Δείκτησ Αξιολόγηςησ 3.1: Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών
ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Περιγραφή:
Ο δείκτθσ αυτόσ αναφζρεται ςτισ διδακτικζσ πρακτικζσ που αναπτφςςονται ςτθ ςχολικι τάξθ. Η
ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ επθρεάηεται από παραμζτρουσ, όπωσ θ ιδιαιτερότθτα του γνωςτικοφ
αντικειμζνου, θ δυναμικι του μακθτικοφ πλθκυςμοφ τθσ τάξθσ, τα ςχολικά εγχειρίδια και θ
ποιότθτα του Προγράμματοσ Σπουδϊν. Ωςτόςο, βαςικζσ διαςτάςεισ ποιότθτασ για τθν αποτίμθςθ
των διδακτικϊν πρακτικϊν κεωροφνται, μεταξφ άλλων, και: ο ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ, θ
υιοκζτθςθ διδακτικϊν μεκόδων και ςτρατθγικϊν οργάνωςθσ τθσ τάξθσ ανάλογα με τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά των μακθτϊν και το αντικείμενο τθσ διδαςκαλίασ, θ αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ
τάξθσ με τθν αξιοποίθςθ του διακζςιμου χρόνου και των μζςων διδαςκαλίασ, θ ανάκεςθ εργαςιϊν
ωσ διαδικαςία που ςυμπλθρϊνει και προάγει τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ. Επιπλζον, ιδιαίτερθ
ςθμαςία αποδίδεται ςτθν εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, κακϊσ και ςτθ
ςυμμετοχι τουσ ςε μορφζσ ενεργθτικισ και ςυνεργατικισ μάκθςθσ, ςτοιχεία που αποτυπϊνουν τθν
αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ.

Σκοπόσ:
Με τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ επιχειρείται θ αποτίμθςθ των διδακτικϊν πρακτικϊν του ςχολείου.
Αποτιμϊνται παράμετροι που προςδιορίηουν τθν ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ (ςχεδιαςμόσ,
μζκοδοσ, χριςθ μζςων, διαχείριςθ του διδακτικοφ χρόνου, διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ,
χριςθ ΤΠΕ και μζςων διδαςκαλίασ, εμπλοκι του μακθτι ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ κ.λπ.),
διαπιςτϊνονται καλζσ πρακτικζσ και εντοπίηονται προβλιματα και αδυναμίεσ.
Ειδικό ενδιαφζρον ζχει θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων που αφοροφν το
ςυγκεκριμζνο δείκτθ ςε ςχζςθ με άλλουσ δείκτεσ, όπωσ: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ
ηωισ, Ανάπτυξθ και εφαρμογι παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και πρακτικϊν αξιολόγθςθσ των
μακθτϊν, Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν και μεταξφ των μακθτϊν, Ανάπτυξθ
εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και παρεμβάςεων, 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 κριτήρια ποιότητασ:


Σχεδιαςμόσ /δόμθςθ τθσ διδαςκαλίασ και αξιοποίθςθ του διδακτικοφ χρόνου



Καταλλθλότθτα και ποικιλία διδακτικϊν προςεγγίςεων



Χριςθ διακζςιμου εξοπλιςμοφ και μζςων από εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ



Διάδραςθ εκπαιδευτικοφ-μακθτι και ενεργόσ ςυμμετοχι του μακθτι ςτθ διαδικαςία τθσ
μάκθςθσ

Μζθοδοσ 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.).



Παρατιρθςθ επιλεγμζνων διαςτάςεων τθσ διδαςκαλίασ 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.



Παρατιρθςθ τθσ διδαςκαλίασ ωσ προσ μια ςυγκεκριμζνθ διάςταςθ του δείκτθ και για ζνα
ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα (π.χ. 3 διδακτικζσ ϊρεσ), τιρθςθ ατομικοφ θμερολογίου και
μελζτθ των ςτοιχείων που κα προκφψουν.



Συγκζντρωςθ των απόψεων των μακθτϊν με ερωτθματολόγιο ςχετικά με οριςμζνεσ πτυχζσ τθσ
διδαςκαλίασ ςτθν τάξθ.

Διαθζςιμα ςτο ςχολείο ςτοιχεία για τη διερεφνηςη του δείκτη:
Από το αρχείο του ςχολείου (Βιβλίο Πράξεων Διευκυντι, Βιβλίο Πράξεων Διδαςκόντων κ.λπ.)
αξιοποιοφνται και ςυνεκτιμϊνται ςτοιχεία όπωσ:


ςχζδια ι ςενάρια διδαςκαλίασ (αρικμόσ, μάκθμα, τάξθ)



πρόςκετο διδακτικό υλικό που ζχει χρθςιμοποιθκεί (είδοσ, μακιματα, τάξεισ)



χριςθ των ΤΠΕ ςτα μακιματα (αρικμόσ διδακτικϊν ωρϊν ανά μάκθμα και τάξθ, τρόποι
ζνταξθσ)



καινοτόμεσ διδακτικζσ εφαρμογζσ που εμπλζκουν ενεργθτικά τουσ μακθτζσ ςτθ μακθςιακι
διαδικαςία (αρικμόσ διδακτικϊν ωρϊν ανά μάκθμα και τάξθ, περιγραφι προςεγγίςεων)



εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ (αρικμόσ, τόποσ, ςφνδεςθ με ςτόχουσ μακιματοσ, δραςτθριότθτεσ
ςτο πεδίο).

Ενδεικτικά ερωτήματα διερεφνηςησ του δείκτη:
1
Ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιάηει τθ διδαςκαλία τόςο ςε ετιςια βάςθ όςο και ςε
επίπεδο ενότθτασ. Προβαίνει ςε ςυνολικι κεϊρθςθ τθσ φλθσ και
προγραμματίηει τθ διδαςκαλία των επιμζρουσ ενοτιτων ςε ςχζςθ με τουσ
ςτόχουσ του μακιματοσ, το χρονικό πλαίςιο και το ςυγκεκριμζνο μακθτικό
δυναμικό τθσ τάξθσ του.
Ο εκπαιδευτικόσ προετοιμάηει ςυςτθματικά τθ διδαςκαλία του ςε επίπεδο
διδακτικισ ϊρασ, κακορίηοντασ ςαφείσ διδακτικοφσ/ μακθςιακοφσ ςτόχουσ και
τουσ τρόπουσ επίτευξισ τουσ (π.χ. ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ και οργάνωςθσ τθσ
τάξθσ, μζςα διδαςκαλίασ, διδακτικό χρόνο, μεκόδουσ αξιολόγθςθσ των
μακθτϊν).
Ο εκπαιδευτικόσ οργανϊνει τον ςυνολικό διδακτικό χρόνο (ςε ετιςια βάςθ) και
αξιοποιεί αποτελεςματικά τθ διδακτικι ϊρα για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων και
του περιεχομζνου του Προγράμματοσ Σπουδϊν ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των
μακθτϊν.
Χρθςιμοποιείται ποικιλία διδακτικϊν μεκόδων ανάλογα με το αντικείμενο
διδαςκαλίασ, τισ γνϊςεισ, το επίπεδο κατανόθςθσ και τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ
των μακθτϊν.
Εφαρμόηονται ποικίλα οργανωτικά ςχιματα ςτθν τάξθ (διδαςκαλία ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ ωσ
ομάδασ, εξατομικευμζνθ διδαςκαλία, διδαςκαλία με ομάδεσ εργαςίασ) ανάλογα με τουσ
ςτόχουσ του μακιματοσ και τισ ανάγκεσ του κάκε μακθτι.

Ο ζλεγχοσ, θ παρουςίαςθ και θ ςυηιτθςθ των εργαςιϊν αξιοποιοφνται
ςυςτθματικά για τθν ανατροφοδότθςθ τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ αλλά και για
τθν εκτίμθςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν.
Ο εκπαιδευτικόσ αναηθτά, οργανϊνει και χρθςιμοποιεί τα κατάλλθλα μζςα
διδαςκαλίασ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Προγράμματοσ Σπουδϊν και τισ
ανάγκεσ των μακθτϊν.
Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν με δθμιουργικό τρόπο τον εξοπλιςμό και τα
διακζςιμα μζςα κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ.
Η εργαςία που ανατίκεται ςτουσ μακθτζσ υποςτθρίηει και επεκτείνει τουσ
ςτόχουσ και το περιεχόμενο διδαςκαλίασ και είναι ανάλογου βακμοφ δυςκολίασ
με τισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν.
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Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε ςυλλογικζσ εργαςίεσ και ςυνεργάηονται
αποτελεςματικά ςε ομάδεσ διαφορετικισ ςφνκεςθσ και μεγζκουσ.
Ο εκπαιδευτικόσ ενκαρρφνει τθν ενεργό ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ
διαδικαςία τθσ μάκθςθσ.
Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςτο μάκθμα, διατυπϊνουν προβλθματιςμοφσ και
υποςτθρίηουν τισ προςωπικζσ τουσ απόψεισ.

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
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