Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 3.2: Ανάπτυξθ και εφαρμογι παιδαγωγικών πρακτικών και
πρακτικών αξιολόγθςθσ των μακθτών
ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Περιγραφι:
Ο δείκτθσ εξετάηει τισ παιδαγωγικζσ πρακτικζσ που διαμορφϊνουν τθ λειτουργία τθσ ςχολικισ
τάξθσ, κακϊσ και τισ πρακτικζσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν.
Εςτιάηει τθν προςοχι ςε παραμζτρουσ που προςδιορίηουν τθν ποιότθτα τθσ παιδαγωγικισ ςχζςθσ
δαςκάλου-μακθτι, όπωσ είναι θ ανταπόκριςθ του εκπαιδευτικοφ ςτισ εξατομικευμζνεσ ανάγκεσ του
κάκε μακθτι, οι ςτακερά υψθλζσ προςδοκίεσ του για όλουσ τουσ μακθτζσ και θ παρακίνθςι τουσ
για τθν εκπλιρωςθ των προςδοκιϊν αυτϊν, θ ενκάρρυνςθ των πρωτοβουλιϊν, ο ςαφισ
προςδιοριςμόσ των αρχϊν με βάςθ τισ οποίεσ διαμορφϊνεται θ εκπαιδευτικι διαδικαςία και θ
διαςφάλιςθ γενικά κατάλλθλου παιδαγωγικοφ κλίματοσ.
Περαιτζρω επικεντρϊνει το ενδιαφζρον ςτθν ποιότθτα τθσ αξιολογικισ διαδικαςίασ που
αναπτφςςεται ςτθ ςχολικι τάξθ: θ διαμορφωτικι λειτουργία τθσ αξιολόγθςθσ για τθν
ανατροφοδότθςθ τθσ διδαςκαλίασ, θ υιοκζτθςθ ποικίλων αξιολογικϊν μεκόδων ανάλογα με τουσ
ςτόχουσ και το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ, θ ςυςτθματικι καταγραφι τθσ επίδοςθσ των
μακθτϊν και θ τακτικι ενθμζρωςθ τουσ για τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ τουσ, αποτελοφν, μεταξφ
άλλων, ςθμαντικά ςτοιχεία για τθν αποτίμθςθ του δείκτθ.

Σκοπόσ:
Με τον δείκτθ αυτό επιχειρείται θ αποτίμθςθ των παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και των πρακτικϊν
αξιολόγθςθσ των μακθτϊν που αναπτφςςονται ςτθ ςχολικι τάξθ. Με τθ μελζτθ παραμζτρων που
προςδιορίηουν τθν παιδαγωγικι ςχζςθ/επικοινωνία δαςκάλου-μακθτι, κακϊσ και τθν ποιότθτα τθσ
λειτουργίασ τθσ αξιολόγθςθσ (ςαφζσ πλαίςιο εργαςίασ, παιδαγωγικό κλίμα, δράςεισ ενίςχυςθσ και
υποςτιριξθσ των μακθτϊν, αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ για ανατροφοδότθςθ και
βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ κ.λπ.) εντοπίηονται προβλιματα και αδυναμίεσ και αναγνωρίηονται
ικανοποιθτικά αποτελζςματα (ωσ απόρροια καλϊν πρακτικϊν και ομαλισ λειτουργίασ τθσ ςχολικισ
τάξθσ).
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, Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν και μεταξφ των μακθτϊν, Ανάπτυξθ και εφαρμογι
διδακτικϊν πρακτικϊν, Αξιοποίθςθ, υποςτιριξθ και ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ κ.ά.
Εξετάηεται επίςθσ θ πικανι ςφνδεςθ του δείκτθ με τθν ανάπτυξθ ςχεδίων δράςθσ ςτθ ςχολικι
μονάδα.

Ενδεικτικά κριτιρια ποιότθτασ:


Ενίςχυςθ τθσ παιδαγωγικισ ςχζςθσ δαςκάλου-μακθτι



Χριςθ ποικίλων μεκόδων αξιολόγθςθσ



Συςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ προόδου και ανατροφοδότθςθ των μακθτϊν για τθν
ποιότθτα τθσ εργαςίασ τουσ



Αξιοποίθςθ δεδομζνων τθσ αξιολόγθςθσ για ανατροφοδότθςθ τθσ διδαςκαλίασ

Mζκοδοσ 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,
καταχωριςεισ του ςχολείου ςε υπάρχουςεσ βάςεισ δεδομζνων κ.ά.).



Για ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, τιρθςθ ατομικοφ θμερολογίου από τον εκπαιδευτικό
για τθν καταγραφι ςτοιχείων τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ που ςυνδζονται με επιμζρουσ
διαςτάςεισ ποιότθτασ του δείκτθ: για παράδειγμα, καταγραφι των περιπτϊςεων κατά τισ
οποίεσ ζχει αξιοποιιςει δεδομζνα αξιολόγθςθσ των μακθτϊν για βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ ι
για εξατομικευμζνθ παρζμβαςθ και υποςτιριξθ κ.λπ.



Παρατιρθςθ επιλεγμζνων διαςτάςεων τθσ διδαςκαλίασ, ςχετικϊν με τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ,
από ςυνάδελφο ίδιασ ι διαφορετικισ ειδικότθτασ. Επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ ςτθν τάξθ του
ςυναδζλφου με αντιςτροφι των ρόλων διδάςκοντα – παρατθρθτι. Συηιτθςθ των δεδομζνων
που κα προκφψουν.



Καταγραφι των απόψεων των μακθτϊν ι και των γονζων με ερωτθματολόγιο ςχετικά με τθν
ποιότθτα των παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και των πρακτικϊν αξιολόγθςθσ (βλ. ενδεικτικά
ερωτιματα διερεφνθςθσ του δείκτθ).

Διακζςιμα ςτο ςχολείο ςτοιχεία για τθ διερεφνθςθ του δείκτθ:
Από το αρχείο του ςχολείου (Βιβλίο Πράξεων Διευκυντι, Βιβλίο Πράξεων Διδαςκόντων, κ.λπ.)
αξιοποιοφνται και ςυνεκτιμϊνται ςτοιχεία όπωσ:


αρχεία τιρθςθσ ςτοιχείων για τουσ μακθτζσ ανά μάκθμα και τάξθ (είδθ αρχείων, είδοσ
πλθροφοριϊν που ςυλλζγονται, διαδικαςίεσ, χριςθ των αρχείων)



αξιολόγθςθ μακθτϊν ανά μάκθμα και τάξθ (μορφζσ αξιολόγθςθσ, ςυχνότθτα)



δράςεισ εξατομικευμζνθσ ι διαφοροποιθμζνθσ υποςτιριξθσ ςε μακθτζσ (μορφζσ δράςεων,
ςυχνότθτα, πλικοσ ςυμμετεχόντων μακθτϊν)



κανονιςμοί λειτουργίασ ςχολικισ τάξθσ (περιεχόμενο, τρόποι εφαρμογισ)



Τρόποι διάχυςθσ τθσ ενθμζρωςθσ προσ γονείσ και μακθτζσ, όπωσ ενθμερωτικό δελτίο, πίνακεσ
ανακοινϊςεων, ςχολικι ιςτοςελίδα, τθλεφωνικζσ επαφζσ (μορφζσ, περιεχόμενο, ςυχνότθτα).

Ενδεικτικά ερωτιματα διερεφνθςθσ του δείκτθ:
1
Ο εκπαιδευτικόσ και οι μακθτζσ ςυνδιαμορφϊνουν το πλαίςιο και τον κανονιςμό λειτουργίασ
τθσ τάξθσ.
Ο εκπαιδευτικόσ φροντίηει για τθν οργάνωςθ τθσ παιδαγωγικισ επικοινωνίασ. Διαμορφϊνει
ςτθν τάξθ κλίμα αλλθλοκατανόθςθσ, δείχνει ςεβαςμό ςτθν προςωπικότθτα του μακθτι,
αντιμετωπίηει με διακριτικότθτα ηθτιματα πεικαρχίασ που τυχόν παρουςιάηονται, ρυκμίηει
ςυγκροφςεισ με ορκολογικι επιχειρθματολογία.
Στθν τάξθ καλλιεργείται κλίμα ςυμμετοχικότθτασ, ςυνεργαςίασ και ςυλλογικότθτασ. Ο ρόλοσ
που υιοκετεί ο εκπαιδευτικόσ κατά τθ διδαςκαλία (π.χ. ρόλοσ ςυντονιςτι) βοθκάει προσ
αυτι τθν κατεφκυνςθ.
Ο εκπαιδευτικόσ ενκαρρφνει και επιβραβεφει άμεςα τθ ςυνειςφορά του κάκε μακθτι ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία ςε ςυνδυαςμό με προθγοφμενεσ επιδόςεισ του.
Ο εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποιεί ποικιλία ι ςυνδυαςμό μεκόδων/τεχνικϊν αξιολόγθςθσ ανάλογα με
τουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο του μακιματοσ.
Χρθςιμοποιοφνται τρόποι ςυςτθματικισ καταγραφισ των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ των
μακθτϊν με ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ αξιοποίθςι τουσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ
των διαδικαςιϊν διδαςκαλίασ και μάκθςθσ.

Τθροφνται αρχεία με ςτοιχεία που αφοροφν τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ, τθν
πρόοδο, τα επιτεφγματα ι τα προβλιματα ςτθν επίδοςθ των μακθτϊν (όχι μόνο
αρικμθτικά, αλλά και περιγραφικά).
Οι μακθτζσ ενθμερϊνονται τακτικά για τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ τουσ, τισ
επιδόςεισ τουσ και τθν πρόοδό τουσ.
Οι μακθτζσ ςυηθτοφν με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςχετικά με τθν πρόοδό τουσ και οι
απόψεισ τουσ λαμβάνονται υπόψθ.
Οι πλθροφορίεσ που προκφπτουν από τισ ενδιάμεςεσ αξιολογιςεισ
αξιοποιοφνται για τθν ανατροφοδότθςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθ βελτίωςθ των
μακθτϊν.
Παρακολουκείται θ ατομικι πρόοδοσ του μακθτι (ι ομάδων μακθτϊν) και
αναπτφςςονται δράςεισ εξατομικευμζνθσ ι διαφοροποιθμζνθσ υποςτιριξθσ ςε
μακθτζσ.
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Ερωτθματολόγιο μακθτών
Για τθν ανίχνευςθ τθσ ποιότθτασ αυτοφ του δείκτθ απαραίτθτθ κρίνεται και θ γνϊμθ των μακθτϊν
που αποτυπϊνει πϊσ οι ίδιοι αντιλαμβάνονται τθν προςπάκεια του διδάςκοντοσ, κατά πόςο
πείκονται για τθ ςκοπιμότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ και ςυμμετζχουν με ςυγκατάβαςθ
και ενδιαφζρον ςτθ μακθςιακι διαδικαςία.
Οι ςχετικζσ ερωτιςεισ ζχουν ωσ κζμα τουσ το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ, τθ διδακτικι μζκοδο
και τισ πικανζσ δυςκολίεσ των ίδιων των μακθτϊν και ΟΧΙ το πρόςωπο του διδάςκοντοσ.
Πόςο ευχαριςτθμζνοι είςτε από:
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Το μάκθμα που παρακολουκιςατε.
Τθν επεξιγθςθ των δφςκολων ςθμείων του μακιματοσ.
Τθν ενκάρρυνςθ που ςασ παρείχε ο εκπαιδευτικόσ κατά τθ διάρκεια τθσ
διδαςκαλίασ.
Τισ ευκαιρίεσ να ςυμμετάςχετε ςτο μάκθμα.
Τθν ατμόςφαιρα που υπιρχε κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ.
Το φόρτο εργαςίασ που ςασ ανατζκθκε για το επόμενο μάκθμα.
Τι κατά τθ γνϊμθ ςασ ιταν το πιο ανιαρό ςτθ διάρκεια του μακιματοσ.
Τι κατά τθ γνϊμθ ςασ ιταν το πιο ευχάριςτο ςτθ διάρκεια του μακιματο σ.

Σθμ.: Το ερωτθματολόγιο προτείνεται να δοκεί από άλλο ςυνάδελφο ςτο τζλοσ μιασ διδακτικισ ϊρασ
ςτουσ μακθτζσ. Με 2-3 τζτοια ερωτθματολόγια ςε διαφορετικά τμιματα ανά διδάςκοντα (εάν αυτό
είναι εφικτό) μπορεί να ςχθματιςτεί μια ςχετικά ακριβισ εικόνα τθσ γνϊμθσ των μακθτϊν. Για λόγουσ
δεοντολογίασ, τα ερωτθματολόγια των μακθτών είναι ανώνυμα και τα επεξεργάηεται ο ίδιοσ ο
διδάςκων, ενώ επίςθσ ο ίδιοσ κρίνει τον τρόπο που επικυμεί αυτά να αξιοποιθκοφν (αυτογνωςία,
διαβοφλευςθ με άλλουσ ςυναδζλφουσ, ςυγκζντρωςθ όλων των αποτελεςμάτων ανά ειδικότθτα και
ςυγκεντρωτικι παρουςίαςι τουσ, κτλ.). Σε καμία περίπτωςθ, τα αποτελζςματα αυτά δεν κα πρζπει
να νοθκοφν ωσ ατομικι αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ, αφοφ μποροφν, και μόνο εφόςον αυτό κρικεί
ςκόπιμο, να δθμοςιοποιθκοφν ςυγκεντρωτικά (και άρα ανϊνυμα) για το ςφνολο ι επιμζρουσ ομάδεσ
των εκπαιδευτικϊν.

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

Φόρμα αποτίμθςθσ του δείκτθ: Ποςοτικι αποτίμθςθ και αιτιολόγθςθ
Τομζασ:
Δείκτθσ:
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