
Rubric Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών  

Π.∆. 152 (Φ.Ε.Κ. 240-5/11/2013) 

 

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές µονάδες αξιολογούνται µε 

τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόµενα, κριτήρια: 

α) Κατηγορία Ι – Εκπαιδευτικό περιβάλλον, η οποία περιλαµβάνει τα 

εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 0,75): 

αα) ∆ιαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες. 

ββ) Παιδαγωγικό κλίµα στη σχολική τάξη. 

γγ) Οργάνωση της σχολικής τάξης. 

β) Κατηγορία ΙΙ – Σχεδιασµός, προγραµµατισµός και προετοιµασία της 

διδασκαλίας, η οποία περιλαµβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής 

βαρύτητας 0,50): 

αα) Βαθµός αντίληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των 

µαθητών για τη διαµόρφωση του σχεδιασµού της διδασκαλίας. 

ββ) Στόχοι και περιεχόµενο. 

γγ) ∆ιδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά µέσα. 

γ) Κατηγορία ΙΙΙ – ∆ιεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των 

µαθητών, η οποία περιλαµβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 

1,25): 

αα) Προετοιµασία µαθητών για τη διδασκαλία. 

ββ) ∆ιδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά µέσα. 

γγ) Ενέργειες µαθητών κατά τη διαδικασία µάθησης. 

δδ) Εµπέδωση της νέας γνώσης και αξιολόγηση των µαθητών. 

δ) Κατηγορία IV – Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια, η οποία 

περιλαµβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1,50): 

αα) Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις. 

ββ) Συµµετοχή στη λειτουργία της σχολικής µονάδας και στην 

αυτο – αξιολόγησή της. 

γγ) Επικοινωνία και συνεργασία µε γονείς και φορείς. 

ε) Κατηγορία V – Επιστηµονική και επαγγελµατική ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού, η οποία περιλαµβάνει τα εξής κριτήρια: (Συντελεστής 

βαρύτητας 1): 

αα) Τυπικά προσόντα και επιστηµονική ανάπτυξη. 

ββ) Επαγγελµατική ανάπτυξη 

 

Άρθρο 4 Παράγραφος 1. ιβ 

 

Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής τάξης […] αξιολογούνται στα κριτήρια της 

διοικητικής αξιολόγησης από τους διευθυντές των οικείων σχολικών 

µονάδων […], και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης […] από 

τους σχολικούς συµβούλους ειδικότητας 

 



Κατηγορία Ι 

 Ελλιπής (0-30) Επαρκής (31-60) Πολύ καλός (61-80) Εξαιρετικός (81-100) 

∆ιαπροσωπικές 
σχέσεις και 
προσδοκίες 

µεταξύ αυτού και των µαθητών 
διαπιστώνεται απουσία σχέσεων, δεν 
υπάρχει πνεύµα και συµπεριφορά 
συνεκτικής τάξης, δεν 
διατυπώνονται, ούτε καν έµµεσα, 
προσδοκίες για τη µάθηση, τις 
διαπροσωπικές σχέσεις και τη 
συµπεριφορά των µαθητών 

αναπτύσσει σχέσεις σεβασµού µεταξύ αυτού και 
των µαθητών, αµοιβαίας αποδοχής και 
αλληλοβοήθειας µεταξύ των µαθητών που 
προσδίδουν συνεκτικότητα στη σχολική τάξη, 
δηλώνει µε σαφήνεια τι ελπίζει και αναµένει από 
τους µαθητές και ανατροφοδοτεί τις θετικές 
µορφές διαπροσωπικών σχέσεων. 

i) δηµιουργεί, µε λόγια και πράξεις, συνθήκες 
αποδοχής, στήριξης και ενθάρρυνσης για όλους 
ανεξαιρέτως τους µαθητές, ιδίως για τους 
προερχόµενους από ευάλωτες κοινωνικές οµάδες 
και τους έχοντες µειωµένη αυτο–εκτίµηση. 
ii) εκφράζει µε λόγια και µε πράξεις υψηλές, αλλά 
ρεαλιστικές, προσδοκίες για τη µάθηση, τις 
διαπροσωπικές σχέσεις και τη συµπεριφορά των 
µαθητών. 
iv) αξιοποιεί στην πορεία της σχολικής χρονιάς 
όποιον άλλον τρόπο κρίνει παιδαγωγικά 
κατάλληλο, µε βάση την ηλικία και τις ανάγκες των 
µαθητών της τάξης του και τα διαφοροποιηµένα 
κοινωνικοπολιτισµικά δεδοµένα της σχολικής 
µονάδας, για τη δηµιουργία θετικών 
διαπροσωπικών σχέσεων και τη διατύπωση 
παιδαγωγικών προσδοκιών. 

εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της 
προηγούµενης υποπερίπτωσης, έχει αναπτύξει 
στάσεις και ικανότητες συλλογικότητας, 
συντονισµού και θετικής διαχείρισης 
διαπροσωπικών διαφωνιών και συγκρούσεων. 

Παιδαγωγικό 
κλίµα στη 
σχολική τάξη 

µεταξύ αυτού και των µαθητών, 
υπάρχει ουδέτερο έως και ψυχρό 
κλίµα και αρκετοί µαθητές βιώνουν 
µε αρνητικό τρόπο και έχουν 
αρνητικές στάσεις προς τη σχολική 
ζωή της τάξης µε αποτέλεσµα να 
παραµένουν αδιάφοροι και 
αποστασιοποιηµένοι. 

i) καλλιεργεί στους µαθητές συνθήκες 
ανάπτυξης θετικών στάσεων προς τον 
εκπαιδευτικό, τους συµµαθητές, τα διδασκόµενα 
µαθήµατα και προς τον ίδιο τον εαυτό τους και 
ενθαρρύνει µε θετικές ανατροφοδοτήσεις την 
αναµενόµενη συµπεριφορά, τη διατύπωση 
απόψεων και την έκφραση συναισθηµάτων. 
ii) δηµιουργεί στην τάξη, µε ρητές δηλώσεις και 
συµβολικά µέσα, κλίµα ενδιαφέροντος για τη 
µάθηση και εκτίµησης για τη γνώση, και 
iii) φροντίζει να ευαισθητοποιεί τους µαθητές σε 
θέµατα αποφυγής διακρίσεων. 

i) δηµιουργεί στην τάξη, µε «ρητές δηλώσεις» και 
συµβολικά µέσα, κλίµα αναζήτησης και 
δηµιουργικότητας και, παράλληλα, ενθαρρύνει, 
κατά περίπτωση ηλικίας και µαθήµατος, τη 
διατύπωση τεκµηριωµένων προτάσεων, 
αντιπροτάσεων, εναλλακτικών λύσεων και 
συλλογικών αποφάσεων και καλλιεργεί κλίµα 
υπεύθυνης και συνεπούς συµπεριφοράς και 
αποδοχής του κοινωνικά, πολιτιστικά, εθνικά και 
θρησκευτικά διαφορετικού «άλλου», 
ii) εµπεδώνει δηµοκρατικό τρόπο επικοινωνίας και 
επίλυσης θεµάτων, αποφεύγει τον διδακτισµό σε 
θέµατα αξιακά, ενώ παράλληλα υιοθετεί 
δηµοκρατικό τρόπο επικοινωνίας, µε στόχο να 
ενθαρρύνει την ελεύθερη έκφραση και τεκµηρίωση 
προσωπικών θέσεων µε βάση λογικά, αξιακά 
επιχειρήµατα και παράθεση δεδοµένων. 
iii) αξιοποιεί στην πορεία της σχολικής χρονιάς 
όποιον άλλον τρόπο κρίνει παιδαγωγικά 
κατάλληλο, µε βάση την ηλικία και τις ανάγκες των 
µαθητών της τάξης του, τα διαφοροποιηµένα 
κοινωνικοπολιτισµικά δεδοµένα της σχολικής 
µονάδας, για τη δηµιουργία θετικού παιδαγωγικού 
κλίµατος. 

εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων 
της προηγούµενης υποπερίπτωσης, εµπεδώνει 
δηµοκρατικό τρόπο επικοινωνίας και επίλυσης 
θεµάτων, καλλιεργεί, κατά περίπτωση ηλικίας 
και µαθήµατος, στάσεις και ικανότητες 
τεκµηριωµένης διαλεκτικής αντιπαράθεσης επί 
θέσεων, κρίσεων και προτάσεων και σύνθεσης 
αντιθέτων, ενθαρρύνει την ύπαρξη και ενίσχυση 
κλίµατος συλλογικότητας και πρωτοβουλίας, 
την ανάληψη οµαδικών πρωτοβουλιών για την 
οργάνωση εκδηλώσεων καθώς και δράσεων για 
την επίλυση προβληµάτων και τη µελέτη 
θεµάτων και, παράλληλα, συµµετέχει σε 
προγράµµατα κοινωνικο – συναισθηµα −τικού 
προσανατολισµού, όπως για παράδειγµα 
προγράµµατα ευαισθητοποίησης κατά της 
σχολικής βίας ή διευκόλυνσης της µετάβασης 
µαθητών από τη µία σχολική βαθµίδα στην 
άλλη. 



Οργάνωση της 
σχολικής τάξης 

παραµελεί τον χώρο και την 
παιδαγωγική λει− 
τουργικότητα της τάξης, δεν 
φροντίζει για τη θέσπιση κανόνων, 
δεν µεριµνά για τη διαχείριση 
προβληµάτων συµπεριφοράς και, 
κυρίως δεν αντιµετωπίζει ανάρµοστες 
µορφές συµπεριφοράς των µαθητών 
µε παιδαγωγικό τρόπο 

διαµορφώνει, ανάλογα µε την ηλικία των 
µαθητών, κατάλληλα τον χώρο, ώστε να είναι 
ασφαλής και παιδαγωγικά λειτουργικός (π.χ. 
γωνιές ενδιαφέροντος, πίνακας ανάρτησης 
µαθητικών εργασιών), και παράλληλα, αξιοποιεί 
λειτουργικά τον διδακτικό χρόνο χωρίς απώλειες 
και ορίζει ο ίδιος, ή µε τη συνδροµή των 
µαθητών, τους κανόνες της τάξης, την τήρηση 
των οποίων απαιτεί, χωρίς παρεκκλίσεις και 
αντιφάσεις, από όλους τους µαθητές. 

i) εµπλέκει την πλειονότητα των µαθητών σε 
µαθησιακή αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου. 
ii) δηµιουργεί όρους θέσπισης και τήρησης των 
κανόνων συµπεριφοράς, ενεργοποιώντας και 
εµπλέκοντας, ατοµικά ή σε συνεργασία µε άλλον 
εκπαιδευτικό, τους µαθητές στη διαµόρφωση 
κανόνων συµπεριφοράς στην τάξη, που 
αναδεικνύουν τα καθήκοντα και τα δικαιώµατα 
µαθητών και εκπαιδευτικών. 
iii) παρακολουθεί µε διακριτικότητα την τήρηση 
των θεσπισµένων κανόνων και παρεµβαίνει 
µεθοδευµένα και κλιµακωτά στις παρεκκλίσεις, 
φροντίζοντας να µην στέλνει αντιφατικά µηνύµατα. 
iv) ανατροφοδοτεί θετικές µορφές συµπεριφοράς 
και ενθαρρύνει την αυτορρύθµιση της µαθησιακής 
και κοινωνικής συµπεριφοράς των µαθητών. 
v) εµπλέκει ενεργά την τάξη στην παρακολούθηση 
των συστηµατικών παραβάσεων των κανόνων αλλά 
και στη θέσπιση συνεπειών, ανάλογων µε την 
ηλικία και τη φύση 
του παραπτώµατος, όπου τούτο είναι εφικτό. 
vi) αξιοποιεί όποιον άλλον τρόπο κρίνει 
παιδαγωγικά κατάλληλο, µε βάση την ηλικία, τις 
ανάγκες των µαθητών της τάξης του, τα 
διαφοροποιηµένα κοινωνικοπο λιτισµικά δεδοµένα 
της σχολικής µονάδας, για την οργάνωση της 
σχολικής τάξης του µε παιδαγωγικό τρόπο. 

εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της 
προηγούµενης υποπερίπτωσης: 
i) φροντίζει για την οµαλή ένταξη στις 
µαθητικές οµάδες και στη σχολική ζωή όλων 
ανεξαιρέτως των µαθητών, ασχέτως κοινωνικο–
πολιτισµικής προέλευσης, µεριµνώντας 
ιδιαίτερα για όσους αντιµετωπίζουν δυσκολίες 
ένταξης. 
ii) µελετά βαθύτερα τα αίτια και τις συνθήκες 
δύσκολων περιπτώσεων µαθητικής 
συµπεριφοράς ("βιογραφία" µαθητικού 
παραπτώµατος). 
iii) εξετάζει ποιες από τις αντιδράσεις των 
µαθητών αποβλέπουν στην προσέλκυση 
προσοχής, αναγνώρισης, αποδοχής και δεν δρα 
εν θερµώ, αλλά επεξεργάζεται πλάνο για 
αντιµετώπισή τους, το οποίο θέτει όρια και 
ορίζει συνέπειες. 
iv) εµπλέκει και άλλους συναδέλφους στη 
διαµόρφωση του πλάνου για κοινή στάση και, 
όπου κρίνεται σκόπιµο και εφικτό, και τους 
µαθητές µε προβληµατική συµπεριφορά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κατηγορία ΙΙ 

 Ελλιπής (0-30) Επαρκής (31-60) Πολύ καλός (61-80) Εξαιρετικός (81-100) 

Βαθµός αντίληψης 
των δυνατοτήτων και 
αναγκών των 
µαθητών για τη 
διαµόρφωση του 
σχεδιασµού της 
διδασκαλίας 

η προετοιµασία δεν 
λαµβάνει υπόψη ή 
λαµβάνει πληµµελώς 
και επιφανειακά τα 
αναπτυξιακά 
χαρακτηριστικά και τη 
µαθησιακή ετοιµότητα 
των µαθητών. 

λαµβάνει υπόψη, κατά τον προγραµµατισµό 
της διδασκαλίας και του γενικότερου 
εκπαιδευτικού του έργου, τη µαθησιακή 
ετοιµότητα, τα ιδιαίτερα ψυχολογικά και 
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ηλικίας 
των µαθητών που διδάσκει και τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητές 
τους από τη φοίτησή τους στις 
προηγούµενες τάξεις ή εξωσχολικές 
εµπειρίες. 

λαµβάνει υπόψη, κατά τον προγραµµατισµό, εκτός από τα 
ιδιαίτερα ψυχολογικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της 
ηλικίας των µαθητών του, την κοινωνικο–πολιτισµική σύνθεση 
και τις διαφοροποιηµένες µαθησιακές ανάγκες και δυνατότητες 
και τα ενδιαφέροντα των µαθητών της τάξης του και, παράλληλα, 
έχει καλή συνολική εικόνα της µαθησιακής πορείας και 
ετοιµότητας της τάξης και προγραµµατίζει αναλόγως, 
µεριµνώντας ιδιαίτερα για τους µαθητές των ευάλωτων 
κοινωνικών οµάδων. 
ii) αξιοποιεί όποιον άλλον τρόπο κρίνει παιδαγωγικά κατάλληλο, 
µε βάση την ηλικία, τις ανάγκες των µαθητών της τάξης του, τα 
διαφοροποιηµένα κοινωνικο πολιτισµικά δεδοµένα της σχολικής 
µονάδας, για τον συνυπολογισµό των µαθησιακών 
χαρακτηριστικών στη διαδικασία του προγραµµατισµού 
ευρύτερης ενότητας µαθηµάτων. 

πλέον των προϋποθέσεων της προηγούµενης 
υποπερίπτωσης, κατά τον προγραµµατισµό 
ευρύτερης ενότητας µαθηµάτων, λαµβάνει 
υπόψη τις µαθησιακές νόρµες της ηλικίας των 
µαθητών, τα γνωστικά κενά στην ύλη 
µαθηµάτων προηγούµενων ετών, τις 
εννοιολογικές προϋποθέσεις κάθε θέµατος και 
τις δυσκολίες της ηλικίας για την κατανόηση 
θεµάτων της διδακτέας ύλης, και έτσι 
προετοιµάζεται ανάλογα και, επιπλέον, 
σχεδιάζει και αναθέτει, σύµφωνα µε τα 
διαπιστωµένα χαρακτηριστικά των µαθητών, 
οµαδικές εργασίες, όπου το κρίνει σκόπιµο και 
εφικτό. 

Στόχοι και 
περιεχόµενο 

η προετοιµασία του 
περιεχοµένου της 
διδασκαλίας είναι 
ανύπαρκτη, ελλιπής ή 
εσφαλµένη στο 
µεγαλύτερο µέρος της. 

i) σχεδιάζει και προγραµµατίζει το 
εκπαιδευτικό έργο σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα, προβαίνοντας, στην πορεία, 
στις αναγκαίες προσαρµογές. 
ii) διαµορφώνει και διατυπώνει µε 
σαφήνεια διδακτικούς στόχους και 
αντίστοιχες δραστηριότητες κατάλληλες για 
την τάξη του. 
iii) στηρίζεται για την προετοιµασία του 
περιεχοµένου της διδασκαλίας στο 
πρόγραµµα σπουδών και χρησιµοποιεί 
συµβατικά κυρίως εκπαιδευτικά µέσα, όπως 
το σχολικό βιβλίο. 

i) σχεδιάζει και προγραµµατίζει το εκπαιδευτικό έργο σε µακρο–
επίπεδο (έτους και ευρύτερης ενότητας) και µικρο–επίπεδο 
(ωριαίας διδασκαλίας), λαµβάνοντας υπόψη το πρόγραµµα 
σπουδών, αλλά και τις συνθήκες της συγκεκριµένης σχολικής 
µονάδας, όπως αυτές αποτυπώνονται στην αυτοαξιολόγησή της. 
ii) διαµορφώνει και διατυπώνει µε σαφήνεια ρεαλιστικούς 
διδακτικούς στόχους και αντίστοιχες δραστηριότητες για 
βαθύτερη κατανόηση περιεχοµένου και ανάπτυξη κριτικής και 
δηµιουργικής σκέψης. 
iii) φροντίζει στην ευρύτερη διδακτική ενότητα µαθηµάτων οι 
στόχοι να καλύπτουν, πέρα από τον γνωστικό τοµέα, βασικές 
πτυχές του συναισθηµατικού, του κοινωνικού και του 
ψυχοκινητικού τοµέα, όπως είναι η θετική αυτοεκτίµηση, η 
επικοινωνία, η συνεργασία, οι στάσεις, οι αξίες, ο συντονισµός 
δεξιοτήτων και τεχνικών, η καλλιτεχνική έκφραση, η διαχείριση 
συγκρούσεων, η αποδοχή του «διαφορετικού» και η αλληλεγγύη. 
iv) προβλέπει σε ευρύτερη διδακτική ενότητα µαθηµάτων 
διαδικασίες διερευνητικής µάθησης, ατοµικά και οµαδικά, 
αξιοποιώντας και τις διαθεµατικές εργασίες του διδακτικού 
εγχειριδίου. 
v) διαφοροποιεί στόχους, µετασχηµατίζει την οργάνωση και τη 
γλώσσα σχολικού κειµένου και το εµπλουτίζει µε παραδείγµατα 
για να καταστήσει τη διδασκαλία κατάλληλη για την τυχόν 
ανοµοιογενή τάξη του. 
vi) ανατρέχει για την ενηµέρωσή του επί του θέµατος σε 
επιπρόσθετες πηγές. 

πλέον των προϋποθέσεων της προηγούµενης 
υποπερίπτωσης, επιλέγει, κατά τον 
προγραµµατισµό έτους και ευρύτερης ενότητας, 
κεντρικές έννοιες, ιδέες, οπτικές και δεξιότητες 
που θα διατρέχουν ευρύτερες ενότητες του 
µαθήµατος και διατυπώνει, κατά τον 
προγραµµατισµό της ωριαίας διδασκαλίας, 
στόχους που προωθούν, κατά περίπτωση ηλικίας 
και µαθήµατος, τη µεταγνωστική ανάπτυξη και 
τις ικανότητες του κριτικού εγγραµµατισµού και 
της αποτίµησης των πρακτικών εφαρµογής των 
γνώσεων, των δεξιοτήτων, της τέχνης και της 
τεχνολογίας. 



vii) επιλέγει επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για τους µαθητές. 
viii) αξιοποιεί όποιον άλλον τρόπο κρίνει παιδαγωγικά 
κατάλληλο, µε βάση την ηλικία, τις ανάγκες των µαθητών της 
τάξης του, τα διαφοροποιηµένα κοινωνικοπολιτισµικά δεδοµένα 
της σχολικής µονάδας, για τον καθορισµό στόχων και 
περιεχοµένου ευρύτερης διδακτικής ενότητας µαθηµάτων. 

∆ιδακτικές ενέργειες 
και εκπαιδευτικά 
µέσα. 
 

η προετοιµασία των 
διδακτικών ενεργειών 
και των µέσων είναι 
ανύπαρκτη, ελλιπής ή 
εσφαλµένη στο 
µεγαλύτερο µέρος της. 

σε ευρύτερη ενότητα µαθηµάτων: 
i) ακολουθεί τη συστηµατική προσέγγιση 
του σχεδιασµού της διδασκαλίας, που 
χαρακτηρίζεται από αντιστοίχιση στόχων, 
διδακτικών ενεργειών, εκπαιδευτικών 
µέσων και τρόπων αξιολόγησης µε βάση τις 
αρχές της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας. 
ii) επιλέγει σε ευρύτερη διδακτική ενότητα 
µαθηµάτων συνδυασµό διδακτικών µορφών 
παρουσίασης των γνώσεων, των 
διαδικασιών και των δεξιοτήτων και 
επεξεργασίας δεδοµένων και σχεδιάζει 
διδακτικές και µαθησιακές ενέργειες και 
τρόπους αξιολόγησης που εναρµονίζονται 
µε τους διδακτικούς στόχους, το 
περιεχόµενο του διδακτικού αντικειµένου 
και το επίπεδο των µαθητών του και, 
παράλληλα, προβλέπει τη χρήση 
συµβατικών εκπαιδευτικών µέσων όπως 
χάρτες, προπλάσµατα, όργανα, εργαλεία και 
απεικονίσεις. 

σε ευρύτερη διδακτική ενότητα µαθηµάτων: 
i) σχεδιάζει µεικτές µορφές διδασκαλίας, που χαρακτηρίζονται 
από την εναλλαγή άµεσης προσφοράς γνώσεων και ερεθισµάτων, 
συστηµατικής επίδειξης δεξιοτήτων, τεχνικών, διαδικασιών και 
χρήσης µέσων και υλικών και επεξεργασίας δεδοµένων µε 
στοιχεία προβληµατισµού. 
ii) προβλέπει σαφείς ρόλους και διαδικασίες όπου διδάσκοντες και 
µαθητές, ως άτοµα ή και ως µικρο–οµάδες, αλληλεπιδρούν κατά 
την παρουσίαση ή/και αναζήτηση δεδοµένων της διδασκαλίας, 
στην επεξεργασία τους, στη διατύπωση συµπερασµάτων και 
προτάσεων.  
iii) χρησιµοποιεί εκπαιδευτικά µέσα, ακόµα και δικής του 
επινόησης, ανάλογων πάντοτε µε τη µαθησιακή ετοιµότητα των 
µαθητών και τη φύση του διδακτικού αντικειµένου. 
iv) προωθεί, µε τους σχεδιασµούς του, τους γνωσιακούς στόχους 
(έννοιες, γενικεύσεις, γνώσεις, δεξιότητες), την κριτική και τη 
δηµιουργική σκέψη µέσα από διαδικασίες διαχωρισµού και 
διασύνδεσης, ανάλυσης και σύνθεσης των δεδοµένων της 
ενότητας σε πλαίσιο διερευνητικής µάθησης. 
v) προωθεί, επίσης, µε τους σχεδιασµούς του, τους κοινωνικο–
συναισθηµατικούς και ψυχοκινητικούς στόχους µέσα από µορφές 
συνεργασίας των µαθητών, όπως είναι η οργάνωση των µαθητών 
σε συνεργαζόµενες µικρο–οµάδες µεικτής σύνθεσης ανάλογα και 
µε την ηλικία τους. 
vi) προετοιµάζει και χρησιµοποιεί, κατά περίπτωση ηλικίας και 
µαθήµατος, εκτός από τα συµβατικά εκπαιδευτικά µέσα, και 
εναλλακτικά, όπως Τ.Π.Ε., εργαστήρια, πείραµα, βίντεο, φύλλα 
εργασίας δικής του σύνθεσης για τις ανάγκες της 
διαφοροποιηµένης διδασκαλίας. 
vii) προετοιµάζει και εφαρµόζει τρόπους αξιολόγησης πέρα από 
τους προβλεπόµενους στα σχολικά βιβλία για τις ανάγκες της 
τάξης του. 
viii) αξιοποιεί σε ευρύτερη διδακτική ενότητα µαθηµάτων όποιον 
άλλον τρόπο κρίνει παιδαγωγικά κατάλληλο, µε βάση την ηλικία, 
τις ανάγκες των µαθητών της τάξης του, τα διαφοροποιηµένα 
κοινωνικοπολιτισµικά δεδοµένα της σχολικής µονάδας, για την 
επιλογή κατάλληλων διδακτικών ενεργειών και εκπαιδευτικών 
µέσων. 

πλέον των προϋποθέσεων 
της προηγούµενης υποπερίπτωσης, σχεδιάζει σε 
ευρύτερη διδακτική ενότητα µαθηµάτων 
πρόσφορες γιατην ηλικία και τις ανάγκες των 
µαθητών και τη φύσητου διδακτικού 
αντικειµένου µαθησιακές δραστηριότητες αυτο–
αξιολόγησης και ετερο–αξιολόγησης µεταξύ 
µαθητών, που συµβάλλουν στην 
αυτορρυθµιζόµενη µάθηση καθώς και στην 
ανάπτυξη στάσεων, αξιών και ικανοτήτων 
κριτικού εγγραµµατισµού. 



Κατηγορία ΙΙΙ 

 Ελλιπής (0-30) Επαρκής (31-60) Πολύ καλός (61-80) Εξαιρετικός (81-100) 

Προετοιµασία 
µαθητών για τη 
διδασκαλία. 

εφόσον απουσιάζει 
κάθε µορφή 
ενηµέρωσης και 
προετοιµασίας των 
µαθητών ή αυτή είναι 
ασαφής και δηµιουργεί 
σύγχυση στους µαθητές 
και δεν φροντίζει για 
τη δηµιουργία θετικού 
εκπαιδευτικού 
κλίµατος. 

i) µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο, 
προσανατολίζει τους µαθητές στο θέµα, 
στους στόχους και στη διαδικασία κάθε 
µαθήµατος.  
ii) ενεργοποιεί προηγούµενη γνώση µέσω 
σύνδεσης µε προηγούµενα µαθήµατα, µε 
εµπειρίες µαθητών και µε αναγκαίες 
επαναλήψεις. 
iii) επιχειρεί και κινητοποιεί σε 
ικανοποιητικό βαθµό το µαθητικό 
ενδιαφέρον, κατά περίπτωση ηλικίας και 
µαθήµατος, µε την ανάδειξη αποριών και 
επισήµανση παρανοήσεων για θέµατα του 
περιεχοµένου του µαθήµατος, µε τη 
διατύπωση «προκλητικής» ερώτησης για 
ασυνήθιστα, αµφισβητήσιµα, ανεξήγητα 
στοιχεία του θέµατος, µε την υπογράµµιση 
της σηµασίας του νέου µαθήµατος και τη 
σχέση του µε προηγούµενα και επόµενα και 
µε τη γνωστοποίηση των µαθησιακών 
διαδικασιών που θα ακολουθήσουν. 
iv) εµπλέκει στις διαδικασίες του 
µαθήµατος προετοιµασµένους µαθητές, 
ενεργοποιεί το θετικό εκπαιδευτικό κλίµα 
και διασφαλίζει γνωσιακή και ψυχολογική 
προετοιµασία και µε τρόπους 
εναλλακτικούς ή και διαφορετικούς από 
τους παραπάνω, ανάλογα µε τη φύση του 
διδακτικού αντικειµένου, αλλά και τις 
συνθήκες της συγκεκριµένης σχολικής 
µονάδας, όπως αυτές αποτυπώνονται στην 
αυτοαξιολόγησή της. 

ανάλογα µε τη φύση του διδακτικού αντικειµένου, την ηλικία και 
τα δεδοµένα της τάξης του: 
i) πριν από την έναρξη του κυρίως µέρους του µαθήµατος, 
προετοιµάζει ψυχολογικά και µαθησιακά τους µαθητές µε 
ανάπτυξη σχετικού προβληµατισµού για τον τρόπο µαθησιακής 
προσέγγισης των στόχων του, ανάλογα µε τη φύση του θέµατος. 
ii) αξιοποιεί, επιπλέον, κατά περίπτωση µαθήµατος και ηλικίας τη 
σύνδεση του διδακτέου θέµατος µε την επικαιρότητα, µε τις 
εµπειρίες των µαθητών και τις αναπαραστάσεις τους, όπως επίσης 
αξιοποιεί τη χρήση, ως προ–οργανωτών, ευρύτερων εννοιών και 
ιδεών καθώς και την προεπισκόπηση κάθε νέου µαθήµατος µε τη 
βοήθεια σχεδιαγραµµάτων ή εικόνων και τη διατύπωση 
υποθέσεων και προβλέψεων µε βάση τους τίτλους και τις εικόνες 
ή µε όποιον άλλον τρόπο κρίνει κατάλληλο για την ηλικία και τις 
ανάγκες των µαθητών της τάξης και πρόσφορο για ενεργοποίηση 
κινήτρων και γνωσιακή προετοιµασία στο διδασκόµενο 
αντικείµενο. 
iii) δροµολογεί, µε βάση τα δεδοµένα της τάξης του, υψηλό 
επίπεδο µαθήµατος µε τη διατύπωση στόχων κριτικής σκέψης για 
την ανάδειξη σχέσεων που προωθούν τη βαθιά κατανόηση, την 
ερµηνεία και την εφαρµογή των γνώσεων, δεξιοτήτων, πρακτικών 
και τεχνικών.  
iv) κρατά µαθησιακά ενεργούς τους µαθητές στο σύνολό τους. 
v) αξιοποιεί όποιον άλλον τρόπο κρίνει παιδαγωγικά κατάλληλο, 
µε βάση την ηλικία, τις ανάγκες των µαθητών της τάξης του, τα 
διαφοροποιηµένα κοινωνικοπολιτισµικά δεδοµένα της σχολικής 
µονάδας και τη φύση του διδασκόµενου µαθήµατος, για την 
ψυχολογική και µαθησιακή προετοιµασία των µαθητών. 

εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων 
της προηγούµενης υποπερίπτωσης, σε ευρύτερη 
ενότητα µαθηµάτων αναφέρεται στις 
επιστηµονικές αντιπαραθέσεις επί του διδακτέου 
θέµατος, στην ιστορία του, σε εµπλεκόµενα 
διλήµµατα και στις κοινωνικο–ηθικές 
προεκτάσεις του, λαµβάνοντας υπόψη του τις 
εµπειρίες των µαθητών καθώς και την 
κοινωνικο–πολιτισµική σύνθεση και τις 
µαθησιακές ανάγκες και δυνατότητες των 
µαθητών της τάξης του. 

∆ιδακτικές ενέργειες 
και εκπαιδευτικά 
µέσα 

φόσον κινείται εκτός 
στόχων ή και 
περιεχοµένου και η 
διδασκαλία του δεν 
έχει ειρµό και συνοχή. 

σε ευρύτερη ενότητα µαθηµάτων: 
i) διεξάγει το µάθηµα, µε σαφήνεια και 
ειρµό, εφαρµόζοντας, ανάλογα µε τα 
δεδοµένα της τάξης του, συνδυαστικά 
διδακτικές µορφές άµεσης παρουσίασης 
των γνώσεων ή επίδειξης διαδικασιών και 
δεξιοτήτων και επεξεργασίας δεδοµένων, 
αξιοποιώντας τα διαθέσιµα εποπτικά µέσα 
και εστιάζοντας στα δεδοµένα του 

εφόσον κατά περίπτωση ηλικίας και µαθήµατος: 
i) εφαρµόζει µε ευελιξία διδακτικές µορφές επεξεργασίας των 
δεδοµένων και προβληµατισµού που δροµολογούν διδακτικο–
µαθησιακές διαδικασίες ενεργού µάθησης για την προώθηση, 
ποικίλων διδακτικών στόχων κατανόησης και ερµηνείας γνώσεων, 
εµπέδωσης δεξιοτήτων, πρακτικών και τεχνικών, καλλιέργειας 
αξιών και ανάπτυξης κριτικής σκέψης. 
ii) δεν περιορίζεται στην απλή παράθεση πληροφοριών, αλλά 
χρησιµοποιεί ερµηνευτικό λόγο για την ανάδειξη σχέσεων και 

πλέον των προϋποθέσεων 
της προηγούµενης υποπερίπτωσης, κατά 
περίπτωση σε ευρύτερη ενότητα µαθηµάτων: 
i) αξιοποιεί συχνότερα διδακτικές µορφές 
προβληµατισµού και ενεργοποιεί δεξιότητες 
κριτικής σκέψης για την αναζήτηση παραδοχών 
και κοινωνικο–ηθικών προεκτάσεων των 
γνώσεων, των διαδικασιών και των πρακτικών. 
ii) ενθαρρύνει, στον βαθµό που το επιτρέπει η 



µαθήµατος που κρίνει αναγκαία και 
σηµαντικά. 
ii) µεταβαίνει οµαλά, µε σαφή τρόπο, από 
τη µία διδακτική ή µαθησιακή 
δραστηριότητα στην άλλη, όπως π.χ. από 
την επεξεργασία των δεδοµένων στη 
διατύπωση συµπερασµάτων. 
iii) παρακινεί και προσπαθεί να εµπλέξει 
στο µάθηµα πρόθυµους και µη µαθητές µε 
ποικίλες αλληλοσχετιζόµενες και µη 
ερωτήσεις και τους ανατροφοδοτεί 
αναλόγως. 
iv) ανακεφαλαιώνει το διδασκόµενο 
µάθηµα και αξιοποιεί για εµπέδωση, κατά 
κανόνα, αποσπασµατικές ερωτήσεις 
ανάκλησης, εξήγησης και εφαρµογής των 
νέων γνώσεων, δεξιοτήτων πρακτικών και 
τεχνικών µα ελάχιστες αλληλοσχετιζόµενες 
ερωτήσεις ανάλυσης, σύνθεσης και 
αξιολόγησης. 
v) βασίζεται, κυρίως, στη χρήση του 
σχολικού βιβλίου και του διδασκαλικού 
λόγου. 
vi) ολοκληρώνει τη διδασκαλία εντός της 
διδακτικής ώρας µέσα σε θετικό κλίµα, 
χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. 

προεκτάσεων και υποβάλλει τακτικά αλληλοσχετιζόµενες και όχι 
αποσπασµατικές ερωτήσεις. 
iii) λαµβάνει υπόψη την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες 
των µαθητών για να καθορίσει µαθησιακές δραστηριότητες. 
iv) ακολουθεί τους ρυθµούς µάθησης των µαθητών, παρακολουθεί 
τη συµµετοχή και κατανόηση του διδασκόµενου µαθήµατος από 
τους µαθητές και τους ανατροφοδοτεί ανάλογα. 
v) ζητάει από τους µαθητές να ανακεφαλαιώσουν. 
vi) χρησιµοποιεί επιπρόσθετο µαθησιοκεντρικό εκπαιδευτικό 
υλικό, Τ.Π.Ε. και φύλλα εργασίας διαφοροποιηµένης 
διδασκαλίας. 
vii) κατανέµει ανάλογα τον διδακτικό χρόνο σε διαδικασίες και 
ολοκληρώνει τη διδασκαλία εντός του προβλεπόµενου χρόνου. 
viii) εφαρµόζει, αλλά περιστασιακά, διαθεµατικές εργασίες του 
σχολικού βιβλίου ή δικής του επινόησης. 
ix) εφαρµόζει µε βάση την ηλικία και τις ανάγκες των µαθητών 
της τάξης του, τα διαφοροποιηµένα κοινωνικοπολιτισµικά 
δεδοµένα της σχολικής µονάδας και τη φύση του διδασκόµενου 
µαθήµατος, όποιες άλλες διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά 
µέσα κρίνει παιδαγωγικά κατάλληλα. 

ηλικία των µαθητών, την κριτική των πρακτικών 
που ακολουθούν οµάδες και θεσµοί. 
iii) παρέχει αυξηµένα ποσοστά διδακτικού 
χρόνου στους µαθητές ενθαρρύνοντας τον 
µαθητικό λόγο για τη διατύπωση ιδεών, 
επεξηγήσεων, προτάσεων, ανακοινώσεων, 
κρίσεων, ερωτηµάτων και αντιρρήσεων. 
iv) αξιοποιεί τα κατάλληλα διαθέσιµα 
εκπαιδευτικά µέσα, όπως είναι τα εργαστήρια, 
οι χώροι άθλησης και οι διαθεµατικές εργασίες, 
και τις Τ.Π.Ε. για τη διαφοροποιηµένη 
υποβοήθηση όλων των µαθητών και ιδιαίτερα 
εκείνων µε µαθησιακές δυσκολίες. 
v) τοποθετεί το διδασκόµενο περιεχόµενο του 
µαθήµατος σε ευρύτερο πλαίσιο συσχέτισης. 
vi) εξοικειώνει τους µαθητές σταδιακά και µε 
βάση τα δεδοµένα της τάξης του µε τις δοµές 
και τα λεξικο–γραµµατικά χαρακτηριστικά του 
επιστηµονικού, τεχνολογικού και καλλιτεχνικού 
λόγου. 

Ενέργειες µαθητών 
κατά τη διαδικασία 
µάθησης 

αναθέτει µαθησιακές 
δραστηριότητες στους 
µαθητές χωρίς να 
συζητά, να διευκρινίζει 
και να τους κατευθύνει 
και χωρίς να µεριµνά 
για την κατανόηση και 
τη µάθηση. 

εφόσον επιτυγχάνει επαρκώς κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας οι µαθητές να 
παρακολουθούν, να απαντούν σε ερωτήσεις 
του εκπαιδευτικού και να συµµετέχουν, 
συνήθως ατοµικά, σε συµβατικές 
µαθησιακές δραστηριότητες, που είναι 
κυρίως γνωσιοκεντρικές, ενώ ο λόγος τους, 
οι ιδέες τους, οι δεξιότητές τους και οι 
εµπειρίες τους έχουν µάλλον περιορισµένη 
θέση στην όλη διδασκαλία. 

εφόσον κατά περίπτωση και στο πλαίσιο ευρύτερης ενότητας 
µαθηµάτων: 
i) οι µαθησιακές δραστηριότητες, ανάλογα µε το διδασκόµενο 
µάθηµα και θέµα, άπτονται γνωστικών, κοινωνικών – 
συναισθηµατικών και ψυχοκινητικών στόχων και αποβλέπουν στη 
διασφάλιση του βιώµατος της επιτυχίας σε όλους τους µαθητές. ii) 
οι µαθητές κατά τη διεξαγωγή των µαθησιακών δραστηριοτήτων, 
σε πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης και µε βάση τις αρχές της 
διαφοροποιηµένης διδασκαλίας, ενεργοποιούν νοητικές 
διαδικασίες για την επεξεργασία δεδοµένων, ώστε, κατά 
περίπτωση ηλικίας και µαθήµατος, να κατανοήσουν σε βάθος 
κεντρικές έννοιες και ιδέες, να αναζητήσουν αιτιώδεις, χρονικές, 
λογικές, συγκριτικές, ιεραρχικές και προθετικές σχέσεις και 
αλληλεξαρτήσεις, να διατυπώσουν γενικεύσεις και αρχές και να 
προβούν σε κρίσεις και διεπιστηµονικές και διαθεµατικές 
συσχετίσεις. 
iii) οι µαθητές κατά τη διεξαγωγή των µαθησιακών 
δραστηριοτήτων, καθοδηγούµενοι, αυτενεργούν στην ανάλυση 

εφόσον µε αποτελεσµατικό τρόπο, πλέον των 
προϋποθέσεων της προηγούµενης 
υποπερίπτωσης, οι µαθησιακές δραστηριότητες 
εστιάζουν, στο πλαίσιο µαθηµάτων ευρύτερης 
ενότητας, βάσει των δεδοµένων της 
συγκεκριµένης τάξης: 
i) σε διαλεκτικές αντιπαραθέσεις µε ιδέες, 
πρακτικές και τεχνικές άλλων και µε τα 
δεδοµένα του ίδιου του αντικειµένου. 
ii) σε αναστοχαστική αντιπαράθεση µε 
προσωπικές τους πρότερες γνώσεις, αντιλήψεις, 
ιδέες και πρακτικές. 
iii) στο πού, πώς, πότε και γιατί είναι σηµαντικό 
να αξιοποιείται η νέα γνώση. 
iv) στην κοινωνική, ηθική και πολιτισµική 
διάσταση των γνώσεων και στην κριτική 
ανάλυση και αποτίµηση 
θέσεων, πρακτικών, τεχνικών και καταστάσεων 



εικόνων, διαγραµµάτων και γραφηµάτων, στη συσχέτιση µε τις 
λεζάντες τους και κυρίως µε το κείµενο, στην ανάλυση δοµής 
κειµένων, στη συστηµατικήπαρατήρηση πειραµάτων, επιδείξεων, 
αντικειµένων και καταστάσεων, στην ανάλυση πρωτογενών 
πηγών και στη συναγωγή συµπερασµάτων. 
iv) οι µαθητές κατά τη διεξαγωγή των µαθησιακών 
δραστηριοτήτων, µε την ενθάρρυνσή του, επικοινωνούν και 
συνεργάζονται σε διαφοροποιηµένης µορφής δραστηριότητες µε 
συµµαθητές διαφορετικού «προφίλ» και κοινωνικοπολιτισµικής 
προέλευσης. 
v) οι µαθητές εµπλέκονται σε διαθεµατικές εργασίες (project) για 
την ανάπτυξη µεθοδολογικών ικανοτήτων και αυτόνοµης 
συλλογικής δράσης και διερευνητικής µάθησης. 
vi) οι µαθητές εµπλέκονται σε όποιες άλλες δραστηριότητες 
κρίνει ο εκπαιδευτικός παιδαγωγικά κατάλληλες, µε βάση την 
ηλικία τους, τα διαφοροποιηµένα κοινωνικοπολιτισµικά δεδοµένα 
της σχολικής µονάδας και τη φύση του διδασκόµενου µαθήµατος, 
για την προώθηση της βαθύτερης κατανόησης του θέµατος και 
την ανάπτυξη γνωστικών, κοινωνικο−συναισθηµατικών και 
µεθοδολογικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων, τεχνικών, στάσεων και 
αξιών. 

µε βάση αξιακά κριτήρια ηθικής, προσωπικής, 
πολιτισµικής και κοινωνικής φύσης, όπως είναι, 
π.χ. η κοινωνική δικαιοσύνη, που απαιτεί η 
ανάπτυξη υπεύθυνων και κριτικών πολιτών. 
v) στον σχεδιασµό οµαδικών διαθεµατικών 
σχεδίων δράσης και στη διαµόρφωση 
πρωτότυπων προτάσεων και δηµιουργικών 
συνθέσεων. 

Εµπέδωση της νέας 
γνώσης και 
αξιολόγηση των 
µαθητών. 

εφόσον παραλείπει την 
αξιολόγηση των 
µαθητών ή την 
υλοποιεί πληµµελώς ή 
µε λανθασµένο τρόπο, 
όταν κυρίως, δεν 
λαµβάνει υπόψη του 
τους διδακτικούς 
στόχους και το 
περιεχόµενο της 
διδασκαλίας, την 
ηλικία και τις ανάγκες 
των µαθητών της τάξης 
του καθώς και τις 
ικανότητες και τις 
προϋπάρχουσες 
γνώσεις τους, αλλά και 
τα 
κοινωνικοπολιτισµικά 
δεδοµένα της σχολικής 
µονάδας. 

εφόσον κατά περίπτωση ηλικίας και 
µαθήµατος: 
i) χρησιµοποιεί για εµπέδωση ασκήσεις 
ανάκλησης και εφαρµογής του τύπου «Να 
συµπληρώσετε τα κενά», «Να διαγράψετε / 
υπογραµµίσετε ...», «Να αντιστοιχίσετε ...» 
και «Να λύσετε ...», «Να επαναλάβετε ...»". 
ii) χρησιµοποιεί κριτήρια αξιολόγησης 
σύµφωνα µε τους στόχους της διδασκαλίας 
και τους γενικότερους σκοπούς του 
διδακτικού αντικειµένου. 
iii) αναθέτει κατ’ οίκον εργασίες ανάλογης 
έκτασης και δυσκολίας, ώστε να µπορούν 
από µόνοι τους όλοι οι µαθητές να τις 
ολοκληρώσουν. 
iv) διαµορφώνει θέµατα για διαγωνίσµατα 
και εξετάσεις σαφή και εντός ύλης. 

εφόσον κατά περίπτωση ηλικίας και µαθήµατος: 
i) προβλέπει εναλλακτικούς τρόπους εµπέδωσης και 
διαφοροποιηµένης αξιολόγησης γνώσεων, εννοιών, δεξιοτήτων, 
πρακτικών και τεχνικών. 
ii) αξιοποιεί εναλλακτικούς τρόπους αναπαράστασης της γνώσης, 
όπως είναι π. χ. οι περιλήψεις, τα διαγράµµατα, οι εννοιολογικοί 
χάρτες, τα γραφήµατα, οι προσοµοιώσεις, οι συνθέσεις, οι 
κατασκευές, οι δραµατοποιήσεις, καθώς και ασκήσεις διατύπωσης 
και διασκευής προβληµάτων και µεταφοράς της γνώσης σε νέες 
καταστάσεις. 
iii) αξιοποιεί τα συµπεράσµατά του από την αξιολόγηση για την 
ανατροφοδότηση των µαθητών και της διδασκαλίας του. 
iv) αναθέτει διαφοροποιηµένες κατ’ οίκον εργασίες. 
v) διαµορφώνει για τα διαγωνίσµατα θέµατα σαφή, εκτεταµένου 
εύρους και κλιµακούµενης δυσκολίας. 
vi) αξιοποιεί όποιον άλλον τρόπο κρίνει παιδαγωγικά κατάλληλο, 
µε βάση την ηλικία και τις ανάγκες των µαθητών της τάξης του, 
τα διαφοροποιηµένα κοινωνικοπολιτισµικά δεδοµένα της 
σχολικής µονάδας και τη φύση του διδασκόµενου µαθήµατος, και 
πρόσφορο για την εµπέδωση και την αξιολόγηση της 
συγκεκριµένης ενότητας. 

πλέον των προϋποθέσεων 
της προηγούµενης υποπερίπτωσης κατά 
περίπτωση στο πλαίσιο µαθηµάτων ευρύτερης 
ενότητας: 
i) αναθέτει διαφοροποιηµένες ασκήσεις 
εµπέδωσης ή και κατ’ οίκον εργασίες βάσει 
ενδιαφερόντων, ρυθµού µάθησης και βαθµού 
δυσκολίας για τους µαθητές. 
ii) προβλέπει διαδικασίες αυτο–αξιολόγησης και 
ετερο–αξιολόγησης µε βάση κριτήρια που θέτει 
ο ίδιος ή οι µαθητές, αλλά και συνεργασίας σε 
µικρο–οµάδες, προκειµένου να συµβάλει στην 
ανάπτυξη κοινωνικών, γνωστικών και µετα–
γνωστικών δεξιοτήτων. 
iii) αξιοποιεί, επικουρικά και όπου είναι εφικτό, 
τον φάκελο του µαθητή (portfolio). 
iv) αξιολογεί, περιστασιακά στη διάρκεια 
ευρύτερης ενότητας µαθηµάτων, 
ψυχοσυναισθηµατικούς, κοινωνικούς και 
ψυχοκινητικούς στόχους της διδασκαλίας µε 
κλίµακες αυτο–αξιολόγησης και αυτο–
εκτίµησης, συνεντεύξεις και στοχαστικά σχόλια 
από τον φάκελο του µαθητή 



 Κατηγορία IV 

 Ελλιπής (0-30) Επαρκής (31-60) Πολύ καλός (61-80) Εξαιρετικός (81-100) 

Τυπικές υπαλληλικές 
υποχρεώσεις 

ανταποκρίνεται 
ελάχιστα ή 
πληµµελώς στις 
τυπικές υπαλληλικές 
του υποχρεώσεις. 

ανταποκρίνεται επαρκώς στα προβλεπόµενα 
καθήκοντά του και, γενικώς, λειτουργεί ως 
αξιόπιστο µέλος του εκπαιδευτικού δυναµικού του 
σχολείου, προσέρχεται στο σχολείο έγκαιρα, 
εφαρµόζει το ωρολόγιο πρόγραµµα, εκτελεί τις 
εφηµερίες επιµελώς, φροντίζει για την ασφάλεια 
των µαθητών, αναλαµβάνει καθήκοντα και 
εργασίες για τη λειτουργία της σχολικής µονάδας, 
ενηµερώνει έγκαιρα για τις απουσίες των µαθητών 
και συµµετέχει στη λήψη και εφαρµογή 
αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων. 

πέρα από τις τυπικές του υπηρεσιακές 
υποχρεώσεις, συµµετέχει ενεργά µε προτάσεις και 
πρωτοβουλίες στις συνεδριάσεις του συλλόγου των 
διδασκόντων για την εύρυθµη και αποτελεσµατική 
λειτουργία της σχολικής µονάδας και συµβάλλει 
έµπρακτα και µε θετικό τρόπο στην υλοποίηση των 
σχετικών αποφάσεων. 

πλέον των προϋποθέσεων της προηγούµενης 
υποπερίπτωσης, µετέχει ενεργά και στηρίζει, µε το έργο 
του, το συνολικό διοικητικό και εν γένει εκπαιδευτικό 
έργο της σχολικής µονάδας, µετέχοντας σε επιτροπές που 
αναλαµβάνουν δράσεις προς όφελός της. 

Συµµετοχή στη 
λειτουργία της 
σχολικής µονάδας 
και στην αυτο – 
αξιολόγησή της 

συµµετέχει ελάχιστα 
ή πληµµελώς στη 
λειτουργία της 
σχολικής µονάδας. 

i) συµµετέχει ενεργά, ως µέλος του συλλόγου 
διδασκόντων, στον προγραµµατισµό και στις 
διαδικασίες αυτο–αξιολόγησης της σχολικής 
µονάδας. 
ii) ανταποκρίνεται άνετα στις σύνθετες 
ψυχοπαιδαγωγικές και διδακτικές απαιτήσεις της 
σχολικής τάξης και διασφαλίζει τον εύρυθµο, 
αποτελεσµατικό και παιδαγωγικο−διδακτικό τρόπο 
λειτουργίας της τάξης του και της σχολικής 
µονάδας. 
iii) συµµετέχει και συµβάλλει στην υλοποίηση των 
εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη του 
και το σχολείο καθώς και στην υλοποίηση των 
εκπαιδευτικών δράσεων που προγραµµατίστηκαν 
στο πλαίσιο της αυτο–αξιολόγησής της. 
iv) επικοινωνεί και συνεργάζεται µε συναδέλφους 
ή άλλους ειδικούς. 

i) συνεργάζεται µε συναδέλφους για την 
καθιέρωση κοινών κριτηρίων σε θέµατα 
αξιολόγησης, αντιµετώπισης προβληµάτων 
συµπεριφοράς και ανάθεσης κατ’ οίκον εργασιών. 
ii) συµβάλλει ενεργά στην επίλυση εκπαιδευτικών 
προβληµάτων, που εµποδίζουν την οµαλή 
λειτουργία της σχολικής τάξης και της σχολικής 
µονάδας. 
iii) αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και πραγµατοποιεί 
µε επιτυχία εξωδιδακτικές εργασίες και εκδηλώσεις 
της τάξης και του σχολείου. 
iv) συµµετέχει ενεργά στις περιοδικές συναντήσεις 
οµάδας εκπαιδευτικών που οργανώνονται για κοινό 
προγραµµατισµό και υλοποίηση των δράσεων που 
έχουν προγραµµατιστεί στο πλαίσιο της αυτο–
αξιολόγησης και αποβλέπουν στη βελτίωση 
πρακτικών και στην επίλυση κοινών προβληµάτων 
της σχολικής τάξης και της σχολικής µονάδας. 

πλέον των προϋποθέσεων της προηγούµενης 
υποπερίπτωσης, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες της σχολικής µονάδας: 
i) πρωτοστατεί και συµµετέχει σε συστηµατικές και 
οργανωµένες πρωτοβουλίες τύπου «έρευνα δράσης» για 
την αντιµετώπιση ευρύτερης έκτασης προβληµάτων του 
σχολείου, όπως είναι η µειωµένη συµµετοχή στο µάθηµα, 
τα προβλήµατα πειθαρχίας εντός και εκτός σχολικής 
τάξης, η σχολική βία και τα φαινόµενα ρατσισµού. 
ii) λειτουργεί ως αποτελεσµατικός συντονιστής 
συνεργαζόµενης οµάδας εκπαιδευτικών, που αποβλέπει 
στη βελτίωση εκπαιδευτικών πρακτικών. 
ii) πρωτοστατεί για τη συµµετοχή της τάξης του και του 
σχολείου σε δίκτυα συνεργασίας µε άλλα σχολεία. 
iv) ανταλλάσσει µε συναδέλφους επισκέψεις στις τάξεις 
τους και συζητούν θέµατα βελτίωσης των εκπαιδευτικών 
και διδακτικών πρακτικών τους. 

Επικοινωνία και 
συνεργασία µε 
γονείς και φορείς 

εφόσον 
συνεργάζεται 
περιστασιακά και 
ελάχιστα µε γονείς 
και φορείς. 

εφόσον επικοινωνεί και ανταλλάσσει πληροφορίες 
µε τους γονείς στις προβλεπόµενες συναντήσεις, 
προκειµένου να σχηµατίσει πληρέστερη εικόνα για 
τις ανάγκες και τις δυνατότητες των µαθητών του, 
ενώ παράλληλα ενηµερώνει τους γονείς για τους 
στόχους και τον τρόπο λειτουργίας της τάξης και 
οριοθετεί, εγκαίρως, τον ρόλο τους. 

i) ενθαρρύνει την επικοινωνία της οικογένειας µε 
το σχολείο και διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για τη 
συµµετοχή όλων των γονέων στις 
προγραµµατισµένες συναντήσεις, κατά τις οποίες 
προσφέρει υψηλά επίπεδα ενηµέρωσης και 
καθοδήγησης των γονέων στον ρόλο τους σε σχέση 
µε τις σχολικές υποχρεώσεις των παιδιών τους. 
ii) αξιοποιεί τοπικούς φορείς και πραγµατοποιεί 
εκπαιδευτικές επισκέψεις, για τις οποίες 
προετοιµάζει κατάλληλα τους µαθητές του, 
εµπλέκοντάς τους σε δραστηριότητες πριν από, 
κατά και µετά την επίσκεψη. 

πλέον των προϋποθέσεων 
της προηγούµενης υποπερίπτωσης, αναλαµβάνει 
πρωτοβουλίες, οργανώνει και συντονίζει αποτελεσµατικά 
την υλοποίηση δράσεων για το σχολείο, και όχι µόνο για 
την τάξη του, που φέρνουν το σχολείο σε συνεργασίες 
διάρκειας µε άλλα σχολεία και φορείς, όπως είναι η 
συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα τοπικά, εθνικά 
και ευρωπαϊκά, τα οποία παρέχουν προστιθέµενη αξία 
στην πρακτική της σχολικής µονάδας και της σχολικής 
τάξης, ενώ παράλληλα εµπλέκει, όπου κρίνεται σκόπιµο 
και αναγκαίο, γονείς και φορείς, µε επικουρικούς ρόλους, 
σε δράσεις της σχολικής µονάδας. 



Κατηγορία V 

 Ελλιπής (0-30) Επαρκής (31-60) Πολύ καλός (61-80) Εξαιρετικός (81-100) 

Τυπικά προσόντα 
και επιστηµονική 
ανάπτυξη 

 δεδοµένου ότι είχε 
όλα τα εκ του νόµου 
απαιτούµενα 
προσόντα για 
διορισµό, βάσει των 
οποίων 
και διορίστηκε. 

εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του δύο (2) τουλάχιστον, από τις κάτωθι 
προϋποθέσεις: 
i) έχει δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένο πτυχίο αλλοδαπής. 
ii) έχει πτυχίο Μετεκπαίδευσης ∆ιδασκαλείου ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης. 
iii) είναι κάτοχος διπλώµατος σπουδών από αναγνωρισµένο δηµόσιο φορέα 
σε αντικείµενα που αφορούν στην τέχνη, τον πολιτισµό, το περιβάλλον, την 
επιστήµη ή την τεχνολογία. 
iv) διαθέτει πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. οποιουδήποτε επιπέδου.  
v) γνωρίζει µία ξένη γλώσσα σε επίπεδο Β2, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 
του άρθρου 1 του ν. 2740/1999. 

συντρέχουν  στο πρόσωπό του α) δύο (2), τουλάχιστον, από τις 
προϋποθέσεις της 
προηγούµενης υποπερίπτωσης και επιπλέον είναι κάτο− 
χος µεταπτυχιακού τίτλου ή β) είναι κάτοχος διδακτορι−κού 
διπλώµατος µε εµφανή τη συνεχή παρακολούθηση 
των επιστηµονικών εξελίξεων µέσω συνεδρίων, εισηγή− 
σεων, δηµοσιεύσεων κ.λπ. 

Επαγγελµατική 
ανάπτυξη  
 
∆είτε (β1), (β2), (β3) 
παρακάτω! 
 

εφόσον έχει 
κάτω των τριών 
(3) από τα 
προαναφερόµενα 
ανεξαρτήτως 
υποκριτηρίου. 

εφόσον συνολικά 
έχει τρία (3) 
τουλάχιστον από τα 
προαναφερόµενα 
ανεξαρτήτως 
υποκριτηρίου. 

συνολικά έχει τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα προαναφερόµενα 
προερχόµενα από δύο τουλάχιστον επιµέρους υποκριτήρια ή επτά (7) 
συνολικά ανεξαρτήτως υποκριτηρίων, που δηλώνουν συνεχή φροντίδα για 
την επαγγελµατική ανάπτυξη. 

εφόσον συνολικά έχει έξι (6) του λάχιστον από τα προαναφερόµενα 
προερχόµενα από τα τρία επιµέρους υποκριτήρια ή δέκα (10) 
συνολικά κριτήρια ανεξαρτήτως υποκριτηρίων. Στη συνολική 
αξιολογική αποτίµηση λαµβάνεται υπόψη το ενδιαφέρον του 
αξιολογούµενου για συνεχή επαγγελµατική ενηµέρωση, όπως αυτό 
προκύπτει από το σύνολο των παραστατικών. 

 

β1) επιµόρφωση σε θέµατα σχετικά µε την εκπαίδευση: 
i) Σχολές Επιµόρφωσης Λειτουργών ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛ∆Ε) ή Σχολές Επιµόρφωσης 
Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ). 
ii) Ετήσια επιµόρφωση δηµοσίου φορέα (ΑΕΙ, ΠΑΚΕ,κ.λπ.). 
iii) Εξάµηνη επιµόρφωση δηµοσίου φορέα. 
iv) Τρίµηνη επιµόρφωση δηµοσίου φορέα (ΠΕΚ, ΕΚ−∆∆Α, κ.λπ.). 
v) Μείζον πρόγραµµα επιµόρφωσης. 
vi) Επιµόρφωση σε πρόγραµµα δηµόσιου φορέα 30 ωρών και άνω. 
vii) Επιµόρφωση σε πρόγραµµα δηµόσιου φορέα έως 30 ώρες. 
viii) Επιµορφωτικές ηµερίδες στελεχών εκπαίδευσης, αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών φορέων, 
Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., ή επιστηµονικών φορέων των εκπαιδευτικών. 

β2) άσκηση καθηκόντων ευθύνης. 
i) Άσκηση καθηκόντων στελέχους εκπαίδευσης. 
ii) Άσκηση καθηκόντων ∆ιευθυντή ή Υποδιευθυντή Περιφερειακού Επιµορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ). 
iii) Άσκηση καθηκόντων µέντορα. 
iv) Συµµετοχή σε προγράµµατα του Υπουργείου (π.χ.ΣΕΠΠΕ). 
i) Άσκηση καθηκόντων Προϊσταµένου Εκπαιδευτικών ή Υπευθύνου µαθητικών θεµάτων. 
ii) Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου ΚΕ∆∆Υ ή ΚΠΕ. 
iii) Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου προγραµµάτων (Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, 
Πολιτισµού κ.λπ.). 
iv) Άσκηση καθηκόντων ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ή ΕΚΦΕ. 
v) Άσκηση καθηκόντων διευθύνοντος συµβούλου ή µέλους ∆.Σ. σε οργανισµούς εποπτευόµενους 
από το Υ.ΠΑΙ.Θ. 
vi) Μέλος υπηρεσιακού Συµβουλίου ή Συµβουλίου Επιλογής προσωπικού. 

vii) Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων, ή Πρόεδρος Βαθµολογικού Κέντρου 
Πανελλαδικών Εξετάσεων, Μέλος Επιτροπής Βαθµολογικού ή Πρόεδρος Ειδικού Εξεταστικού 
Κέντρου Πανελλαδικών Εξετάσεων ή βαθµολογητής / εξεταστής, ή µέλος γραµµατείας κέντρου. 
v) Συµµετοχή σε διοικητικά συµβούλια επιστηµονικών σωµατείων ή ενώσεων της ειδικότητάς 
τους. 
vi) Μέλος Σχολικής Επιτροπής, ∆ηµοτικής Επιτροπής ή Νοµαρχιακής Επιτροπής Παιδείας. 

β3) Γενική Επιστηµονική και εκπαιδευτική δράση 
i) Συµµετοχή σε δράσεις που προάγουν το σχολείο στην ευρύτερη κοινωνία ή εκπαιδευτική 
κοινότητα π.χ. δράσεις Αριστείας. 
ii) Συµµετοχή σε δειγµατικές διδασκαλίες των ΠΕΚ ή επιµορφωτικές ηµερίδες δηµοσίων φορέων. 
iii) Συµµετοχή σε εκπαιδευτικές/επιµορφωτικές ηµερίδες ως εισηγητής/επιµορφωτής. 
iv) Επιµορφωτής σε εκπαιδευτικά επιµορφωτικά προγράµµατα σε φορείς όπως ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΠΕΚ, 
ΕΚ∆∆Α, ΠΙ, ΟΕΠΕΚ. ΙΕΠ κ.λπ. 
v) ∆ιδασκαλία σε ΑΕΙ/ΤΕΙ (ν. 407). 
vi) Συµµετοχή σε δηµοσιευµένες εκπαιδευτικές έρευνες. 
vii) Εισήγηση σε Επιστηµονικά Συνέδρια µε πρακτικά. 
viii) ∆ηµοσίευση άρθρων σε Επιστηµονικά Περιοδικά µε κριτές. 
ix) Συµµετοχή σε οµάδες σύνταξης Προγραµµάτων Σπουδών. 
x) Μέλος οργανωτικής ή επιστηµονικής επιτροπής επιστηµονικών ηµερίδων ή συνεδρίων 
οργανωµένων από Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., επιστηµονικές ενώσεις και επιµορφωτικούς φορείς.  
xi) Μέλος συγγραφής ∆ιδακτικών εγχειριδίων ή σχολικού εποπτικού υλικού. 
xii) Συµµετοχή σε οµάδες κρίσης ∆ιδακτικών εγχειριδίων ή σχολικού εποπτικού υλικού. 
xiii) Συγγραφέας Βιβλίου, Επιµελητής βιβλίου ή πρακτικών επιστηµονικών συνεδρίων µε κριτές. 
xiv) Συµµετοχή στην υλοποίηση ενός (1), τουλάχιστον,καινοτόµου προγράµµατος σε συνεργασία 
ή υπό την εποπτεία ή αιγίδα ελληνικών ή διεθνών επιστηµονικών φορέων. 


