
               
        ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

                                ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
        ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

           ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

Ονοματεπώνυμο παιδιού:

 Ημερομηνία  γέννησης:                                             Τάξη:  
Εκπαιδευτικός τάξης:  

 

 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
Α΄ 

ΤΕΤΡΑΜ. 

Β΄ 

ΤΕΤΡΑΜ. Παρατηρήσεις-Σχόλια 

Συγκεντρώνεται στο μάθημα      
Συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία μάθησης   

Επιμένει όταν η εργασία είναι δύσκολη    

Προσπαθεί να βελτιώνεται συνεχώς     

Πραγματοποιεί προσεγμένες εργασίες   

Παρουσιάζει δεξιότητες κριτικής σκέψης    

Παρουσιάζει μεταγνωστικές δεξιότητες    

 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
Α΄ 

ΤΕΤΡΑΜ. 

Β΄ 

ΤΕΤΡΑΜ. Παρατηρήσεις-Σχόλια 

Δείχνει να του/της αρέσει το σχολείο       

Εκφράζει και ελέγχει τα συναισθήματά του/της      

Διαθέτει αυτοπεποίθηση      

Παρουσιάζει δεξιότητες ενσυναίσθησης      

Διαθέτει αυτοεκτίμηση      

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
Α΄ 

ΤΕΤΡΑΜ. 

Β΄ 

ΤΕΤΡΑΜ. Παρατηρήσεις-Σχόλια 

Σέβεται τους κανόνες της τάξης       

Σέβεται τους κανόνες του σχολείου     

Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους άλλους     

Σέβεται τους άλλους     

Συμβάλλει εποικοδομητικά στην επίλυση διαφορών     

 
**** Τις περισσότερες φορές 
***  Συχνά 
**   Μερικές φορές 
*  Σπάνια 

       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ



Περιοχή μάθησης 

Επίπεδο μάθησης 
Δυνατά σημεία του 

παιδιού 
Περιοχές ανάπτυξης 

Α΄ 

ΤΕΤΡΑΜ. 

Β΄ 

ΤΕΤΡΑΜ. 

Ελληνικά        

Κατανόηση προφορικού λόγου    

Παραγωγή προφορικού λόγου    

Κατανόηση γραπτού λόγου    

Παραγωγή γραπτού λόγου    

Μαθηματικά   

Αριθμοί και πράξεις   

Μέτρηση   

Γεωμετρία   

Άλγεβρα   

Στατιστική και πιθανότητες   

Αγγλικά   

Αγωγή Υγείας    

Γεωγραφία    

Εικαστικές Τέχνες   

Θρησκευτικά   

Ιστορία    

Μουσική    

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση   

Σχεδιασμός και Τεχνολογία   

Φυσικές Επιστήμες    

Φυσική Αγωγή    

 
 
 
 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, σύμφωνα με το ΑΠ: 
 ****  έχουν επιτευχθεί πλήρως 
 ***    έχουν επιτευχθεί επαρκώς 
 **      έχουν επιτευχθεί μερικώς 
 *        δεν έχουν επιτευχθεί ικανοποιητικά         

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ Α΄ Τετρ. 
ΑΠΟΥΣΙΕΣ Β΄ Τετρ. 

   
  

Δικαιολογημένες:             μέρες 
Δικαιολογημένες:             μέρες  

   
  

Αδικαιολόγητες:             μέρες 
Αδικαιολόγητες:             μέρες  

                                                                                            στην επόμενη τάξη  

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

…………………………….. 

Διευθυντής/ντρια 

…………………………….. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:



 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ/ΤΠΟΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ  

 ΑΝΑΛΤΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Μ..Κ. 

ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ/ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΩΝ 

 (Μαθησιακών, υναισθηματικών, Κοινωνικών) 

 

 

 

 

 Σπγθεληξώλεηαη ζην κάζεκα 

  Δίλαη πξνζεθηηθόο/ή 

  Δίλαη ζπγθεληξσκέλνο/ε 

  Αληαπνθξίλεηαη ζηηο νδεγίεο 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Σπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο 

  Ρσηά θαη απαληά ζε εξσηήζεηο 

  Παξνπζηάδεη πεξηέξγεηα θαη εμεξεπλά 

  Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη δξάζε 

  Γξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά ζην κάζεκα  

  Δξγάδεηαη απηόλνκα ζην επίπεδν ηεο ειηθίαο ηνπ/ηεο 

  
 

 

 

 

 

 

 



 Επηκέλεη, όηαλ ε εξγαζία είλαη δύζθνιε 

  Πξνζπαζεί κε επηκνλή γηα λα θέξεη ζε πέξαο απηό πνπ αλαιακβάλεη ή ηνπ/ηεο 

αλαηίζεηαη 

  Αλαδεηά λέεο πιεξνθνξίεο θαη ιύζεηο 

  Εεηά βνήζεηα όηαλ δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί 

  
 

 

 

 

 

 

 

 Πξνζπαζεί λα βειηηώλεηαη ζπλερώο 

  Δλδηαθέξεηαη γηα ηελ πξόνδό ηνπ/ηεο 

  Αλαγλσξίδεη ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ/ηεο 

  Δπηδηώθεη ηε ζπλερή βειηίσζε 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Πξαγκαηνπνηεί πξνζεγκέλεο εξγαζίεο 

  Πξαγκαηνπνηεί έγθαηξα ηηο εξγαζίεο ηνπ/ηεο 

  Παξαδίδεη εξγαζίεο πνπ ηηο δηαθξίλεη ε ηδηαίηεξε θξνληίδα θαη επηκέιεηα 

  Παξαδίδεη εξγαζίεο πνπ ηηο δηαθξίλεη ε δεκηνπξγηθόηεηα 

  
 

 

 

 

 

 



 

 Παξνπζηάδεη δεμηόηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

  Αλαπηύζζεη επηρεηξήκαηα γηα λα ππνζηεξίμεη κηα ζέζε 

  Παξνπζηάδεη εηνηκόηεηα λα απαληήζεη ζε αληίζεηα επηρεηξήκαηα 

  Δμάγεη ζπκπεξάζκαηα ζηε βάζε αλάιπζεο θαη ζύλζεζεο δεδνκέλσλ 

  Αμηνινγεί ζηε βάζε θξηηεξίσλ 

  Καηαζέηεη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, ηδέεο, ιύζεηο, ηξόπνπο δξάζεο θ.ιπ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Παξνπζηάδεη κεηαγλσζηηθέο δεμηόηεηεο 

  Γείρλεη λα γλσξίδεη ηη γλσξίδεη, ηη δελ γλσξίδεη θαη ηη πξέπεη λα κάζεη 

(απηνξξύζκηζε ηεο γλώζεο) 

  Διέγρεη θαη επαλαθέξεη ηελ πξναπαηηνύκελε γλώζε πνπ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε δεδνκέλε θαηάζηαζε 

  Μεηαθέξεη θαη εθαξκόδεη ηε γλώζε ζε λέεο θαηαζηάζεηο 

  Γείρλεη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ εαπηό σο καλζάλνληα θαη ζηηο ηθαλόηεηέο ηνπ 

  Απηναμηνινγείηαη 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Δείρλεη λα ηνπ/ηεο αξέζεη ην ζρνιείν 

  Αηζζάλεηαη άλεηα ζηελ ηάμε/ζρνιείν. 

  πκκεηέρεη πξόζπκα ζε δξαζηεξηόηεηεο. 

  Πξνζαξκόδεηαη ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. 



 Εθθξάδεη θαη ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ/ηεο 

  Μνηξάδεηαη κε άιινπο/άιιεο ζπλαηζζήκαηα 

  Αλαγλσξίδεη ζπλαηζζήκαηα ζε ηζηνξίεο θαη πεξηζηαηηθά 

  πδεηά ό,ηη ηνλ/ηελ ελνριεί 

  Μνηξάδεηαη κε άιινπο ό,ηη ηνλ/ηελ θάλεη λα ραίξεηαη ή λα αλεζπρεί 

  Γηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ/ηεο δηαηεξώληαο πάληα ηνλ απηνέιεγρό ηνπ/ηεο 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Δηαζέηεη απηνπεπνίζεζε 

  Γελ ηα βάδεη εύθνια θάησ 

  Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη ξίζθα 

  Αλαιακβάλεη εγεηηθνύο/πξσηαγσληζηηθνύο ξόινπο 

  Έρεη ην ζάξξνο ηεο γλώκεο ηνπ/ηεο 

  

 

 

 

 

 

 

 Παξνπζηάδεη δεμηόηεηεο ελζπλαίζζεζεο 

  Γείρλεη λα θαηαιαβαίλεη ηη ληώζεη ν άιινο/ε θαη γηαηί 

  Βνεζά θάπνην/α λα μεπεξάζεη ηε δύζθνιε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη 

  πλεηδεηνπνηεί ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη ηη ηα πξνθαιεί 

  Μπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ άιινπ 

  Πξνθαιεί ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνπο άιινπο 

  



 Δηαζέηεη απηνεθηίκεζε 

  Παξνπζηάδεη ηελ εηθόλα απηνύ πνπ γλσξίδεη όηη κπνξεί λα επηηύρεη 

  Δθθξάδεη ζεηηθέο ζθέςεηο 

  Δπηκέλεη ζηελ νινθιήξσζε απηνύ πνπ αλαιακβάλεη 

  Δθθξάδεηαη ειεύζεξα θαη ρσξίο λα «ληξέπεηαη» 

  Γείρλεη λα θαηαλνεί ηα όξηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ/ηεο 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σέβεηαη ηνπο θαλόλεο ηεο ηάμεο 

  Δθαξκόδεη ηνλ ζπκθσλεκέλν θώδηθα ζπκπεξηθνξάο ηεο ηάμεο 

  Γείρλεη απηνπεηζαξρία 

  Διέγρεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ/ηεο 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Σέβεηαη ηνπο θαλόλεο ηνπ ζρνιείνπ 

  Δθαξκόδεη ηνλ θώδηθα ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζρνιείνπ 

  Δπηδεηθλύεη απηνπεηζαξρία ζηα δηαιείκκαηα θαη ηηο θνηλέο εθδειώζεηο θαη 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ 

  

 

 

 

 



 

 Επηθνηλσλεί θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο άιινπο 

  Μνηξάδεηαη ζθέςεηο θαη ηδέεο κε άιινπο 

  Γεκηνπξγεί επράξηζην θιίκα ζηελ επηθνηλσλία ηνπ/ηεο 

  πκβάιιεη ζηελ επηηπρία ησλ ζηόρσλ ηεο νκάδαο θαη ηεο ηάμεο 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 Σέβεηαη ηνπο άιινπο 

  πκπεξηθέξεηαη κε επγέλεηα 

  Δθθξάδεηαη κε ζεηηθά ιόγηα γηα ηνπο άιινπο 

  έβεηαη ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ άιισλ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Σπκβάιιεη επνηθνδνκεηηθά ζηελ επίιπζε δηαθνξώλ 

  Γηαπξαγκαηεύεηαη πξνζπαζώληαο λα βξεη ιύζεηο θαη ζπκβηβαζκνύο ζε 

πξνβιήκαηα θαη δηαθνξέο 

  Πξνηείλεη ιύζεηο ζην πξόβιεκα πνπ λα  κεηξηάδνπλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

πνπ απηό δεκηνπξγεί 

  Απνθεύγεη ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο ληθεηή-εηηεκέλνπ 

  πλεηζθέξεη επνηθνδνκεηηθά ζηελ επίιπζε ζπγθξνύζεσλ 
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