Δείκτησ Αξιολόγηςησ 2.3: Αξιοποίηςη, υποςτήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικοφ 1
ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Περιγραφή:
Ο δείκτθσ αυτόσ αναφζρεται ςτισ διαδικαςίεσ που αναπτφςςονται ςτο νθπιαγωγείο για ηελ
αμηνπνίεζε, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Εηδηθόηεξα, εμεηάδνληαη ζηνηρεία πνπ
αθνξνύλ ηθν αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςφμφωνα με τισ ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ,

δεξιότθτεσ και εμπειρίεσ του κακενόσ. Εξετάηεται, επίςθσ, ο βακμόσ ςτον οποίο οι διοικθτικζσ οργανωτικζσ πρακτικζσ του νθπιαγωγείου διευκολφνουν και υποςτθρίηουν τθ ςυνεργαςία ανάμεςα
ςτο διδακτικό προςωπικό και ςυντονίηουν αποτελεςματικά τθ ςυνεργαςία αυτι με ςτόχο τθν
καλφτερθ ανάπτυξθ, εφαρμογι και αξιολόγθςθ του Προγράμματοσ Σπουδϊν. Τζλοσ, αποτιμϊνται οι
διαδικαςίεσ και οι δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςονται ςτο νθπιαγωγείο για τθν υποςτιριξθ των
εκπαιδευτικϊν ςτθν υλοποίθςθ του Προγράμματοσ Σπουδϊν, τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν
και τθ βελτίωςθ τθσ επιςτθμονικισ και παιδαγωγικισ τουσ κατάρτιςθσ ςτο πλαίςιο των απαιτιςεων
του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτο νθπιαγωγείο.

Σκοπόσ:
Με τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ επιχειρείται θ αποτίμθςθ των πρακτικϊν του νθπιαγωγείου ςε ςχζςθ
με τθν αξιοποίθςθ, τθν υποςτιριξθ και τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Διαπιςτϊνονται
καλζσ πρακτικζσ όπωσ θ κατανομι των εργαςιϊν ςτο διδακτικό προςωπικό ςφμφωνα με τισ
ικανότθτεσ και τισ εμπειρίεσ του, θ διαμόρφωςθ των κατάλλθλων ςυνκθκϊν που επιτρζπουν τθν
επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν, διαδικαςίεσ ςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν ςτισ
ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τουσ, θ διαμόρφωςθ πρακτικϊν υποδοχισ και ςτιριξθσ των νζων εκπαιδευτικϊν,
θ παροχι ευκαιριϊν για ενδοςχολικι και εξωςχολικι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν κ.λπ.
Εντοπίηονται τυχόν προβλιματα και αδυναμίεσ ςε ςχζςθ με τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά του
δείκτθ.
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, Ανάπτυξθ και εφαρμογι διδακτικϊν πρακτικϊν, Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ,
Υποςτθρικτικζσ και αντιςτακμιςτικζσ παρεμβάςεισ κ.ά.
Εξετάηεται επίςθσ θ πικανι ςφνδεςθ του δείκτθ με τθν ανάπτυξθ ςχεδίων δράςθσ ςτθ ςχολικι
μονάδα.
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Αφορά τα νθπιαγωγεία που ςτελεχϊνονται από δφο ι περιςςότερουσ εκπαιδευτικοφσ

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητασ:


Αξιοποίθςθ τθσ εμπειρίασ και των ικανοτιτων των εκπαιδευτικϊν



Υποςτιριξθ τθσ ςυνεχοφσ επιςτθμονικισ και παιδαγωγικισ εξζλιξθσ των εκπαιδευτικϊν



Υποςτιριξθ του ζργου των εκπαιδευτικϊν και των ςυνεργαςιϊν μεταξφ 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
Προϊςταμζνθσ/διδακτικοφ προςωπικοφ, καταχωριςεισ του νθπιαγωγείου ςε υπάρχουςεσ βάςεισ
δεδομζνων κ.λπ.) για τθ διερεφνθςθ των ποςοτικϊν και ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ.



Συηιτθςθ ςτον Σφλλογο Διδαςκόντων και καταγραφι των απόψεϊν τουσ για ηθτιματα που
ςχετίηονται με τον δείκτθ .



Συγκζντρωςθ των απόψεων των εκπαιδευτικϊν με ερωτθματολόγιο ςχετικά με τισ διαφορετικζσ
διαςτάςεισ του δείκτθ.

Διαθζςιμα ςτο νηπιαγωγείο ςτοιχεία για τη διερεφνηςη του δείκτη:
Από το αρχείο του νθπιαγωγείου αξιοποιοφνται και ςυνεκτιμϊνται ςτοιχεία όπωσ:


κατανομι διδακτικοφ και διοικθτικοφ ζργου ςτα μζλθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςφμφωνα
με τισ ανάγκεσ του νθπιαγωγείου, τθν εμπειρία και τισ ιδιαίτερεσ δεξιότθτεσ του εκπαιδευτικοφ
προςωπικοφ (περιγραφι ζργου)



ςυναντιςεισ του Συλλόγου Διδαςκόντων ετθςίωσ (αρικμόσ, είδοσ, ςυχνότθτα, πεδίο
δραςτθριότθτασ)



ςυμμετοχζσ εκπαιδευτικϊν ςε ενδοςχολικζσ ι άλλεσ επιμορφϊςεισ (ωσ επιμορφοφμενοι ι ωσ
επιμορφωτζσ) (κεματολογία, διάρκεια, πλικοσ ςυμμετεχόντων, φορζασ παροχισ
επιμορφωτικοφ προγράμματοσ, τρόποσ οργάνωςθσ)



ςυμμετοχζσ εκπαιδευτικϊν ςε επιςτθμονικά/ παιδαγωγικά ςυνζδρια (ωσ ςφνεδροι ι ωσ
ειςθγθτζσ), ςε ερευνθτικά προγράμματα και ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων (κζμα
ςυνεδρίου ι ειςιγθςθσ, φορζασ οργάνωςθσ ςυνεδρίου, ερευνθτικόσ φορζασ, πλικοσ
ςυμμετεχόντων)



ςυμμετοχι και ςυνεργαςία ςτθν εκπόνθςθ και υλοποίθςθ προαιρετικϊν εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων (ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο)



ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν ςε επιςτθμονικζσ δραςτθριότθτεσ, ςτθν προϊκθςθ εκπαιδευτικϊν
καινοτομιϊν και ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ



μθ κεςμοκετθμζνεσ ςυνεργαςίεσ μεταξφ εκπαιδευτικϊν (αρικμόσ, είδοσ, ςυχνότθτα, πεδίο
δραςτθριότθτασ).

Ενδεικτικά ερωτήματα διερεφνηςησ του δείκτη:
1

2

3

4

Τν δηδαθηηθό πξνζσπηθό αμηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο θαη ηηο
εκπεηξίεο ηνπ θαζελόο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ λεπηαγσγείνπ.
Τν δηδαθηηθό πξνζσπηθό ηνπ λεπηαγσγείνπ εθδειώλεη ελδηαθέξνλ θαη ζπκκεηέρεη ζε
επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.
Σην λεπηαγσγείν πξαγκαηνπνηνύληαη ελδνζρνιηθέο επηκνξθώζεηο κε πξσηνβνπιία ηεο
Πξντζηακέλεο θαη ηνπ Σπιιόγνπ Δηδαζθόλησλ.
Η Πξντζηακέλε ππνζηεξίδεη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε (π.ρ. αιιεινπαξαηήξεζε κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη
αλαηξνθνδόηεζε).
Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη ηαθηηθά γηα αληαιιαγή απόςεσλ θαη αλάπηπμε λέσλ
πξαθηηθώλ.

Οι εκπαιδευτικοί ςυμμετζχουν ςε ομαδικό
δράςεων/δραςτθριοτιτων του νθπιαγωγείου.

προγραμματιςμό

των

Το νθπιαγωγείο υποςτθρίηει και βοθκά τα νεοειςερχόμενα μζλθ του
διδακτικοφ προςωπικοφ να ενταχκοφν ςτθν ομάδα των ςυναδζλφων.
Οη εθπαηδεπηηθνί κνηξάδνληαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ηδέεο, πιηθά θαη πεγέο.

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

