
 

 

Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας της ΣΜΕΑΕ 

 

 

Ταυτότητα της ΣΜΕΑΕ 

Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. 

 

Το Πρότυπο Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου, συστεγάζεται στο 

κτήριο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου, μαζί με το  1ο και 2ο 

πειραματικό σχολείο, το 8ο δημοτικό και δυο  νηπιαγωγεία. Διαθέτει 4 αίθουσες 

διδασκαλίας, ένα γραφείο, ένα χώρο πολυεργαστηρίου, και γίνονται φέτος 

προσπάθειες να δοθεί μια αίθουσα για να αξιοποιηθεί ως αίθουσα 

αισθητηριακής ολοκλήρωσης.  

Το προσωπικό με 5ετη θητεία ήταν για τη σχολική χρονιά 2013-2014 ένας 

εκπαιδευτικός και ένα ειδικό βοηθητικό προσωπικό. 

Επίσης τη φετινή χρονιά μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου δεν είχε σταλεί καμιά 

ειδικότητα (εργοθεραπεύτρια, λογοθεραπεύτρια, κοινωνική λειτουργός , 

ψυχολόγος) . 

Διευθύντρια του σχολείου είναι η Μαρία Γιαννουσοπούλου 

 

 

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.). 

 

Έχοντας την εμπειρία της αυτοαξιολόγησης από τη συμμετοχή μας στην 

πρώτη φάση της εθελοντικής συμμετοχής σε αυτή, ήταν πιο εύκολο να 

μπούμε όλοι στο κλίμα. Για τη συμπλήρωση της έκθεσης χωριστήκαμε σε 4 
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ομάδες των 4 ατόμων , και έπειτα συγκεντρωθήκαμε σε ολομέλεια για να 

συζητήσουμε και να αποτυπώσουμε την κοινή συνισταμένη των απόψεων 

των ομάδων.  

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε 10 δίωρες συναντήσεις, εκτός από την 

ολομέλεια που μας πήρε μία ολόκληρη ημέρα 5 ωρών ανταλλαγής απόψεων 

και ζυμώσεων. Στην τελική αποτύπωση συνυπολογίστηκε η άποψη των 

εξωτερικών παρατηρητών (γονέων, εθελοντών φοιτητών που εργάστηκαν 

στο σχολείο, σχολικού συμβούλου, διευθυντών και εκπαιδευτικών άλλων 

σχολικών μονάδων) 
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Β. Φύλλο Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 

 

Καταγράφεται η τελική θέση των μελών της σχολικής κοινότητας για την 

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

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

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

αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης αλλά και ποσοτικά με τη χρήση της 

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

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

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

Στην περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση για την κατάσταση του 

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

αποτελέσματα στο πλαίσιο της ομάδας. 

 

Είναι γενικός αποδεκτό ότι  στο σχολείο γίνονται προσπάθειες για βελτίωση της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Τομείς όπως ο καθοδηγητικός 

ρόλος του διευθυντή και η αποτύπωση του οράματος και της λειτουργίας του 

σχολείου σε σχολικό οδηγό, αποτέλεσαν και αποτελούν άμεση προτεραιότητα. 

H ενδοσχολική επιμόρφωση, η εκπαίδευση γονέων,  η συνεργασία, η 

επικοινωνία και η ομαδικότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών και διοίκησης είναι 

από τους στόχους που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται στο επίκεντρο του 

σχεδιασμού προγραμμάτων της σχολικής μονάδας. Προγράμματα ενδοσχολικής 

επιμόρφωσης,, στήριξη και καθοδήγηση των νεοδιορισθέντων στη σχολική 

μονάδα συναδέλφων, αποτελούν πλέον θεσμό  που  ασφαλώς επιδέχεται 

βελτίωση  σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ολομέλειας και τη σύμφωνη 

γνώμη της διευθύντριας. Αν εξαιρέσουμε τη δυσκολία λειτουργίας μέσα στους 

περιορισμένους χώρους μας, η οποία αντισταθμίζεται από την καλή διάθεση και 

το υψηλό συνεργατικό κλίμα μεταξύ του προσωπικού του σχολείου, θα λέγαμε 

πως αρχίζουμε να δρέπουμε τους καρπούς των πειραματικών εφαρμογών που 

ξεκινήσαμε τα τελευταία χρόνια. 
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Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου:  1 2 3 4 

  χ  
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Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

ΤΟΜΕΑΣ 1: ΜΕΣΑ  ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ  

 

Δείκτης Αξιολόγησης 1.1. Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και 

οικονομικοί πόροι 

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: -  

Ανεπαρκείς οι χώροι, διάσπαρτοι στο σχολικό συγκρότημα λόγω προβλημάτων 

συνεννόησης με τα συστεγαζόμενα σχολεία. Εξοπλισμός και μέσα υπάρχουν 

πολύ περισσότερα από τα απαραίτητα. Επάρκεια πόρων μέσα από δράσεις και 

πρωτοβουλίες του σχολείου (Σύλλογος Γονέων, bazaar, χορηγούς).  Εξακολουθεί 

να παραμένει πρόβλημα η ελλιπής στελέχωση με το βασικό προσωπικό 

ειδικοτήτων (εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ψυχολόγου , κοινωνικού 

λειτουργού). Η πρόσληψη δε, στα μέσα της χρονιάς ωφελούμενων του ΟΑΕΔ 

που ήρθαν για να φύγουν,  δεν αποτελεί λύση για τον σωστό προγραμματισμό 

και οργάνωση ενός προγράμματος που θέλει να βάλει στόχους και να 

αξιολογήσει αποτελέσματα. Βλ. Ματσαγκούρας, επιμορφωτικό υλικό για την 

αξιολόγηση Στελεχών και εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκ/σης ΠΔ 152/2013 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

 Χ   
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Δείκτης Αξιολόγησης 1.2. Στελέχωση του σχολείου 

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 

ΕΑΕκαι των εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη: 

Αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο προβλήματα με τη στελέχωση του σχολείου σε 

ειδικό προσωπικό ( Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Λογοθεραπευτή, 

Εργόθεραπευτή κλπ). Το σχολικό έτος 2013-2014 δεν ήρθε παρά ένα άτομο Ειδικό 

Βοηθητικό, ενώ είχαν σταλεί στα τέλη Ιανουαρίου ωφελούμενοι του ΟΑΕΔ προς 

εκπαίδευση. Παρά το ότι το σχολείο μας ανήκει στα Πρότυπα Πειραματικά δεν 

στελεχώνεται επίσημα με γραμματειακή υποστήριξη.  

Το σχολείο τα τελευταία χρόνια εφαρμόζει καινοτόμα προγράμματα στα οποία 

εκπαιδεύει  όλο το προσωπικό του σχολείου με την πρόσληψή του στη σχολική 

μονάδα. Είναι ευνόητο ότι αναγκαζόμαστε να χάνουμε πολύ ενέργεια και ώρες 

δουλειάς για να επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία κάθε χρόνο στις ειδικότητες 

που λόγω της αναπλήρωσης αλλάζουν  τα πρόσωπα ή δεν έχουμε καθόλου 

όπως τη φετινή χρονιά μέχρι τον Ιανουάριο. Στα τέλη δε του Ιανουαρίου και ενώ 

προγράμματα έτρεχαν και είχαμε μπει σε ένα ρυθμό, αναγκαστήκαμε να τα 

ανατρέψουμε όλα για να εκπαιδεύσουμε στη φιλοσοφία, στα προγράμματα και 

στη μεθοδολογία πέντε άτομα προσωπικό (που δεν τα χρειαζόμασταν και όλα) 

Αν και υπάρχουν ελλείψεις, και καθυστερημένη τοποθέτηση προσωπικού, το 

υπάρχον προσωπικό εργάζεται φιλότιμα και οι παλαιότεροι και εμπειρότεροι 

εκπαιδευτικοί στηρίζουν και εκπαιδεύουν τους νεώτερους, βελτιώνοντας κάθε 

χρόνο την Παιδαγωγική τους κατάρτιση στο δύσκολο έργο της ειδικής αγωγής, 

αλλά και των καινοτόμων προγραμμάτων που εφαρμόζει η σχολική μονάδα. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως 

προς τον δείκτη:  

1 2 3 4 

  Χ  
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Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

ΤΟΜΕΑΣ  2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

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.  

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη: 

Η Διοίκηση του σχολείου είχε όραμα και βασικούς στόχους για το σχολείο: 

Παιδαγωγική καθοδήγηση εκπαιδευτικών στην βιωματική μάθηση, ολιστική 

προσέγγιση της γνώσης, ανθρωπιστική προσέγγιση στην εκπαιδευτική πράξη, 

εναλλακτική υποστηρικτική επικοινωνία ως μέθοδος α΄ γραφής και ανάγνωσης, 

συνδιδασκαλίες εκπαιδευτικών, άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, 

συνεργασίες εκπαιδευτικών γονέων κ.α. (για περισσότερα βλ. σχολικός οδηγός 

http://dim-eid-peir-rodou.dod.sch.gr/?page_id=12  )  

Η προσπάθεια της διοίκησης για ομαλή συνεργασία μεταξύ του προσωπικού 

ήταν σημαντική με καλό ποσοστό επιτυχίας. Στο σχολικό πρόγραμμα η διοίκηση 

ήταν παρούσα και ενεργητική στη σύνθεση και εφαρμογή, χωρίς να μπορεί να 

αντεπεξέλθει πάντα στις εκάστοτε απαιτήσεις και ανάγκες, λόγω έλλειψης 

προσωπικού έγκαιρα ώστε να υπάρξει καλός σχεδιασμός και προγραμματισμός 

από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Επιπλέον η είσοδος στο σχολείο τη φετινή 

χρονιά στα τα τέλη Ιανουαρίου προσωπικού και ειδικοτήτων μέσω του ΟΑΕΔ, τις 

οποίες δεν τις είχε καν ζητήσει το σχολείο, δημιούργησε για ένα 15θημερο   

σοβαρά ζητήματα στο συντονισμό και στο έργο όλων 

 

http://dim-eid-peir-rodou.dod.sch.gr/?page_id=12
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Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

  Χ  

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 2.2. Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων 

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.  

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη: 

Η διαχείριση των οικονομικών πόρων ήταν πολύ καλή βάσει των συνθηκών που 

επικρατούσαν. Τη φετινή χρονιά αδυνατούμε να αξιοποιήσουμε υλικό που έχει 

σταλεί από πρόγραμμα ειδικής αγωγής για τον εξοπλισμό εργαστηρίου 

αισθητηριακής ολοκλήρωσης επειδή δεν παραχωρείται κενός χώρος από τα 

συστεγαζόμενα σχολεία. (παρά την πρότασή μας στους δ/ντες για αξιοποίηση 

προγραμμάτων συνδιδασκαλίας σε  στο χώρο) 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

 

 

 

 

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

εστίασης για την αποτίμηση του δείκτη. 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη: 

Σωστή αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, υποστήριξη προαγωγής 

συνεργασίας πολύ καλή, αλλά ίσως υπήρξε ανάγκη περισσότερο στοχευμένης 

υποστήριξης στο γνωστικό πεδίο. Εδώ το ζήτημα όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω είναι η εναλλαγή προσωπικού ειδικοτήτων κάθε χρόνο που 

δυσχεραίνει την εργασία όλων μας. Βέβαια  έπειτα από την εμπειρία και αυτής 

της σχολικής χρονιάς η ολομέλεια πήρε απόφαση για αντιμετώπιση των 

δυσχερειών που αντιμετωπίζουμε στην επιμόρφωση των νέων συναδέλφων. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου  

ως προς τον δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 3.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών 

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. 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη: 

Οι εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν ποικίλες μορφές διδασκαλίας τόσο ομαδικής όσο 

και εξατομικευμένης, προγράμματα ένταξης και καινοτόμες δράσεις. Αλλά 

λόγω των κτιριακών συνθηκών και της εναλλαγής του προσωπικού κάθε χρόνο 

παρουσιάζονται δυσκολίες στη δημιουργία συγκεκριμένης  και συστηματικής 
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εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Κατά τα λοιπά η διάδραση εκπαιδευτικού – 

μαθητή είναι ένα από τα δυνατά σημεία της εκπαιδευτικής μας  παρέμβασης 

λόγω του οράματος που το σχολείο έχει βάλει προς αυτή  την κατεύθυνση. Τη 

φετινή χρονιά είχαμε ένα ρεκόρ δράσεων όπου κάποιες από αυτές μας έφεραν 

και διακρίσεις και συγκινητικές στιγμές για εμάς, τους μαθητές μας και τις 

οικογένειές τους. (για περισσότερα βλ. http://dim-eid-peir-

rodou.dod.sch.gr/?cat=8). Τη φετινή χρονιά μάλιστα ξεκίνησαν δυο προγράμματα 

στο πλαίσιο των ομίλων που σχεδιάζεται να «τρέξουν « και τα επόμενα χρόνια 

σε μια προσπάθεια να πλησιάσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να 

γνωριστούμε με τον πολιτισμό των «άλλων» γύρω μας. (για περισσότερα βλ.  

http://spaceandtimejourney.blogspot.gr/  ) 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

  Χ  

 

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.  

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη: 

Εξαιρετική και στοχευμένη οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας μεταξύ 

δασκάλου και μαθητή με έμφαση στη θετική ενίσχυση των μαθητών. 

Προτείνεται όμως ο σχεδιασμός της διαμορφωτικής λειτουργίας της αξιολόγησης 

για την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας, που ήταν πάντα ένα τρωτό κομμάτι 

της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Μετά από χρόνια προσπάθειας να αγγίξουμε το 

http://dim-eid-peir-rodou.dod.sch.gr/?cat=8
http://dim-eid-peir-rodou.dod.sch.gr/?cat=8
http://spaceandtimejourney.blogspot.gr/
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θέμα της παρατήρησης της εκπαιδευτικής πράξης είμαστε σήμερα ακόμη πιο 

κοντά για ένα τέτοιο σχεδιασμό. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

  Χ  

 

 

ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 4.1. Σχέσεις μεταξύ μελών του Προσωπικού του 

Σχολείου - 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 ευ-

νοούν τη συνεργασία και την επικοινωνία στη σχέση Προσωπικού του Σχολείου-μαθητών 

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

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη: 

Η φιλοσοφία του σχολείου στον σχεδιασμό  του οράματος και  λειτουργίας του, 

στηρίζεται στις αρχές της ανθρωπιστικής προσέγγισης, και στις αξίες 

παιδαγωγικών αρχών όπως της προήγαν σπουδαίοι παιδαγωγοί που κινούνταν 

σε αυτή την αντίληψη και φιλοσοφία (βλ. Decroly, Rogers, Montessori, 

Δελμούζος, Κοσμόπουλος κλπ). Αυτό που το σχολείο έχει να προβάλλει σαν 

αποτέλεσμα αυτής της στόχευσης είναι παιδιά που συνεργάζονται όμορφα 

μεταξύ τους, σέβονται και βοηθούν το ένα το άλλο, δασκάλους- συντρόφους 

δίπλα τους , απαλλαγμένους από την τυπική μάσκα του ρόλου τους. Είμαστε 

περήφανοι για τις σχέσεις επικοινωνίας και ειλικρίνειας που έχουμε καταφέρει 
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να εγκαθιδρύσουμε μετά από χρόνια στοχευμένης προσπάθειας στον τομέα 

αυτό. ¨Έχει δημιουργηθεί  έτσι ένας χώρος που το «ένας για όλους και όλοι για 

ένα» τείνει να είναι η πραγματικότητα όλων μας με τον όποιο ρόλο ο καθένας 

παίρνει μέσα στη σχολική μας μονάδα. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

 

 

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

εκπαιδευτικούς-κοινωνικούς φορείς – 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.  

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη: 

Όπως  αναφέρεται στη φιλοσοφία του σχολείου (βλ. σχολικός οδηγός) κυρίαρχη 

θέση διαδραματίζει η επικοινωνία και συνεργασία του σχολείου με τους γονείς. 

Έχουμε καταφέρει και βελτιώνουμε κάθε χρόνο, την εκπαίδευση γονέων ώστε να 

είναι σε θέση να βοηθήσουν με τις κατάλληλες ενέργειες τη μέγιστη αξιοποίηση 

του δυναμικού των παιδιών τους και στο οικογενειακό περιβάλλον. 

Προγράμματα αλλαγής νοοτροπίας για το τι αξίζει να έχει σαν εργασία το παιδί 

στο σπίτι, και ποιος είναι ο ρόλος όλων μας για την προαγωγή και αξιοποιήσει 

του δυναμικού τους, είναι σε προτεραιότητα στις διεργασίες του παιδαγωγικού 

σχεδιασμού μας. Είναι τομέας που ακόμη επιδέχεται βελτίωση μιας και 

πρωταρχικά εργαζόμαστε χρόνο με το χρόνο για τη βελτίωση στάσεων και 

αλλαγής νοοτροπίας μέσα μας στα κακώς κείμενα της εκπαιδευτικής πρακτικής. 
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Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

  Χ  

 

ΤΟΜΕΑΣ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 5.1. Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, 

υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις  

 

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.  

 

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη: 

Πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εξατομικευμένων παρεμβάσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του 

σχολείου μας, ( http://dim-eid-peir-rodou.dod.sch.gr/) που αποτέλεσε ένα από τα 

project μας τη φετινή χρονιά. Οι ενημερώσεις ήταν σχεδόν καθημερινές, με 

πολλές εργατώρες αφιερωμένες από τις δυο υπεύθυνες της, και ευελπιστούμε 

μελλοντικά να μετατραπεί σε ένα εργαλείο εκπαιδευτικής παρέμβασης για 

όλους μας. 

 

 

http://dim-eid-peir-rodou.dod.sch.gr/
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Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως 

προς τον δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

 

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη 

βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου 

 

 Αποτιμώνται οι διαδικασίες που αναπτύσσονται στη ΣΜΕΑΕ για τη διαμόρφωση, την 

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

συγκεκριμένα αποτελέσματα αξιολόγησης, η διευρυμένη συμμετοχή του Προσωπικού 

του Σχολείου 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.  

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη: 

Συνεχίσαμε και τη φετινή χρονιά την προσπάθεια να καταθέτουμε γραπτά 

σχέδια δράσης σε εβδομαδιαία βάση για τη λειτουργία των ομίλων. Τα 

αποτελέσματα είναι πως ακόμη δυσκολευόμαστε να κρατήσουμε ημερομηνίες 

παράδοσης, να αξιολογήσουμε τη δράση, να βελτιώσουμε τον τρόπο που 

εκφράζουμε την ανάλυση έργου. Παρ΄ όλα αυτά φαίνεται πως αργά μεν αλλά 

σταθερά μέσα στο χρόνο βελτιωνόμαστε αν υπάρχει σταθερότητα, επιμονή και 

πίστη στην αξία αυτού που κάνουμε. 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως 

προς τον δείκτη:  

1 2 3 4 

  χ  

 

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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ΤΟΜΕΑΣ 6: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 6.1. Φοίτηση και διαρροή των μαθητών 

Αποτιμάται κατά πόσον οι διαμορφωμένες πρακτικές του σχολείου (διαδικασίες, μέ-

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

τάξεις της ΣΜΕΑΕ και είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση πιθανών προβλη-

μάτων φοίτησης και διαρροής, καθώς και των εγγραφών σε επόμενο, διαδοχικό εκπαι-

δευτικό πλαίσιο ΕΑΕ.  

  

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη: 

Δεν υπήρχαν προβλήματα διαρροής. Το σχολείο από  ότι λένε οι άλλοι για εμάς 

αποτελεί ένα χώρο που «ξεφεύγει από τα ελληνικά δεδομένα». Οι φοιτητές που 

μας παρακολουθούν δείχνουν εντυπωσιασμένοι από τα προγράμματα και τη 

μεθοδολογία μας, όσοι έχουν την ευκαιρία να έχουν παρακολουθήσει σχολεία στο 

εξωτερικό μιλάνε για μια νοοτροπία , κλίμα και πρακτικές που έχουν συναντήσει 

«έξω», και σε γενικές γραμμές έχουμε τη φήμη του σχολείου που «δουλεύει». 

Υπάρχει πάντα αυξημένη ζήτηση για να φοιτήσουν παιδιά εδώ, αλλά δεν υπάρχει 

ο χώρος για να αποδεχτούμε όλα τα αιτήματα . Το επίσης σημαντικό είναι  πως οι 

γονείς μας τοποθετούνται με πολύ σημαντικούς επαίνους για τη λειτουργία του 

σχολείου και για τη βοήθεια που τους προσφέρουμε στην παιδαγωγική 

καθοδήγηση και σε επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς ή άλλων που 

αντιμετωπίζουν με τα παιδιά τους στο σπίτι.. Τη φετινή χρονιά μάλιστα 

υποστηρίξαμε με εκπαιδευτικά προγράμματα και υλικό και τρεις συναδέλφους  

και δύο μητέρες σε τρία διαφορετικά σχολεία του νησιού , οι οποίοι αντιμετώπιζαν 

ζητήματα με τα παιδιά τους στη σχολική τάξη. (να σημειωθεί ότι δεν είχαμε το 

προσωπικό για να λειτουργήσει η 4η  ΣΔΕΥ στην οποία ανήκουμε και 

οργανώνουμε) 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 
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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 Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, καθώς και ως προς την 

πρόοδο που παρουσιάζουν τα επιτεύγματα των μαθητών της διαχρονικά. 

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη: 

Είμαστε στην θέση να νιώθουμε περήφανοι για δυο από τις μαθήτριές μας που 

έπειτα από 7 έτη εφαρμογής του πειραματικού προγράμματος «εναλλακτική 

υποστηρικτική επικοινωνία στην α΄ ανάγνωση και γραφή», τα παιδιά παράγουν 

κείμενα εντελώς ορθογραφημένα. Η μία μάλιστα έγινε και συγγραφέας δύο 

ιστοριών , η μια εκ της οποίας «άνοιξε» τις εργασίες του 4ου  πανελλήνιου 

φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας, και είμαστε στην συγκινητική θέση να την 

απολαμβάνουμε να δίνει συνέντευξη και να την παρακολουθεί διαδικτυακά όλη η 

Ελλάδα. (βλ http://dim-eid-peir-rodou.dod.sch.gr/?page_id=1292 και  http://dim-eid-

peir-rodou.dod.sch.gr/?p=1397) 

 Επίσης τη φετινή χρονιά δύο από τους μαθητές μας με ΔΑΔ, χωρίς επικοινωνιακό 

λόγο για χρόνια , έφτασαν στο σημείο μέσα από στοχευμένα προγράμματα που 

εκπόνησε η παιδαγωγός τους να ανταποκρίνονται με λόγο σε συγκεκριμένες 

ερωτήσεις.  Εντυπωσιακά είναι επίσης και τα αποτελέσματα της επίδοσης στην 

ανάγνωση της ομάδας των μαθητών μας με σύνδρομο down που το ποσοστό 

επιτυχίας αναγνωστικής ικανότητας φτάνει το 100%. Τέλος είμαστε χαρούμενοι 

γιατί τα παιδιά μας μπορούν να αναλαμβάνουν υπευθυνότητες και να τα 

βγάζουν πέρα και με επιτυχία σε πολλούς τομείς αυοεξυπηρέτησης όπως, 

μαγείρεμα, ψώνια, μάζεμα κουζίνας, τακτοποίηση τάξης, ομαδικά παιχνίδια, 

αλληλοβοήθεια, συνεργασία, καλών στάσεων στο εξωτερικό περιβάλλον 

(δεξιότητες θεατή σε κινηματογράφο, ακροατή σε συναυλία, πελάτη σε 

εστιατόριο, επισκέπτη σε δάσος κλπ) 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

http://dim-eid-peir-rodou.dod.sch.gr/?page_id=1292
http://dim-eid-peir-rodou.dod.sch.gr/?p=1397
http://dim-eid-peir-rodou.dod.sch.gr/?p=1397
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Δείκτης Αξιολόγησης 6.3. Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών  

 

Εκτιμάται κατά πόσο η ΣΜΕΑΕ προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες για ατομική, κοι-

νωνική και πολιτική ανάπτυξη, τους προετοιμάζει για την ένταξή τους στην κοινωνία 

και υποστηρίζει τη συγκρότησή τους ως υπεύθυνων, ενεργών και δημοκρατικών πολι-

τών.  

  

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη: 

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι η σχολική μονάδα έχει 

ακριβώς στόχευση στην ένταξη των παιδιών στο κοινωνικό περιβάλλον, στην 

ευαισθητοποίηση όλων σε αυτό, και βελτιώνει κάθε χρόνο τις μεθόδους , τα 

προγράμματα και τις τεχνικές και την επίτευξη του παραπάνω στόχου. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως 

προς τον δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ 7: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 7.1. Επίτευξη των στόχων του σχολείου  

 

Αποτιμώνται τα αποτελέσματα 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. 
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Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη: 

Ο απολογισμός της φετινής χρονιάς παρά τα προβλήματα που 

προαναφέρθηκαν θα λέγαμε ότι είναι θετικότατος. Καταφέραμε να 

λειτουργήσουμε συνεργατικά και με δομή, να επιτύχουμε στόχους 

αυτοβελτίωσης που θέσαμε στην αρχή της χρονιάς, να κάνουμε 

πραγματικότητα το όνειρο να δημιουργήσουμε μια ιστοσελίδα που με τα χρόνια 

θα γίνει εργαλείο δουλειάς, για εκπαιδευτικούς , μαθητές, γονείς,. Καταφέραμε 

με πολύ κόπο και σχεδόν αξεπέραστα προβλήματα στην αρχή της χρονιάς να 

εξασφαλίσουμε με πούλμαν τη μεταφορά των μαθητών μας στο σχολείο, 

λύνοντας  το πρόβλημα προηγούμενων χρόνων που άφηνε παιδιά εκτός 

σχολικού πλαισίου για εβδομάδες.  Η σύσταση και λειτουργία  συλλόγου  

γονέων του σχολείου επίσης αποτελεί μια ευχάριστη πραγματικότητα, και η 

συνεργασία που διαμορφώνεται είναι ένας ακόμη στόχος που υλοποιείται. Η 

συνεργασία με άλλα σχολεία είχε φέτος την ευχάριστη έκπληξη της 

αντίστροφης ένταξης με πρωτοβουλία των άλλων σχολείων. Ενώ κάθε χρόνο 

εμείς ζητούσαμε από τα άλλα σχολεία να συνεργαστούμε σε δράσεις, τη φετινή 

χρονιά βρισκόμασταν μπροστά στην ευχάριστη θέση να μας ψάχνουν οι άλλοι 

για κοινές δράσεις. Τέλος καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε την ενδοσχολική 

κρίση με την εισροή πέντε ατόμων προσωπικού στα μέσα της σχολικής χρονιάς, 

όπου ρόλοι, αρμοδιότητες , προγράμματα έγιναν «άνω κάτω» ενώ ταυτόχρονα 

βρισκόμασταν για πρώτη φορά μπροστά στο γεγονός να ψάχνουμε να 

δημιουργήσουμε δουλειά για ανθρώπους , με το πρόβλημα ότι δεν ήταν και μέσα 

στο καθηκοντολόγιό τους.  Παρ΄όλα αυτά σε ένα δεκαπενθήμερο είχαμε 

καταφέρει να διαχειριστούμε την κρίση, να επαναπροσδιοριστούμε όλοι, να 

εκπαιδεύσουμε όσο μπορούσαμε και αντέχαμε του νεοεισερχόμενους στη 

φιλοσοφία, στο κλίμα, στους στόχους στη μεθοδολογία του σχολείου μας, να 

τους γνωρίσουμε τις ανάγκες των μαθητών μας και να προχωρήσουμε όλοι μαζί 

στο έργο μας σαν μια διευρυμένη οικογένεια αλλά και με επαγγελματική 

ταυτότητα υψηλών προδιαγραφών. 
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Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως 

προς τον δείκτη:  

1 2 3 4 

   χ 

 

 

Γ. Κύρια Αποτελέσματα της Αξιολόγησης 

Παρουσιάζονται με τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης τα σημεία υπεροχής 

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

οποίοι επιλέχθηκαν από τη ΣΜΕΑΕ για συστηματικότερη διερεύνηση και μελέτη (300 

λέξεις περίπου). 

 

Τα δυνατά σημεία  του σχολείου είναι η υλοποίηση καινοτόμων 

εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων  που τη φετινή χρονιά 

ξεπέρασαν τις 40 ( για περισσότερα στο ιστολόγιό μας  dim-eid-peir-

rodou.dod.sch.gr),  το συνεργατικό κλίμα μεταξύ των συναδέλφων( 

οργάνωση και εκτέλεση κοινών δράσεων, συνδιδασκαλία κ.α.), ο πλούσιος 

εξοπλισμός τόσο υλικός όσο και τεχνολογικός(όργανα αισθητηριακής 

ολοκλήρωσης, εκπαιδευτικά λογισμικά παιχνίδια κ.α.) καθώς επίσης και το 

«άνοιγμα» του σχολείου στην κοινωνία ( προγράμματα ένταξης των 

μαθητών σε τμήματα γενικής αγωγής, συνεργασία του σχολείου με τοπικούς 

φορείς σε εκπαιδευτικές δράσεις). 

Στις αδυναμίες του σχολείου περιλαμβάνονται η έλλειψη κατάλληλων χώρων 

και εργονομίας. Πιο συγκεκριμένα η έλλειψη αιθουσών, αποθηκευτικών 

χώρων (για τα όργανα γυμναστικής και το εποπτικό υλικό των 

εκπαιδευτικών), η έλλειψη κρατικών οικονομικών πόρων , η έγκυρη 

τοποθέτηση προσωπικού, η αδυναμία λειτουργίας του σχολικού 

προγράμματος λόγω έλλειψης μόνιμων ειδικοτήτων – θεραπευτών 

(Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Ψυχολόγου, Κοινωνικού Λειτουργού) . Το 

τελευταίο ισχύει και για το βοηθητικό προσωπικό. 
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 Έπειτα από τα αποτελέσματα των διεργασιών της ολομέλειας με την 

προτροπή και της διευθύντριας της σχολικής μονάδας, προτάθηκε και 

συμφωνήθηκε από όλους για τη σχολική χρονιά 2104-2015 να δοθεί βάρος στη 

βελτίωση των παρακάτω.:  

 από τον τομέα 2, ο    Δείκτης Αξιολόγησης 2.3. Αξιοποίηση, 

υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού  

 από τον τομέα 3 ο Δείκτης Αξιολόγησης 3.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή 

παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των 

μαθητών και  

 από τον τομέα 5 ο Δείκτης Αξιολόγησης 5.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή 

σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-21- 

 

 

  


