
Δείκτησ Αξιολόγηςησ 3.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και 

πρακτικών αξιολόγηςησ των παιδιών 

ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

Περιγραφή: 

Ο δείκτθσ εξετάηει τισ παιδαγωγικζσ πρακτικζσ που αναπτφςςονται ςτθν τάξθ, όπωσ επίςθσ και 

τισ πρακτικζσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν.  

Εςτιάηει τθν προςοχι ςε παραμζτρουσ που προςδιορίηουν τθν ποιότθτα ςτθν παιδαγωγικι 

ςχζςθ εκπαιδευτικοφ-μακθτι, όπωσ είναι θ ανταπόκριςθ του εκπαιδευτικοφ ςτισ 

εξατομικευμζνεσ ανάγκεσ και ενδιαφζροντα του κάκε μακθτι, θ ςυνεχισ ενκάρρυνςθ και 

ενίςχυςθ των μακθτϊν για τισ προςπάκειεσ που καταβάλουν και τισ πρωτοβουλίεσ που 

αναλαμβάνουν, θ ςυηιτθςθ μαηί τουσ, θ ςτάςθ ενεργθτικισ ακρόαςθσ και γενικότερα θ 

διαςφάλιςθ κετικοφ παιδαγωγικοφ κλίματοσ. 

Περαιτζρω ςυγκεντρϊνει το ενδιαφζρον ςτθν ποιότθτα τθσ αξιολογικισ διαδικαςίασ που 

αναπτφςςεται ςτθ ςχολικι τάξθ: θ διαμορφωτικι λειτουργία τθσ αξιολόγθςθσ για τθν 

ανατροφοδότθςθ τθσ διδαςκαλίασ, θ υιοκζτθςθ ποικίλων αξιολογικϊν μεκόδων ανάλογα με 

τουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ και θ ςυςτθματικι καταγραφι και 

παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ των μακθτϊν, αποτελοφν μεταξφ άλλων, ςθμαντικά ςτοιχεία για 

τθν αποτίμθςθ του δείκτθ.  

 

Σκοπόσ:  

Με τον δείκτθ αυτόν επιχειρείται θ αποτίμθςθ των παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και των 

πρακτικϊν αξιολόγθςθσ των μακθτϊν που αναπτφςςονται ςτθ ςχολικι τάξθ. Με τθ μελζτθ 

παραμζτρων που προςδιορίηουν τθν παιδαγωγικι ςχζςθ/επικοινωνία εκπαιδευτικοφ-μακθτι, 

κακϊσ και τθν αξιολόγθςθ τθσ ανάπτυξθσ των μακθτϊν αναγνωρίηονται οι καλζσ πρακτικζσ, 

ενϊ παράλλθλα 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, Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν και μεταξφ των μακθτϊν, Ανάπτυξθ 

και εφαρμογι διδακτικϊν πρακτικϊν, Αξιοποίθςθ, υποςτιριξθ και ανάπτυξθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ κ.ά.  

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

μονάδα. 



 

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητασ: 

 Ενίςχυςθ τθσ παιδαγωγικισ ςχζςθσ εκπαιδευτικοφ-μακθτι 

 Χριςθ ποικίλων μεκόδων αξιολόγθςθσ  

 Συςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ προόδου και ανατροφοδότθςθ των μακθτϊν για τθν 

ποιότθτα τθσ εργαςίασ τουσ 

 Αξιοποίθςθ δεδομζνων τθσ αξιολόγθςθσ για ανατροφοδότθςθ τθσ διδαςκαλίασ  

 

Mζθοδοσ εργαςίασ: 

Για τθ διερεφνθςθ των χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν, 

μεταξφ άλλων, τα ακόλουκα:  

 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.  

 Συςτθματικι παρατιρθςθ και καταγραφι τθσ ανάπτυξθσ των μακθτϊν.  

 Ημερολόγιο εκπαιδευτικοφ για τθν καταγραφι ςτοιχείων τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ που 

ςυνδζονται με επιμζρουσ διαςτάςεισ ποιότθτασ του δείκτθ.  

 Παρατιρθςθ επιλεγμζνων διαςτάςεων τθσ διδαςκαλίασ, ςχετικϊν με τον ςυγκεκριμζνο 

δείκτθ, από ςυνάδελφο. Επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ ςτθν τάξθ του ςυναδζλφου με 

αντιςτροφι των ρόλων διδάςκοντα – παρατθρθτι. Συηιτθςθ των δεδομζνων που κα 

προκφψουν. 

 

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:  

 ατομικοί φάκελοι μακθτϊν (είδοσ πλθροφοριϊν που ςυλλζγονται, τρόποσ οργάνωςθσ 

περιεχομζνου και επιλογισ του) 

 δράςεισ εξατομικευμζνθσ ι διαφοροποιθμζνθσ υποςτιριξθσ ςε μακθτζσ (μορφζσ δράςεων, 

ςυχνότθτα, πλικοσ ςυμμετεχόντων μακθτϊν) 

 κανονιςμόσ λειτουργίασ ςχολικισ τάξθσ (περιεχόμενο, τρόποσ εφαρμογισ) 

 πρακτικζσ ενθμζρωςθσ προσ τουσ γονείσ, όπωσ ενθμερωτικό δελτίο, πίνακεσ ανακοινϊςεων, 

ςχολικι ιςτοςελίδα, τθλεφωνικζσ επαφζσ (μορφζσ, περιεχόμενο, ςυχνότθτα). 

 



Ενδεικτικά ερωτήματα διερεφνηςησ του δείκτη: 

 1 2 3 4 

Ο εκπαιδευτικόσ δθμιουργεί μια προςωπικι ςχζςθ με το κάκε παιδί που του 

εμπνζει αςφάλεια, εμπιςτοςφνθ και αποδοχι.  

    

Ο εκπαιδευτικόσ διαμορφϊνει ςτθν τάξθ κλίμα αλλθλοκατανόθςθσ, δείχνει 

ςεβαςμό ςτθν προςωπικότθτα του μακθτι, αντιμετωπίηει με διακριτικότθτα 

ηθτιματα πεικαρχίασ που τυχόν παρουςιάηονται, ρυκμίηει ςυγκροφςεισ με 

ορκολογικι επιχειρθματολογία.  

    

Ο εκπαιδευτικόσ καλλιεργεί κλίμα ςυμμετοχικότθτασ, ςυνεργαςίασ και 

ςυλλογικότθτασ ςτθν τάξθ.  

    

Ο εκπαιδευτικόσ υιοκετεί ρόλο ςυντονιςτι και εμψυχωτισ τθσ ομάδασ των 

παιδιϊν τθσ τάξθσ του.  

    

Ο εκπαιδευτικόσ ενκαρρφνει και επιβραβεφει άμεςα τθ ςυνειςφορά του κάκε 

παιδιοφ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία ςε ςυνδυαςμό με προθγοφμενεσ επιδόςεισ 

του. 

    

Ο εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποιεί ποικιλία ι ςυνδυαςμό μεκόδων και τεχνικϊν 

αξιολόγθςθσ (ςυςτθματικι παρατιρθςθ, διάλογοσ, ατομικόσ φάκελοσ κ.λπ.) 

για να αξιολογιςει τθ μάκθςθ και τθν εξζλιξθ των παιδιϊν.  

    

Ο εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποιεί κατάλλθλεσ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ ςφμφωνα 

με τισ ςυνκικεσ τθσ τάξθσ του, τισ προτεραιότθτεσ που κζτει και τισ ανάγκεσ 

των μακθτϊν.  

    

Ο εκπαιδευτικόσ εμπλζκει τα παιδιά ςτθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ (π.χ. 

επιλογι μαηί με το παιδί του περιεχόμενου του ατομικοφ του φακζλου).  

    

Οι εκπαιδευτικοί ενκαρρφνουν τα παιδιά να αυτοαξιολογοφνται με βάςθ τθν 

πρόοδο που ζχουν κάνει.  

    

Οι εκπαιδευτικοί ςυλλζγουν, ςυνκζτουν και ερμθνεφουν πλθροφορίεσ που 

προκφπτουν από το πλαίςιο τθσ κακθμερινισ εμπειρίασ ςτθν τάξθ με ςκοπό τθ 

λιψθ αποφάςεων που αφοροφν τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ.  

    

Οι εκπαιδευτικοί ςτθρίηονται ςτισ πλθροφορίεσ αυτζσ ϊςτε να ςχεδιάςουν και 

να υλοποιιςουν δράςεισ που να ανταποκρίνονται ςτα ενδιαφζροντα, τα 

χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ των παιδιϊν τθσ τάξθσ τουσ.  

    



 

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 
 

    

 

 


