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

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Περιγραφή:
Ο δείκτθσ αυτόσ αναφζρεται ςτισ διδακτικζσ πρακτικζσ που αναπτφςςονται ςτθ ςχολικι τάξθ.
Βαςικζσ διαςτάςεισ ποιότθτασ για τθν αποτίμθςθ των διδακτικϊν πρακτικϊν, μεταξφ άλλων,
αποτελοφν: ο ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ, θ εφαρμογι διδακτικϊν μεκόδων και ςτρατθγικϊν
οργάνωςθσ τθσ τάξθσ ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των παιδιϊν και το αντικείμενο τθσ
διδαςκαλίασ, όπωσ επίςθσ και θ αξιοποίθςθ του διακζςιμου χρόνου και των μζςων διδαςκαλίασ.
Επιπλζον, ιδιαίτερθ ςθμαςία αποδίδεται ςτθν ενεργθτικι εμπλοκι των παιδιϊν ςτθ διαδικαςία τθσ
μάκθςθσ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςε μορφζσ ενεργθτικισ και ςυνεργατικισ μάκθςθσ.

Σκοπόσ:
Με τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ επιχειρείται θ αποτίμθςθ των διδακτικϊν πρακτικϊν που
εφαρμόηονται ςτο νθπιαγωγείο. Αποτιμϊνται παράμετροι που αφοροφν τον ςχεδιαςμό τθσ
διδαςκαλίασ, τισ διδακτικζσ μεκόδουσ, τθ χριςθ διδακτικϊν μζςων, τθ διαχείριςθ του διδακτικοφ
χρόνου, τθ χριςθ των ΤΠΕ και τθν ενεργθτικι εμπλοκι του μακθτι ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ.
Διαπιςτϊνονται καλζσ πρακτικζσ και εντοπίηονται προβλιματα και αδυναμίεσ.
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 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.λπ.
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



Ενεργόσ ςυμμετοχι του μακθτι ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ.

Mζθοδοσ εργαςίασ:

Για τθ διερεφνθςθ των χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί, μεταξφ
άλλων, θ ακόλουκθ μζκοδοσ εργαςίασ:


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.



Ημερολόγιο εκπαιδευτικϊν.



Αλλθλοπαρατιρθςθ τθσ διδαςκαλίασ μεταξφ ςυναδζλφων (αντιςτροφι ρόλων διδάςκοντα –
παρατθρθτι). Συηιτθςθ και αναςτοχαςμόσ.



Ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν.



Συηιτθςθ με τα παιδιά ςε ςχζςθ με τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του δείκτθ (π.χ.
δραςτθριότθτεσ που τουσ αρζςουν ι που δεν τουσ αρζςουν, εργαςία ςε ομάδεσ κ.λπ.).

Διαθζςιμα ςτο νηπιαγωγείο ςτοιχεία για τη διερεφνηςη του δείκτη:
Από το αρχείο του νθπιαγωγείου (Βιβλίο Πράξεων Προϊςταμζνθσ/διδακτικοφ προςωπικοφ κ.λπ.)
αξιοποιοφνται και ςυνεκτιμϊνται ςτοιχεία όπωσ:


ςχζδια ι ςενάρια διδαςκαλίασ (αρικμόσ)



πρόςκετο διδακτικό υλικό που ζχει χρθςιμοποιθκεί (είδοσ, μακθςιακι περιοχι)



χριςθ των ΤΠΕ ςτο πρόγραμμα το νθπιαγωγείου (τρόποι ζνταξθσ)



καινοτόμεσ διδακτικζσ εφαρμογζσ που εμπλζκουν ενεργθτικά τουσ μακθτζσ ςτθ μακθςιακι
διαδικαςία (αρικμόσ, περιγραφι προςεγγίςεων)



εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ (αρικμόσ, τόποσ, ςφνδεςθ με ςτόχουσ διδακτικοφ αντικειμζνου).

Ενδεικτικά ερωτήματα διερεφνηςησ του δείκτη:
1
Ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιάηει δραςτθριότθτεσ διατυπϊνοντασ ςαφείσ ςτόχουσ
ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ τθσ κάκε μακθςιακισ περιοχισ του Προγράμματοσ
Σπουδϊν και αυτοφσ που προκφπτουν από τισ ανάγκεσ των μακθτϊν τθσ τάξθσ
του.
Ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιάηει δραςτθριότθτεσ λαμβάνοντασ υπόψθ το διακζςιμο
διδακτικό χρόνο, τθν υλικοτεχνικι υποδομι και τα μζςα διδαςκαλίασ που ζχει
ςτθ διάκεςι του.
Ο εκπαιδευτικόσ επιλζγει τισ κατάλλθλεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ
(ερωταποκρίςεισ, μοντελοποίθςθ, επίλυςθ προβλιματοσ κ.λπ.) ςφμφωνα με
τουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο των δραςτθριοτιτων, τισ ιδιαίτερεσ και
διαφορετικζσ ανάγκεσ και τα χαρακτθριςτικά των μακθτϊν τθσ τάξθσ του.
Το περιεχόμενο των δραςτθριοτιτων που ςχεδιάηει ο εκπαιδευτικόσ
ανταποκρίνεται πλιρωσ και επαρκϊσ ςτουσ ςτόχουσ που ζχει κζςει και είναι
προςαρμοςμζνο ςτα χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν τθσ τάξθσ
του.
Ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιάηει δραςτθριότθτεσ αξιοποιϊντασ τισ πλθροφορίεσ που
ςυλλζγει από τθ ςυςτθματικι παρατιρθςθ των μακθτϊν ςτθν τάξθ.
Ο
εκπαιδευτικόσ
χρθςιμοποιεί
ποικίλεσ
διδακτικζσ
ςτρατθγικζσ
(ερωταποκρίςεισ, μοντελοποίθςθ, επίλυςθ προβλιματοσ, επίδειξθ κ.λπ.)
ανάλογα με το αντικείμενο διδαςκαλίασ, τισ διαφορετικζσ μακθςιακζσ ανάγκεσ
και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν τθσ τάξθσ του.
Ο εθπαηδεπηηθόο εθαξκόδεη πνηθίια νξγαλσηηθά ζρήκαηα ζηελ ηάμε (δηδαζθαιία ζην ζύλνιν
ηεο ηάμεο σο νκάδαο, εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, δηδαζθαιία ζε νκάδεο) αλάινγα κε ηνπο
ζηόρνπο θαη ην πεξηερόκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή.
Ο εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηεί κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζην παηρλίδη, ηε
βησκαηηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη δίλνπλ έκθαζε ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο
γλώζεο (δηεξεπλήζεηο, ζρέδηα εξγαζίαο, επηζθέςεηο θ.ιπ.).
Ο εθπαηδεπηηθόο αμηνπνηεί δεκηνπξγηθά ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό
πνπ δηαζέηεη ην λεπηαγσγείν.
Ο εθπαηδεπηηθόο εκπινπηίδεη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό
πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλεη ηε κάζεζε ησλ καζεησλ.
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Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν με δθμιουργικό τρόπο τον εξοπλιςμό και τα
διακζςιμα μζςα που διακζτει το νθπιαγωγείο.
Ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιάηει και οργανϊνει δραςτθριότθτεσ, δίνοντασ τθν
ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να ςυμβάλουν ςτθν τελικι διαμόρφωςι τουσ.
Ο εκπαιδευτικόσ προςφζρει ςτουσ μακθτζσ επιλογζσ, τουσ δίνει ευκαιρίεσ να
αναπτφξουν τισ ιδζεσ τουσ, να προτείνουν, να ρωτιςουν και να διατυπϊςουν
υποκζςεισ.
Το θμεριςιο πρόγραμμα του νθπιαγωγείου περιλαμβάνει μακθςιακζσ εμπειρίεσ
που ξεκινάνε από τα ίδια τα παιδιά και τα ενδιαφζροντά τουσ (π.χ. κεματικι
προςζγγιςθ, ςχζδια εργαςίασ, διερευνιςεισ κ.λπ.).
Στον ςχεδιαςμό του προγράμματοσ λαμβάνονται υπόψθ τα ενδιαφζροντα και οι
ανάγκεσ των παιδιϊν.

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

