Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του
εκπαιδευτικοφ ζργου
ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ
Περιγραφή:
Ο δείκτθσ αφορά τισ πρακτικζσ του νθπιαγωγείου που ςυνδζονται με τον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό
για τθ βελτίωςθ του παρεχόμενου εκπαιδευτικοφ ζργου. Εςτιάηει τθν προςοχι ςτθν ποιότθτα των
διαδικαςιϊν που αναπτφςςονται ςτο νθπιαγωγείο για τθ διαμόρφωςθ και τθν εφαρμογι ςχεδίων
δράςθσ, τθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςι τουσ. Αναδεικνφει τθν ανάγκθ για μια ςυνεχι και
ςυςτθματικι διαδικαςία εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ, θ οποία βαςίηεται ςε δεδομζνα
αυτοαξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου και ζχει κετικό αντίκτυπο ςτθ λειτουργία και ςτα
επιτεφγματα του νθπιαγωγείου μακροπρόκεςμα.
Ζθτιματα όπωσ θ ζνταξθ του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ ςτθν κακθμερινι δραςτθριότθτα του
νθπιαγωγείου, θ οργανικι ςφνδεςι του με ςυγκεκριμζνα δεδομζνα αξιολόγθςθσ για τθ λειτουργία
του νθπιαγωγείου, θ ςυμμετοχι των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςε όλα τα ςτάδια τθσ
εφαρμογισ του, θ ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με άλλα νθπιαγωγεία, εκπαιδευτικοφσ και κοινωνικοφσ
φορείσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων του, κακϊσ και θ υποςτιριξθ τθσ διάρκειασ και τθσ
βιωςιμότθτασ των δράςεων βελτίωςθσ, αποτελοφν, μεταξφ άλλων, ςθμεία εςτίαςθσ για τθν
αποτίμθςθ του δείκτθ.
κοπόσ:
Με τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ επιχειρείται θ εκτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του εκπαιδευτικοφ
ςχεδιαςμοφ που αναπτφςςεται ςτο νθπιαγωγείο για τθ βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου.
Αποτιμϊνται οι ενζργειεσ και οι ρυκμίςεισ του νθπιαγωγείου για τθ διαμόρφωςθ, τθν εφαρμογι
και τθν αξιολόγθςθ ςχεδίων δράςθσ, κακϊσ και θ μζριμνα που λαμβάνεται για τθ διαςφάλιςθ τθσ
ςυνζχειασ και τθσ βιωςιμότθτασ των δράςεων βελτίωςθσ. Διαπιςτϊνονται οι ελλείψεισ και οι
αδυναμίεσ και αναδεικνφονται οι καλζσ πρακτικζσ.
Ειδικό ενδιαφζρον παρουςιάηει θ ςυγκριτικι εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων που αφοροφν τον
ςυγκεκριμζνο δείκτθ ςε ςυνδυαςμό με τουσ δείκτεσ των τομζων 5 «Εκπαιδευτικά Αποτελζςματα»
και 6 «Αποτελζςματα του Νθπιαγωγείου». Στο πλαίςιο αυτό θ αποτελεςματικότθτα του
εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ εξετάηεται ςε ςυνάρτθςθ με τουσ δείκτεσ Φοίτθςθ και διαρροι των
μακθτϊν, Επιτεφγματα και πρόοδοσ των μακθτϊν, Ατομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των μακθτϊν
και Επίτευξθ των ςτόχων του νθπιαγωγείου. Επίςθσ, μποροφν να ςυνεκτιμθκοφν ςτοιχεία από τουσ
δείκτεσ: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ Ζωισ, Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν
και μεταξφ των μακθτϊν, Σχζςεισ του νθπιαγωγείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ
και κοινωνικοφσ φορείσ κ.λπ.

Εξετάηεται, τζλοσ, θ πικανι ςφνδεςθ του δείκτθ με τθν ανάπτυξθ ςχεδίου δράςθσ ςτθ ςχολικι
μονάδα.

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητασ:
 Υποςτιριξθ μιασ ςυνεχοφσ και ςυςτθματικισ διαδικαςίασ προγραμματιςμοφ και βελτίωςθσ του
εκπαιδευτικοφ ζργου
 Διευρυμζνθ ςυμμετοχι των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςτθ διαμόρφωςθ, εφαρμογι και
αξιολόγθςθ ςχεδίων δράςθσ
 Αξιοποίθςθ και βιωςιμότθτα των αποτελεςμάτων των ςχεδίων δράςθσ
Mζθοδοσ εργαςίασ:
Για τθ διερεφνθςθ των χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ, το νθπιαγωγείο μπορεί να ςυγκεντρϊςει
δεδομζνα, μεταξφ άλλων, με τισ ακόλουκεσ μεκόδουσ και εργαλεία:


Ανάλυςθ κειμζνων/τεκμθρίων από το αρχείο του νθπιαγωγείου (Βιβλίο Πράξεων
Προϊςταμζνθσ, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδαςκόντων, καταχωριςεισ του νθπιαγωγείου ςε
υπάρχουςεσ βάςεισ δεδομζνων κ.λπ.) με ςτόχο τθν αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων τθσ
αυτοαξιολόγθςθσ και των ςχεδίων δράςθσ που αναπτφχκθκαν ςτο νθπιαγωγείο.

 Ερωτθματολόγια/ςυνεντεφξεισ που απευκφνονται προσ τθν Προϊςταμζνθ, τουσ εκπαιδευτικοφσ
και τουσ γονείσ για τθ διερεφνθςθ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ.
 Συηιτθςθ ςτον Σφλλογο Διδαςκόντων των προβλθμάτων και των δυςκολιϊν που
παρουςιάηονται κατά τον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό, κακϊσ και τρόπων αντιμετϊπιςισ τουσ.
Διαθζςιμα ςτο νηπιαγωγείο ςτοιχεία για τη διερεφνηςη του δείκτη:
Από το αρχείο του νθπιαγωγείου αξιοποιοφνται και ςυνεκτιμϊνται ποςοτικά δεδομζνα όπωσ:
 ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν και γονζων ςτθ διαμόρφωςθ, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ
ςχεδίων δράςθσ (αρικμόσ, χρόνοσ και διάρκεια ςυμμετοχισ, αντικείμενο)
 ςυνεδριάςεισ τθσ Προϊςταμζνθσ ι/και του Συλλόγου Διδαςκόντων ςτο πλαίςιο του
εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ (αρικμόσ, χρόνοσ και διάρκεια ςυνάντθςθσ, πλικοσ ςυμμετεχόντων,
αντικείμενο, βαςικζσ αποφάςεισ)
 ςυναντιςεισ τθσ Προϊςταμζνθσ ι /και του Συλλόγου Διδαςκόντων με εκπροςϊπουσ των γονζων
για κζματα που αφοροφν τον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό (αρικμόσ, χρόνοσ και διάρκεια
ςυνάντθςθσ, πλικοσ ςυμμετεχόντων, αντικείμενο, βαςικζσ αποφάςεισ)
 ςυναντιςεισ τθσ Προϊςταμζνθσ ι /και του Συλλόγου Διδαςκόντων με άλλα ςχολεία και φορείσ
τθσ τοπικισ και ευρφτερθσ κοινωνίασ ςτο πλαίςιο του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ (αρικμόσ,
χρόνοσ και διάρκεια ςυνάντθςθσ, πλικοσ ςυμμετεχόντων, αντικείμενο, βαςικζσ αποφάςεισ)
 αξιοποίθςθ αποτελεςμάτων δράςεων βελτίωςθσ ςε ενδοςχολικό και εξωςχολικό επίπεδο
 δεδομζνα αξιολόγθςθσ προθγουμζνων ςχεδίων δράςθσ.

Ενδεικτικά ερωτήματα διερεφνηςησ του δείκτη:
1
Η διαδικαςία του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ – θ διαμόρφωςθ, θ εφαρμογι και
θ αξιολόγθςθ ςχεδίων δράςθσ- αποτελεί για το νθπιαγωγείο μια ςυνεχι και
ςτακερι δραςτθριότθτα, ενταγμζνθ ςτθν κακθμερινι του λειτουργία.
Τα ςχζδια δράςθσ που διαμορφϊνονται βαςίηονται ςτθν ανάλυςθ τθσ ςχολικισ
πραγματικότθτασ με τθν αξιοποίθςθ δεδομζνων αυτοαξιολόγθςθσ του
εκπαιδευτικοφ ζργου.
Τα ςχζδια δράςθσ που διαμορφϊνονται κζτουν εφικτοφσ αλλά φιλόδοξουσ
ςτόχουσ και προςδιορίηουν με ςαφινεια το ςφνολο των παραμζτρων για τθν
υλοποίθςθ κάκε δράςθσ (ςτόχουσ, κριτιρια επιτυχίασ, μζκοδο υλοποίθςθσ,
χρονοδιάγραμμα, πόρουσ και μζςα, διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ και
αξιολόγθςθσ).
Η υλοποίθςθ των επιμζρουσ διαδικαςιϊν υποςτθρίηεται από ιςχυρό αίςκθμα
δζςμευςθσ των εκπαιδευτικϊν του νθπιαγωγείου.
Το νθπιαγωγείο ενκαρρφνει τθ διευρυμζνθ ςυμμετοχι των μελϊν τθσ ςχολικισ
κοινότθτασ ςε όλα τα ςτάδια του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ.
Το νθπιαγωγείο δίνει ζμφαςθ ςτθν από κοινοφ δραςτθριοποίθςι του με άλλα
ςχολεία, εκπαιδευτικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ, ςτο πλαίςιο του
εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ.
Τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ζχουν ξεκάκαρθ εικόνα των ςχεδίων δράςθσ
που πρόκειται να υλοποιιςει το νθπιαγωγείο, των διαδικαςιϊν που ςυνδζονται
με αυτά και του ρόλου που αναλαμβάνουν.
Το νθπιαγωγείο αναπτφςςει ςυςτθματικζσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ τθσ
αποτελεςματικότθτασ των ςχεδίων δράςθσ που υλοποιεί.
Το νθπιαγωγείο λαμβάνει ιδιαίτερθ μζριμνα για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχειασ
και τθσ βιωςιμότθτασ των δράςεων βελτίωςθσ.
Οι δράςεισ βελτίωςθσ ζχουν άμεςθ αλλά και μακροπρόκεςμθ κετικι επίδραςθ
ςτθ γενικότερθ λειτουργία και τα επιτεφγματα του νθπιαγωγείου.
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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
Σομζασ:
Δείκτησ:
1
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