
Δείκτησ Αξιολόγηςησ 6.3: Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 

ΤΟΜΕΑΣ 6: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Περιγραφή:  

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτθν αποτελεςματικότθτα των πρακτικϊν που αναπτφςςονται 

ςτο ςχολείο για τθν ολόπλευρθ, αρμονικι, ιςόρροπθ και πλιρθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ 

όλων των μακθτϊν, ανεξάρτθτα από φφλο, κοινωνικι, πολιτιςμικι προζλευςθ ι άλλεσ 

ιδιαιτερότθτεσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, εςτιάηει ςτθν ανάπτυξθ των ατομικϊν και κοινωνικϊν 

ικανοτιτων των μακθτϊν με ζμφαςθ ςτθν υπευκυνότθτα, ςτθν καλλιζργεια διαπροςωπικϊν και 

επικοινωνιακϊν ικανοτιτων, ικανοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων και ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν, 

κακϊσ και αξιϊν, ςτάςεων και δεξιοτιτων που ςχετίηονται με τθν ιδιότθτα του ενεργοφ 

δθμοκρατικοφ πολίτθ. 

 

Σκοπόσ:  

Με τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ επιχειρείται θ διερεφνθςθ του βακμοφ ςτον οποίο το ςχολείο 

επιτυγχάνει τθν πλιρθ ατομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ όλων των μακθτϊν ϊςτε αυτοί να 

διαμορφωκοφν ςε ολοκλθρωμζνεσ δθμοκρατικζσ προςωπικότθτεσ. Διαπιςτϊνονται οι καλζσ 

πρακτικζσ και επιςθμαίνονται προβλιματα και ελλείψεισ ςτισ πρωτοβουλίεσ του ςχολείου.  

Ειδικό ενδιαφζρον ζχει θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων που αφοροφν τον 

ςυγκεκριμζνο  δείκτθ ςε ςχζςθ με άλλουσ δείκτεσ όπωσ: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ 

ηωισ, Ανάπτυξθ και εφαρμογι διδακτικϊν πρακτικϊν, Ανάπτυξθ και εφαρμογι παιδαγωγικϊν 

πρακτικϊν και πρακτικϊν αξιολόγθςθσ των μακθτϊν, Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν και 

μεταξφ των μακθτϊν, Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-

κοινωνικοφσ φορείσ, Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, Υποςτθρικτικζσ και 

αντιςτακμιςτικζσ παρεμβάςεισ κ.ά.  

Εξετάηεται, τζλοσ, θ πικανι ςφνδεςθ του δείκτθ με τθν ανάπτυξθ ςχεδίων δράςθσ ςτθ ςχολικι 

μονάδα.  

 

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητασ 

 Ανάπτυξθ του δυναμικοφ κάκε μακθτι, ανεξαρτιτωσ ικανοτιτων, γζνουσ, κοινωνικισ, 

πολιτιςμικισ προζλευςθσ ι άλλων ιδιαιτεροτιτων 

 Ανάπτυξθ των ατομικϊν και κοινωνικϊν ικανοτιτων των μακθτϊν  

 Ικανοποίθςθ των μακθτϊν από τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

 



Μζθοδοσ εργαςίασ 

Για τθ διερεφνθςθ των χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, μεταξφ άλλων, οι ακόλουκεσ 

μζκοδοι και εργαλεία: 

 Αξιοποίθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων από το αρχείο του ςχολείου (Βιβλίο Πράξεων του Διευκυντι, 

Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδαςκόντων, καρτζλεσ μακθτϊν, καταχωριςεισ του ςχολείου ςε 

υπάρχουςεσ βάςεισ δεδομζνων κ.ά.), ςχετικά με τισ επιμζρουσ διαςτάςεισ ποιότθτασ του 

δείκτθ.  

 Παρατιρθςθ ςτοιχείων τθσ ατομικισ και κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν μζςα και ζξω 

από τθ ςχολικι τάξθ. 

 Ανάλυςθ ςχετικϊν γραπτϊν εργαςιϊν των μακθτϊν. 

 Ανάλυςθ ατομικϊν δελτίων περιγραφικισ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν.  

 Συγκζντρωςθ πλθροφοριϊν με ερωτθματολόγιο / ςυνζντευξθ μακθτϊν ι/και εκπαιδευτικϊν 

ςχετικά με τισ επιμζρουσ διαςτάςεισ ποιότθτασ του δείκτθ. 

 

Διαθζςιμα ςτο ςχολείο ςτοιχεία για τη διερεφνηςη του δείκτη: 

Από το αρχείο του ςχολείου αξιοποιοφνται και ςυνεκτιμϊνται ςτοιχεία όπωσ: 

 ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε προγράμματα δράςθσ κοινωνικοφ, πολιτικοφ και πολιτιςτικοφ 

περιεχομζνου ςτο ςχολείο και τθν τοπικι κοινωνία (αρικμόσ, διάρκεια, περιεχόμενο, πλικοσ 

ςυμμετεχόντων μακθτϊν) 

 ομιλίεσ, διαλζξεισ ειδικϊν επιςτθμόνων/ φορζων τθσ τοπικισ κοινωνίασ ςτουσ μακθτζσ 

(κεματολογία, ςυχνότθτα, πλικοσ ςυμμετεχόντων) 

 ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν του ςχολείου με άλλα ςε τοπικό, εκνικό ι διεκνζσ επίπεδο (διάρκεια, 

αρικμόσ, περιεχόμενο) 

 ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν του ςχολείου με κοινωνικοφσ/ πολιτιςτικοφσ/ εκπαιδευτικοφσ φορείσ 

ςε τοπικό, εκνικό ι διεκνζσ επίπεδο (διάρκεια, αρικμόσ, περιεχόμενο) 

 ανάλθψθ εκελοντικϊν δράςεων των μακθτϊν ςτθν κοινότθτα (είδθ δράςεων, πλικοσ 

ςυμμετεχόντων, διάρκεια, αποτελζςματα) 

 περιςτατικά βίασ/ αντικοινωνικισ ςυμπεριφοράσ μακθτϊν που απαςχόλθςαν τον Σφλλογο 

Διδαςκόντων ι τον Διευκυντι του Σχολείου (αρικμόσ, ςυχνότθτα, πλικοσ ςυμμετεχόντων) 

 περιςτατικά αλλθλεγγφθσ μεταξφ των μακθτϊν (περιγραφι, πλικοσ ςυμμετεχόντων μακθτϊν, 

αποτελζςματα) 

 

 ευρφτερεσ ςυνεργατικζσ/ςυμμετοχικζσ δραςτθριότθτεσ μακθτϊν εντόσ και εκτόσ του ςχολείου 

(αρικμόσ, διάρκεια, κεματολογία, ςυχνότθτα, πλικοσ ςυμμετεχόντων). 

 

 



Ενδεικτικά ερωτήματα διερεφνηςησ του δείκτη 

  1 2 3 4 

Η ατομικι, κοινωνικι και πολιτικι ανάπτυξθ των μακθτϊν αποτελεί ζνα βαςικό 

κζμα προβλθματιςμοφ και ςυηιτθςθσ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου. 

    

Όλοι οι μακθτζσ γίνονται αποδεκτοί από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ ανεξάρτθτα από τθν εκνικι 

τουσ καταγωγι, το χρϊμα τουσ ι τισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ που ζχουν. 

    

Οι προςπάκειεσ του ςχολείου να προςφζρει ςε όλουσ τουσ μακθτζσ ίςεσ ευκαιρίεσ μάκθςθσ 

είναι αποτελεςματικζσ. 
    

Οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν με ευαιςκθςία τα προβλιματα τθσ κοινότθτασ.     

Οι μακθτζσ λαμβάνουν αποφάςεισ και τισ υλοποιοφν με υπευκυνότθτα.     

Οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν με υπευκυνότθτα τισ ςχολικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και 

επιδεικνφουν ενδιαφζρον για τθ μάκθςθ. 

    

Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςυλλογικά και υπεφκυνα ςτθ διαχείριςθ των προβλθμάτων τθσ 

ςχολικισ ηωισ. 

    

Οι μακθτζσ είναι αλλθλζγγυοι και δεν χωρίηονται ςε αντιμαχόμενεσ «ομάδεσ».     

Στο ςχολείο δεν εκδθλϊνονται ιδιαίτερεσ ςυγκροφςεισ μεταξφ των μακθτϊν.     

Οι μακθτζσ επιλφουν ειρθνικά τισ διαφορζσ που δθμιουργοφνται ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ.     

 

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:   

1 2 3 4  

    

 

 


