Δείκτησ Αξιολόγηςησ 6.1: Φοίτηςη και διαρροή των μαθητών
ΤΟΜΕΑΣ 6: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Περιγραφή:
Με τον δείκτθ αυτό αποτιμϊνται οι διαμορφωμζνεσ πρακτικζσ του ςχολείου (διαδικαςίεσ, μζτρα,
παρεμβάςεισ) για τθν παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν και τθν αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων φοίτθςθσ και ςχολικισ διαρροισ.
Ειδικότερα, εξετάηονται ςτοιχεία που ςυνδζονται με τθν κανονικι φοίτθςθ των μακθτϊν, όπωσ
είναι θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των μακθμάτων από όλουσ τουσ μακθτζσ, θ ζγκαιρθ
προςζλευςι τουσ ςτο μάκθμα, κακϊσ και θ παραμονι τουσ ςτο ςχολείο για τθν ολοκλιρωςθ του
προγράμματοσ τθσ θμζρασ. Εξετάηονται, επίςθσ, ςτοιχεία ςχετικά με περιπτϊςεισ ςυςτθματικισ
απουςίασ και ελλιποφσ φοίτθςθσ ι περιπτϊςεισ μακθτϊν που εγκαταλείπουν πρόωρα το ςχολείο.
Διερευνϊνται, τζλοσ, οι λόγοι για τουσ οποίουσ κάποιοι μακθτζσ απουςιάηουν ςυςτθματικά ι
διακόπτουν τθ φοίτθςι τουσ, τα ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά των μακθτϊν αυτϊν (π.χ. κοινωνικοοικονομικι προζλευςθ), κακϊσ και οι τρόποι παρζμβαςθσ του ςχολείου για τθν
αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου.

Σκοπόσ:
Με τθ διερεφνθςθ του δείκτθ επιχειρείται θ αποτίμθςθ των πρακτικϊν του ςχολείου για τθν
παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν και τθν αντιμετϊπιςθ πικανϊν προβλθμάτων
φοίτθςθσ και διαρροισ. Αναδεικνφονται καλζσ πρακτικζσ, εντοπίηονται ελλείψεισ και αδυναμίεσ του
ςχολείου.
Ειδικό ενδιαφζρον ζχει θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων που αφοροφν τον
ςυγκεκριμζνο δείκτθ ςε ςχζςθ με άλλουσ δείκτεσ όπωσ: Επίδοςθ και πρόοδοσ των μακθτϊν,
Συντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ, Ανάπτυξθ και εφαρμογι διδακτικϊν πρακτικϊν, Εκπαιδευτικά
προγράμματα και καινοτομίεσ, Υποςτθρικτικζσ και αντιςτακμιςτικζσ παρεμβάςεισ, Ατομικι και
κοινωνικι ανάπτυξθ των μακθτϊν κ.ά.
Εξετάηεται επίςθσ θ πικανι ςφνδεςθ του δείκτθ με τθν ανάπτυξθ ςχεδίων δράςθσ ςτθ ςχολικι
μονάδα.

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητασ:


Υψθλά επίπεδα φοίτθςθσ των μακθτϊν ςε όλεσ τισ τάξεισ του ςχολείου



Περιοριςμζνθ διαρροι μακθτϊν

Mζθοδοσ εργαςίασ:
Για τθ διερεφνθςθ των χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, μεταξφ άλλων,
οι ακόλουκεσ μζκοδοι και εργαλεία:


Αξιοποίθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων, που αφοροφν ςτα επιμζρουσ κριτιρια του δείκτθ, από το
αρχείο του ςχολείου (Βιβλίο Πράξεων του Διευκυντι, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδαςκόντων,
καρτζλεσ μακθτϊν, απουςιολόγια, καταχωριςεισ του ςχολείου ςε υπάρχουςεσ βάςεισ
δεδομζνων κ.ά.).



Εξζταςθ τθσ λειτουργίασ και των αποτελεςμάτων ςυγκεκριμζνων μζτρων που ενδεχομζνωσ
ζχουν λθφκεί ςτο ςχολείο κατά τα προθγοφμενα χρόνια για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων
φοίτθςθσ και ςχολικισ διαρροισ.



Συγκζντρωςθ δεδομζνων με ερωτθματολόγιο/ςυνεντεφξεισ μακθτϊν ι/και γονζων ςχετικά με
τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι μακθτζσ απουςιάηουν ςυςτθματικά από ςυγκεκριμζνα
μακιματα ι τάξεισ ι ςε ςυγκεκριμζνεσ περιόδουσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ.



Αποτίμθςθ τθσ «πολιτικισ» του ςχολείου για τθ φοίτθςθ-απουςίεσ των μακθτϊν με ςυηιτθςθ
ςτον Σφλλογο Διδαςκόντων και προςδιοριςμόσ περαιτζρω μζτρων που ενδεχομζνωσ πρζπει να
λθφκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςυςτθματικισ απουςίασ ι τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του
ςχολείου.

Διαθζςιμα ςτο ςχολείο ςτοιχεία για τη διερεφνηςη του δείκτη:
Από το αρχείο του ςχολείου αξιοποιοφνται και ςυνεκτιμϊνται ςτοιχεία όπωσ:


ποςοςτό των μακθτϊν που ιρκαν ςτο ςχολείο με μετεγγραφι ςε ςχζςθ με τον αρικμό των
εγγεγραμμζνων μακθτϊν κατά φφλο και ςυνολικά



ποςοςτό των μακθτϊν που ζφυγαν από το ςχολείο με μετεγγραφι ςε άλλο δθμόςιο ι ιδιωτικό
ςχολείο ςε ςχζςθ με τον αρικμό των εγγεγραμμζνων μακθτϊν κατά φφλο και ςυνολικά



ποςοςτό αλλοδαπϊν μακθτϊν ανά τάξθ που ολοκλιρωςαν επιτυχϊσ τθν τάξθ



ποςοςτό μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ανά τάξθ που ενςωματϊκθκαν επιτυχϊσ



ποςοςτό μακθτϊν που κινδυνεφουν να επαναλάβουν τθν τάξθ λόγω ελλιποφσ φοίτθςθσ



ποςοςτό μακθτϊν που επζςτρεψαν και φοιτοφν ςτο ςχολείο τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά



ποςοςτό μακθτϊν που κατά τθ διάρκεια του ζτουσ εγκατζλειψαν το ςχολείο.

Ενδεικτικά ερωτήματα διερεφνηςησ του δείκτη:
1

2

3

4

Οι διαδικαςίεσ που προβλζπονται και λειτουργοφν ςτο ςχολείο για τθν
παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν είναι αποτελεςματικζσ.
Το ςχολείο γνωρίηει ποιοι μακθτζσ απουςιάηουν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα
(π.χ. περιςςότερο από μια βδομάδα), κακϊσ και τουσ λόγουσ απουςίασ τουσ.
Οι μακθτζσ προςζρχονται ζγκαιρα ςτα μακιματα.
Οι μακθτζσ παρακολουκοφν όλα τα μακιματα του θμερθςίου προγράμματοσ.
Το ςχολείο αντιμετωπίηει με επιτυχία περιπτϊςεισ μακθτϊν που απουςιάηουν
από το ςχολείο για μεγάλο χρονικό διάςτθμα.
Τα ειδικά προγράμματα που λειτουργοφν ςτο ςχολείο για οριςμζνα κατθγορίεσ
μακθτϊν (ενιςχυτικι διδαςκαλία, φροντιςτθριακά μακιματα, τάξεισ υποδοχισ,
τμιμα ζνταξθσ) ςυμβάλλουν αποτελεςματικά ςτθ μείωςθ απουςιϊν και του
αρικμοφ των μακθτϊν που εγκαταλείπουν το ςχολείο.
Οι περιπτϊςεισ μακθτϊν που εγκαταλείπουν το ςχολείο είναι περιοριςμζνεσ.

Πρόςθετα ςτοιχεία
Οι εκπαιδευτικοί κακορίηουν πρόςκετα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία και διαμορφϊνουν ερωτιματα
διερεφνθςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ ςφμφωνα με τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ ςχολικισ
μονάδασ.

Φόρμα αποτίμηςησ του δείκτη: Ποςοτική αποτίμηςη και αιτιολόγηςη
Τομζασ:
Δείκτησ:
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