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Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο-
Ενιαίο Λύκειο) Λάρισας

Η Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου
συντάχθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-2014.



Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Ταυτότητα του Σχολείου

Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της σχολικής μονάδας.

Ονομασία Σχολείου: Μουσικό σχολείο (Γυμνάσιο-Ενιαίο Λύκειο) Λάρισας

Τύπος Σχολείου: Μουσικό σχολείο (Ημερήσιο Γυμνάσιο –Ενιαίο Λύκειο )

Κωδικός: 3151055

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Τάσου Λειβαδίτη 20, Νέα Πολιτεία, Λάρισα

 ΤΚ: 41335,  Νέα Πολιτεία

Τηλέφωνο: 2410 627121

Fax: 2410 627121

Email:

mail@gym-mous-laris.lar.sch.gr

mail@lyk-mous-laris.lar.sch.gr
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Ιστοσελίδα: lyk-mous-laris.lar.sch.gr

Αριθμός Μαθητών: 328

Αριθμός Τμημάτων: 15

Αριθμός Εκπαιδευτικών: 90

Παρατηρήσεις

 To Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Λάρισας είναι ένα δημόσιο σχολείο, στεγάζεται σε σύγχρονες 
κτιριακές εγκαταστάσεις και υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 
Λειτουργεί με τη διοικητική στήριξη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσω της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας. 
Ιδρύθηκε τον Μάιο του 1992 ως Μουσικό Γυμνάσιο και από το σχολικό έτος 1995-1996 λειτουργεί 
και ως Μουσικό Λύκειο. Από την έναρξη λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων, με την ισχύ των 
Γ2/3731/20-9-88 και Γ2/3732/20-9-88 Υπουργικών Αποφάσεων , οι μαθητές του Μουσικού 
Σχολείου Λάρισας μεταφέρονται από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο και αντίστροφα και 
σιτίζονται δωρεάν. Το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων του σχολείου επιλέγεται 
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα οποία 
προβλέπουν αυξημένα τυπικά προσόντα για τους υποψήφιους (μεταπτυχιακές σπουδές, καλλιτεχνική
και μουσική παιδεία). Διευθυντής του Μουσικού Γυμνασίου και του Λυκείου είναι ο κ. Σωτήριος 
Αναγνωστόπουλος (ΠΕ08). Το σχολείο λειτουργεί κατά το σχολικό έτος 2013-14 με 15 τμήματα και 
…. μαθητές. Το σχολείο διαθέτει ως διδακτικό προσωπικό : α) 52 μόνιμους καθηγητές γενικής και 
μουσικής παιδείας, β) 15 αποσπασμένους και   με διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου καθηγητές 
γενικής παιδείας, γ) 9 αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου  καθηγητές μουσικής παιδείας δ) 
7 ωρομίσθιους καθηγητές μουσικής παιδείας. Συνολικά, το διδακτικό προσωπικό του σχολείου 
απαρτίζεται από 90 καθηγητές γενικής και μουσικής παιδείας. Σκοπός του Μουσικού Γυμνασίου-
Λυκείου Λάρισας, με βάση τον ιδρυτικό του νόμο 3345/2.9.1988 άρθρο 1, είναι" η προετοιμασία και 
η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής
χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, αν τελικά επιλέξουν άλλο τομέα επιστημονικής ή 
επαγγελματικής έκφρασης." Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για ένα δημόσιο σχολείο, το οποίο 
λειτουργεί όπως όλα τα άλλα Γυμνάσια και Λύκεια. Υπάρχουν δηλαδή ίδια μαθήματα Γενικής 
Παιδείας, ίδιες ώρες και ίδια βιβλία με τη μόνη διαφορά ότι διδάσκονται επιπροσθέτως και μουσικά 
μαθήματα για δεκαπέντε (15) ώρες την εβδομάδα. Στα μαθήματα μουσικής παιδείας μελετούν σε 
ισότιμη βάση την Ελληνική μουσική παράδοση και την Ευρωπαϊκή (κλασική και σύγχρονη) μουσική. 
Διδάσκονται επίσης Εικαστικά, Ιστορία της Τέχνης και Θέατρο. 
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A

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 κλπ.

Το σχολείο μετέχει στο πρόγραμμα Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) της  σχολικές
μονάδες Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας, με δεδομένες
τις  «Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού 
Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014», κατά την υπ. αριθμ. 
32773/Γ1/6-3-2014 και την υπ. αριθμ. 190089/Γ1/10.12.2013 Εγκύκλιο του Υφυπουργού 
Παιδείας & Θρησκευμάτων και σύμφωνα με το Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985, τ. Α΄, 
Άρθρο 11, παρ. ΣΤ) και τα άρθρα 29,37,39 της με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-
2002 (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄) Υπ. Απόφασης, την Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 614, τ. Β΄, 30972/Γ1//15-3-
2013 & την Εγκύκλιο με αριθμ. Πρωτ. 30973/Γ1/05-03-2013. Η διαδικασία της αξιολόγησης 
ξεκίνησε στις 03/02/2014 (πράξη 1η/03-02-2014 ), παρούσης της συμβούλου κ. 
Παπαπαναγιώτου Ξανθούλας, με ενημέρωση από το διευθυντή, κ. Αναγνωστόπουλο, του 
νομοθετικού πλαισίου περί σκοποθεσίας αυτής (Ν. 2986/2002) καθώς και ανάπτυξη 
προβληματισμού από το σύλλογο διδασκόντων περί   υποχρεωτικότητας ή μη  συμμετοχής σε 
ομάδες εργασίας αυτοαξιολόγησης  εκπαιδευτικού έργου. Στις   06/02/2014  (πράξη 2η/06-
02 -2014 ) ακολούθησε η σύγκλιση του Συλλόγου Διδασκόντων ύστερα από πρόσκληση του 
διευθυντή κ. Αναγνωστόπουλου Σωτηρίου με θέμα «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης 
του Εκπαιδευτικού Έργου του Μουσικού σχολείου Λάρισας κατά το σχολικό έτος 2013-
2014» (Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 614, τ. β΄/5-3-2013 & Εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 30973/Γ1/05-
03-2013). 
Ειδικότερα στη συνεδρίαση: (α)  ορίστηκε ποιοι θα αποτελέσουν την ολομέλεια των 
συνερχομένων για την Γενική Εκτίμηση της εικόνας του σχολείου, (β) ορίστηκαν οι ομάδες 
εργασίας, (γ)  κατανεμήθηκαν οι προς εκτίμηση δείκτες στα μέλη των ομάδων, (δ)  ορίστηκε  
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας της Γενικής Εκτίμησης. 

Συγκροτήθηκαν συνολικά επτά (7) Ομάδες Εργασίας, μία για κάθε τομέα διερεύνησης. Σε κάθε
ομάδα συμμετείχαν 4-8 μέλη. Οι Ομάδες Εργασίας πραγματοποίησαν τέσσερις  έως πέντε 
συναντήσεις, προέβησαν στην αποτύπωση της εικόνας του σχολείου στους επιμέρους δείκτες 
και συνέταξαν τις σχετικές εισηγήσεις -εκθέσεις τους ανά δείκτη αξιολόγησης. Οι εκθέσεις 
αυτές παραδόθηκαν στον Διευθυντή του σχολείου περί τα τέλη Μαΐου. Παραδοτέα κρίθηκαν 
και πρακτικά καταγραφής όλων των συναντήσεων - δράσεων των ομάδων εργασίας της ΑΕΕ 
στο σχολείο καθώς και της ολομέλειας (ημερολόγιο καταγραφής των εργασιών των ομάδων 
εργασίας, πρόγραμμα και υλικό επιμορφώσεων, εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ή 
διαμορφώθηκαν από τις ομάδες εργασίας, όπως φόρμες καταγραφής δεδομένων, 
ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, σχέδια παρατήρησης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και 
αξιολόγησης  των σχεδίων δράσης κ.τ.λ.).  Η όλη διαδικασία περατώθηκε στις 16-06-2014 
(πράξη 3η/17-06 -2014).
Η διερεύνηση των Ομάδων Εργασίας έγινε με ανταλλαγή απόψεων επί των κριτηρίων 
διερεύνησης των 15 δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και επί των σχετικών 
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ερωτηματολογίων που περιλαμβάνονται στον ΤΟΜΟ ΙΙΙ: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ» του εκπαιδευτικού υλικού της ΑΕΕ του ΙΕΠ. 

Καταληκτικά , η έκθεση γενικής εκτίμησης εικόνας του Μουσικού σχολείου αποτελεί μια 
συλλογική διαδικασία λήψης απόφασης, η οποία πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του Διευθυντή 
της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
απόψεις των συλλογικών οργάνων του σχολείου, με βάση τεκμήρια του σχολείου (αρχείων, 
πηγών, ερευνητικών δεδομένων που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, 
τεκμηρίων από τους ατομικούς φακέλους /portfolio των εκπαιδευτικών κ.λπ.). 

Ο Διευθυντής του σχολείου,  κ. Αναγνωστόπουλος,  επεσήμανε ότι, σύμφωνα με το 
εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ (ΤΟΜΟΣ ΙΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) η Γενική 
Εκτίμηση που πραγματοποιείται «αφορά τη διατύπωση μιας πρώτης εκτίμησης για την 
οργάνωση και τη λειτουργία του σχολείου», καθώς και ότι, πέραν των άλλων, αποσκοπεί στο 
να αναδειχθούν οι περιοχές εκείνες που κατά προτεραιότητα πρέπει να διερευνηθούν 
συστηματικότερα σε επόμενη φάση της ΑΕΕ.

Β

Φύλλο Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Καταγράφεται  η  τελική  θέση  των  μελών  της  σχολικής  κοινότητας  για  την  κατάσταση  και  τη
λειτουργία  του  σχολείου  ως  προς  κάθε  δείκτη  ποιότητας  του  εκπαιδευτικού  έργου.  Η  κοινώς
αποδεκτή θέση για την εικόνα του σχολείου αποτυπώνεται περιγραφικά σε σύντομο κείμενο (100
λέξεων περίπου) με τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης αλλά και ποσοτικά με τη χρήση της
τετραβάθμιας αριθμητικής κλίμακα για κάθε δείκτης.

Αντιστοιχία των βαθμών της κλίμακας 1-4

1 = Εικόνα προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα)
2 = Εικόνα μέτρια (τα προβλήματα είναι περισσότερα από τα θετικά στοιχεία)
3 = Εικόνα καλή (τα θετικά στοιχεία είναι περισσότερα από τα αρνητικά)
4 = Εικόνα πολύ καλή (θετικά στοιχεία χωρίς προβλήματα)

Στην  περίπτωση  που  δεν  έχει  επιτευχθεί  συναίνεση  για  την  κατάσταση  του  σχολείου  ως  προς
κάποιον δείκτη, καταγράφονται τα δύο ‘πλειοψηφικά’ αποτελέσματα στο πλαίσιο της ομάδας.

7



 Αποτιμάται η κατάσταση του σχολείου ως προς την επάρκεια και την καταλληλότητα των σχολικών
χώρων, των διαθέσιμων μέσων και του εξοπλισμού. Επίσης, αποτιμάται η επάρκεια των διαθέσιμων
οικονομικών  πόρων  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  σχολείου.  Εξετάζεται  κατά  πόσον  οι
υπάρχοντες χώροι του σχολείου, η υλικοτεχνική υποδομή και οι οικονομικοί πόροι ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ 1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.1

Μέσα και Πόροι Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική
υποδομή και οικονομικοί πόροι

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ-ΜΕΛΟΣ:
Χαρμάνης Αναστάσιος

Μέλη:  Καλαμπάκας  Αθανάσιος,  Καμπούρης
Εμμανουήλ,  Μακρυγιάννης  Ιωάννης,  Νίκου
Βασίλειος. 

Μεθοδολογία: διαμοιράστηκε  ερωτηματολόγιο  συνέντευξης  με  ανοιχτού  τύπου  ερωτήσεις
στους εκπαιδευτικούς διδάσκοντες στις αίθουσες δοκιμών μουσικών συνόλων, εργαστήρια,
βιβλιοθήκη,  γυμναστήριο,  προκειμένου  να  καταγραφούν οι  απόψεις  τους.  Η επιλογή  αυτή
έγινε διότι κατά τεκμήριο στους χώρους αυτούς συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος πληθυσμός
μαθητών.  Διενεργήθηκε  μακροσκοπικός  έλεγχος  και  καταγραφή  προβλημάτων
συγκεκριμένων  χώρων,  συστημάτων  πυρόσβεσης,  προφορική  συνέντευξη  σε  13
εκπαιδευτικούς και 40 μαθητές (τυχαίο δείγμα) και εξετάστηκαν τα σχέδια σεισμού-πυρός
του σχολείου.

Ως προς  την  αξιολόγηση  των  οικονομικών  πόρων  του  σχολείου,  η  μέθοδος  που
χρησιμοποιήθηκε ήταν:1) Συλλογή στοιχείων –εγγράφων από τα αρχεία και τη διεύθυνση του
σχολείου-συζήτηση-συνέντευξη με τον Διευθυντή.

2)Συλλογή στοιχείων από το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου.

Περίοδος ελέγχου: 1/1/2013-31/12/2013 (οικονομικό έτος).

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας
του σχολείου ως προς το δείκτη 1.1

1 2 3 4

χ+
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Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 1.1

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του σχολείου είναι σχετικά νεόδμητες και αρκετά καλής 
κατασκευής. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα αυτών που διδάσκουν στο 
μεγαλύτερο πληθυσμό μαθητών, δηλώνει σχετικά ικανοποιημένο από την επάρκεια των χώρων
διδασκαλίας, με εξαίρεση ορισμένες αίθουσες όπου πραγματοποιούνται οι δοκιμές των 
μουσικών συνόλων. Το σχολείο διαθέτει δανειστική βιβλιοθήκη, αριθμούσα περί τους 7.000 
τίτλους, με σχετικά σύγχρονο εξοπλισμό ΤΠΕ, αίθουσες διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα, 
εργαστήριο πληροφορικής, αίθουσα συνεδριάσεων διδασκόντων, γυμναστήριο ολυμπιακών 
διαστάσεων, εργαστήριο φυσικής-χημείας, αίθουσα εικαστικών και αμφιθέατρο προσφάτως 
ανακαινισμένο. Λειτουργεί ακόμη εργαστήριο για μικροεπισκευές οργάνων, αναλογίων κλπ., με 
πλήρη σειρά κατάλληλων εργαλείων και μηχανημάτων και τεχνικό εργαστήριο μικροεπισκευών.
Διατίθενται ασύρματη διαδικτυακή σύνδεση, σχέδιο άμεσης εκκένωσης σε περίπτωση εκτάκτου
ανάγκης (πυρκαγιάς, σεισμού κλπ), σύστημα πυρόσβεσης με πυροσβεστήρες που 
αναγομώνονται κανονικά και πυροσβεστικές  φωλιές. Ως προς την υλικοτεχνική υποδομή 
διαπιστώνονται ελλείψεις περισσότερο σε ηχομόνωση και θέρμανση, καθώς και  σε εξοπλισμό 
που αφορά κυρίως: μουσικά όργανα-χόρδισμα πιάνων, φωτισμό και ήχο, αθλητικό υλικό, 
μουσική βιβλιοθήκη, ηχομόνωση. Το σχολείο διαθέτει δύο νέα πιάνο με ουρά και τρία 
φωτοτυπικά μηχανήματα. Οι τεχνικές  φθορές (πρίζες, διακόπτες, φώτα) αποκαθίστανται 
άμεσα. Υπάρχουν αποθήκες-χώροι φύλαξης οργάνων. Ως προς τους οικονομικούς πόρους και 
τα έσοδα, αξιοποιώντας κατάλληλα έγγραφα από το αρχείο του σχολείου τα οποία  εμφανίζουν 
την πορεία των οικονομικών δεδομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013, 
συνάγεται ότι οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι επαρκούν για την κάλυψη των λειτουργικών κατ’ 
αρχήν αναγκών (θέρμανση, μεταφορά, σίτιση ), με τη συνδρομή του Δήμου και της 
Περιφέρειας. Υπάρχει υποστήριξη για το καλλιτεχνικό  έργο, καθώς και για προγράμματα 
τοπικού/εθνικού/ακόμη και διεθνούς επιπέδου και ενδιαφέροντος. Ο Σύλλογος Γονέων, με 
βάση τα στοιχεία που προσκομίστηκαν, υποστηρίζει στο βαθμό που δύναται δράσεις του 
σχολείου. Εν γένει,  το Σχολείο δεν αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Πέραν 
των προαπαιτούμενων της ΑΕΕ, η συγκεκριμένη ομάδα με εντολή της Διεύθυνσης του 
Σχολείου,  ξεκίνησε ήδη από τον Μάιο- Ιούνιο 2013 διαδικασία απογραφής των οργάνων
και του ηχητικού - μουσικού εξοπλισμού του σχολείου. Το μεγαλύτερο μέρος της 
διαδικασίας ολοκληρώθηκε το Ιούνιο του 2013 και κοινοποιήθηκε στη διεύθυνση του 
σχολείου με το με αρ. πρωτ.   1742/12-06-2013 έγγραφο. Κατά το διάστημα 
Φεβρουαρίου- Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκαν α) μερικός-δειγματοληπτικός έλεγχος και β)
τακτοποίηση-ανακαίνιση της αποθήκης οργάνων του σχολείου .

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ – aee.iep.edu.gr   ●   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών –
www  .  pe  03.  gr
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ 1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.2

Μέσα και Πόροι Στελέχωση του σχολείου

Εξετάζεται  κατά  πόσο  ο  αριθμός,  η  σύνθεση,  η  επιστημονική  και  παιδαγωγική  κατάρτιση  και  η
εμπειρία  των  εκπαιδευτικών  ανταποκρίνονται  στις  συγκεκριμένες  ανάγκες  του  σχολείου  και  τις
απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Επίσης, αποτιμάται η κατάσταση του σχολείου ως προς την
επάρκεια του διοικητικού, του ειδικού επιστημονικού και του βοηθητικού προσωπικού.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ-ΜΕΛΟΣ:
Χαρμάνης Αναστάσιος

Μέλη: Βλιτσάκη Ελεάννα, Κιούση Μαρία, Πατσιά 

Ελένη, Πουλούλη Αντωνέλλα.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας
του σχολείου ως προς το δείκτη 1.2

1 2 3 4
χ+
+

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 1.2

Το Μουσικό Σχολείο Λάρισας, κατά το σχολικό έτος 2013-14, εμφανίζεται με απόλυτη 
πληρότητα  εκπαιδευτικού προσωπικού γενικής παιδείας. Παραμένουν όμως ώρες μουσικών 
μαθημάτων κενές,  οι οποίες καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό με αναπροσαρμογή προγράμματος. 
Οι τρέχουσες ελλείψεις εμφανίζονται κυρίως σε παραδοσιακά όργανα και ειδικότητες. Η 
πρόσληψη αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών μουσικής διενεργείται με καθυστέρηση 
μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.  

Εγκρίθηκαν και υλοποιούνται 13 συνολικά πολιτιστικά-περιβαλλοντικά και αγωγής 
σταδιοδρομίας προγράμματα με συμμετοχή 24 καθηγητών και 337 μαθητών του σχολείου. Ως 
προς το διδακτικό προσωπικό του σχολείου: το μεγαλύτερο ποσοστό διαθέτει διδακτική 
εμπειρία άνω των 10 ετών. Οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν σε υψηλό ποσοστό αυξημένα τυπικά και
επιστημονικά προσόντα, γεγονός που συνάδει  με την κείμενη νομοθεσία για την τοποθέτηση 
των εκπαιδευτικών στα Μουσικά Σχολεία (ενδεικτικά: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών: 
16,9%, δεύτερο πτυχίο: 7,2%, γνώση 1ης ξένης γλώσσας 28,9%). Επιπλέον η επιστημονική 
δραστηριότητα των εκπαιδευτικών του σχολείου παρουσιάζεται αυξημένη, καθώς το 89,8% 
όσων απάντησαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο έχουν αναπτύξει κάποιου είδους επιστημονική 
δραστηριότητα (ενδεικτικά: συμμετοχή σε σεμινάρια και ημερίδες, συνέδρια, διάφορα άλλα 
επιμορφωτικά προγράμματα, συγγραφή βιβλίων). Ενδιαφέρον δε παρουσιάζει η εκτίμησή τους 
ότι η δραστηριότητα αυτή ήταν αποτελεσματική στο γενικό εκπαιδευτικό τους έργο. Ως προς 
την παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών διαπιστώνεται ότι το 100 % των 
εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων διαθέτει παιδαγωγική κατάρτιση (από ΑΕΙ, 
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ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ ή και τα δύο), ενώ μόνο το 71,4 % των καθηγητών μουσικής διαθέτει 
παιδαγωγική κατάρτιση. Το υπόλοιπο 28,6% δε διαθέτει  παιδαγωγική κατάρτιση. 
Συμπερασματικά, επιβάλλεται να τονιστεί η απουσία παιδαγωγικής κατάρτισης σε ένα μέρος 
του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου-εκπαιδευτικών μουσικής και η ανάγκη ανάληψης 
πρωτοβουλίας από τους αρμόδιους φορείς  για την εξάλειψη αυτής της θεμελιώδους 
αδυναμίας, καθώς και για την ενίσχυση της επιστημονικής δραστηριότητας του συνόλου των 
εκπαιδευτικών. 

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ – aee.iep.edu.gr   ●   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών –
www  .  pe  03.  gr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ 2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.1

Ηγεσία, Διοίκηση και
Οργάνωση του Σχολείου

Οργάνωση και συντονισμός
της σχολικής ζωής

Η ηγεσία και η διοίκηση του σχολείου αποτιμώνται σε σχέση με την οργάνωση και το συντονισμό
της σχολικής ζωής.  Η διατύπωση οράματος για την εργασία του σχολείου με τον καθορισμό των
βασικών επιδιώξεων των στόχων και των αξιών που διέπουν τη σχολική ζωή, η διαμόρφωση ενός
συμμετοχικού, συλλογικού και συνεργατικού πλαισίου εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής
μονάδας,  η  διαμόρφωση  και  η  εφαρμογή  ενός  λειτουργικού  σχολικού  προγράμματος,  αποτελούν
σημαντικά στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη. 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ-ΜΕΛΟΣ: Μέλη: 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας
του σχολείου ως προς το δείκτη 2.1

1 2 3 4

χ
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Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 2.1

Η ομάδα των καθηγητών που ασχολήθηκε με την αποτίμηση της ηγεσίας και διοίκησης
του σχολείου σε σχέση με την οργάνωση και το συντονισμό της σχολικής ζωής, αφού
συνέταξε, διαμοίρασε προς τους συναδέλφους  και συνέλεξε τα σχετικά ερωτηματολόγια,
ανέλυσε  ποσοτικά  και  ποιοτικά  τα  αποτελέσματα  και  εισηγείται  στην  ολομέλεια  τα
παρακάτω:  Σύμφωνα με  τα  αποτελέσματα,  51.87% των ερωτηθέντων θεωρούν  ότι  η
εικόνα είναι πολύ καλή, με πολλά θετικά στοιχεία, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.  33.75 %
θεωρεί ότι είναι καλή με θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά. 11.33 % θεωρεί
ότι  η  εικόνα  είναι  μέτρια,  δηλαδή  τα  προβλήματα  είναι  περισσότερα  από  τα  θετικά
στοιχεία και τέλος 3.00 % θεωρεί ότι η εικόνα είναι προβληματική, υπάρχουν αρκετά
σοβαρά προβλήματα.

Από τα προγραφέντα ποσοτικά δεδομένα η εικόνα του σχολείου ως προς την ηγεσία,
διοίκηση και οργάνωσή του αποτιμάται  θετικά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά
τη συνεργασία της διεύθυνσης με το προσωπικό και την ομαλή λειτουργία της διοικητικής
ομάδας του σχολείου καθώς και τις διαδικασίες για την οργάνωση και συντονισμό της
σχολικής ζωής σε καθημερινή βάση. 

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ – aee.iep.edu.gr   ●   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών –
www  .  pe  03.  gr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ 2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.2

Ηγεσία, Διοίκηση και
Οργάνωση του Σχολείου

Διαχείριση και αξιοποίηση
μέσων και πόρων

Εκτιμάται η καλή διαχείριση των οικονομικών πόρων – η κατανομή τους σύμφωνα με τις ανάγκες
του σχολείου – καθώς και η αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και του εξοπλισμού του σχολείου για
την αποτελεσματική ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ-ΜΕΛΟΣ: 
Μέλη: 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας
του σχολείου ως προς το δείκτη 2.2

1 2 3 4

χ
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Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 2.2

Η  ομάδα  των  καθηγητών  που  ασχολήθηκε  με  την  εκτίμηση  της  διαχείριση  των
οικονομικών πόρων –κατανομής τους σύμφωνα με τις ανάγκες του σχολείου – καθώς και
την  αξιοποίηση  των  διαθέσιμων  χώρων  -  εξοπλισμού  του  σχολείου  για  την
αποτελεσματική ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών, αφού συνέταξε, διαμοίρασε προς
τους  συναδέλφους   και  συνέλεξε  τα  σχετικά  ερωτηματολόγια,  ανέλυσε  ποσοτικά  και
ποιοτικά τα αποτελέσματα και εισηγείται στην ολομέλεια τα παρακάτω: το 59.10 % των
ερωτηθέντων συναδέλφων θεωρούν ότι η εικόνα είναι πολύ θετική, χωρίς προβλήματα.
26.14% θεωρούν ότι είναι καλή με πολλά θετικά στοιχεία, περισσότερα από τα  αρνητικά.
8.27% ότι είναι μέτρια με πολλά προβλήματα σε σχέση με τα θετικά στοιχεία. 6.49% των
ερωτηθέντων συναδέλφων θεωρούν ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.

Σύμφωνα  και  με  την  ποσοτική  παρουσίαση,  η  εικόνα  του  σχολείου  ως  προς  την
διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων θεωρείται πολύ θετική όσον αφορά και τη
διαχείριση  των  οικονομικών  πόρων  και  την  αξιοποίησή  των  για  την  βελτίωση  της
εικόνας-εξωραϊσμό του σχολείου και τροφοδότησή του με δέοντα εξοπλισμό  (ενδεικτικά
αναφέρονται:  η  συντήρηση  του  κτιρίου,  η  έμφαση  στην  τήρηση  καθαριότητας,  οι
λελογισμένες  επενδύσεις  σε  υποδομές  και  εξοπλισμό  και  η  διάθεση  αυτού  τόσο  στο
εκπαιδευτικό  όσο και  στο  μαθητικό δυναμικό).   Εξίσου μείζονος  σημασίας  και  θετικά
κρίνεται  και   η  δυνατότητα  που  παρέχεται  από  τη  διοίκηση  για  την  ανάπτυξη
δραστηριοτήτων εκτός σχολικού προγράμματος.

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ – aee.iep.edu.gr   ●   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών – 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ 2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.3

Ηγεσία, Διοίκηση και
Οργάνωση του Σχολείου

Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναμικού

Αποτιμώνται  οι  πρακτικές  του σχολείου  σε  σχέση με  την  αξιοποίηση,  την υποστήριξη  και  την
ανάπτυξη  του  ανθρώπινου  δυναμικού.  Οι  διαδικασίες  που  αναπτύσσονται  στο  σχολείο  για  την
επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών  και  τη  βελτίωση  της  επιστημονικής  και  παιδαγωγικής  τους
κατάρτισης, η ουσιαστική υποστήριξή τους στην υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, η υποστήριξη
και  ο  συντονισμός  της  συνεργασίας  των  εκπαιδευτικών  των  τμημάτων  ίδιας  ή  διαφορετικής
ειδικότητας, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με την εμπειρία και τις ικανότητες του,
αποτελούν σημεία εστίασης για την αποτίμηση του δείκτη.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

13



ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ-ΜΕΛΟΣ: 
Μέλη: 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας
του σχολείου ως προς το δείκτη 2.3

1 2 3 4
χ

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 2.3

Η ομάδα  των  καθηγητών  που  ασχολήθηκε  με  την  αποτίμηση  των  πρακτικών  του
σχολείου σε σχέση με την αξιοποίηση, την υποστήριξη και την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού, αφού συνέταξε, διαμοίρασε προς τους συναδέλφους  και συνέλεξε τα σχετικά
ερωτηματολόγια,  ανέλυσε ποσοτικά  και  ποιοτικά  τα  αποτελέσματα  και  εισηγείται  στην
ολομέλεια τα παρακάτω: το 42,32% των ερωτηθέντων συναδέλφων θεωρούν ότι η εικόνα
είναι  πολύ  θετική,  χωρίς  προβλήματα.  Το  34.65%  των  ερωτηθέντων  συναδέλφων
θεωρούν ότι είναι καλή με πολλά θετικά στοιχεία, περισσότερα από τα  αρνητικά. Ένα
14.46% πρεσβεύει ότι είναι μέτρια και μόλις το  5.58% των ερωτηθέντων συναδέλφων
θεωρούν ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Τα αποτελέσματα σαφέστατα πιστοποιούν ότι
αναφορικά  με  θέματα  διαχείρισης,  αξιοποίησης,  υποστήριξης  και  ανάπτυξης  του
ανθρώπινου δυναμικού του σχολείου, πλεονάζουν συντριπτικά τα θετικά στοιχεία στην
αντιμετώπισή  τους  από  την  διοίκηση,  παρά  αρνητικά,  όπως  στην  αξιοποίηση  των
εκπαιδευτικών ανάλογα με τις δεξιότητες και τις εμπειρίες τους στην δίκαια κατανομή
των αρμοδιοτήτων  τους, στις συνθήκες επιτυχίας των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν,
με  την  επισήμανση  ότι  μπορούν  να  βελτιωθούν  οι  διαδικασίες  στήριξης  των
εκπαιδευτικών  στις  ιδιαίτερες  επιστημονικές  και  παιδαγωγικές  ανάγκες.  Επίσης,  στα
ζητήματα  συνεργασίας  μεταξύ  των  εκπαιδευτικών  και  στην  εκδήλωση  ενδιαφέροντος
συμμετοχής σε εκπαιδευτικά ερευνητικά προγράμματα και συνέδρια (εκτός των μουσικών
δραστηριοτήτων)  μπορεί να υπάρξει βελτίωση με αύξηση της προσπάθειας της διοίκησης
του σχολείου προς αυτήν την κατεύθυνση.

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ – aee.iep.edu.gr   ●   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών – 

www  .  pe  03.  gr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ 3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3.1

Διδασκαλία και Μάθηση Ανάπτυξη και εφαρμογή
διδακτικών πρακτικών

Αποτιμώνται  οι  διδακτικές  πρακτικές  του  σχολείου:  ο  αποτελεσματικός  σχεδιασμός  της
διδασκαλίας, η υιοθέτηση ποικίλων διδακτικών μεθόδων ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
μαθητών και  το αντικείμενο της διδασκαλίας,  η αποτελεσματική διοίκηση της τάξης με τη σωστή
αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου και των μέσων διδασκαλίας, η ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης
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που αναπτύσσεται ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, η αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-
μαθητή και ο βαθμός εμπλοκής των μαθητών στην οικοδόμηση της γνώσης, αποτελούν, μεταξύ άλλων,
ενδείξεις ποιότητας για την εξέταση του δείκτη.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ-ΜΕΛΟΣ: Μέλη: 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας
του σχολείου ως προς το δείκτη 3.1

1 2 3 4
χ

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 3.1

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ – aee.iep.edu.gr   ●   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών –
www  .  pe  03.  gr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ 3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3.2
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    Οι  εκπαιδευτικοί  του  Μουσικού  Σχολείου  Λάρισας  θεωρούν  ότι  γίνεται  έγκαιρος,
σωστός και αποτελεσματικός σχεδιασμός και προγραμματισμός της διδασκαλίας:

   σε ετήσια βάση
 σε τριμηνιαία ή τετραμηνιαία βάση 
  σε επίπεδο διδακτικής ενότητας.

     

Η φύση του προγράμματος σπουδών του μουσικού σχολείου σε συνδυασμό με το υψηλό
επίπεδο  του  διδακτικού  προσωπικού,  επιτρέπουν   τη  χρήση  ποικίλων  διδακτικών
προσεγγίσεων, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου της ενότητας. Οι νέες τεχνολογίες
χρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους εκπαιδευτικούς και από τους μαθητές :

•  κατά τη διάρκεια των καθημερινών μαθημάτων και εργασιών 

•  στα προγράμματα 

• στις καινοτόμες δράσεις που υλοποιούν

• στις εκδηλώσεις  και στους διαγωνισμούς που λαμβάνουν μέρος Έτσι,  υφίσταται
μια   αποτελεσματική  διάδραση-αμφίδρομη  σχέση  εκπαιδευτικών-μαθητών,   που
επιτυγχάνει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης. Οι μαθητές
του σχολείου, αν και το πρόγραμμα τους είναι ιδιαζόντως απαιτητικό, ανταποκρίνονται με
επιτυχία στις εργασίες – δραστηριότητες που τους ανατίθενται. 

 ανταποκρίνονται με επιτυχία στις εργασίες – δραστηριότητες που τους ανατίθενται.   και
από τους μαθητές :



Διδασκαλία και Μάθηση

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 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  σύνδεση  των
δοκιμασιών της αξιολόγησης με τους στόχους και το περιεχόμενο της διδασκαλίας, η συστηματική
καταγραφή της επίδοσης των μαθητών, η τακτική ενημέρωση των μαθητών για την ποιότητα της
εργασίας τους κλπ.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ-ΜΕΛΟΣ: Μέλη: 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας
του σχολείου ως προς το δείκτη 3.2

1 2 3 4
χ

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 3.2

  Στο Μουσικό σχολείο Λάρισας η ενίσχυση της παιδαγωγικής σχέσης δάσκαλου - μαθητή
αποτελεί κυρίαρχο στόχο που πάνω σε αυτόν οικοδομείται όλο το πρόγραμμα σπουδών των

μαθημάτων γενικής παιδείας και των μουσικών μαθημάτων.
  Η συμμετοχή, η συνεργασία ,η συλλογικότητα,  και οι ομαδικές εργασίες  που αποτελούν την

αναγκαία αλλά και ικανή συνθήκη στα μουσικά μαθήματα, δημιουργούν το αντίστοιχο κλίμα
και στα μαθήματα γενικής παιδείας. 

  
Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν με ποικίλους τρόπους τους μαθητές και τους ενημερώνουν

άμεσα για τις επιδόσεις τους.
   Η πρόοδος τους παρακολουθείται συστηματικά, και μέσω της ανατροφοδότησης,

βελτιώνεται η ποιότητα των εργασιών των μαθητών προσεγγίζοντας πολύ συχνά το
«άριστο».

 

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ – aee.iep.edu.gr   ●   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών – 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ 4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4.1

Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών
και μεταξύ των μαθητών

Εκτιμώνται οι τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο μεταξύ εκπαιδευτικών και
μαθητών,  καθώς  και  των  μαθητών  μεταξύ  τους.  Η  σύμφωνη  με  τις  αρχές  της  παιδαγωγικής
επιστήμης στάση που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στους μαθητές, η συμμετοχή των μαθητών
στη  διαμόρφωση  των  πρακτικών  που  διέπουν  τη  σχολική  ζωή,  η  υποστήριξη  από  το  σχολείο
κοινωνικών πρακτικών που ευνοούν τη συνεργασία και την επικοινωνία στη σχέση εκπαιδευτικών-
μαθητών και μαθητών μεταξύ τους, αποτελούν στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ-ΜΕΛΟΣ: Μέλη: 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας
του σχολείου ως προς το δείκτη 4.1

1 2 3 4

χ+

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 4.1
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Οι σχέσεις μεταξύ διδασκόντων θα μπορούσαν να διαχωριστούν σε δύο επίπεδα: σε αυτό που
αναφέρεται στο καθαρά ανθρώπινο και σε εκείνο  που αναφέρεται στο υπηρεσιακό.

Ο  σύλλογος  των  διδασκόντων  στη  διάρκεια  του  έτους  πραγματοποιεί   8  τακτικές
συνεδριάσεις και τουλάχιστον άλλες 25 έκτακτες (παιδαγωγικού κι ενημερωτικού χαρακτήρα).
Όλες οι  συνεδριάσεις  πραγματοποιούνται  εκτός ωραρίου διδασκαλίας.  Η μέση διάρκεια των
τακτικών  συνεδριάσεων  είναι  περίπου  2-3 ώρες  και  συμμετέχουν  σ’  αυτήν  το  σύνολο  των
εκπαιδευτικών,  εκτός  των  δικαιολογημένα  απόντων.  Η  ημερήσια  διάταξη  των  τακτικών
συνεδριάσεων αφορά στον προγραμματισμό, στον έλεγχο και την αξιολόγηση της φοίτησης των
μαθητών  καθώς  και  στον  ετήσιο  απολογισμό  της  λειτουργίας  του  σχολείου.  Οι  έκτακτες
αφορούν  σε  αντιμετώπιση  έκτακτων  περιστατικών,  στο  σχεδιασμό  της  δράσης  σε
συγκεκριμένους τομείς,  στην εκπόνηση - υλοποίηση προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων, στην
οργάνωση επισκέψεων, στο χρονοδιάγραμμα πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων κ.α. Στις
συνεδριάσεις  του  Συλλόγου  των  Διδασκόντων  ισχύουν  δημοκρατικές  διαδικασίες  λήψης
αποφάσεων, καλλιεργείται  η  συλλογικότητα  και  αρκετές  φορές  αναγράφεται   στο  βιβλίο
πρακτικών του Συλλόγου  Διδασκόντων η γνώμη της μειοψηφίας, εφόσον εκείνη  το επιθυμεί.
Όσες φορές ο Σύλλογος συγκλήθηκε για να αποφασίσει για εκδρομές (στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό) ,μουσικές-πολιτιστικές εκδηλώσεις, προγράμματα καινοτόμων δράσεων, συνεργασία
με  τοπικούς-  κοινωνικούς  φορείς,  πανεπιστήμια-κρατικά  ιδρύματα,  συμμετοχή  μαθητών-
εκπαιδευτικών  σε  διαγωνισμούς,  εκπαιδευτικά  προγράμματα  κ.α.,  αποφασίζει  ομόφωνα.  Σε
περιπτώσεις  που   ο  Σύλλογος  συγκλήθηκε  για  επιβολή  πειθαρχικών  ποινών  σημειώθηκαν
ενίοτε διαφοροποιήσεις, λόγω του διαφορετικού τρόπου  προσέγγισης του θέματος κάποιων
μελών  του.  Ωστόσο,   μετά  από  εποικοδομητικό  διάλογο,  διεξήχθη  ψηφοφορία  και  η
πλειοψηφούσα άποψη έγινε  δεκτή, ενώ η άποψη της μειοψηφίας αναγράφηκε, εφόσον εκείνη το
επιθυμούσε.  Οι  καθηγητές  ίδιων  ή  συναφών  ειδικοτήτων  συνεργάζονται  τακτικά  για  το
διαχωρισμό  των  αντικειμένων  που  διδάσκουν,  τον  προγραμματισμό  της  διδακτέας  ύλης,  το
συντονισμό  της  εξεταστέας  ύλης,  την  από   κοινού  εύρεση  θεμάτων για  τις  εξετάσεις,  την
ανταλλαγή εμπειριών που προέρχονται  από διαφορετικά τμήματα μαθητών όπου διδάσκουν και
εκπαιδευτικού υλικού, τη συμμετοχή στα συμβούλια των τάξεων, τη συνδιοργάνωση μουσικών-
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Υπάρχει επίσης πολύ καλή συνεργασία  ως προς τη χρήση κοινού
εποπτικού υλικού.  Όποτε  κρίθηκε  απαραίτητο και  εφικτό υπήρξε  διαθεματική   προσέγγιση
κάποιων αντικειμένων π.χ. στις ερευνητικές εργασίες.  Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι τα
τελευταία  σχολικά  έτη,  εξαιτίας  της  αργοπορημένης  χρονικά  τοποθέτησης  καθηγητών
(ειδικότερα  καθηγητών  μουσικών  ειδικεύσεων)   και  λόγω  της  μετακίνησής  των  σε  όμορα
σχολεία για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους ή ακόμη και της συχνής αλλαγής τους, ένεκα
υπηρεσιακών  αλλαγών  ή  ενστάσεων,  η  ανάπτυξη  διαπροσωπικών  σχέσεων  μεταξύ  των
εκπαιδευτικών  εκτός  του  εργασιακού  τους  χώρου  καθίσταται,  σε  ορισμένες  περιπτώσεις,
ανέφικτη  και  δυσχερής.  Αυτό  όμως  δεν  επηρεάζει  το  πνεύμα  συλλογικής  δράσης  που
χαρακτηρίζει τις σχέσεις τους στον κοινό εργασιακό χώρο. Στο σχολείο λειτουργούν επίσης
συντονιστικές  επιτροπές  διαφόρων  ειδικοτήτων  γενικής  και  μουσικής  παιδείας,  που
συνέρχονται τακτικά για τον προγραμματισμό της ύλης, την ανταλλαγή εμπειριών και μεθόδων
διδακτικής προσέγγισης, την ανάπτυξη δράσεων ενδοεπιμόρφωσης και κυρίως την οργάνωση
μουσικών, θεατρικών εκδηλώσεων-  διαθεματικών  δραστηριοτήτων, τόσο εντός όσο και εκτός
σχολικού χώρου, έτσι ώστε το σχολείο να ανοίγεται στην κοινωνία. Η Διεύθυνση του σχολείου
ενθαρρύνει  και  επικροτεί   την  ανάληψη  τέτοιου   είδους  πρωτοβουλιών  από  τους
εκπαιδευτικούς. Οι σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών με δεδομένες τις διαφορετικές απόψεις,
τις λελογισμένες τριβές, αποτιμώνται  απολύτως φυσιολογικές σε μία συλλογικότητα περί τους
100 καθηγητές γενικής και μουσικής παιδείας.
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Ως πρόκληση, καταληκτικά, προβάλλει η  συμμετοχή των διδασκόντων σε διάφορες
κοινωνικές εκδηλώσεις που είναι σημαντικές για την ευρύτερη σύσφιγξη των συναδελφικών

σχέσεων και ενίσχυση του πνεύματος αλληλοκατανόησης και συνεργατικότητας.

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ – aee.iep.edu.gr   ●   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών –
www  .  pe  03.  gr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ 4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4.2

Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες
με εκπαιδευτικούς – κοινωνικούς φορείς

Αποτιμώνται οι σχέσεις που αναπτύσσει το σχολείο με τους γονείς όπως επίσης και οι συνεργασίες
του  με  εκπαιδευτικούς  και  κοινωνικούς  φορείς.  Η  τακτική,  αμφίδρομη  και  ολοκληρωμένη  ροή
πληροφοριών ανάμεσα στο σχολείο και τους γονείς σχετικά με την ανάπτυξη και την πρόοδο των
μαθητών όπως επίσης και  η οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας με τις εκπαιδευτικές αρχές, άλλα
εκπαιδευτικά  ιδρύματα,  την  τοπική  και  ευρύτερη  κοινωνία,  αποτελούν  βασικά  στοιχεία  για  την
αποτίμηση του δείκτη.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ-ΜΕΛΟΣ: Μέλη: 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας
του σχολείου ως προς το δείκτη 4.2

1 2 3 4

χ
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Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 4.2

Το κλίμα  στις  σχέσεις  μαθητών και  εκπαιδευτικών θα μπορούσε να  χαρακτηριστεί
ιδιαίτερα  ικανοποιητικό. Επικρατεί  πνεύμα εφαρμογής αρχών δικαιοσύνης, αξιοκρατίας,
εμπιστοσύνης  και  αλληλοσεβασμού.  Η διεύθυνση και  οι  εκπαιδευτικοί  προσπαθούν  να
διαχειρισθούν  τα  προβλήματα  πειθαρχίας  στο  χώρο  του  σχολείου  με  παιδαγωγική
ευαισθησία, δέουσα μεγαθυμία αλλά και με συνέπεια στην εφαρμογή των κανόνων που
εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Λόγω του μεγαλύτερου προγράμματος
και των πολλών γνωστικών αντικειμένων οι εκπαιδευτικοί χειρίζονται  τα προβλήματα
επίδοσης ή πειθαρχίας των μαθητών με ευαισθησία και παιδαγωγική επιείκεια, αλλά και
οι μαθητές ακολουθούν τους κανόνες που έχουν διαμορφωθεί με κοινή συναίνεση μέσα
στο σχολικό περιβάλλον. 

Στα  πλαίσια  της  καθημερινής  λειτουργίας  αναπτύσσονται  πρωτοβουλίες  για
δημιουργική συνεργασία με τους μαθητές με σκοπό την οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων
δραστηριοτήτων. Το πλήθος  των προγραμμάτων αλλά και η μεγάλη συμμετοχή μαθητών
και εκπαιδευτικών σ’ αυτά αποτελεί τεκμήριο για την ευδοκίμηση αυτής της προσπάθειας.
Η στενή σχέση και αμφίδρομη επικοινωνία μαθητών- καθηγητών και μαθητών μεταξύ
τους ευνοείται από την ύπαρξη  των πολλών ομαδικών και  ατομικών  μαθημάτων.

 Ας  αναφέρουμε  εδώ  ενδεικτικά  μόνο  το  μάθημα  των  μουσικών  συνόλων  (2
συνεχόμενες διδακτικές ώρες κάθε Τρίτη για το Λύκειο και 2 συνεχόμενες διδακτικές
ώρες  κάθε  Πέμπτη  για  όλο  το  σχολείο),  κατά  το  οποίο  μαθητές  όλων  των  τάξεων
Γυμνασίου  και  Λυκείου  συναντώνται,  συνυπάρχουν,  συνεργάζονται  αρμονικά   και
συνδημιουργούν σε ποικίλα, μικρά και μεγάλα σύνολα ευρωπαϊκής μουσικής  (χορωδίας,
κιθάρας,  ακορντεόν,  κρουστών,  σύγχρονης  μουσικής,  μουσικής  κινηματογράφου,
συμφωνικής  ορχήστρας,  Big Band  Jazz)  και  ελληνικής  παραδοσιακής  μουσικής
(βυζαντινής χορωδίας, παραδοσιακής χορωδίας και ορχήστρας, μπουζουκιών, ταμπουρά),
θεάτρου, χορού. 

Υπάρχει τακτική και αρμονική συνεργασία της Διεύθυνσης με τα πενταμελή συμβούλια
των τμημάτων και με το δεκαπενταμελές συμβούλιο των μαθητών για ζητήματα σχετικά
με  τη  βελτίωση  της  καθημερινότητας  του  σχολείου,  την  οργάνωση  εκδηλώσεων  και
εκδρομών.  Η προσαρμογή  των μαθητών στους  κανόνες  λειτουργίας  του  σχολείου  θα
μπορούσε να  χαρακτηριστεί  ικανοποιητική  με  ελάχιστες  εξαιρέσεις  περιστατικών που
χρήζουν πειθαρχικής αντιμετώπισης. 

Περιστατικά  ομαδικής  απειθαρχίας  και   βίαιης  συμπεριφοράς  μαθητών  δεν  έχουν
καταγραφεί.  Οι  εκπαιδευτικοί  διαπιστώνουν  και   οι  μαθητές πιστεύουν   ότι  τα κοινά
ενδιαφέροντα  και  οι  κοινές  μουσικές  και  καλλιτεχνικές  δραστηριότητες  έχουν
δημιουργήσει  κλίμα  φιλίας,  σεβασμού,  αποδοχής  και  δημιουργικής  συνεργασίας  στο
σύνολο των μαθητών και των δύο μονάδων, Γυμνασίου και Λυκείου,  που λειτουργούν
μαζί.
Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ – aee.iep.edu.gr   ●   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών –

www  .  pe  03.  gr
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ 5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5.1
Προγράμματα, Παρεμβάσεις

και Δράσεις Βελτίωσης
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 το σχολείο προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η
ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών και η υποστήριξη καινοτομικών αλλαγών. Επίσης, εκτιμάται κατά
πόσο το σχολείο προσφέρει σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες μάθησης με την υλοποίηση ειδικών
υποστηρικτικών και αντισταθμιστικών προγραμμάτων.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ-ΜΕΛΟΣ: Μέλη: 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας
του σχολείου ως προς το δείκτη 5.1

1 2 3 4

χ

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ – aee.iep.edu.gr   ●   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών –
www  .  pe  03.  gr

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση):

Το  Μουσικό  Σχολείο  Λάρισας  αναμφίβολα  ενθαρρύνει  τη  δημιουργικότητα  και  την
καινοτομία και παρέχει ίσες ευκαιρίες μάθησης και δράσης σε όλους τους μαθητές: 

α) οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τους μαθητές, αναλαμβάνοντας ποικίλα εκπαιδευτικά
προγράμματα, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας, αγωγής σταδιοδρομίας, 
β) κατά την υλοποίηση αρκετών από αυτά τα προγράμματα πραγματοποιούνται επισκέψεις
και εκπαιδευτικές εκδρομές σε τόπους επιστημονικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος, 
γ) τα  αποτελέσματα  πολλών  από  αυτά  τα  προγράμματα  παρουσιάζονται  σε  ειδικές
εκδηλώσεις, 
δ) αναλαμβάνονται  καινοτόμες πρωτοβουλίες και  υποστηρίζονται  καινοτομικές αλλαγές,
είτε κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας, με την εφαρμογή νέων διδακτικών πρακτικών
(project, διαδραστικοί πίνακες, ομαδοσυνεργατική μάθηση κ.λ.π.), είτε με το άνοιγμα του
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σχολείου προς την κοινωνία, με τη μορφή συνεργασίας με καταξιωμένους ανθρώπους του
πνεύματος,  της  μουσικής,  του  θεάτρου,  φιλανθρωπικών  δράσεων,  συμμετοχής  σε
μαθητικούς  διαγωνισμούς,  φιλοξενίας  εκθέσεων  ζωγραφικής,  φωτογραφίας  κ.λ.π.,
παρακολούθησης  και  διοργάνωσης  μουσικών  και  θεατρικών  παραστάσεων,  διαρκούς
συνεργασίας με τους γονείς και τοπικούς παράγοντες για την προώθηση της γνώσης, της
μάθησης και της πνευματικής καλλιέργειας, 
ε) διεξάγονται  ομιλίες  –  διαλέξεις  σχετικά  με  θέματα  ειδικού  ενδιαφέροντος  (υγεία,
διαδίκτυο, μουσική, θέατρο κ.λ.π.), 
στ) ενθαρρύνεται η εθελοντική δραστηριότητα των μαθητών (π.χ. η ευαισθητοποίηση και
κινητοποίηση σχετικά με κοινωνικά θέματα), 
ζ) κατά τη διδακτική διαδικασία αλλά και κατά την υλοποίηση των καινοτόμων δράσεων
ενθαρρύνεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων και δημοκρατικών αξιών, 
η) λειτουργούν ειδικά προγράμματα ενισχυτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα (ενισχυτική
διδασκαλία), 
η) ενισχύεται η αλληλεγγύη και προωθείται η συνεργασία των μαθητών (δημιουργία ομάδων
εργασίας). 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ 5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5.2

Προγράμματα, Παρεμβάσεις
και Δράσεις Βελτίωσης

Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης
για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

Αποτιμώνται οι διαδικασίες που αναπτύσσονται στο σχολείο για τη διαμόρφωση, την εφαρμογή και την
αξιολόγηση των σχεδίων δράσης.  Η σύνδεση των σχεδίων δράσης με συγκεκριμένα αποτελέσματα
αξιολόγησης, η διευρυμένη συμμετοχή των μελών της σχολικής κοινότητας στη διαμόρφωση και την
υλοποίηση των σχεδίων δράσης όπως επίσης και η μέριμνα για την αξιοποίηση και τη βιωσιμότητα
των αποτελεσμάτων τους αποτελούν βασικά στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ-ΜΕΛΟΣ: Μέλη: 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας
του σχολείου ως προς το δείκτη 5.2

1 2 3 4

χ
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Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 5.2

Το Μουσικό Σχολείο Λάρισας εντάσσει στην καθημερινή του λειτουργία ως συνεχή και
σταθερή  δραστηριότητα  τον  εκπαιδευτικό  σχεδιασμό  και  τη  διαμόρφωση  κι  εφαρμογή
σχεδίων δράσης: 

α) κατά  τη  διαμόρφωση  σχεδίων  δράσης  αξιοποιούνται  δεδομένα  της  σχολικής
πραγματικότητας (π.χ. ενασχόληση των μαθητών με τη μουσική, το θέατρο, συμμετοχή σε
μαθητικούς διαγωνισμούς, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κ.λ.π.), 

β) τίθενται φιλόδοξοι αλλά εφικτοί στόχοι με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, μεθόδους
υλοποίησης, κριτήρια επιτυχίας, στόχους, μέσα, διαδικασίες αξιολόγησης (π.χ. ανάληψη
εφικτού  αριθμού  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων,  καθορισμός  συναντήσεων,  στόχων,
μέσων υλοποίησης,  διερεύνηση δυνατών συνεργασιών και  επισκέψεων,  τρόποι  τελικής
παρουσίασης κ.λ.π.), 

γ) οι  εκπαιδευτικοί  δεσμεύονται  για  την  υλοποίηση  των  καινοτόμων  δράσεων  κι
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας στα διάφορα στάδια
του σχεδιασμού των δράσεων αυτών, 

δ) οι  εκπαιδευτικοί  σε  συνεργασία  με  τους  μαθητές  μεριμνούν  για  την  από  κοινού
δραστηριοποίηση  με  άλλα  σχολεία,  με  άλλους  εκπαιδευτικούς,  με  γονείς  και  με
κοινωνικούς φορείς, 

ε) όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας διασφαλίζουν τη συνέχεια και τη βιωσιμότητα
των  σχεδίων  δράσης  (π.χ.  σχεδιάζουν  δράσεις  και  για  την  επόμενη  σχολική  χρονιά,
προετοιμάζουν συνεργασίες κ.λ.π.), 

στ) το σχολείο φροντίζει για τη διάχυση των καλών πρακτικών και την αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων  των  σχεδίων  δράσης,  ώστε  αυτές  να  έχουν  τόσο  άμεση  όσο  και
μακροπρόθεσμη θετική επίδραση (διαρκής συνεργασία με ανθρώπους της μουσικής και
του  θεάτρου,  σταθερή  πρόσβαση  σε  χώρους  επιστημονικού  και  πολιτιστικού
ενδιαφέροντος κ.λ.π.) 
Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ – aee.iep.edu.gr   ●   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών –

www  .  pe  03.  gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ 6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 6.1

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα Φοίτηση και διαρροή μαθητών

Αποτιμάται κατά πόσον οι διαμορφωμένες πρακτικές του σχολείου (διαδικασίες, μέτρα, παρεμβάσεις)
διασφαλίζουν  υψηλά  επίπεδα  φοίτησης  των  μαθητών  σε  όλες  τις  τάξεις  του  σχολείου  και  είναι
αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων φοίτησης και διαρροής.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ-ΜΕΛΟΣ: Νάκα
Ειρήνη

Μέλη: Μήτσιου  Χριστίνα, Ζαπίτη Ευαγγελία, 

Παπανικολάου Αντρέας, Ευθυμίου Χάιδω

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας
του σχολείου ως προς το δείκτη 6.1

1 2 3 4
χ

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 6.1

Στο μουσικό σχολείο Λάρισας τα επίπεδα φοίτησης είναι υψηλά και αυτό επιτυγχάνεται με
τη συχνή τηλεφωνική και γραπτή ενημέρωση των γονέων-κηδεμόνων των μαθητών, τη

συστηματική παρακολούθηση της φοίτησης από τους καθηγητές-υπεύθυνους τμημάτων, την
άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων φοίτησης από το σύλλογο διδασκόντων και τη διεύθυνση
του σχολείου καθώς και άλλες πρακτικές κατά περίπτωση (συνεργασία με τον παιδαγωγικό

σύμβουλο του σχολείου, τον προϊστάμενο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.).
Αναλυτικά η αποτίμηση της φοίτησης των μαθητών για το σχολικό έτος 2013-14 έχει ως

εξής :
Γυμνάσιο Λύκειο Σύνολο

Μαθητικό
δυναμικό

193 135 328

Αγόρια 83 60 143

Κορίτσια 110 75 185

Μετεγγραφές
σε άλλα σχολεία

Α’ 5,5%
Β’ 2,8%
Γ’ 2,1%

Α’ 4,76%
Β’ 15,91%
Γ’ 5%

3,6% γυμνάσιο
8,16% λύκειο

Επισημαίνεται  ότι  οι  μαθητές  που  δεν  προάγονται  στα  μαθήματα  γενικής  παιδείας
μετεγγράφονται υποχρεωτικά σε άλλο σχολείο και επαναλαμβάνουν εκεί την ίδια σχολική
τάξη. Σε περίπτωση που ένας μαθητής δεν προαχθεί σε ένα τουλάχιστον μουσικό μάθημα,
μετεγγράφεται υποχρεωτικά σε άλλο σχολείο χωρίς να επαναλάβει την ίδια σχολική τάξη.
Αυτό σημαίνει ότι κάποιες μετεγγραφές γίνονται και γι’ αυτόν τον λόγο. (το σχολικό έτος
2012-13 το ποσοστό αυτών των μετεγγραφών ήταν το 11% του συνόλου των μετεγγραφών)
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ 6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 6.2

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών

Εκτιμάται  η  εικόνα  του σχολείου  ως προς τις  επιδόσεις  των μαθητών  του σε  σχέση με  τους
στόχους  και  τα  περιεχόμενα  του  προγράμματος  σπουδών,  καθώς και  ως  προς  την  πρόοδο  που
παρουσιάζουν τα επιτεύγματα των μαθητών του διαχρονικά.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ-ΜΕΛΟΣ: Νάκα
Ειρήνη

Μέλη: Κουτσιούλης Νικόλαος, Γαλάνη Παρασκευή, 

Σδούκου Ιφιγένεια

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας
του σχολείου ως προς το δείκτη 6.2

1 2 3 4

χ

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 6.2
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Η επίδοση των μαθητών ανά τάξη για τη σχολική χρονιά 2012-13 περιγράφεται στον
παρακάτω πίνακα:

Τάξη Μ.Ο. Χαρακτηρισμός

Α’ γυμνασίου 18,9 Άριστα

Β’ γυμνασίου 18,6 Άριστα

Γ’ γυμνασίου 18,5 Άριστα

Α’ λυκείου 17,4 Λίαν Καλώς

Β’ λυκείου 17,4 Λίαν Καλώς

Γ’ λυκείου 17,7 Λίαν Καλώς
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Η διασπορά της βαθμολογίας ανά τάξη για το σχολικό έτος 2012-13 περιγράφεται στον
ακόλουθο πίνακα:

Τάξη Άριστα Πολύ καλά Καλά

Α’ γυμνασίου 62,4% 35,8% 1,8%

Β’ γυμνασίου 61,7% 36,2% 2,1

Γ’ γυμνασίου 50% 32,4% 17,6%

Τάξη Άριστα Λίαν Καλώς Σχεδόν καλώς Καλώς

Α’ λυκείου 26,2% 33,4% 6,8% 33,6%

Β’ λυκείου 25% 32,5% 7,5% 35%

Γ’ λυκείου 38,9% 33,3% 0 27,8%

Από τους ανωτέρω πίνακες συνάγεται ότι δεν υπάρχουν μαθητές με πολύ χαμηλές επιδόσεις
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(όλοι πάνω από 12,5). Αυτό οφείλεται στο ότι το σχολείο μας θεωρείται υψηλής ζήτησης (το
σχολικό έτος 2013-14 έγιναν 126 αιτήσεις στην Α’ Γυμνασίου, από τις οποίες έγιναν δεκτοί
74  μαθητές  μέσω  της  προβλεπόμενης   διαδικασίας  αξιολόγησης  ).  Επισημαίνεται  ότι  οι
μαθητές που δεν προάγονται στα μαθήματα γενικής παιδείας μετεγγράφονται υποχρεωτικά σε
άλλο  σχολείο  και  επαναλαμβάνουν  εκεί  την  ίδια  σχολική  τάξη.  Σε  περίπτωση  που  ένας
μαθητής δεν προαχθεί σε ένα τουλάχιστον μουσικό μάθημα, μετεγγράφεται υποχρεωτικά σε
άλλο σχολείο χωρίς να επαναλάβει την ίδια σχολική τάξη. Απομακρύνθηκαν  έτσι 3 μαθητές
(1%) κατά το σχολικό έτος 2012-13.

Το επίπεδο των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου και του Μουσικού Λυκείου στα μαθήματα
μουσικής  αλλά  και  γενικής  παιδείας  είναι  υψηλό  (όπως φαίνεται  και  από  τους  σχετικούς
στατιστικούς  πίνακες). Τα αγόρια εμφανίζουν ποσοστό 35% ενώ τα κορίτσια 65% επί του
συνόλου των αριστούχων του σχολείου. Οι επιδόσεις τους από χρονιά σε χρονιά εμφανίζονται
σταθερές με μικρές αποκλίσεις. Στις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι
μαθητές της Γ’ λυκείου επέτυχαν κατά 95% κατά το σχολικό έτος 2012-13.

Τα  επιτεύγματα  των  μαθητών  μας  συμπληρώνονται  και  από  διάφορες  διακρίσεις  σε
διαγωνισμούς,  όπως  της  Ελληνικής  Μαθηματικής  Εταιρίας,  μουσικούς  διαγωνισμούς,
διαγωνισμούς ζωγραφικής κλπ. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ 6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 6.3

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών

Εκτιμάται  κατά πόσο το σχολείο  διασφαλίζει  τη συναισθηματική,  ατομική και  κοινωνική ανάπτυξη
όλων των μαθητών και υποστηρίζει τη διάπλαση υπεύθυνων, ενεργών και δημοκρατικών πολιτών.
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ-ΜΕΛΟΣ: Νάκα
Ειρήνη

Μέλη: Καψάλη-Μάννιον Τζοζεφίν, Κτιστάκη 

Ευφροσύνη, Τσακάκη Άννα

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας
του σχολείου ως προς το δείκτη 6.3

1 2 3 4

χ

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 6.3

Η λειτουργία της μαθητικής κοινότητας του Μουσικού Σχολείου Λάρισας, στο πλαίσιο
παρεχόμενης τόσο μουσικής όσο και γενικής παιδείας, είναι πολύ καλή.

  Το Σχολείο προάγει όλες εκείνες τις δράσεις και τα προγράμματα που ενισχύουν την
πολιτιστική,  κοινωνική  και  ατομική  αναπτυξιακή  πορεία  των  μαθητών  παρέχοντας
γλωσσικά και πνευματικά ερεθίσματα.

  Οι  μαθητές  ενδιαφέρονται  για  τη  διοργάνωση  και  συμμετοχή  σε  εκδηλώσεις  του
σχολείου, σε προαιρετικά καινοτόμα προγράμματα, σε φεστιβάλ και διαγωνισμούς, καθώς
και σε εκπαιδευτικές μετακινήσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.  

 Μέσα από αυτές  τις  δράσεις  αλλάζει  η  στάση και  συμπεριφορά τους,  ενισχύεται  η
υπευθυνότητα  τους,  η  αυτοπεποίθηση  τους,  η  προσωπικότητα  τους  και  η  ανάληψη
πρωτοβουλίας.  Έτσι  το  σχολείο  γίνεται  δίκτυο  ανάπτυξης  σχέσεων  και  επικοινωνίας
μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, τοπικής κοινωνίας, φορέων.

 Το σχολείο φέρεται ισότιμα σε όλους τους μαθητές (αλλοδαποί, χρόνια προβλήματα υγείας
κ.α.), οι οποίοι προσαρμόζονται γρήγορα στο καινούργιο περιβάλλον (β΄/θμια εκπ/ση). Τους
επιτρέπει  ελευθερίες,  καλλιεργεί  την  αντιληπτική  τους  εγρήγορση,  τους  βοηθά  να
λαμβάνουν αποφάσεις, να στοχάζονται κριτικά, να συνεργάζονται, να δημιουργούν. 

 Το  σχολείο  αφουγκράζεται  τον  παλμό  της  ομάδας  και  μοιράζεται  μαζί  τους  τον
επικοινωνιακό μηχανισμό,  με στόχο την ανάπτυξη της δυναμικής της ομάδας.

 Συνοψίζοντας,  οι  πολλαπλές  δραστηριότητες  συμβάλλουν  στην  ύπαρξη  κλίματος
αλληλοσεβασμού  διά  του  οποίου   οι  μαθητές  μπορούν  να  εκφράσουν  τα  ιδιαίτερα
συναισθήματα  τους,  τις  ανάγκες  τους  και  τις  επιθυμίες  τους.  Έτσι  δημιουργείται-
προάγεται  ένα αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ 7 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 7.1

Αποτελέσματα του Σχολείου Επίτευξη των στόχων του σχολείου
Αποτιμώνται  τα  αποτελέσματα  του σχολείου  με βάση τους στόχους που τέθηκαν  στην αρχή της
σχολικής χρονιάς.  Η ανταπόκριση του σχολείου στις θεσμικές του υποχρεώσεις,  η επίτευξη των
ετήσιων  στόχων  του  σχολείου,  η  αποτελεσματικότητα  των  σχεδίων  δράσης  που  υλοποιήθηκαν,
αποτελούν, μεταξύ άλλων, σημεία εστίασης για την αποτίμηση του δείκτη.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας
του σχολείου ως προς το δείκτη 7.1

1 2 3 4

χ
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Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου
(αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 7.1

Το Μουσικό Σχολείο Λάρισας ανταποκρίνεται στο μέγιστο βαθμό στις θεσμικές
Το  Μουσικό  Σχολείο  Λάρισας  ανταποκρίνεται  στο  μέγιστο  βαθμό  στις  θεσμικές  του
υποχρεώσεις,  ήτοι  στην  εφαρμογή  και  εκπλήρωση  των  ετήσιων  προγραμματισμένων
στόχων του σχολείου, όπως προκύπτει από την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου, την
ανάθεση  των  εξωδιδακτικών  εργασιών  στους  διδάσκοντες,  την  υλοποίηση  πληθώρας
Πολιτιστικών,  Περιβαλλοντικών  προγραμμάτων  και  προγραμμάτων  Αγωγής
Σταδιοδρομίας, τον αριθμό των συνεργασιών των εκπαιδευτικών για ανάπτυξη δράσεων
στο  χώρο  της  σχολικής  κοινότητας  και  τέλος  τις  πολυποίκιλες  εκδηλώσεις  που
πραγματοποιήθηκαν  από το  σχολείο,  αλλά  και  σε  συνεργασία  με  θεσμικούς  φορείς  της
Εκπαίδευσης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων της περιοχής.
 Η επίτευξη των ετήσιων στόχων του σχολείου αποτιμάται με το μέγιστο βαθμό, όπως

προκύπτει  από  την  ανάλυση  των  στοιχείων  των  υπολοίπων  δεικτών  της
αυτοαξιολόγησης,  και  συγκεκριμένα  από τα  αποτελέσματα των τομέων 4 «Κλίμα και
σχέσεις στο σχολείο» και   6 «Εκπαιδευτικά αποτελέσματα

 Όσον  αφορά  την  ικανοποίηση  των  αναγκών  των  μελών  της  σχολικής  κοινότητας,  η
ανάλυση των στοιχείων κατέδειξε υψηλό επίπεδο σε όλους τους τομείς που αφορούν την
ανταπόκριση του σχολείου στις προσδοκίες εκπαιδευτικών και γονέων για την πρόοδο
των  μαθητών  και  την  κοινωνική  τους  ανάπτυξη,  αισιοδοξία  των  εκπαιδευτικών  για
περαιτέρω βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου, ικανοποίηση των μαθητών
από την πρόοδό τους και τη συμμετοχή στη σχολική ζωή.

Συνολικά στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας παρατηρείται υψηλό επίπεδο επίτευξης, τόσο των
εκπαιδευτικών όσο και των παιδαγωγικών στόχων, γεγονός που πιθανόν απορρέει από τα
ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  που  υπάρχουν  στα  Μουσικά  Σχολεία  γενικά,  όπως  αυτά
διαμορφώνονται  από  το  Ωρολόγιο  και  αναλυτικό  πρόγραμμα,  που  περιλαμβάνει  τα
μαθήματα μουσικής παιδείας και γενικότερα μαθήματα αισθητικής αγωγής, καθώς και από
τη συμμετοχή σε ποικίλες εξωδιδακτικές δραστηριότητες, αλλά και από τις προσπάθειες
της Διοίκησης του σχολείου η οποία αξιοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους, φροντίζει για
την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για ανάληψη
δράσεων από τις ομάδες της σχολικής κοινότητας (μαθητών και εκπαιδευτικών). 
Εξαιρετικά  σημαντική  είναι  η  ύπαρξη  αξιόλογης  υλικοτεχνικής  υποδομής,  αλλά  και  η
στελέχωση  του  σχολείου  με  εκπαιδευτικούς  αυξημένων  τυπικών  και  ουσιαστικών
προσόντων,  με  οργανική  θέση  στο  σχολείο,  έτσι  ώστε  να  καλύπτονται  τα  όποια  κενά
προκύπτουν κυρίως σε μαθήματα μουσικών ειδικεύσεων.  Τα προρρηθέντα  οδηγούν  στη
δημιουργία  κλίματος  συνεργασίας  και  αλληλοσεβασμού  ανάμεσα  στα  μέλη  της  σχολικής
κοινότητας, τα οποία δηλώνουν αυξημένη ικανοποίηση από όλους τους τομείς της σχολικής
ζωής. 

Συμπερασματικά,  η  συνολική  εικόνα  του  Μουσικού  Σχολείου  Λάρισας  αποτιμάται
θετικά,  όπως εμπράκτως πιστοποιείται  και   και  εμφανίζεται  να εκπληρώνει  σε πολύ
μεγάλο  βαθμό  όσα  προβλέπονται  και  στον  ιδρυτικό  νόμο  των  Μουσικών  Σχολείων,
δηλαδή την προαγωγή και ανάπτυξη της γενικότερης αισθητικής καλλιέργειας των
μαθητών του. 
Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ – aee.iep.edu.gr   ●   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών –

www  .  pe  03.  gr

30

http://www.pe03.gr/


Γ

Κύρια αποτελέσματα της αξιολόγησης

Παρουσιάζονται  με  τη  μορφή  αιτιολογημένης  αξιολογικής  κρίσης  τα  σημεία  υπεροχής  και  οι
αδυναμίες του σχολείου (300 λέξεις περίπου).

Αντλώντας στοιχεία από την αναλυτική παρουσίαση των δεικτών αξιολόγησης των 
τομέων της σχολικής ζωής, μπορούμε να καταλήξουμε στις κάτωθι αξιολογικές 
κρίσεις, οι οποίες αποτελούν και τα κύρια συμπεράσματα της αξιολόγησής μας : 

 Σημεία υπεροχής του σχολείου   :
 επάρκεια και καταλληλότητα των σχολικών χώρων, των διαθέσιμων μέσων

και του εξοπλισμού (δανειστική βιβλιοθήκη αριθμούσα περί τους 7.000 τίτλους,
σύγχρονος  εξοπλισμός  ΤΠΕ,  αίθουσες  διδασκαλίας  με  διαδραστικό  πίνακα,
εργαστήριο  πληροφορικής,  γυμναστήριο  ολυμπιακών  διαστάσεων,  εργαστήριο
φυσικής-χημείας,  αίθουσα  εικαστικών,  αμφιθέατρο  προσφάτως  ανακαινισμένο,
εργαστήριο  για  μικροεπισκευές  οργάνων-  αναλογίων,  τεχνικό  εργαστήριο
μικροεπισκευών,  ασύρματη  διαδικτυακή  σύνδεση,  σχέδιο  άμεσης  εκκένωσης  σε
περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, σύστημα πυρόσβεσης)

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

 ανταπόκριση της υλικοτεχνικής υποδομής και των οικονομικών πόρων στις
απαιτήσεις  του  προγράμματος  σπουδών,  στις  ανάγκες  των  μαθητών  και  των
εκπαιδευτικών

 η επιτυχής διαχείριση των οικονομικών πόρων και η αξιοποίησή των για την
βελτίωση της εικόνας-εξωραϊσμό του σχολείου και την τροφοδότησή του με δέοντα
εξοπλισμό  

 ο επαρκής αριθμός, η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση - εμπειρία των
εκπαιδευτικών  γενικής- μουσικής παιδείας που  ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
του προγράμματος σπουδών του μουσικού σχολείου

 η  διαμόρφωση  ενός  συμμετοχικού,  συλλογικού  και  συνεργατικού  πλαισίου
εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας

 η εφαρμογή ενός λειτουργικού σχολικού προγράμματος
 η  δυνατότητα  που  παρέχεται  από  τη  διοίκηση  για  την  ανάπτυξη

δραστηριοτήτων εκτός σχολικού προγράμματος
 ο  αποτελεσματικός  σχεδιασμός  της  διδασκαλίας,  η  υιοθέτηση  ποικίλων

διδακτικών μεθόδων
 η σωστή αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου και των μέσων διδασκαλίας
  η  ποιότητα  της  παιδαγωγικής  σχέσης  που  αναπτύσσεται  ανάμεσα  στους

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
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 η  τακτική,  αμφίδρομη  και  ολοκληρωμένη  ροή  πληροφοριών  ανάμεσα  στο
σχολείο και τους γονείς σχετικά με την ανάπτυξη και την πρόοδο των μαθητών

 η τακτική και αρμονική συνεργασία της Διεύθυνσης τόσο με το διδακτικό όσο
και με το μαθητικό δυναμικό, ιδιαίτερα τα πενταμελή συμβούλια των τμημάτων και
με το δεκαπενταμελές συμβούλιο των μαθητών 

 το ενεργό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών του σχολείου για την πρόοδο και
την παιδαγωγική στήριξη των μαθητών

 ο προγραμματισμός και η οργάνωση των σχολικών δραστηριοτήτων
 η  λειτουργία  συντονιστικών  επιτροπών  ειδικοτήτων  γενικής  και  μουσικής

παιδείας, που συνέρχονται τακτικά για τον προγραμματισμό της ύλης, η  ανταλλαγή
εμπειριών  και  μεθόδων  διδακτικής  προσέγγισης,  η  ανάπτυξη  δράσεων
ενδοεπιμόρφωσης  και  κυρίως  η  οργάνωση  μουσικών,  θεατρικών  εκδηλώσεων-
διαθεματικών  δραστηριοτήτων, τόσο εντός όσο και εκτός σχολικού χώρου

 ο  μεγάλος  αριθμός  και  η  ποικιλία  των  πολιτιστικών,  περιβαλλοντικών
προγραμμάτων και η εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σ’
αυτά

 το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία με την πραγματοποίηση πολιτιστικών
εκδηλώσεων και οι αρμονικές σχέσεις συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς

 ο μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων και  η  ενσωμάτωσή τους σε
γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών

 Το υγιές, εύρυθμο  κλίμα στις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, με τους
μαθητές και τους γονείς

 η  εφαρμογή  διδακτικών  καινοτομιών  και  η  χρήση  εποπτικών  μέσων  στη
διεξαγωγή των μαθημάτων.

 η απόλυτη υποστήριξη από τη διοίκηση  καινοτομικών αλλαγών, είτε κατά τη
διαδικασία  της  διδασκαλίας,  με  την  εφαρμογή  νέων  διδακτικών  πρακτικών
(project,  διαδραστικοί  πίνακες,  ομαδοσυνεργατική  μάθηση  κ.λ.π.),  είτε  με  το
άνοιγμα  του  σχολείου  προς  την  κοινωνία,  με  τη  μορφή  συνεργασίας  με
καταξιωμένους  ανθρώπους  του  πνεύματος,  της  μουσικής,  του  θεάτρου,
φιλανθρωπικών  δράσεων,  συμμετοχής  σε  μαθητικούς  διαγωνισμούς,  φιλοξενίας
εκθέσεων  ζωγραφικής,  φωτογραφίας  κ.λ.π.,  παρακολούθησης  και  διοργάνωσης
μουσικών και θεατρικών παραστάσεων, διαρκούς συνεργασίας με τους γονείς και
τοπικούς  παράγοντες  για  την  προώθηση  της  γνώσης,  της  μάθησης  και  της
πνευματικής καλλιέργειας

 η διευρυμένη συμμετοχή των μελών της σχολικής κοινότητας στη διαμόρφωση
και την υλοποίηση των σχεδίων δράσης

 η  συμμετοχή  των  μαθητών  σε  μουσικούς  αλλά  και  σε  διαγωνισμούς
επιστημονικών  ενώσεων,  καθώς  και  η  διάκρισή  των  σε  τοπικό,  πανελλήνιο,
πανευρωπαϊκό  επίπεδο

 οι  δειγματικές  διδασκαλίες  που  παρακολουθούν,  στα  πλαίσια  των
προγραμμάτων ΠΕΚ, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί
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 η  θετική  αξιολόγηση-  αποτίμηση   του  διδακτικού  έργου  από  τους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές

 η συνθήκη θεώρησης του  Μουσικού σχολείου Λάρισας ως σχολείου υψηλής
ζήτησης  στην  τοπική  κοινωνία  (ενδεικτικά  αναφέρουμε  ότι  κατά  τη  διαδικασία
επιλογής-τεστ  διάγνωσης  της  μουσικής  αντίληψης-  για  το  σχολικό  έτος 2014-
2015, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 65490/Γ7/29-4-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, 
οι  73 μαθητές  της  Α΄  Γυμνασίου   επιλέχθηκαν   μεταξύ  των  περί  τους  180
υποψηφίους μαθητές

 η ύπαρξη μαθητών υψηλού επιπέδου στο σχολείο μας, τόσο στην επίδοση όσο
και  στο  ήθος:  στις  τάξεις  του  Γυμνασίου  φοιτούν  μόνο  μαθητές  οι  οποίοι
προβιβάζονται  τόσο στα γενικά όσο και  στα μουσικά μαθήματα.  Η επίδοση των
μαθητών στα μαθήματα γενικής παιδείας όχι μόνο δεν υστερεί αλλά συχνά είναι
ανώτερη άλλων δημοσίων σχολείων.  Αντίστοιχα υψηλή  είναι  και  η επίδοση των
μαθητών στα μαθήματα μουσικής παιδείας.

Αδυναμίες του σχολείου :

 ως προς την υλικοτεχνική υποδομή διαπιστώνονται σχετικές ελλείψεις σε 
ηχομόνωση καθώς και  σε εξοπλισμό που αφορά κυρίως σε  μουσικά όργανα-
χόρδισμα πιάνων

 η μη έγκαιρη στελέχωση της σχολικής μας μονάδας με διδακτικό προσωπικό 
στα ατομικά μαθήματα παραδοσιακών μουσικών οργάνων 

 η απουσία παιδαγωγικής κατάρτισης σε ένα μέρος του εκπαιδευτικού 
προσωπικού του σχολείου-εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας

 εξαιτίας της αργοπορημένης χρονικά τοποθέτησης καθηγητών (ειδικότερα 
καθηγητών μουσικών ειδικεύσεων)  και λόγω της μετακίνησής των σε όμορα 
σχολεία για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους ή ακόμη και της συχνής 
αντικατάστασής  τους, ένεκα υπηρεσιακών αλλαγών ή ενστάσεων, η δυσχερής 
ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών εκτός του 
εργασιακού τους χώρου 

 όσον αφορά στα μουσικά μαθήματα, επισημαίνεται η έλλειψη αναλυτικών 
προγραμμάτων σε πολλά από αυτά καθώς και η πλήρης έλλειψη ειδικών 
εγχειριδίων για τα διδασκόμενα μουσικά μαθήματα στο Γυμνάσιο.
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Προτεινόμενο σχέδιο δράσης για το σχολικό
έτος 2014-2015-Επιλογή τομέων για

συστηματική διερεύνηση

Βασική  δράση  της  ΑΕΕ  κατά  το  σχολικό  έτος  2014-2014 αποτελεί  ο  εκπαιδευτικός
σχεδιασμός-προγραμματισμός, διαδικασία κατά την οποία το  Μουσικό σχολείο Λάρισας,
αξιοποιώντας τη γνώση που έχει παραχθεί από την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου
(γενική  εκτίμηση  της  εικόνας  του  σχολείου  και  συστηματική  διερεύνηση  επιλεγμένων
τομέων), επιλέγει προτεραιότητες, ιεραρχεί στόχους και σχεδιάζει δράσεις, προκειμένου η
υλοποίησή  τους  να  συμβάλει  στη  βελτίωση  της  ποιότητας του  εκπαιδευτικού  έργου.
Ειδικότερα, η σχολική μας μονάδα, απαντώντας στα ερωτήματα:

- πού θέλουμε να φτάσουμε και

- τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να το κάνουμε για να φτάσουμε εκεί που
θέλουμε,

προχωρεί  με  συστηματικό  τρόπο  στον  εκπαιδευτικό  σχεδιασμό-προγραμματισμό.  Ο
τελευταίος  αφορά ένα σύνολο συστηματικών, συλλογικών και συμμετοχικών διαδικασιών,
που οργανώνονται και αναπτύσσονται από τους παράγοντες της σχολικής μονάδας και της
εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις συγκεκριμένες διαδικασίες κεντρική θέση κατέχουν:

 Η  επιλογή  των  προτεραιοτήτων  και  η  ιεράρχηση  των  στόχων που  το  Μουσικό
σχολείο θεωρεί ρεαλιστικούς και απαραίτητους για τη βελτίωση της ποιότητας του
εκπαιδευτικού έργου.

 Η επιλογή και διαμόρφωση σχεδίων δράσης για την πραγμάτωση των επιλεγμένων
στόχων  και  την  ενίσχυση  ή  βελτίωση  της  ποιότητας  συγκεκριμένων  πτυχών της
σχολικής πραγματικότητας.

 Η  δραστηριοποίηση  όλων  των  παραγόντων  της  σχολικής  κοινότητας για  τον
προσδιορισμό  των  βασικών  στοιχείων  των  σχεδίων  δράσης,  την  εξασφάλιση  των
συντελεστών  και  τον  έλεγχο  των  παραμέτρων  που  θα  συμβάλουν  στην
αποτελεσματική  υλοποίησή  τους  (χρονοδιαγράμματα,  μεθοδολογία  υλοποίησης-
στρατηγικές  εφαρμογής,  πόροι  και  μέσα,  οργανωτικές  δομές,  προγραμματισμός
διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης του / των σχεδίων δράσης, κριτήρια
επιτυχίας κλπ.).
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Πεδίο: Οργάνωση και διοίκηση του σχολείου
Τομέας: Διοίκηση του σχολείου

Δείκτης: Συντονισμός σχολικής ζωής
Τίτλος: Αναδιαμόρφωση του εσωτερικού κανονισμού

του σχολείου
Α. Αναγκαιότητα της υλοποίησης του σχεδίου δράσης

1. Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηση της δράσης
Κατά τη συστηματική διερεύνηση του δείκτη “Συντονισμός της σχολικής ζωής” παρατηρήθηκαν
από εκπαιδευτικούς και γονείς παρεξηγήσεις, σύγχυση ρόλων, υπέρβαση δικαιοδοσίας, αθέμιτες
παρεμβάσεις, και από τους μαθητές φθορές, συχνές ωριαίες απομακρύνσεις των ‘ανήσυχων’
από το μάθημα. Ο κατάλληλος συντονισμός της σχολικής ζωής θα μπορούσε να δώσει λύσεις σε
πολλά από τα παραπάνω ζητήματα. Για το σκοπό αυτό υπάρχει ανάγκη συμφωνίας των μελών
της σχολικής κοινότητας σε ένα πλαίσιο αρχών. Αυτό το πλαίσιο αρχών αντλεί την ισχύ και την
αποτελεσματικότητά του από την αποδοχή και την υποστήριξη της πλειοψηφίας των μελών της
σχολικής  κοινότητας και  αποτυπώνεται  τελικά  σε  ένα  σύνολο  ρυθμιστικών  κανόνων  με  τη
μορφή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου.   

2. Αλληλεπίδραση με άλλους δείκτες
Η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης αναμένεται να επηρεάσει παράγοντες, όπως:
διαμόρφωση και εφαρμογή του σχολικού προγράμματος, σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, σχέσεις
μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών, σχέσεις μεταξύ σχολείου – γονέων / κηδεμόνων, ανάπτυξη
στόχων του Προγράμματος Σπουδών, ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
και παρεμβάσεων, ενισχυτικές, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις.

3. Αναφορές σε καλές πρακτικές ή συμπληρωματικές δράσεις του σχολείου
Αξιοποιούνται «καλές πρακτικές» που έχουν εφαρμοστεί στο σχολείο. Καθώς  υπάρχουν ήδη
κάποιες δράσεις σε εξέλιξη στο σχολείο που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τον Συντονισμό
της Σχολικής Ζωής, μπορούν να ενταχθούν σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα σχολικών δράσεων,
όπου θα υποστηρίζονται άμεσα ή έμμεσα από τον Εσωτερικό Κανονισμό του σχολείου, αλλά και
θα τον ανατροφοδοτούν. 
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Β. Σκοπός – στόχοι του σχεδίου δράσης

1. Σκοπός του σχεδίου δράσης
Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η καθιέρωση πλαισίου αρχών και κανόνων για την ενίσχυση
της συλλογικότητας και της συνεργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας.

2. Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης
α. Αποδοχή  από  όλους  ενός  πλαισίου  αρχών  που  διέπουν  την  καθημερινή  λειτουργία  του

σχολείου
β. Εκπόνηση ή αναθεώρηση – βελτίωση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου
γ. Εμπλοκή των μαθητών στην εκπόνηση του Εσωτερικού Κανονισμού και δέσμευσή τους για

την τήρησή του. 

Γ. Κριτήρια Επιτυχίας της Δράσης

Η  επιτυχία  του  σχεδίου  δράσης  κρίνεται  από  το  βαθμό  που  επιτυγχάνονται  οι
προγραμματισμένοι στόχοι με τη σειρά προτεραιότητας και στα χρονικά όρια που αποφασίζει
συντονιστική ομάδα. Με την ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου δράσης στο τέλος της σχολικής
χρονιάς θα υπάρχει: 
1. Γραπτό πλαίσιο αρχών αποδεκτό από τα μέλη της σχολικής κοινότητας 
2. Εσωτερικός  Κανονισμός  Λειτουργίας  του  Σχολείου  που  αποτελεί  τη  βάση  συνεργασίας

μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας 
3. Μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν

και δέσμευσή τους απέναντι στο σχολικό πρόγραμμα και τους κανόνες της σχολικής ζωής.

 

Δ. Μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου δράσης

1. Στρατηγικές εφαρμογής του σχεδίου δράσης
Για το προτεινόμενο σχέδιο δράσης απαραίτητες θεωρούνται και με τη σειρά που αναφέρονται
οι ακόλουθες ενέργειες: 

α) Σύγκληση του Συλλόγου διδασκόντων με θέμα την καθιέρωση πλαισίου αρχών.  Απόφαση
για την ανάπτυξη συγκεκριμένου σχεδίου δράσης. Θα οριστεί  ομάδα εργασίας με έργο την
επεξεργασία πρότασης επί του συγκεκριμένου πλαισίου αρχών.  Η πρόταση θα συζητηθεί
στην  ολομέλεια  του  συλλόγου,  που  μέλλει  να  την  επικυρώσει  μετά  από  συζήτηση  και
πιθανές τροποποιήσεις.

β) Ο Σύλλογος Διδασκόντων θα ορίσει «συντονιστική επιτροπή» με έργο την επεξεργασία
πρότασης  για  κατάρτιση  ή  αναθεώρηση  του  Εσωτερικού  Κανονισμού  του  σχολείου.  Με
πρωτοβουλία της επιτροπής:  
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 Θα οριστούν επιμέρους θέματα και θα συγκροτηθούν  ομάδες εργασίας, στις οποίες θα
συμμετέχουν αντιπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, των γονέων και κατά περίσταση
ο Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου

 Θα οριστεί  το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και η τελική ημερομηνία κατάθεσης της
πρότασης στο Σχολικό Συμβούλιο.

γ) Οι  ομάδες  εργασίας  θα  συμβουλεύονται  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  εγκυκλίους  και
παλαιότερους Κανονισμούς,  θα συζητούν με τους εταίρους της Σχολικής Κοινότητας τα
ζητήματα  που  έχουν  αναλάβει  και  θα  καταλήγουν  σε  προτάσεις.  Θα  ακολουθούν
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Θα λαμβάνουν υπόψη τους αιτιολογημένες απόψεις με τις
οποίες ενδεχομένως θα διαφωνούν.  

δ) Η  «συντονιστική  επιτροπή»  θα  ενθαρρύνει  τη  συμμετοχή  των  μαθητών  στην  όλη
διαδικασία, επιδιώκοντας  την όσο  το  δυνατόν  μεγαλύτερη  εμπλοκή  τους,  ώστε  να
επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή δέσμευσή τους για την τήρησή του. Οι μαθητές θα εργάζονται
σε ομάδες με την υποστήριξη ενός εκπαιδευτικού. 

ε) Στην τελική φάση θα συγκληθεί  το Σχολικό Συμβούλιο και θα συζητήσει σε απαρτία τις
προτάσεις  των  ομάδων.  Όλα  τα  μέλη  θα  προσέλθουν  δεσμευμένα  να  ψηφίσουν  τον
Εσωτερικού Κανονισμό. Σε όλη τη διαδικασία θα συμμετέχουν ενεργά και οι μαθητές  (σε
Γυμνάσιο και Λύκειο).

2. Οργανωτικές δομές 
Η δράση στο σύνολό της θα στηριχθεί στις υπάρχουσες οργανωτικές δομές του σχολείου, όπως
στο Σύλλογο  Διδασκόντων,  τις  Μαθητικές Κοινότητες,  το  Σύλλογο  Γονέων και  τα θεσμικά
όργανα  που  υποστηρίζουν  το  εκπαιδευτικό  έργο  (Σχολικός  Σύμβουλος).  Τη  γενική  ευθύνη
προγραμματισμού και εποπτείας θα έχει ο Διευθυντής, κ. Αναγνωστόπουλος Σωτήριος.
- Για την προετοιμασία το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της Δράσης θα σχηματιστεί

Συντονιστική Επιτροπή που θα αποτελείται από τον Διευθυντή,  ένα ή δυο μέλη από το
Σύλλογο  Διδασκόντων  και  αντιπροσώπους  των  μαθητών  που  εκτιμάται  ότι  μπορούν  να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης «Δράσης» και είτε θα είναι μέλη του
15ελούς, είτε θα οριστούν  με σύμφωνη γνώμη του. 

- θα πραγματοποιηθεί  επικοινωνία και με το Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης και
θα προγραμματιστούν  μαζί του κάποιες συναντήσεις, αν κριθεί σκόπιμο.

- Στις ομάδες εργασίας θα συμμετέχουν μέλη του συλλόγου των διδασκόντων, μαθητές, και,
όπου το θέμα τούς αφορά, μέλη του Συλλόγου Γονέων.

3. Παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολείου ή σχολικής τάξης
Η εφαρμογή του σχεδίου δράσης δεν απαιτεί αξιοσημείωτες παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολικής
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μονάδας ή σχολικής τάξης. Κάποιες τροποποιήσεις του ημερησίου προγράμματος θα απαιτηθούν
για την σύγκληση του Συλλόγου των Διδασκόντων ή του Σχολικού Συμβουλίου. Οι υπόλοιπες
δραστηριότητες  αναπτύσσονται  και  συμπληρώνουν  το  τακτικό  ημερήσιο  πρόγραμμα  του
σχολείου.

Ε. Πόροι – Μέσα του σχεδίου δράσης

1. Ανθρώπινο δυναμικό
Σύλλογος διδασκόντων, εκπρόσωποι των μαθητών του σχολείου, εκπρόσωπος του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικός Σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης, εκπρόσωπος της τοπικής
κοινωνίας (του Δήμου).
Το θέμα αφορά συνολικά ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Στις διάφορες δράσεις εμπλέκονται
αντιπροσωπευτικά: 
α) Ο Διευθυντής και αντιπρόσωποι (από 1-3) του Συλλόγου διδασκόντων
β) Τριμελής επιτροπή από το 15μελές συμβούλιο των μαθητικών κοινοτήτων (ένας από κάθε

τάξη)
γ) Ο Σχολικός Σύμβουλος, ο επιφορτισμένος με την «παιδαγωγική ευθύνη» του σχολείου. 
δ) Αντιπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
ε) Ομάδες εργασίας που αναλαμβάνουν επιμέρους «ενέργειες» 

2. Χρόνος 
Το σχέδιο δράσης αναπτύσσεται σε δύο χρονικές φάσεις: 
α) Συγκρότηση πρότασης και αποδοχή του γενικού πλαισίου αρχών: διάρκεια 3 μήνες
β) Διαδικασίες εκπόνησης Εσωτερικού Κανονισμού: 5 μήνες 
Το σχέδιο δράσης δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σχολικού ή εξωσχολικού χρόνου, αφού αφορά
το Συντονισμό της Σχολικής Ζωής, την καλύτερη δηλαδή οργάνωση και προγραμματισμό του
εκπαιδευτικού έργου, καθώς και λειτουργικούς τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των μελών της
σχολικής κοινότητας. 

3. Υλικοτεχνική υποδομή 
Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης δεν εξαρτάται από την διαθεσιμότητα ειδικής υλικοτεχνικής
υποδομής.  Μπορεί  να  υλοποιηθεί  τόσο  με  απλά  και  λιτά  εργαλεία,  όσο  και  με  σύνθετη
ηλεκτρονική υποδομή και απαιτητικά λογισμικά για την οργάνωση της Γραμματείας του σχολείου. 
Απαραίτητος είναι  ένας χώρος για  τις  συνεδριάσεις  του Συλλόγου Διδασκόντων και για τα
Σχολικά Συμβούλια. Η ελάχιστη απαραίτητη υποδομή υπάρχει σε όλα τα σχολεία.  
 
4. Οικονομικοί πόροι
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Ελάχιστα έξοδα είναι απαραίτητα για γραφική ύλη και φωτοτυπίες που καλύπτονται  από το
κονδύλι που διαχειρίζεται η Σχολική επιτροπή για τις ανάγκες του σχολείου.

5. Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης
α) Σχέδιο ημερήσιας διάταξης, καθώς και σχέδια οργάνωσης του διαλόγου και τρόπων λήψης

αποφάσεων 
β) Ερωτηματολόγια για την επικοινωνία με τους μαθητές και τους γονείς

Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαθέσιμη υποδομή και καταρτισμένο προσωπικό μπορεί να
αξιοποιηθούν: 

γ) Ιστοχώρος για ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των μελών της Σχολικής Κοινότητας σε ένα
είδος «Κοινωνικής Δικτύωσης» με συζητήσεις, ανακοινώσεις, προαναγγελίες συνεδριάσεων
κλπ. και

δ) Η/Υ με κατάλληλα λογισμικά για επεξεργασία και ταξινόμηση πρωτοκόλλων, ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας,  ημερολογίων,  ετήσιου  προγραμματισμού  εργασιών,  οργανογράμματος  της
Σχολικής Μονάδας, κατανομής μαθημάτων κλπ. 

6. Πηγές 
Ως πηγές θα αξιοποιηθούν: 
 Το Σύνταγμα της Ελλάδας, ιδιαίτερα τα άρθρα 5Α, 9Α και 16. 
 Η σχολική νομοθεσία, σχετικές διατάξεις και εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας, 
 Το  Βιβλίο  Πράξεων  του  Συλλόγου  Διδασκόντων,  απουσιολόγια,  βιβλία  ύλης,  φάκελοι

αλληλογραφίας, αρχεία του σχολείου, ποινολόγιο, 
 Παλαιότεροι Κανονισμοί (αν υπάρχουν) και 
 Το καταστατικό του Συλλόγου Γονέων.

ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου δράσης

Διαδικασίες υλοποίησης Δράσεις / ενέργειες
1ο τριμ
Σεπ-
Νοεμ

2ο τριμ
Δεκ-
Φεβ

3ο τριμ
Μαρ-
Μαι

Συμφωνία επί του πλαισίου αρχών για το συντονισμό της σχο-
λικής ζωής 

Εκπόνηση  ή  αναθεώρηση  –  βελτίωση  του  Εσωτερικού
Κανονισμού του σχολείου

Εμπλοκή  των  μαθητών  στην  εκπόνηση  του  Εσωτερικού
Κανονισμού και δέσμευσή τους για την τήρησή του

Παρακολούθηση – ανατροφοδότηση της δράσης
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Αξιολόγηση της δράσης 

Ζ. Διαδικασίες παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης και αξιολόγησης 
του σχεδίου δράσης

Ζ1. Παρακολούθηση – Ανατροφοδότηση Ενεργειών 
α. Συμφωνία επί του πλαισίου αρχών για το συντονισμό της σχολικής ζωής
Εντός των χρονικών ορίων που έχουν προγραμματιστεί αποφασίζεται και κατατίθεται γραπτό 
στο Σχολικό Συμβούλιο ένα πλαίσιο αρχών και αξιών για την οργάνωση και το συντονισμό της 
σχολικής ζωής.

β. Εκπόνηση ή αναθεώρηση – βελτίωση του Εσωτερικού Κανονισμού
Για την εκπόνηση ή αναθεώρηση – βελτίωση του Εσωτερικού Κανονισμού εργάζονται παράλληλα
περισσότερες ομάδες εργασίας. Η συντονιστική επιτροπή ορίζει το επιμέρους θέμα και τα μέλη 
των ομάδων εργασίας – επιτροπών, όπως: 

α. Ομάδα – επιτροπή με θέμα τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των διδασκόντων.
β. Ομάδα – επιτροπή με θέμα τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των μαθητών
γ. Ομάδα – επιτροπή με θέμα τη συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή, δικαιώματα και 

υποχρεώσεις 
δ. Ομάδα – επιτροπή που επεξεργάζεται τρόπους, λόγους και συχνότητα επικοινωνίας του 

εκπαιδευτικού προσωπικού με τους γονείς
ε. Ομάδα – επιτροπή που επεξεργάζεται το σχεδιασμό και καταθέτει πρόταση για τον 

προγραμματισμό των σχολικών δράσεων.

Σε κάθε περίπτωση μαζί με το θέμα δίνεται και το χρονικό όριο των εργασιών κάθε ομάδας. Η 
συντονιστική επιτροπή δεσμεύει τις ομάδες να την ενημερώνουν κατά τη διάρκεια των εργασιών
τους, σε χρονικά διαστήματα που αποφασίζουν από κοινού και σε κάθε ενημέρωση 
συμπληρώνουν ένα Δελτίο Προόδου, όπου διαπιστώνεται πορεία των εργασιών και παρέχεται 
ανατροφοδότηση. 

γ.  Εμπλοκή των μαθητών στην εκπόνηση του Εσωτερικού Κανονισμού και δέσμευσή τους
για την τήρησή του

Η Συντονιστική Επιτροπή παρακολουθεί την πορεία των μαθητικών ομάδων εργασίας με τον
ίδιο  τρόπο,  όπως  παρακολουθεί  και  συντονίζει  και  τις  άλλες  Ομάδες  –  Επιτροπές  των
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εκπαιδευτικών:

Ομάδα εργασίας – Θέμα – Χρονικά Όρια – Παραδοτέο. Δελτίο Προόδου τηρείται και για τις
εργασίες των μαθητικών ομάδων εργασίας.

Ζ2. Αξιολόγηση της δράσης

Στόχος 1: Αποδοχή από όλους ενός πλαισίου αρχών που διέπουν την καθημερινή λειτουργία
του σχολείου
Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας 
Το πλαίσιο αρχών συζητήθηκε και εγκρίθηκε από την ολομέλεια του Συλλόγου Διδασκόντων.
Αυτό επιβεβαιώνεται από το βιβλίο πράξεων του Συλλόγου με τις υπογραφές όλων των μελών
του.

Στόχος 2: Εκπόνηση ή αναθεώρηση – βελτίωση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του
Σχολείου 
Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας
- Κάθε ομάδα εργασίας θα επεξεργαστεί  προτάσεις για τον τομέα που ανέλαβε και θα  τις

καταθέσει έγκαιρα στην ολομέλεια του Συλλόγου διδασκόντων. 
- θα πραγματωθεί  συζήτηση σε πνεύμα συλλογικότητας, οι ομάδες ενδέχεται να   προβούν σε

τροποποιήσεις πριν καταθέσουν  τις προτάσεις τους στο Σχολικό Συμβούλιο για συζήτηση
και τελική έγκριση. 

- Οι  προτάσεις  θα κατατεθούν  στο Σχολικό Συμβούλιο,  θα ψηφιστούν  ομόφωνα ή κατά
πλειοψηφία και θα τεθούν  σε ισχύ στην καθημερινή ζωή του σχολείου. 

Στόχος 3: Εμπλοκή των μαθητών στην εκπόνηση του Εσωτερικού Κανονισμού και δέσμευσή
τους για την τήρησή του.

Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας

Οι μαθητές εργαζόμενοι κατά ομάδες θα επεξεργαστούν και καταθέσουν  γραπτώς προτάσεις
για τα θέματα που αφορούν τους ίδιους και τη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή. 
Η δέσμευσή τους απέναντι στο σχολικό πρόγραμμα και στους κανόνες της σχολικής ζωής θα
διαπιστωθεί, φιλοδοξεί η διοίκηση της σχολικής μονάδας, από την αυξημένη, ενεργό και συνεπή
συμμετοχή τους στις σχολικές δραστηριότητες. 
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Η. Έκθεση αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης 

Θα  παρατεθεί   η  έκθεση  με  τα  αποτελέσματα  του  σχεδίου  δράσης,  στην  οποία  θα
περιλαμβάνονται θέματα, όπως: διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης των ομάδων εργασίας,
διευθέτηση προβλημάτων χρόνου,  επικοινωνίας και συνεργασίας,  παρεκκλίσεις του αρχικού
σχεδιασμού  και  αναθεωρήσεις  του  σχεδίου,  επιδράσεις  σε  διάφορους  δείκτες,  βαθμός
ικανοποίησης της σχολικής κοινότητας από την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, γενική εκτίμηση
της επιτυχίας του σχεδίου δράσης, περαιτέρω προοπτικές.
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