
Δείκτησ Αξιολόγηςησ 6.2: Επιτεφγματα και πρόοδοσ των μαθητών 

ΤΟΜΕΑΣ 6: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

Περιγραφή: 

Ο δείκτθσ αυτόσ εξετάηει τισ επιδόςεισ των μακθτϊν ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο 

του Προγράμματοσ Σπουδϊν, κακϊσ και τθν πρόοδο που παρουςιάηουν τα επιτεφγματα των 

μακθτϊν του διαχρονικά. Η πρόοδοσ των μακθτϊν απεικονίηει τθν ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ 

εκπαίδευςθσ και χρθςιμοποιείται ωσ ζνα βαςικό εργαλείο για τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ ςτο ςφνολό του.  

 

Σκοπόσ:  

Με τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ επιχειρείται θ διαπίςτωςθ των επιτευγμάτων και τθσ προόδου των 

μακθτϊν. Συνεκτιμϊνται παράμετροι που επθρεάηουν τισ επιδόςεισ και τθν πρόοδο των μακθτϊν, 

κακϊσ και πρακτικζσ που ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ των επιδόςεων και τθν ενίςχυςθ τθσ προόδου 

των μακθτϊν από τθν πλευρά του νθπιαγωγείου. Επιςθμαίνονται οι καλζσ πρακτικζσ του 

νθπιαγωγείου και εντοπίηονται ελλείψεισ και αδυναμίεσ. 

Ειδικό ενδιαφζρον ζχει θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων που αφοροφν τον 

ςυγκεκριμζνο δείκτθ ςε ςχζςθ με άλλουσ δείκτεσ, όπωσ Ανάπτυξθ και εφαρμογι διδακτικϊν 

πρακτικϊν, Ανάπτυξθ και εφαρμογι παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και πρακτικϊν αξιολόγθςθσ των 

μακθτϊν, Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν, Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, 

Υποςτθρικτικζσ και αντιςτακμιςτικζσ παρεμβάσεις, Ατομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ μακθτϊν. 

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

μονάδα. 

 

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητασ: 

 Εκπαιδευτικά επιτεφγματα των μακθτϊν που ανταποκρίνονται ςτουσ ςτόχουσ του 

Προγράμματοσ Σπουδϊν 

 Πρόοδοσ όλων των μακθτϊν ςε ςχζςθ με προθγοφμενα επιτεφγματά τουσ  

 

 

Μζθοδοσ εργαςίασ: 

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

οι ακόλουκεσ μζκοδοι και εργαλεία: 

 Ανάλυςθ κειμζνων/τεκμθρίων από το αρχείο του νθπιαγωγείου (Βιβλίο Πράξεων τθσ 



Προϊςταμζνθσ, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδαςκόντων, καταχωριςεισ του νθπιαγωγείου ςε 

υπάρχουςεσ βάςεισ δεδομζνων κ.λπ.).  

 Ατομικοί φάκελοι μακθτϊν. 

 

Διαθζςιμα ςτο νηπιαγωγείο ςτοιχεία για τη διερεφνηςη του δείκτη: 

Από το αρχείο του νθπιαγωγείου αξιοποιοφνται και ςυνεκτιμϊνται ςτοιχεία, όπωσ: 

 αξιοποίθςθ των δεδομζνων που περιζχονται ςτουσ ατομικοφσ φακζλουσ και αναδεικνφουν τθν 

εξζλιξθ και τα επιτεφγματα των παιδιϊν.  

 

Ενδεικτικά ερωτήματα διερεφνηςησ του δείκτη: 

 1 2 3 4 

Η πλειονότθτα των παιδιϊν ανταποκρίνεται ςτουσ ςτόχουσ και τα περιεχόμενα 

τθσ κάκε μακθςιακισ περιοχισ του Προγράμματοσ Σπουδϊν. 

    

Όλοι οι μακθτζσ παρουςιάηουν πρόοδο ςε ςχζςθ με προθγοφμενα επιτεφγματά 

τουσ. 

    

Η παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ του νθπιαγωγείου μειϊνει τισ ανιςότθτεσ 

ςτισ επιδόςεισ και τθν πρόοδο των παιδιϊν.  

    

 

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 
 

    

 

 


