
Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ 

ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

Περιγραφι: 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εξετάηει τισ πρακτικζσ του νθπιαγωγείου που αφοροφν ηελ νξγάλσζε θαη 

ηνλ ζπληνληζκό ηεο ζρνιηθήο δσήο. Ειδικότερα, αποτιμϊνται πρακτικζσ που αφοροφν τθ διατφπωςθ 

των γενικϊν επιδιϊξεων και προτεραιοτιτων του νθπιαγωγείου και των κανόνων που ρυκμίηουν 

τθ ςχολικι ηωι και πρακτικζσ που διευκολφνουν τθν επικοινωνία, τθ ςυνεργαςία, τθ ςυμμετοχι 

και τθ ςυλλογικι δράςθ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Αποτιμϊνται, επίςθσ, ςτοιχεία που 

αφοροφν τθ διαμόρφωςθ και τθν ανάπτυξθ του ςχολικοφ προγράμματοσ. Δίνεται ζμφαςθ ςτθ 

διαμόρφωςθ ενόσ λειτουργικοφ ωρολογίου προγράμματοσ, κακϊσ και ςτον ςχεδιαςμό, τθν 

εφαρμογι και τθ διαχείριςθ των ενεργειϊν για τθν επίτευξθ των ςτόχων και των προτεραιοτιτων 

του νθπιαγωγείου κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. 

 

Σκοπόσ:  

Με τον δείκτθ αυτόν αποτιμϊνται οι διαδικαςίεσ που αναπτφςςονται ςτθ ςχολικι μονάδα για τθν 

οργάνωςθ και τον ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ. Εξετάηονται οι πρακτικζσ ςχεδιαςμοφ, 

εφαρμογισ και διαχείριςθσ του ςχολικοφ προγράμματοσ, κακϊσ και αυτζσ που αφοροφν τθ 

διαμόρφωςθ κοινϊν ςτόχων και προτεραιοτιτων και διευκολφνουν τθ ςυλλογικι δράςθ και τθ 

ςυνεργαςία των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Διαπιςτϊνονται κετικά ςτοιχεία, όπωσ ο 

αποτελεςματικόσ ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι του ςχολικοφ προγράμματοσ ι θ καλλιζργεια 

κουλτοφρασ ςυνεργαςίασ, ςυμμετοχικότθτασ και ςυλλογικότθτασ κ.λπ. Εντοπίηονται προβλιματα 

και αδυναμίεσ ςτθν οργάνωςθ και ςυντονιςμό των δράςεων ι ςτθν επικοινωνία και ςυνεργαςία 

των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

Ειδικό ενδιαφζρον ζχει θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων που αφοροφν τον 

ςυγκεκριμζνο δείκτθ ςε ςχζςθ με άλλουσ δείκτεσ όπωσ: Διαχείριςθ μζςων και πόρων, Αξιοποίθςθ 

ανκρϊπινου δυναμικοφ, Σχζςεισ του νθπιαγωγείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ – 

κοινωνικοφσ φορείσ, Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, Υποςτθρικτικζσ και 

αντιςτακμιςτικζσ παρεμβάςεισ, Ανάπτυξθ και εφαρμογι ςχεδίων δράςθσ για τθ βελτίωςθ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου, Επίτευξθ των ςτόχων του νθπιαγωγείου κ.λπ. 

Εξετάηεται επίςθσ θ πικανι ςφνδεςθ του δείκτθ με τθν ανάπτυξθ ςχεδίων δράςθσ ςτθ ςχολικι 

μονάδα. 

 

Ενδεικτικά κριτιρια ποιότθτασ: 

 Διατφπωςθ των βαςικϊν επιδιϊξεων του νθπιαγωγείου (όραμα, αξίεσ και ςτόχοι του 

νθπιαγωγείου) 



 Διαμόρφωςθ ςυμμετοχικοφ, ςυλλογικοφ και ςυνεργατικοφ πλαιςίου εργαςίασ όλων των 

παραγόντων τθσ ςχολικισ μονάδασ 

 Διαμόρφωςθ και εφαρμογι ενόσ λειτουργικοφ ςχολικοφ προγράμματοσ 

 

Mζκοδοσ εργαςίασ: 

Για τθ διερεφνθςθ των χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, μεταξφ άλλων, 

οι ακόλουκεσ μζκοδοι και εργαλεία: 

 Αλάιπζε θεηκέλσλ/ηεθκεξίσλ από ην αξρείν ηνπ λεπηαγσγείνπ (Βηβιίν Πξάμεσλ Πξντζηακέλεο θαη δηδαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ, αηνκηθνί θάθεινη εθπαηδεπηηθώλ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ, εγθύθιηνη, έγγξαθα, βάζεηο δεδνκέλσλ 

θ.ιπ.) κε ζηόρν ηελ θαηαγξαθή ησλ πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ δείθηε.  

 Δξσηεκαηνιόγηα/ζ πλεληεύμεηο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο πνπ απεπζύλνληαη πξνο ηελ Πξντζηακέλε, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο γνλείο γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ δείθηε.  

 

Διακζςιμα ςτο νθπιαγωγείο ςτοιχεία για τθ διερεφνθςθ του δείκτθ: 

Από το αρχείο του νθπιαγωγείου αξιοποιοφνται και ςυνεκτιμϊνται ςτοιχεία όπωσ:  

 ζπλεδξηάζεηο Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ κε ζηόρν ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηνλ ζπληνληζκό εθαξκνγήο ηνπ 

Σρνιηθνύ Πξνγξάκκαηνο (αξηζκόο, δηάξθεηα, πιήζνο ζπκκεηερόλησλ, βαζηθέο απνθάζεηο) 

 βαζκόο πινπνίεζεο ησλ βαζηθώλ απνθάζεσλ ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ 

 εηήζηνο πξνγξακκαηηζκόο δξάζεσλ/δξαζηεξηνηήησλ (ππάξρεη, θαη εάλ λαη, ηη πεξηιακβάλεη;) 

 αρικμόσ θμερϊν που λειτοφργθςε κανονικά το νθπιαγωγείο (ςε μθνιαία & ετιςια βάςθ) 

 αξηζκόο εκεξώλ πνπ δελ ιεηηνύξγεζε ην λεπηαγσγείν (ζε κεληαία & εηήζηα βάζε) 

 θαηαγξαθή βαζηθώλ ιόγσλ απώιεηαο δηδαθηηθώλ σξώλ.  

 



Ενδεικτικά ερωτιματα διερεφνθςθσ του δείκτθ: 

 1 2 3 4 

Η Προϊςταμζνθ, ςε ςυνεργαςία με τον Σφλλογο Διδαςκόντων1 , ζχει διατυπϊςει 

τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ και προτεραιότθτεσ του νθπιαγωγείου για τθν τρζχουςα 

ςχολικι χρονιά. 

    

Η Προϊςταμζνθ, ςε ςυνεργαςία με τον Σφλλογο Διδαςκόντων, ζχει διαμορφϊςει 

ζνα ςφνολο κοινά αποδεκτϊν κανόνων που ρυκμίηουν τθ ςχολικι ηωι.  
    

Η Πξντζηακέλε πξνσζεί ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο δηαιόγνπ κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλόηεηαο (παηδηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ).  
    

Οι αποφάςεισ που ρυκμίηουν τθ ςχολικι ηωι είναι αποτζλεςμα ςυλλογικϊν και 

δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν. 
    

Όλοι οι εκπαιδευτικοί ςυμμετζχουν ιςότιμα ςτθ λιψθ των αποφάςεων που 

αφοροφν τθ λειτουργία του νθπιαγωγείου.  
    

Η Πξντζηακέλε δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ.     

Οη απόςεηο θαη ηα αηηήκαηα παηδηώλ θαη γνλέσλ ιακβάλνληαη ππόςε ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ 

ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο.  
    

Γηακνξθώλνληαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ησλ κειώλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλόηεηαο κεηαμύ ηνπο.  
    

Η Πξντζηακέλε εμαζθαιίδεη ηελ έγθαηξε θαη έγθπξε ελεκέξσζε ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ 

ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ ην αθνξνύλ. 
    

Η Πξντζηακέλε δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηηο πηζαλέο δηαθνξέο/δηαθσλίεο κεηαμύ ησλ 

κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο.  
    

Από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ, θ Προϊςταμζνθ ςε ςυνεργαςία με τον 

Σφλλογο Διδαςκόντων προγραμματίηει δράςεισ για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων 

και προτεραιοτιτων του νθπιαγωγείου.  

    

Η Προϊςταμζνθ υποςτθρίηει και ςυντονίηει τθν άρτια ανάπτυξθ του ςχολικοφ 

προγράμματοσ.  
    

Οι προγραμματιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ του νθπιαγωγείου πραγματοποιοφνται 

με τρόπο ικανοποιθτικό. 
    

                                                        
1
 Αφορά τα νθπιαγωγεία που ςτελεχϊνονται από δφο ι περιςςότερουσ εκπαιδευτικοφσ  



Η διαμόρφωςθ του ωρολογίου προγράμματοσ διζπεται από παιδαγωγικζσ - 

διδακτικζσ αρχζσ και παράλλθλα λαμβάνει υπόψθ τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ 

παιδιϊν και εκπαιδευτικϊν. 

    

Η Προϊςταμζνθ και ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων ςυνεργάηονται με τον Σφλλογο 

Γονζων/Κθδεμόνων για τθ διαμόρφωςθ και αποτελεςματικι εφαρμογι του 

ςχολικοφ προγράμματοσ. 

    

  

Πρόςκετα ςτοιχεία 

Οι εκπαιδευτικοί κακορίηουν πρόςκετα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία και διαμορφϊνουν ερωτιματα 

διερεφνθςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ ςφμφωνα με τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ. 

 

 

 

 

 

 

Φόρμα αποτίμθςθσ του δείκτθ: Ποςοτικι αποτίμθςθ και αιτιολόγθςθ  

Τομζασ:   

Δείκτθσ:   

1 2 3 4 
 

    

 

 

 


