
Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών – μαθητών και μεταξφ των  

μαθητών 

ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

Περιγραφή: 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτισ τυπικζσ και άτυπεσ ςχζςεισ που αναπτφςςονται ςτο 

νθπιαγωγείο μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν και των μακθτϊν μεταξφ τουσ. Αφορά τθν 

οικοδόμθςθ ςυνεργατικϊν ςχζςεων μεταξφ των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν και των μακθτϊν 

μεταξφ τουσ, ςτοιχεία που ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ των ςχζςεων και τθσ ποιότθτασ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου. Εςτιάηει επίςθσ ςε ηθτιματα που ςυνδζονται με τθν αποτελεςματικι 

διαχείριςθ προβλθμάτων τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν. Συμπεριλαμβάνει ςτοιχεία που 

αφοροφν τουσ κανόνεσ που ρυκμίηουν τθ ςχολικι ηωι και ευνοοφν τθ δθμιουργία κετικοφ 

κλίματοσ και τθν ενίςχυςθ των ςχζςεων μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν, κακϊσ και των 

μακθτϊν μεταξφ τουσ. 

 

Σκοπόσ:  

Με τον δείκτθ  αυτό επιχειρείται θ διερεφνθςθ των ςχζςεων μεταξφ των εκπαιδευτικϊν και των 

μακθτϊν και μεταξφ των μακθτϊν. Εξετάηονται οι μορφζσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, θ 

ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν και δράςεων, θ διαχείριςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ ςτο πλαίςιο των 

ρυκμιςτικϊν αρχϊν που διζπουν τθ ςχολικι ηωι και θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ διαμόρφωςι 

τουσ. Διαπιςτϊνονται κετικά ςτοιχεία, όπωσ θ ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ και θ παροχι 

ευκαιριϊν για δθμιουργικι ςυνεργαςία. 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 διδακτικϊν πρακτικϊν, Αξιοποίθςθ, υποςτιριξθ και ανάπτυξθ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ, Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, Υποςτθρικτικζσ και 

αντιςτακμιςτικζσ παπεμβάζειρ κ.ά. 

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

μονάδα. 

 

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητασ: 

 Ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν για δθμιουργικι ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν  

 Αποτελεςματικι διαχείριςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν 

 Συμμετοχι των μακθτϊν ςτθ διαμόρφωςθ των ρυκμιςτικϊν πρακτικϊν που διζπουν τθ 

ςχολικι ηωι 



 Παροχι ευκαιριϊν για δθμιουργικι ςυνεργαςία και ςυλλογικι δράςθ των μακθτϊν  

 

Μζθοδοσ εργαςίασ: 

Για τθ διερεφνθςθ του δείκτθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, μεταξφ άλλων, οι ακόλουκεσ μζκοδοι 

και εργαλεία: 

 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 των αλλθλεπιδράςεων των παιδιϊν με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ.  

 Συςτθματικι παρατιρθςθ των αλλθλεπιδράςεων των παιδιϊν μεταξφ τουσ. 

 Κοινωνιόγραμμα για τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ αλλθλεπιδράςεισ των παιδιϊν 

μεταξφ τουσ.  

 Βιντεοςκόπθςθ/μαγνθτοφϊνθςθ διδαςκαλίασ για τθ διερεφνθςθ των αλλθλοδράςεων που 

αναπτφςςονται είτε ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και τα παιδιά, είτε ανάμεςα ςτα παιδιά. 

 Ατομικι/ομαδικι ςυνζντευξθ με τα παιδιά ςχετικά με τισ ςχζςεισ τουσ με τουσ ςυνομθλίκουσ 

τουσ.  

 

Διαθζςιμα ςτο νηπιαγωγείο ςτοιχεία για τη διερεφνηςη του δείκτη: 

Από το αρχείο του νθπιαγωγείου αξιοποιοφνται και ςυνεκτιμϊνται ςτοιχεία όπωσ:  

 ςυμμετοχι και ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςτθν εκπόνθςθ και υλοποίθςθ 

πποαιπεηικών εκπαιδεςηικών ππογπαμμάηων ζε εθνικό και διεθνέρ επίπεδο 

 οργανωμζνεσ δράςεισ εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν προσ τθν τοπικι κοινωνία όπωσ π.χ. δράςεισ 

για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ κ.λπ. (αρικμόσ, είδοσ, περιγραφι, πλικοσ 

ςυμμετεχόντων) 

 περιςτατικά επικετικισ ςυμπεριφοράσ μεταξφ των παιδιϊν που απαςχόλθςαν τον Σφλλογο 

Διδαςκόντων (αρικμόσ, ςυχνότθτα). 

 

 



Ενδεικτικά ερωτήματα διερεφνηςησ του δείκτη: 

 1 2 3 4 

Οι εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν χρόνο ςε όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ για 

να αλλθλεπιδράςουν κετικά με κάκε παιδί.  

    

Οι εκπαιδευτικοί δθμιουργοφν μια προςωπικι ςχζςθ με το κάκε παιδί που 

εμπνζει αςφάλεια, εμπιςτοςφνθ και αποδοχι.  

    

Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίηουν και ςζβονται τθ διαφορετικότθτα του κάκε 

παιδιοφ και τθν αναδεικνφουν με κάκε τρόπο. 

    

Οι εκπαιδευτικοί αναηθτοφν τθ φωνι των παιδιϊν και ενκαρρφνουν κάκε παιδί 

να εκφράςει τισ απόψεισ, τισ ιδζεσ, τον τρόπο ςκζψθσ, τα ςυναιςκιματα και τισ 

επικυμίεσ του.  

    

Οι εκπαιδευτικοί παρζχουν ευκαιρίεσ ςτα παιδιά για διάλογο και ςυνεργαςία 

χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ (π.χ. διατυπϊνοντασ ανοιχτζσ 

ερωτιςεισ, ενκαρρφνοντασ τα παιδιά να αναπτφξουν τισ ςκζψεισ τουσ κ.λπ.).  

    

Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν ςεβαςμό ςτο παιχνίδι, τισ πρωτοβουλίεσ και τισ 

διερευνιςεισ των παιδιϊν.  

    

Οι εκπαιδευτικοί ςυνεργάηονται με τα παιδιά για τθν οργάνωςθ εκδθλϊςεων 

και άλλων δραςτθριοτιτων.  

    

Ο εκπαιδεςηικόρ και ηα παιδιά ζςνδιαμοπθώνοςν ηο πλαίζιο και ηον κανονιζμό λειηοςπγίαρ 

ηηρ ηάξηρ. 
    

Οι εκπαιδευτικοί διαχειρίηονται τα προβλιματα ςυμπεριφοράσ των παιδιϊν με 

ευαιςκθςία, διακριτικότθτα και κατανόθςθ, παρζχοντασ τθν κατάλλθλθ 

κακοδιγθςθ.  

    

Οι εκπαιδευτικοί δίνουν ευκαιρίεσ ςε όλα τα παιδιά να ςυμμετζχουν ενεργά και 

ςυςτθματικά ςε ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ ςτόχου 

ςτο πλαίςιο μιασ ομάδασ ι μικρότερων υποομάδων.  

    

Οι εκπαιδευτικοί κακοδθγοφν και υποςτθρίηουν τα παιδιά ςτθν αποτελεςματικι 

διαχείριςθ των ςυγκροφςεων (π.χ. υπενκυμίηοντασ κανόνεσ και διαδικαςίεσ που 

ζχουν διδαχκεί, οργανϊνοντασ δραςτθριότθτεσ κ.λπ.).  

    

 

 

 



 

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 
 

    

 

 


