: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ 

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 7.1. Επίτευξη των στόχων του σχολείου  

 

Αποτιμώνται τα αποτελέσματα της ΣΜΕΑΕ 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. 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση) ως προς τον δείκτη: Επίτευξη των στόχων του σχολείου 

Η σχολική μας μονάδα από την αρχή της σχολικής χρονιάς κάνει ετήσιο 

προγραμματισμό σε επίπεδο καινοτόμων  προγραμμάτων (περιβαλλοντικής, 

αγωγής υγείας, πολιτιστικών, ευαισθητοποίησης απέναντι στην αναπηρία), 

εκπαιδευτικών επισκέψεων, κοινών δράσεων με άλλα σχολεία και εκδηλώσεων. 

Με βάση τον απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς που γίνεται τον Ιούνιο 

τίθενται οι στόχοι του σχολείου σε επιμέρους τομείς, όπως: 1) Η ανάπτυξη της 

συνεργασίας σχολείου- οικογένειας 2) Η  δημιουργία κατάλληλου σχολικού 

κλίματος όπου  θα ενισχύονται οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της 

σχολικής κοινότητας, θα καλλιεργείται η συνευθύνη στη λήψη αποφάσεων, θα 

διαμορφώνονται συνεργατικές συμπεριφορές, θα αναδεικνύονται θετικές 
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εκπαιδευτικές δραστηριότητες και θα αναζητούνται αδυναμίες με σκοπό τη 

βελτίωση. 

3) Η παραγωγή και η αξιοποίηση του ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για τις 

συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών μας. 4) Η αξιοποίηση της Υποστηρικτικής 

Τεχνολογίας και των κατάλληλων λογισμικών επικοινωνίας. 5) Η αξιοποίηση 

των ικανοτήτων- ταλέντων και των  ενδιαφερόντων  του προσωπικού της 

σχολικής μας μονάδας μέσα από ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και 

καθηκόντων. 

Οι εκπαιδευτικοί - μαθησιακοί στόχοι επιτυγχάνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό 

εφ΄ όσον είναι ρεαλιστικοί και τίθενται μετά  από μια λεπτομερή παιδαγωγική 

αξιολόγηση, παίρνοντας υπ’ όψη το ιατρικό, κοινωνικό ιστορικό καθώς και τις 

εκτιμήσεις (ψυχολόγου, φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή).  

Τη χρονιά αυτή δεν υλοποιήθηκαν συγκεκριμένα σχέδια δράσης αφού η 

αυτοαξιολόγηση ως διαδικασία γίνεται για πρώτη φορά. 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως 

προς τον δείκτη:  

1 2 3 4 

   Φ 

 

 

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 ΣΜΕΑΕ για συστηματικότερη διερεύνηση και μελέτη (300 λέξεις περίπου). 

 

Τα σημεία υπεροχής του σχολείου μας με βάση την αξιολογική κρίση του 

προσωπικού του σχολείου μας από τις τρείς ομάδες εργασίας στη διαδικασία 

της αυτοαξιολόγησης  κατά το σχ. έτος 2013-14 είναι, ότι το σχολείο  μας τη 

χρονική διάρκεια που έγινε η Γενική Εκτίμηση -Αυτοαξιολόγηση βρέθηκε ότι 

είναι στελεχωμένο πλήρως, αλλά αυτό δεν επιτυγχάνεται από την αρχή του 

σχ. έτους, αλλά  σταδιακά και με προσωπικό όχι με σταθερή σχέση εργασίας.  

Γίνεται σωστή διαχείριση των λιγοστών, σε σχέση με το παρελθόν, 

οικονομικών πόρων καθώς και αξιοποιούνται πολύ καλά  οι  διαθέσιμοι  χώροι 
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και  ο  εξοπλισμός του σχολείου. Επίσης αξιοποιείται το προσωπικό σε 

ανάλογες δράσεις- αρμοδιότητες ανάλογα με τις ικανότητες και την εμπειρία 

που διαθέτει. Οι δάσκαλοι αναπτύσσουν και εφαρμόζουν παιδαγωγικές 

πρακτικές που ενισχύεται αμφίδρομα η επικοινωνία δασκάλου – μαθητή- 

γονιού. Δημιουργούνται και υποστηρίζονται από το σχολείο κοινωνικές 

πρακτικές που ευνοούν τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ 

εκπαιδευτικών μαθητών, καθώς και των  μαθητών μεταξύ τους. 

Οι αδυναμίες του σχολείου μας εστιάζονται κυρίως στην έλλειψη χώρων, στην 

λειτουργικότητα  της ιστοσελίδας του σχολείου μας, ώστε να καταστεί ένα 

μέσο προβολής της επιστημονικής κοινωνικής και πολιτισμικής διάστασης του 

εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο καθώς και στη δημιουργία ενός κατάλληλου 

παιδαγωγικού  κλίματος  που θα αναπτύσσεται  ακόμα περισσότερο η 

συνεργασία  και η αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των εκπαιδευτικών. 

 

 

 

Δ. Προτεραιότητες για Δράση 

Καταγράφονται οι προτεραιότητες για δράση που προέκυψαν από την εκτίμηση των 

αποτελεσμάτων (200 λέξεις περίπου). 

 

Τα αποτελέσματα της έκθεσης γενικής Εκτίμησης της Εικόνας της ΣΜΕΑΕ 

ανέδειξαν ότι η σχολική μας μονάδα σ΄ όλους τους δείκτες είναι πολύ καλή. 

Μέσα όμως από τις διαδικασίες της γενικής εκτίμησης – αυτοαξιολόγησης 

επισημάνθηκε και από τις τρεις ομάδες ότι:  

1) Κατά τη διερεύνηση του δείκτη 1.1 «Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική 

υποδομή και οικονομικοί πόροι» στο κριτήριο επάρκεια και 

καταλληλότητα εξοπλισμού και μέσων του σχολείου, διαπιστώθηκε ότι η 

ιστοσελίδα του σχολείου μας χρειάζεται βελτίωση, ώστε να καταστεί ένα 

μέσο προβολής της επιστημονικής κοινωνικής και πολιτισμικής διάστασης 

του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο. Είναι αναγκαίο να αναδεικνύονται 

οι καλές πρακτικές και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Η 

υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης μπορεί να υποστηρίξει 

ακόμα καλύτερα τις σχέσεις σχολείου- γονέων μέσω της ενημέρωσης, 

καθώς και να συμβάλει θετικά στο συντονισμό της σχολικής ζωής.  
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2) Κατά τη διερεύνηση του δείκτη 2.3 «Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη 

του ανθρώπινου δυναμικού» διαπιστώθηκε ότι υπάρχει κάποιο μικρό 

έλλειμμα εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, κυρίως στην  ανταλλαγή υλικού, πληροφοριών και 

εμπειριών σχετικά με την παιδαγωγική αξιολόγηση,  το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση εξατομικευμένων προγραμμάτων διδασκαλίας. Θεωρήθηκε ότι 

με την υλοποίηση αυτού του σχεδίου θα βελτιωθεί ακόμα το παιδαγωγικό 

κλίμα και θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών. 

 

  


