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Ποια και πόσα είναι τα αξιόλογα που θα 

πρέπει να γνωρίζουν ή να μπορούν να κάνουν οι 

μαθητές/μαθήτριες στο Δημοτικό Σχολείο, μέχρι να 

φτάσουν ομαλά στο γυμνάσιο; 

Ποιες προσεγγίσεις, τεχνικές, 

πρακτικές, στρατηγικές εφαρμόζω για 

βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των 

μαθητών/μαθητριών, για ομαλή μετάβαση στο 

γυμνάσιο 

Προβληματισμοί… 



Πού βρίσκω τα αξιόλογα; 

Πώς θα τα διδάξω; 

Πώς θα ξέρω ότι οι μαθητές/μαθήτριες έχουν μάθει τα αξιόλογα;  

αναζήτηση… 



http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/index.html 
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Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας.  

• Είναι τα Μαθησιακά 

Αποτελέσματα τα οποία 

αναμένεται να επιτευχθούν, 

κατά τάξη ή συνδυασμό τάξεων 

και κατά επίπεδο εκπαίδευσης 

από την προδημοτική εκπαίδευση 

μέχρι και την Γ’ Λυκείου.  

• Αναφέρονται στον/στην 

μαθητή/μαθήτρια και στα 

επιτεύγματά του/της  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

• Αναφέρονται στο τι πρέπει να διδαχθεί ο/η 
μαθητής/μαθήτρια, για να επιτύχει 

καθορισμένα Μαθησιακά Αποτελέσματα.  

• Αναφέρονται στον/στην εκπαιδευτικό και στα 
διδακτέα 

• Καλύπτουν τα διδακτέα για όλα τα επίπεδα 
ετοιμότητας των μαθητών/μαθητριών, 

ούτως ώστε να γίνεται διαφοροποίηση 

σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των 

μαθητών/μαθητριών. 

• Δεν αναφέρονται σε μεθοδολογία διδασκαλίας, 

αλλά σε ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ μάθησης, ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ή 

προαπαιτούμενη γνώση για να επιτευχθεί ο 

στόχος. 
http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/politiki_deiktes_epitychias_eparkeias.html 
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Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας  

• Πληροφορίες 

• Έννοιες 

• Δεξιότητες 

• Τρόπο σκέψης και στρατηγικές 

• Στάσεις και αξίες 

Οι Δείκτες περιλαμβάνουν όλα τα είδη μάθησης, δηλαδή: 

Αναμένεται να αναπτύξουν οι 

μαθητές/μαθήτριες ως Μαθησιακά 

Αποτελέσματα, μέσα από την 

εκπαίδευση, τα οποία πιστοποιούν την 

ανάπτυξη και τις ικανότητες του/της 

μαθητή/τριας σε κάθε τάξη και 

επίπεδο εκπαίδευσης. 



Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας  

Ιδιαίτερη έμφαση: 

• στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

• στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας 

• σε στάσεις δια βίου μάθησης, συμβίωσης και συνεργασίας 

διδασκαλία ύλης Vs διδασκαλία μαθητών 

Βάση για ποιότητα ζωής και  

ουσιαστική δραστηριοποίηση στη σύγχρονη κοινωνία. 

Η προσοχή του/της εκπαιδευτικού και του/της μαθητή/τριας στρέφεται: 

     όχι στο ποια ύλη καλύπτεται, αλλά  

      στο τι μαθαίνει ο/η μαθητής/τρια (Δείκτης Επιτυχίας) 

                      και  
      στη συγκεκριμενοποίηση των απαραίτητων διδακτέων για 

κάθε αναμενόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα (για κάθε Δείκτη Επάρκειας). 



• Η διάγνωση των διαφορετικών αναγκών και του σημείου 

εκπαιδευτικής ανάπτυξης του κάθε μαθητή διευκολύνεται 

και υλοποιείται με αναφορά στους Δείκτες Επιτυχίας.  

• Η υποστήριξη της ανάπτυξης και της ικανοποίησης των 

διαγνωσμένων αναγκών διευκολύνεται και υλοποιείται με 

αναφορά στους Δείκτες Επάρκειας. 

Επιτρέπουν τη διάγνωση της ανάπτυξης και των ελλείψεων του/της κάθε 

μαθητή/μαθήτριας στις τάξεις μεικτής ετοιμότητας. 

Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας  

Μαθητές/Μαθήτριες με διαφορετικές ανάγκες θα μπορούν να παίρνουν την 

εκπαίδευση που χρειάζονται, μέσα από διαδικασίες και μεθοδολογία 

Διαφοροποίησης. 



Διαφοροποίηση διδασκαλίας 

Αποτελεσματική μάθηση 

Ενεργητική συμμετοχή  

Διερεύνηση 
Αξιολόγηση 

Παιδαγωγικές αρχές 

Εκπαιδευτικές πρακτικές 

Εννοιολογική μάθηση 

Διαδικαστική μάθηση 

Σχετίζεται με/περιλαμβάνει/αναφέρεται σε/αποσκοπεί σε… 

Κριτική  
και  

Δημιουργική σκέψη 
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Μελέτη Προγραμμάτων Σπουδών Δημοτικής Εκπαίδευσης  
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1. Δομή Προγράμματος 
Σπουδών  

2. Παράδειγμα Δείκτη Επιτυχίας 
και αντίστοιχων Δεικτών 
Επάρκειας 

http://ellid.schools.ac.cy/index.php/el/
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1. Επιλέγω έναν Δείκτη Επιτυχίας από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου. 

2. Αναλύω τον Δείκτη Επιτυχίας σε επιμέρους στόχους.  

3. Επιλέγω τους ειδικούς στόχους που αναμένεται να επιτευχθούν σε 40 
λεπτά. 

4. Για κάθε ειδικό στόχο, καταγράφω, σύμφωνα με τους αντίστοιχους Δείκτες 
Επάρκειας, τα διδακτέα και τις προαπαιτούμενες γνώσεις/δεξιότητες. 

Δραστηριότητα: 


