Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του νηπιαγωγείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με
εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ
ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Περιγραφή:
Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτθν ποιότθτα των ςχζςεων και των ςυνεργαςιϊν του
νθπιαγωγείου με τουσ γονείσ, αλλά και με εκπαιδευτικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ. Εςτιάηει ςε
ηθτιματα που αφοροφν τθ διαμόρφωςθ μθχανιςμϊν τακτικισ και αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με
τουσ γονείσ και τθν ποιότθτα τθσ ενθμζρωςθσ των γονζων ςχετικά με τθν πρόοδο των παιδιϊν
τουσ. Συμπεριλαμβάνει, επίςθσ, ςτοιχεία που αφοροφν τισ μορφζσ επικοινωνίασ, τισ διαδικαςίεσ
αλλθλεπίδραςθσ και τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν οι οποίεσ ενιςχφουν τισ ςχζςεισ και
εμπλουτίηουν το περιεχόμενο τθσ ςυνεργαςίασ του νθπιαγωγείου με άλλα ςχολεία, κακϊσ και με
εκπαιδευτικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ τθσ τοπικισ και τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ.

Σκοπόσ:
Με τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ αποτιμϊνται οι τυπικζσ και άτυπεσ ςχζςεισ μεταξφ των γονζων και
του νθπιαγωγείου και το επίπεδο ςυνεργαςιϊν του με εκπαιδευτικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ.
Εξετάηεται τόςο θ φπαρξθ μθχανιςμϊν ηακηικής, αμθίδρομης και ουςιαςτικισ επικοινωνίασ του
νθπιαγωγείου με τουσ γονείσ, όςο και ο βακμόσ εποικοδομθτικϊν και δθμιουργικϊν ςυνεργαςιϊν
με άλλα ςχολεία, κακϊσ και με εκπαιδευτικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ. Διαπιςτϊνονται κετικά
ςτοιχεία, όπωσ θ υπεφκυνθ πλθροφόρθςθ, θ ςυςτθματικι επικοινωνία, το κετικό κλίμα κακϊσ και
οι καλζσ πρακτικζσ ςυνεργαςίασ του νθπιαγωγείου με γονείσ, φορείσ και άλλα ςχολεία.
Παράλλθλα εντοπίηονται προβλιματα και αδυναμίεσ (ζλλειμμα επικοινωνίασ και εμπιςτοςφνθσ,
περιοριςμζνθ ςυνεργαςία).
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 και
εφαρμογι διδακτικϊν πρακτικϊν, Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, Υποςτθρικτικζσ και
αντιςτακμιςτικζσ παρεμβάζεις κ.ά.
Εξετάηεται επίςθσ θ πικανι ςφνδεςθ του δείκτθ με τθν ανάπτυξθ ςχεδίων δράςθσ ςτθ ςχολικι
μονάδα.

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητασ:
 Διαμόρφωςθ μθχανιςμϊν τακτικισ και αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με τουσ γονείσ

 Ποιότθτα ενθμζρωςθσ των γονζων ςχετικά με τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ
 Οικοδόμθςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με άλλα ςχολεία, εκπαιδευτικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ
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 τθσ
Προϊςταμζνθσ, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδαςκόντων, καταχωριςεισ του νθπιαγωγείου ςε
υπάρχουςεσ βάςεισ δεδομζνων κ.λπ.).



Ερωτθματολόγιο/ςυνζντευξθ γονζων ςχετικά με τον βακμό ικανοποίθςισ τουσ από τθ
ςυνεργαςία με το νθπιαγωγείο.



Παρατιρθςθ των ομαδικϊν ςυναντιςεων με τουσ γονείσ.



Ανάλυςθ περιεχομζνου των γραπτϊν ανακοινϊςεων προσ τουσ γονείσ.



Ανάλυςθ περιεχόμενου αναφορϊν που γίνονται για το νθπιαγωγείο ςτα Πρακτικά του
Δθμοτικοφ Συμβουλίου και ςτισ ανακοινϊςεισ τοπικϊν φορζων.

Διαθζςιμα ςτο νηπιαγωγείο ςτοιχεία για τη διερεφνηςη του δείκτη:
Από το αρχείο του νθπιαγωγείου αξιοποιοφνται και ςυνεκτιμϊνται ςτοιχεία όπωσ:
 οργανωμζνεσ ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν-γονζων κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ
(αρικμόσ, ςυχνότθτα, διάρκεια, κζματα προσ ςυηιτθςθ)
 άτυπεσ ςυναντιςεισ ομάδων εργαςίασ εκπαιδευτικϊν-γονζων κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ
χρονιάσ (αρικμόσ, είδοσ, ςυχνότθτα, πεδίο δραςτθριότθτασ)
 ενθμερωτικό υλικό του νθπιαγωγείου προσ τουσ γονείσ, εκδθλϊςεισ του νθπιαγωγείου με
ομάδα-ςτόχο τουσ γονείσ (αρικμόσ, περιγραφι)
 κοινζσ δράςεισ του νθπιαγωγείου με τον Σφλλογο Γονζων (αρικμόσ, περιγραφι, αποτελζςματα)
 ςυναντιςεισ τθσ Προϊςταμζνθσ του νθπιαγωγείου με τισ εκπαιδευτικζσ αρχζσ (αρικμόσ,
ςυχνότθτα, κζμα, διάρκεια, ςυμμετοχι, εμπλεκόμενοι)
 ςυναντιςεισ τθσ Προϊςταμζνθσ του νθπιαγωγείου με εκπροςϊπουσ του Διμου και (αρικμόσ,
ςυχνότθτα, κζμα, αποφάςεισ)
 ςυνεργαςίεσ του νθπιαγωγείου με άλλα ςχολεία (αρικμόσ, ςυχνότθτα, κζμα, διάρκεια,
ςυμμετοχι, εμπλεκόμενοι)
 ςυνεργαςίεσ του νθπιαγωγείου με εκπαιδευτικοφσ φορείσ, όπωσ Πανεπιςτιμια κ.λπ. (αρικμόσ,
ςυχνότθτα, κζμα, διάρκεια, ςυμμετοχι, πλικοσ ςυμμετεχόντων)
 κοινζσ δράςεισ του νθπιαγωγείου με φορείσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ (αρικμόσ, κζμα, περιγραφι,
ςυμμετζχοντεσ).

Ενδεικτικά ερωτήματα διερεφνηςησ του δείκτη:
1
Το νθπιαγωγείο διαςφαλίηει τθ δθμιουργία κλίματοσ
αλλθλοεκτίμθςθσ και αλλθλοκατανόθςθσ με τουσ γονείσ.

ςυνεργαςίασ,

Το νθπιαγωγείο οργανϊνει και εφαρμόηει διαδικαςίεσ που διευκολφνουν τθ
ςυςτθματικι επικοινωνία με όλουσ τουσ γονείσ των παιδιϊν (τακτικζσ
ςυναντιςεισ με το ςφνολο των γονζων, πίνακασ ανακοινϊςεων, ενθμερωτικζσ
ςυναντιςεισ με ειδικοφσ επιςτιμονεσ κ.λπ.).
Το νθπιαγωγείο διερευνά τισ απόψεισ και τισ κζςεισ όλων των γονζων για
κζματα που αφοροφν τθ ςχολικι ηωι (με ερωτθματολόγιο, ςυνεντεφξεισ, κ.λπ.).
Παρζχονται ευκαιρίεσ για ενεργι ςυμμετοχι των γονζων ςε δραςτθριότθτεσ και
πρωτοβουλίεσ που αναλαμβάνει το νθπιαγωγείο.
Το νθπιαγωγείο ενθμερϊνει και εμπλζκει τον ςφλλογο γονζων ςτον ετιςιο
προγραμματιςμό δραςτθριοτιτων του κακϊσ και ςτισ ςτρατθγικζσ υλοποίθςισ
τουσ.
Το νθπιαγωγείο ενθμερϊνει ςυςτθματικά και υπεφκυνα όλουσ τουσ γονείσ για
τουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο του προγράμματοσ.
Το νθπιαγωγείο ενθμερϊνει ςυςτθματικά και υπεφκυνα όλουσ τουσ γονείσ για
τθν πρόοδο και τθν εξζλιξθ των παιδιϊν τουσ.
Το νθπιαγωγείο ςυνεργάηεται με τουσ γονείσ για τθν αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ των παιδιϊν.
Το νθπιαγωγείο ςυνεργάηεται ςυχνά και αποτελεςματικά με τισ Σχολικζσ
Συμβοφλουσ και τουσ άλλουσ υπθρεςιακοφσ φορείσ για τθν υλοποίθςθ του
εκπαιδευτικοφ του ζργου.
Το νθπιαγωγείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ και υλοποιεί προγράμματα ςε
ςυνεργαςία με τουσ Υπεφκυνουσ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων (Αγωγισ Υγείασ,
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Πολιτιςτικϊν Θεμάτων κ.λπ.).
Το νθπιαγωγείο ςυνεργάηεται εποικοδομθτικά με επαγγελματίεσ ι υπθρεςίεσ
όπωσ ΚΕΔΔΥ, ειδικοφσ παιδαγωγοφσ, ψυχολόγουσ κ.λπ. προκειμζνου να
διευκολυνκεί θ ζνταξθ των παιδιϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.
Η ςυνεργαςία του νθπιαγωγείου με το Διμο και τθ Σχολικι Επιτροπι είναι
εποικοδομθτικι.
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Το νθπιαγωγείο οργανϊνει και εφαρμόηει προγράμματα μετάβαςθσ
προκειμζνου να διευκολυνκεί θ ομαλι προςαρμογι των παιδιϊν από το ςπίτι
ςτο νθπιαγωγείο και από το νθπιαγωγείο ςτο δθμοτικό νθπιαγωγείο.
Το νθπιαγωγείο ςυνεργάηεται με άλλα ςχολεία (νθπιαγωγεία, δθμοτικά κ.λπ.),
εκπαιδευτικά ιδρφματα, φορείσ ι οργανιςμοφσ (ΑΕΙ, ΤΕΙ κ.λπ.), για ανάπτυξθ
κοινϊν δραςτθριοτιτων και προγραμμάτων.
Το νθπιαγωγείο ςυμμετζχει ενεργά ςτθ ηωι τθσ κοινότθτασ και αναλαμβάνει
πρωτοβουλίεσ για κοινζσ δράςεισ με φορείσ τοπικισ ι νομαρχιακισ
αυτοδιοίκθςθσ.

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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