
 

 

Βήμα – Βήμα 

η τελική φάση 

Αποτίμησης, 

με τα ενιαία κείμενα της Διδασκαλι-

κής 

Ομοσπονδίας 

Ελλάδας 



 

 

 

 

1. Βρίσκουμε την ηλεκτρονική 
διεύθυνση της πλατφόρμας, 
μέσω του gov.gr. 
Αν δεν την έχουμε αποθηκεύ-
σει από προηγούμενες εισόδο-
υς, την αναζητούμε μέσω 
google. 



 

 

 
 

 

2. Μπαίνουμε στην αρχική 

σελίδα για την είσοδο στην 

υπηρεσία, πατώντας το αν-

τίστοιχο κουμπί 



 

 

 
 

3. Μπαίνουμε στη σελίδα 

εισόδου στην πλατφόρμα 

του «συλλογικού προγ-

ραμματισμού» και πατάμε 

«Είσοδος στην Πλατφόρ-

μα» 



 

 

 
 
 

4. Βάζουμε τους κωδικο-

ύς του ΣΧΟΛΕΙΟΥ του 

ΠΣΔ.  

(ΟΧΙ τους προσωπικούς 

μας κωδικούς) 

Πατάμε «Είσοδος» στο 

πεδίο του λογαριασμού 

μας. 



 

 

 
 
 5. Μπαίνουμε στην αρχι-

κή σελίδα για το έτος 

2021 2022, όπου φαί-

νονται όλες οι μέχρι τώ-

ρα αναρτήσεις των προ-

ηγούμενων φάσεων (Β1, 

Β2, Β3). 

Ρολάρουμε με το ποντίκι 

ή με την πλαϊνή μπάρα, 

για να φτάσουμε στο κά-

τω μέρος της σελίδας και 

πατάμε τον ενεργό σύν-

δεσμο: Ετήσια Έκθεση… 

έτος αναφοράς 2021 – 

2022 (περιγεγραμμένος 

με κόκκινο χρώμα) 



 

 

 
 6. Ανοίγει η σελίδα όπου φαί-

νονται οι κεντρικές ενότητες στις 

οποίες θα αναρτηθούν τα κείμε-

να: 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ… 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ… 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ… 

Ξεκινάμε με την Ταυτότητα Σχο-

λικής Μονάδας και πατάμε το 

μολυβάκι για να εισάγουμε το 

κείμενο. 

Πρέπει ήδη να έχουμε ανοίξει 

τα τελικά ενιαία κείμενα της 

ΔΟΕ (Τελική Αποτίμηση) και να 

τα έχουμε έτοιμα στην κάτω 

μπάρα του υπολογιστή μας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγχουμε πριν προ-

χωρήσουμε ότι αντιγράφουμε το 

αντίστοιχο κείμενο της ΔΟΕ (Τα-

υτότητα) για τη συγκεκριμένη 

ενότητα στην οποία βρισκόμασ-



 

 

 
 

 

7. Αφού κάνουμε copy το 

κείμενο της ΔΟΕ για την 

Ταυτότητα Σχολικής Μονά-

δας, βάζουμε τον κέρσορα 

στο κενό πεδίο της πλατ-

φόρμας, για να κάνουμε 

επικόλληση, η οποία γίνε-

ται μόνο με ταυτόχρονο 

πάτημα των πλήκτρων του 

πληκτρολογίου Ctrl+V 

Αφού το κείμενο επικολλη-

θεί, πατάμε Αποθήκευση. 



 

 

 
 
 
 

8. Αφού αποθηκεύσουμε 

την Ταυτότητα σχολικής 

Μονάδας, επιστρέφουμε 

αυτόματα στην σελίδα με τις 

Ενότητες. 

Περνάμε στην Ενότητα Β. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Μπα-

ίνουμε στην «παιδαγωγική 

και μαθησιακή λειτουργία», 

πατώντας το κυκλωμένο βε-

λάκι. 

Ανοίγουν όλοι οι άξονες της 

Λειτουργίας και επιλέγουμε 

τον πρώτο άξονα, πατώντας 

το κυκλωμένο μολύβι. 

Αντιγράφουμε από το κείμε-

νο της ΔΟΕ το αντίστοιχο 

πεδίο Β.1.1 Διδασκαλία, 

μάθηση και αξιολόγηση 



 

 

 

9. Αφού κάνουμε copy 

το κείμενο της ΔΟΕ 

Β.1.1 Διδασκαλία, μά-

θηση και αξιολόγηση, 

βάζουμε τον κέρσορα 

στο κενό πεδίο της 

πλατφόρμας, για να κά-

νουμε επικόλληση, η 

οποία γίνεται μόνο με 

ταυτόχρονο πάτημα 

των πλήκτρων του 

πληκτρολογίου Ctrl+V 

Αφού το κείμενο επι-

κολληθεί, πατάμε Απο-

θήκευση. 



 

 

 

 

 

10. Μετακινούμε την 

μπάρα της βαθμολο-

γίας στον βαθμό 4. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Μετακινούμε αργά 

και περιμένουμε να 

βγει μια  πράσινη έν-

δειξη αποθήκευσης 

στον βαθμό 4.  



 

 

 
 
 
 
 
 

11. Συνεχίζουμε στον επόμενο 
άξονα (Σχολική διαρροή – φοί-
τηση) της ίδιας Λειτουργίας 
(Παιδαγωγική και μαθησιακή 
λειτουργία). 
Πατάμε μολύβι και συνεχίζου-
με όπως πριν, αντιγράφοντας 
από το αντίστοιχο κείμενο της 
ΔΟΕ 
(Β.1.2 Σχολική διαρροή – φοί-
τηση) 
Σιγουρευτείτε ότι αντιγράφετε 
τον σωστό άξονα. Πατάμε Α-
ποθήκευση.   
Κατόπιν  μετακινούμε την 
μπάρα της βαθμολογίας στον 
βαθμό 4. 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μετακινούμε αργά και περι-
μένουμε να βγει μια  πράσινη 
ένδειξη αποθήκευσης στον 
βαθμό 4. 



 

 

 

12. Επαναλαμβάνουμε την 

ίδια διαδικασία για όλους 

τους άξονες της παιδαγωγι-

κής μαθησιακής λειτουργί-

ας, αντιγράφοντας τα αντίσ-

τοιχα κείμενα της ΔΟΕ 

(Β.1.3, Β.1.4, Β.1.5, Θετικά 

σημεία, Σημεία προς βελτί-

ωση), ένα προς ένα. 

Πάντα κάνουμε επικόλληση 

με Ctrl V και πατάμε Αποθή-

κευση. 

Μετά την αποθήκευση και 

πριν προχωρήσουμε στον 

επόμενο άξονα, βάζουμε 

βαθμό 4. 



 

 

 

13. Επιστρέφουμε πίσω στην ενό-
τητα Β (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) και 
επιλέγουμε με το κυκλωμένο βε-
λάκι, την Διοικητική λειτουργία 
και ανοίγουν οι άξονες αυτής της 
λειτουργίας, τους οποίους επε-
ξεργαζόμαστε έναν-έναν κάθε 
φορά, όπως και προηγουμένως 
(Αντιγράφουμε τα αντίστοιχα κε-
ίμενα της ΔΟΕ Β.2.1, Β.2.2, Θετι-
κά σημεία, Σημεία προς βελτίω-
ση), ένα προς ένα. 
Πάντα κάνουμε επικόλληση με 
Ctrl V και πατάμε Αποθήκευση. 
Μετά την αποθήκευση και πριν 
προχωρήσουμε στον επόμενο ά-
ξονα, βάζουμε βαθμό 4. 
Ακολουθούμε την ίδια διαδικα-
σία για όλους τους άξονες. 



 

 

 

 

 

 

14. Ακριβώς η ίδια διαδι-
κασία επαναλαμβάνεται 
για όλους τους άξονες της 
τρίτης λειτουργίας (Επαγ-
γελματική ανάπτυξη εκπα-
ιδευτικών). 
Αντιγράφουμε για κάθε 
άξονα τα αντίστοιχα κείμε-
να της ΔΟΕ (Β.3.1, Β.3.2, 
Θετικά σημεία, Σημεία 
προς βελτίωση), ένα – ένα. 
Πάντα κάνουμε επικόλλη-
ση με Ctrl V και πατάμε 
Αποθήκευση. 
Μετά την αποθήκευση και 
πριν προχωρήσουμε στον 
επόμενο άξονα, βάζουμε 
βαθμό 4. 
Ακολουθούμε την ίδια δι-
αδικασία για όλους τους 



 

 

 

15. Αφού ολοκληρωθεί όλη η 

διαδικασία της Β ενότητας για 

όλες τις Λειτουργίες, προχωρο-

ύμε στην Ενότητα Γ. ΑΠΟΤΙΜΗ-

ΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. 

Εδώ εμφανίζονται αυτόματα οι 

άξονες και ο αριθμός των σχε-

δίων δράσης που έχουμε αναρ-

τήσει (ως σχολική μονάδα) στις 

φάσεις Β1,Β2, Β3. 

Στο πεδίο Παρατηρήσεις / Σχό-

λια δεν γράφουμε τίποτε, εκτός 

της περίπτωσης που αναφέρε-

ται στη δεύτερη εικόνα.  

Αν γραφεί κάτι, τότε θα πρέπει 

να πατήσουμε Αποθήκευση. 

Στο πεδίο «Βαθμός επίτευξης 

στόχων που είχαν τεθεί» βάζο-

υμε βαθμό 4. 



 

 

16. Τους δύο άξονες 

της Γ Ενότητας (Σημαν-

τικότερα αποτελέσμα-

τα των δράσεων και 

Δυσκολίες που παρο-

υσιάστηκαν), τους ε-

πεξεργαζόμαστε όπως 

και προηγουμένως, 

έναν-έναν. Πατάμε το 

μολύβι, εμφανίζεται 

το σχετικό πλαίσιο της 

πλατφόρμας (δεύτερη 

εικόνα),αντιγράφουμε 

το αντίστοιχο κείμενο 

της ΔΟΕ, για κάθε Άξο-

να, επικολλούμε με 

Ctrl V και πατάμε Απο-

θήκευση. 



 

 

 

17α. Το επόμενο πε-

δίο «Ανάδειξη Πρακ-

τικών κλπ», παρότι εί-

ναι προαιρετικό, έχει 

συμπεριληφθεί στα 

κείμενα της ΔΟΕ, σχε-

τικός σύνδεσμος. 

Πατάμε Προσθήκη 

Πρακτικής  και εμφα-

νίζεται το πλαίσιο της 

δεύτερης εικόνας. 

Πατάμε Επιλογή και 

εμφανίζονται οι τίτλοι 

των σχεδίων δράσης, 

κατά άξονα, που έχο-

υν αναρτηθεί, στις 

προηγούμενες φάσε-

ις, από τη σχολική μο-

νάδα. 



 

 

 

17β. Πατάμε το πρώτο από 
τα σχέδια που εμφανίζονται 
(Αν έχουμε αναρτήσει ένα 
σχέδιο, θα εμφανιστεί μό-
νο αυτό. Αν έχουμε αναρ-
τήσει περισσότερα, θα εμ-
φανιστούν όλα όσα αναρ-
τήσαμε) 
Στο παράδειγμα που παρα-
θέτουμε στην πρώτη εικόνα, 
εμφανίζεται το σχέδιο δρά-
σης του άξονα 2 / Σχολική 
διαρροή – φοίτηση. Το πα-
τάμε και στη συνέχεια πη-
γαίνουμε στο παράθυρο 
«Υλικό (παράθεση υπερ-
συνδέσμου)». Αντιγράφο-
υμε τον σύνδεσμο url από 
το κείμενο της ΔΟΕ, του αν-
τίστοιχου σχεδίου. Επικολ-
λούμε με Ctrl V και στη συ-
νέχεια πατάμε Αποθήκευ-
ση. 



 

 

 

17γ.  
Επαναλαμβάνουμε την 
ίδια διαδικασία για 
όσα σχέδια δράσης έ-
χει αναρτήσει η σχολι-
κή μονάδα. 
Πατάμε Προσθήκη 
Πρακτικής, πατάμε Ε-
πιλογή, επιλέγουμε το 
επόμενο σχέδιο, αν-
τιγράφουμε τον αντίσ-
τοιχο σύνδεσμο url 
από το κείμενο της 
ΔΟΕ, επικολλούμε με 
Ctrl V και στη συνέχεια 
πατάμε Αποθήκευση. 
Η ίδια διαδικασία επα-
ναλαμβάνεται για όσα 
σχέδια δράσης έχουμε 
αναρτήσει, με τα ενια-
ία κείμενα της ΔΟΕ. 



 

 

 

18. Στο τελευταίο πε-
δίο «Προτάσεις για 
αναγκαίες επιμορφώ-
σεις», πατάμε Προσ-
θήκη Θέματος, και εμ-
φανίζεται το πλαίσιο 
της δεύτερης εικόνας, 
για κάθε άξονα που 
έχει αναρτήσει η σχο-
λική μονάδα. Αντιγρά-
φουμε τον αντίστοιχο 
σύνδεσμο url, από το 
κείμενο της ΔΟΕ, επι-
κολλούμε με Ctrl V εν-
τός του πλαισίου και 
στη συνέχεια πατάμε 
Αποθήκευση. 
Η ίδια διαδικασία επα-
ναλαμβάνεται για όσα 
σχέδια δράσης έχουμε 
αναρτήσει, με τα ενια-
ία κείμενα της ΔΟΕ. 



 

 

 

 

 
 

19. Αφού ολοκληρώσουμε όλες τις διαδικασίες, επιστρέφουμε στην κορυφή της σελίδας, 

πατάμε Εξαγωγή Έκθεσης και εκτυπώνουμε όλα όσα  αναρτήσαμε και τα αποθηκεύουμε 

ως pdf. Αφού βεβαιωθούμε ότι ο βαθμός 4 έχει αποθηκευτεί σωστά, τότε κάνουμε απο-

σύνδεση. 



 

 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Είναι σημαντικό σε όλη τη διαδικασία, να έχουμε ανοιχτά τα κείμενα της ΔΟΕ 
για τη  φάση Τελικής Αποτίμησης. Να ελέγχουμε ότι αναρτούμε το αντίστοιχο κείμενο στον αντίστοιχο άξονα. 
Τα νέα ενιαία κείμενα, σε όλες τις φάσεις, τα οποία έχει στείλει η ΔΟΕ, βρίσκονται στην ίδια αντίληψη με την οπο-

ία κινούμαστε μέχρι τώρα.  
Είναι κεντρικά κείμενα, αναιρούν τη διαφοροποίηση των σχολικών μονάδων, αποτελούν ενιαία συλλογική έκ-

φραση για όλα τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, καταγράφουν αιτήματα του κλάδου, καταγγέλλουν τις ευθύ-
νες της εφαρμοζόμενης αντιεκπαιδευτικής πολιτικής.  
Τα κείμενα και οι δράσεις στόχο έχουν να: 
α. ενώσουν όλους τους συλλόγους διδασκόντων, αναιρώντας έτσι τη δημιουργία επιλέξιμων /ανταγωνιστικών 

προφίλ για κάθε σχολική μονάδα, 
β. διατηρήσουν το κριτικό πνεύμα των εκπαιδευτικών, χωρίς εξωραϊσμό της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, 
γ. ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, ακυρώνοντας την 

αντιεκπαιδευτική πολιτική. 
Καταθέτουμε τα κείμενα της Ομοσπονδίας χωρίς καμιά διαφοροποίηση, εξειδίκευση, συμπλήρωση. 
Μέσα στα ενιαία κείμενα που έχουμε καταθέσει, παρατίθενται οι σύνδεσμοι για όλες τις εκδηλώσεις που έγι-

ναν, για όλα τα ερωτηματολόγια και σύνδεσμοι συλλογής σχετικής ανά άξονα, αρθρογραφίας. 
Η μαζική συμμετοχή στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αποτελεί ουσιαστική αποτύπωση των απόψεων 

των εκπαιδευτικών της πράξης και εξοπλίζει το εκπαιδευτικό κίνημα και την Ομοσπονδία με τεκμηρίωση των 
αιτημάτων μας για την υπεράσπιση του Δημόσιου σχολείου και την ακύρωση της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. 
Για όλες τις εκδηλώσεις που έγιναν, υπάρχουν οι σύνδεσμοι για να τις παρακολουθήσουν όσοι/ες δεν μπόρε-

σαν και για να τις κοινοποιήσουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα. 



 

 

Απέναντι στις αποτυχημένες προσπάθειες εκφοβισμού, τα απειλητικά έγραφα και τις έκνομες οδηγίες  από την 
πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., απαντάμε με τη συλλογική και αποφασιστική μας στάση δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι ο 
κλάδος δεν θα υποχωρήσει μπροστά στη βία και την ποινικοποίηση των αγώνων, δεν θα αποδεχτεί την κατάργηση 
των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας.  
Ενωμένοι/ες συνεχίζουμε να υπηρετούμε το Δημόσιο Σχολείο και τον παιδαγωγικό μας ρόλο. 


