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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κομμάτι της οποίας αποτελεί και η προσχολική αγωγή, 

ενθαρρύνει υγιή ανάπτυξη και καλλιέργεια όλων αυτών των σημαντικών θεμελίων που 

είναι απαραίτητα για  την ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου και αυτοδύναμου ατόμου. Το  

στοιχείο αυτό φαίνεται μέσα από τις διεθνής τάσεις ότι το αναγνωρίζουν όλο και 

περισσότερο  οι γονείς σήμερα. Είναι ακριβώς αυτό το πλαίσιο που κάνει απαραίτητη 

τη διαρκής βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βελτίωσης η οποία επιτυγχάνεται 

μέσα από μια συστηματική και προσαρμοσμένη στις νέες απαιτήσεις αξιολόγηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας εν τω συνόλω.  

Για τον λόγο τούτο αποτυπώσαμε αρχικά το αξιολογικό πλαίσιο που λειτουργεί σε 

διάφορες χώρες εκτός ελλάδας αλλά και έγινε μια έρευνα μέσω ερωτηματολογίο ώστε 

να αποτυπωθεί και η ελληνική πραγματικότητα ως προς την διαμόρφωση της 

προσχολικής αγωγής στη χώρα.  
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ABSTRACT  

 

 

 

Primary education, part of which is the pre-school education, encourages healthy 

development and cultivation, all these major foundations that are necessary for the 

development of an independent and self-reliant person. This is reflected in international 

trends that parents increasingly recognize nowadays. 

It is precisely this context that makes  necessary to constantly improve the educational 

process, an improvement that is achieved through a systematic and tailored assessment 

of the educational process as a whole. 

or this reason, we first outlined the evaluation framework that operates in different 

countries, but also a questionnaire survey was carried out in order to capture the Greek 

reality of the pre-school education . 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στην οποία υπάγεται και το κομμάτι της προσχολικής 

αγωγής, ενθαρρύνεται για την υγιή ανάπτυξη και καλλιέργεια όλων εκείνων των 

σημαντικών θεμελίων που  χρειάζεται το παιδί και στην συνέχεια ο νέος για την 

ατομική και κοινωνική υγιής ανάπτυξη του. Μάλιστα οι διεθνής τάσεις δείχνουν ότι οι 

γονείς  αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο το στοιχείο αυτό γεγονός  που καθιστά 

πλεον την προσχολική αγωγή όχι μια ευκαιρία φύλαξης του παιδιού αλλά ένα 

σημαντικό έδαφος για την μετέπειτα ανάπτυξη του. 

Στην Ελλάδα ως "προσχολική αγωγή" καλείται κυρίως το νηπιαγωγείο.  Στο σημερινό 

νομοθετικό πλαίσιο η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι  υποχρεωτική για παιδιά ηλικίας 

5 ετών. Το καθεστώς αυτό ισχύει μόλις περί την τελευταία δεκαετία περίπου ενώ 

εκτιμάται ότι έπονται σημαντικές και σύντομες μεταρρυθμίσεις σχετικά με την 

υποχρεωτική προσχολική αγωγή και τα παιδιά νεαρότερης των 5 ετών ηλικίας. 

Οι θεσμοί της προσχολικής αγωγής, δηλαδή οι βρεφονηπιακοί/παιδικοί σταθμοί και τα 

νηπιαγωγεία, παρ' όλο που καλύπτουν ανάλογες ανάγκες τόσο των παιδιών, τον γονιών 

τους όσιο και του κράτους, στη χώρα μας λειτουργούν ως παράλληλοι κόσμοι. Δεν 

έρχονται σε επαφή ο ένας με τον άλλον, δεν ελέγχονται από κάποιον κοινό φορέα. Οι 

παιδικοί σταθμοί, ακόμη και σήμερα, βρίσκονται εκτός του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος, και βρίσκονται υπό την εποπτεία των δήμων και του υπουργείου 

Εσωτερικών. Προς τούτο η εξερεύνηση ενός πλαισίου αξιολόγησης αυτού του 

εκπαιδευτικού έργου κρίνεται κάτι περισσότερο από απαραίτητο.  
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ΜΕΡΟΣ A’ 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

 

EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 

 

Η Εθνική Ένωση για την Εκπαίδευση των Νέων Παιδιών (NAEYC) ορίζει την «πρώιμη 

παιδική ηλικία» αυτή πριν από την ηλικία των οκτώ. Σύμφωνα με μελέτες που 

συγκεντρώνει η NAEYC κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το παιδί περνάει από 

την ταχύτερη φάση ανάπτυξης του. Ο εγκέφαλος του αναπτύσσονται ταχύτερα από 

οποιοδήποτε άλλο σημείο της ζωής του, επομένως αυτά τα χρόνια μπορούνα να 

θεωρηθούν κρίσιμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του. Τα θεμέλια για τις κοινωνικές 

τους δεξιότητες, την αυτοεκτίμηση, την αντίληψη του κόσμου και τις ηθικές 

προοπτικές καθιερώνονται κατά τη διάρκεια αυτών των πρότων αυτών ετών, καθώς 

και την ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων. Άρα η μελέτη της διαπαιδαγώγηση του 

νεαρού ατόμου είναι εξέχουσας σημασίας πόσο  μάλλον η αρχή αυτής που εντοπίζεται 

στην προσχολική ηλικία των 4 εως 6 ετών.  

Μέχρι πρόσφατα η ανάπτυξη των παιδιών στα πρώτα χρόνια της ζωής 

τους θεωρούνταν αποκλειστική  αρμοδιότητα οικείων του Η τάση αυτή φαίνεται να 
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έχει αλλάξει άρδην κατά τους τελευταίους χρόνους όπου η έχει αναδειχθεί η 

σημαντικότητα της εκπαίδευσης και στις νεαρότερες ηλικίες των 4 εως 6 ετών. 

Βέβαια σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στη χώρα μας καταγράφεται 

μια καθυστέρηση  να ενταχθεί στις νέες εκπαιδευτικές εξελίξεις. Μάλιστα, σύμφωνα 

με δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο,  μόλις την Άνοιξη του 2017 ο 

υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου προλόγισε τόσο την διάθεση εκ μέρους των 

θεσμών να εντάξουν την προσχολική αγωγή στην πρωτοβάθμια υποχρεωτική 

εκπαίδευση αλλά και την  θεσμοθέτηση προς τούτη την κατεύθυνση  σε άμεσο χρόνο. 

(http://www.ert.gr/eidiseis/ellada/kinonia/ypochreotiki-i-proscholiki-ekpedefsi-

proanangelli-o-ypourgos-pedias/ ; http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/doe-gia-

ti-dihroni-ypohreotiki-prosholiki-agogi-kai-

ekpaideysihttp://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/doe-gia-ti-dihroni-ypohreotiki-

prosholiki-agogi-kai-ekpaideysi ; https://dialogos.minedu.gov.gr/tag/prosxoliki-agwgi/ 

) 

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα και σύμφωνα 

με το «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3-6 

ΧΡΟΝΩΝ)¨» , (2016) που δημοσιοποίησε το υπουργείο Παιδείας το πλαίσιο πάνω στο 

οποίο αναπτύσσεται αυτή αποτυπώνεται στην ενότητα «Μορφές οργάνωσης της 

μάθησης» στην προσχολική αγωγή και έχει ως εξής:  

«Παιχνίδι:Σε ένα πρόγραμμα, που αφορά στην πρώτη σχολική περίοδο, ιδιαίτερη 

βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται στο παιχνίδι αφού αυτό αποτελεί και το κύριο μέσο για 

την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. 

Το παιχνίδι θα πρέπει να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι του ημερήσιου 

προγράμματος. 

(β) συνδέει τη μάθηση με τις καθημερινές εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα και τις ερωτήσεις 

των παιδιών 

(γ) παρέχει πρόσβαση στη μάθηση με διαθεματικό-διαπλεκόμενο τρόπο 

(δ) επιτρέπει στο κάθε παιδί να κάνει τις δικές του επιλογές, ακολουθώντας τους δικούς 

του ρυθμούς και 

(ε) συνδυάζεται με την κατάλληλη στήριξη, καθοδήγηση και ενθάρρυνση των ενηλίκων 

http://www.ert.gr/eidiseis/ellada/kinonia/ypochreotiki-i-proscholiki-ekpedefsi-proanangelli-o-ypourgos-pedias/
http://www.ert.gr/eidiseis/ellada/kinonia/ypochreotiki-i-proscholiki-ekpedefsi-proanangelli-o-ypourgos-pedias/
http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/doe-gia-ti-dihroni-ypohreotiki-prosholiki-agogi-kai-ekpaideysihttp:/www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/doe-gia-ti-dihroni-ypohreotiki-prosholiki-agogi-kai-ekpaideysi
http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/doe-gia-ti-dihroni-ypohreotiki-prosholiki-agogi-kai-ekpaideysihttp:/www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/doe-gia-ti-dihroni-ypohreotiki-prosholiki-agogi-kai-ekpaideysi
http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/doe-gia-ti-dihroni-ypohreotiki-prosholiki-agogi-kai-ekpaideysihttp:/www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/doe-gia-ti-dihroni-ypohreotiki-prosholiki-agogi-kai-ekpaideysi
http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/doe-gia-ti-dihroni-ypohreotiki-prosholiki-agogi-kai-ekpaideysihttp:/www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/doe-gia-ti-dihroni-ypohreotiki-prosholiki-agogi-kai-ekpaideysi
https://dialogos.minedu.gov.gr/tag/prosxoliki-agwgi/
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μπορεί να προάγει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό την ανάπτυξη του παιδιού σε όλους τους 

τομείς και να συμβάλει στην ανάπτυξη και την προώθηση ευρύτερων στάσεων μάθησης 

όπως η περιέργεια, η φαντασία, η δημιουργικότητα, η εφευρετικότητα, η επιμονή, η 

επιθυμία για πειραματισμό, η εποικοδομητική επιδεκτικότητα στο λάθος, το ρίσκο, την 

αποτυχία και την κριτική.. 

Στα πλαίσια του παιχνιδιού ο χώρος (εσωτερικός και εξωτερικός/υπαίθριος) 

οργανώνεται σε καλά προκαθορισμένα κέντρα μάθησης που προσφέρουν στο παιδί 

ποικιλόμορφες ευκαιρίες για λύση προβλήματος, διερεύνηση, ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας και της φαντασίας, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και στηρίζουν 

τη μάθηση μέσα από δραστηριότητες με νόημα για το ίδιο το παιδί, την ενεργητική 

συμμετοχή, την άμεση επαφή με υλικά, άλλα παιδιά και ενηλίκους.(..) 

Η νηπιαγωγός κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού παρατηρεί, οργανώνει, 

μεσολαβεί για να διατηρηθεί το παιχνίδι, συμμετέχει παίζοντας με τα παιδιά στα πλαίσια 

και τα σενάρια που ορίζουν αυτά. 

Στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και ανάλογα με την ηλικία γίνεται μια διαφοροποίηση 

ως προς το ελεύθερο και δομημένο παιχνίδι. 

Ελεύθερο Παιχνίδι: Κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού αναμένεται από τη 

νηπιαγωγό να προσφέρει ευκαιρίες ώστε τα παιδιά να εμπλακούν σε κοινωνικο-

δραματικό, φανταστικό-συμβολικό, οικοδομικό, δημιουργικό, κινητικό, διερευνητικό-

πειραματικό παιχνίδι και παιχνίδι με παιδαγωγικό υλικό. Η νηπιαγωγός κατά τη διάρκεια 

του ελεύθερου παιχνιδιού παρατηρεί, οργανώνει, μεσολαβεί για να διατηρηθεί το 

παιχνίδι, συμμετέχει παίζοντας με τα παιδιά στα πλαίσια και τα σενάρια που ορίζουν 

αυτά. 

 Τα παιδιά έχουν την ελευθερία να επιλέξουν με τι είδους παιχνίδι θέλουν να ασχοληθούν, 

με τι αντικείμενα, με ποιους και για όσο χρόνο θέλουν μέσα στα πλαίσια των κανόνων 

της τάξης και του ωρολογίου προγράμματος.  

Στόχος είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με διάφορα αντικείμενα-παιχνίδια, να τα 

χρησιμοποιήσουν ανάλογα με το επίπεδο των ικανοτήτων τους, να δημιουργήσουν 

σενάρια, να κοινωνικοποιηθούν, να προβληματιστούν, να πάρουν ρόλους, να 

αυτοσχεδιάσουν, να διασκεδάσουν, να μάθουν, να διερευνήσουν, να πειραματιστούν και 

μέσα από αυτή τη δραστηριοποίηση να αναπτυχθούν ολόπλευρα. 
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Δομημένο Παιχνίδι:Στα πλαίσια του δομημένου παιχνιδιού ισχύουν όσα αναφέρθηκαν 

και πιο πάνω ως προς τα διάφορα είδη παιχνιδιού. Αυτό που διαφοροποιεί το δομημένο 

από το ελεύθερο παιχνίδι είναι ότι το δομημένο παιχνίδι αποτελεί με άμεσο και 

προκαθορισμένο τρόπο και κομμάτι ενός ευρύτερου πλαισίου εξελικτικών 

δραστηριοτήτων.  

Η νηπιαγωγός εμπλέκεται στο παιχνίδι των παιδιών, για να το καθοδηγήσει, να το 

ενισχύσει και να το εμβαθύνει με στόχο να συνδέσει προηγούμενες εμπειρίες ή να 

δημιουργήσει νέες εμπειρίες οι οποίες διαπλέκονται με τους συγκεκριμένους στόχους μιας 

δομημένης δραστηριότητας ή ενός σχεδίου εξελικτικών δραστηριοτήτων. 

Κέντρα Μάθησης: Τόσο το ελεύθερο όσο και το δομημένο παιχνίδι μπορούν να 

στηριχτούν μέσα από συγκεκριμένα κέντρα μάθησης τα οποία αποτελούν το πλαίσιο ενός 

είδους παιχνιδιού (π.χ. κοινωνικο-δραματικό, συμβολικό, φανταστικό, δημιουργικό, 

οικοδομικό, διερευνητικό-πειραματικό, κινητικό, με κανόνες, παιχνίδι με παιδαγωγικό 

υλικό), περιλαμβάνουν τα ανάλογα υλικά και έπιπλα, εστιάζονται σε γενικούς και 

συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους οι οποίοι μπορούν να πηγάζουν μέσα από τους 

τομείς ανάπτυξης ή τα γνωστικά αντικείμενα και προσφέρουν ευκαιρίες για εξερεύνηση 

και ανακάλυψη σε βάθος χρόνου.  

Κάποια παραδείγματα κέντρων μάθησης είναι τα ακόλουθα: 

 Εικαστικά (π.χ. ατελιέ, τυπογραφείο, ζαχαροπλαστείο) 

 Αμμοδοχείο 

 Υδροδοχείο 

 Κουκλοθέατρο 

 Μουσική 

 Κουκλόσπιτο (βλέπε κοινωνικο-δραματικό παιχνίδι για παραλλαγές) 

 Οικοδομικό Υλικό 

 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
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 Παιχνίδι με Παιδαγωγικό Υλικό (π.χ. puzzles, χάντρες, dominos, παιχνίδι 

αντιστοίχισης) 

 Μεταμφίεση (βλέπε φανταστικό-συμβολικό παιχνίδι για παραλλαγές) 

 Βιβλιοθήκη 

 Φύση 

Δομημένες Δραστηριότητες με όλα τα παιδιά:Το παιχνίδι γενικότερα και το ελεύθερο 

παιχνίδι ειδικότερα πρέπει να έχει πρωταρχικό ρόλο και τη μεγαλύτερη βαρύτητα σε 

προγράμματα αγωγής και εκπαίδευσης για μικρά παιδιά, όμως δεν πρέπει να 

εκμηδενίζεται ο θετικός και ενισχυτικός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν και άλλοι 

τρόποι οργάνωσης της μάθησης οι οποίοι είναι λιγότερο παιγνιώδεις και περισσότερο 

δομημένοι από ότι το παιχνίδι. Τουναντίον, η έρευνα που αφορά τη μάθηση στα διάφορα 

γνωστικά αντικείμενα υποστηρίζει ότι ο συνδυασμός και η ενίσχυση του παιχνιδιού με 

αυτόνομες, δομημένες δραστηριότητες είναι απαραίτητος για την επίτευξη των 

επιθυμητών αποτελεσμάτων. 

Στις δομημένες δραστηριότητες έμφαση θα πρέπει να δίνεται στην προαγωγή της 

συνεργατικής μάθησης μέσα από ομαδικές εργασίες (εργασία σε ζευγάρια ή μικρές 

ομάδες), τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων. Οι δομημένες δραστηριότητες 

μπορούν να στηρίξουν τη μάθηση σε όλες τις γνωστικές περιοχές με ανάλογο τρόπο. 

Τέτοιο είδος δομημένης δραστηριότητας είναι και η μέθοδος των project 

Η μέθοδος project ενθαρρύνει την αυτενέργεια, την ανάπτυξη πρωτοβουλίας, 

υπευθυνότητας και αυτοπεποίθησης των παιδιών αφού σέβεται και εστιάζει στα 

ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις ικανότητες τους.. 

Εις Βάθος Μελέτη: Στα πλαίσια ενός προγράμματος που στηρίζεται στο παιχνίδι σε 

συνδυασμό με αυτόνομες, δομημένες δραστηριότητες, μπορεί να ενταχθεί και με 

αποτελεσματικό τρόπο η προσέγγιση της εις βάθος μελέτης (μέθοδος project). Η 

προσέγγιση αυτή ορίζεται ως η διαδικασία μελέτης ενός θέματος εις βάθος, το οποίο 

εισηγήθηκαν ή ενδιαφέρει τα ίδια τα παιδιά. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται σε τρεις 

φάσεις μέσα από τις οποίες η εκπαιδευτικός και τα παιδιά συνεργάζονται για να 

διατυπώσουν και να απαντήσουν ερωτήματα σε σχέση με το θέμα. 
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Οι τρεις φάσεις ολοκλήρωσης ενός project είναι οι ακόλουθες: 

(α) Φάση Πρώτη: Προγραμματισμός και εκκίνηση, 

(β) Φάση Δεύτερη: Project σε εξέλιξη και 

(γ) Φάση Τρίτη: Σκέψεις και συμπεράσματα. 

Η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα πέντε στρατηγικά χαρακτηριστικά τα 

οποία εμπλέκονται και στις τρεις φάσεις εξέλιξης της διαδικασίας: 

(α) τη συζήτηση, 

(β) την εργασία πεδίου, 

(γ) τη διερεύνηση, 

(δ) την αναπαράσταση και 

(ε) την έκθεση-παρουσίαση. 

Το παρόν πρόγραμμα βασίζεται σε ένα συνδυαστικό μοντέλο οργάνωσης της μάθησης το 

οποίο συνδυάζει με δυναμικό τρόπο το παιχνίδι, τις δομημένες δραστηριότητες και την 

εις βάθος μελέτη. 

Τα projects μπορούν: 

 Να προκύψουν από ιδέες των παιδιών 

 Να αποτελούν εισήγηση της εκπαιδευτικού βασιζόμενη στα ενδιαφέροντα των παιδιών 

 Να επεκτείνονται σε βάθος χρόνου ώστε να γίνεται συζήτηση νέων ιδεών, 

διαπραγμάτευση, αναθεώρηση ιδεών 

 Να συνδέονται με τις προσωπικές και ουσιαστικές εμπειρίες των παιδιών 

Συνοψίζοντας, το παρόν πρόγραμμα προτείνει ένα συνδυαστικό μοντέλο οργάνωσης της 

μάθησης το οποίο συνδυάζει με δυναμικό τρόπο το παιχνίδι, τις δομημένες 

δραστηριότητες και την εις βάθος μελέτη. Με δεδομένο ότι τη μεγαλύτερη βαρύτητα στο 

ημερήσιο πρόγραμμα θα πρέπει να έχει το παιχνίδι, η κατανομή του χρόνου σε ελεύθερο, 
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δομημένο παιχνίδι και δομημένες δραστηριότητες θα πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα 

με την ηλικία των παιδιών, με την ώρα των δομημένων δραστηριοτήτων να αυξάνεται 

στα μεγαλύτερα παιδιά.¨» 

Ακολούθως και σύμφωνα πάντα με την ίδια εγκύκλιο του υπουργείου πασουσιάζουμε 

μια πρόταση ωρολόγιου προγράμματος που συν θέτεται σύμφωνα με την παραπάνω 

φιλοσοφία που περιγράψαμε καθώς και μια συγκεκριμένη εβδομαδιαίου 

προγράμματος  (εικόνα 1) :  

«Ένα παιδαγωγικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης μπορεί να 

περιλαμβάνει, σε γενικές γραμμές, τις ακόλουθες περιόδους: 

- Ελεύθερο ή/και Δομημένο παιχνίδι 

- Δομημένη Δραστηριότητα με όλα τα παιδιά 

- Πρόγευμα – Οργανωμένο Υπαίθριο παιχνίδι 

- Υπαίθριο Παιχνίδι 

- Δομημένη Δραστηριότητα Αφήγησης με όλα τα παιδιά 

- Δομημένη Δημιουργική ή Κινητική Δραστηριότητα με όλα τα παιδιά 

- Φρούτο 

- Ελεύθερο ή/και Δομημένο παιχνίδι»  
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Πηγή  1  «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3-6 ΧΡΟΝΩΝ)» , (2016) 

Εικόνα 1  Παράδειγμα Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος 

 

 Βέβαια σε τούτο το σημείο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το ποσοστό των παιδιών 

που έχουν πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι μικρότερο από 

αυτό υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών, σημείο που μεταξύ άλλων καταδεικνύει την 

ανάγκη και σχετικών υποδομών.  

 

1.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

 

Οι βασικές αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης όπως αποτυπώνονται από 

τον Α. Καπσή (2009)και αφορούν την πρωτοβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση, στην 

οποία δυνητικά υπάγεται και η προσχολική αγωγή μπορεί να συσπειρωθεί γύρω από 

τις ακόλουθες αρχές: 

 

Την παιδοκεντρικότητα 



15 | 

Την αυτενέργεια 

Την εποπτεία 

Την ομαδική εργασία 

Την διαδικασία σύνδεσης σχολείου και κοινωνικού περιβάλλοντος 

Την διαθεματικότητα  

Την καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων 

  

o Η παιδοκεντρικότητα αναφέρεται στη διαμόρφωση ενός διδακτικού πλαισίου 

τέτοιο ώστε να ανταποκρίνεται στις ικανότητες καθώς και τα ιδιαίτερα 

ψυχολογικά δεδομένα των παιδιών αυτής της ηλικίας Η παιδοκεντρικότητα 

εστιάζει στην αυτονομία αλλά και στην αυτενέργεια του μικρού μαθητή με 

σκοπό την ανάπτυξη των κοινωνικών του δεξιοτήτων καθώς και στην ανάπτυξη 

της δυνατότητας του εξεύρεσης τεχνικών και λύσεων. (Δερβίσης, 1999). 

 

o Η αυτενέργεια αφορά την «ελεύθερη τοποθέτηση σκοπών διδασκαλίας, η 

αυτόβουλη εκλογή μέσων και σχεδιασμού εργασίας και η ενεργοποίηση των 

ψυχοσωματικών δυνάμεων του μαθητή με δική του βούληση για να επιτευχθεί 

ο διδακτικός σκοπός» (Δερβίσης,1998).  

 

o Η εποπτεία στη μάθηση εκ μέρους του παιδαγωγού αποτυπώνεται ως μια θετική  

διαδικασία για την βέλτιστη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την 

καταγραφή και βελτίωση της διαδικασίας και των τελικών στοχεύσεων 

αντίστοιχα. 

 

H διδασκαλία που βασίζεται στην εποπτεία βρίσκει εφαρμογή σε πολύ μεγάλο βαθμό 

κατά τη μεθοδολογία των Project, μεθοδολογία που έγινε περιγραφή σε προηγούμενη 

ενότητα.( Καπσή, 2009) 

 

o Η ομαδική εργασία:  Σε μια βάση σύνθεσης με τις παραπάνω αρχές η ομαδική 

εργασία προτείνεται από  παιδαγωγούς και ψυχολόγους ως μια θετική έμφυτη 

τάση του ατόμου να σχηματίζει ομάδες , στοιχείο που εν προκειμένω βοηθά τον 

μικρό μαθητή να κοινωνικοποιηθεί και να απαλλαγεί από έναν εσωτερικό 

εγωκεντρισμό. 
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o Η σύνδεση του Σχολείου με την εκτός σχολικού περιβάλλοντος ζωή σε 

συνδυασμό και πάλι με τα παραπάνω δηλαδή την ομαδική εργασία, την 

προώθηση της αυτενέργειας και ενός παιδοκεντρικού διδακτικού πλαισίου, 

αποτελεί μία βασική θέση της σύγχρονης Παιδαγωγικής. (Dewey, 1982) 

Η σύνδεση του σχολείου με τη ζωή, δηλαδή η σύνδεση της σχολικής μικρο-κοινότητας 

με την μεγάλη κοινωνία φέρνει μεγάλες αλλαγές στην όλη διαδικασία της εκπαίδευσης  

καθώς το σχολείο γίνεται το προπαρασκευαστικό βήμα του ατόμου για την ομαλή 

ένταξη του στην κοινωνία. (Roehrs, 1984) 

 

o Η Διαθεματικότητα, τέλος, αφορά μια ολιστική ως προς την εκπαιδευτική 

διαχείριση της μάθησης προσέγγιση. Η ολιστική αυτή διαχείριση έχει να κάνει 

με την απόκτηση της γνώσης με τρόπο «διερευνητικό και βιωματικό» 

(Αγγελάκος, 2003)  

 

 

 1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 2010 

 

Στα πλαίσια της «Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης του 2010», η ειδική επιτροπή για την 

Προσχολική Αγωγή με την εμπλοκή ακαδημαϊκών, λειτουργών του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού και εν-ενεργεία εκπαιδευτικών προχώρησε στην διαμόρφωση 

του νέου Αναλυτικού Προγράμματος για την Προσχολική Αγωγή το οποίο εστιάζει 

στις ηλικίες 3-6 χρόνων και με βελτιώσεις ισχύει εως και σήμερα. 

Η νομοθετική , σε πρώτη φάση, αναβάθμιση αυτή, και συγκεκριμένα ο νόμος 3848 του 

2010, εστιάζει στην αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθώς και την 

καθιέρωση αξιολογικών κανόνων καθώς και πολιτικών που εστιάζουν στην αξιοκρατία 

στην εκπαίδευση. Τα παραπάνω έχουν ως στόχο την διαμόρφωση ενός πιο 

δημοκρατικού και άρα πιο ανθρώπινου σχολείου και ακριβώς σε αυτά έγκειται και η 

βαρύτητα της «Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης του 2010». 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, η αξιολόγηση θεσπίζονται ως βασικό 

στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε κάθε βαθμίδα αυτής και φυσικά και στη 
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προσχολική αγωγή. Πιο συγκεκριμένα, είναι τότε που ορίζονται τα πλαίσια και οι 

τρόποι αξιολόγησης, η θέσμιση της αυτοαξιολόγησης και τέλος η βαρύτητα αυτής στις 

διάφορες διαδικασίες που αφορούν είτε τους λειτουργούς της εκπαίδευσης (της κάθε 

βαθμίδας) είτε το συνολικό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Πιο συγκεκριμένα τα περί 

αξιολόγησης πεδία του νόμου 3848 αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.  

 

 

1.3 EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  

 

 

Είναι συνηθισμένη μάλλον η έκφραση ότι «τα παιδιά όταν είναι  μικρά, μαθαίνουν σαν 

σφουγγάρια». Κάθε νέα εμπειρία, κάθε λέξη που μαθαίνουν, κάθε συμπεριφορά που 

υιοθετούν, είναι μια επένδυση για το μέλλον. 

 

Ο Πρόεδρος Ομπάμα συμφώνησε στην μελέτη της «Πολιτειακής Ένωσης» για το 2013. 

Και συνεχιζόμενες  μελέτες έχουν φτάνει στο ίδιο συμπέρασμα: η παιδική εκπαίδευση 

έχει τεράστιο αντίκτυπο για  την ζωή του ανθρώπου. Ωστόσο, μόνο το 51% των παιδιών 

ηλικίας 3 και 4 ετών στις Η.Π.Α. εγγράφονται σε προγράμματα προπληρωμένα 

απασχόλησης μιας  πλήρους ημέρας. Τα προγράμματα αυτά φέρεται να μην έχουν 

υποστεί βελτιώσεις  κατά τα τελευταία 15 χρόνια. 

 

Σύμφωνα με την V. Palmer (N.D.) η εκπαίδευση της πρώιμης παιδικής ηλικίας 

στοχεύει στη τελειοποίηση και τη διαμόρφωση του παιδιού ώστε να μπορέσει να 

ανταπεξέλθει σε ό,τι χρειαστεί όχι μόνο στο σχολικό περιβάλλον αλλά και έξω από 

αυτό.  

Μάλιστα τα οφέλη της προσχολικής αγωγής η ίδια τα κατανέμει σε  12 

χαρακτηριστικά, τα οποία είναι: 

1. Κοινωνικοποίηση: 
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Η κοινωνικοποίηση με άλλους ανθρώπους εκτός από την οικογένεια του παιδιού σε 

ένα ασφαλές περιβάλλον είναι ένα βασικό θεμελιώδες στοιχείο για το νεαρό άτομο. 

Όσο νωρίτερα κοινωνικοποιηθεί ένα παιδί, τόσο το καλύτερο, καθώς η διαδικασία αυτή 

βοηθά τα παιδιά να ξεπεράσουν τη συστολή και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση.  

 

2. Έννοια της συνεργασίας: 

Είναι σημαντικό το παιδί να μάθει από μικρό να συνεργάζεται, , αυτό το βοηθά να 

μάθει να μοιράζεται και να δουλεύει καλά μέσα σε μια ομάδα.  

3. Ενθάρρυνση Ολιστικής Ανάπτυξης:  

Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε για να οικοδομηθεί μια ισχυρή βάση για τη 

συναισθηματική, κοινωνική, σωματική και πνευματική ανάπτυξη ενός παιδιού, που θα 

τα προετοιμάσει για μια ζωή. 

Οι εκπαιδευτικοί της πρώτης παιδικής ηλικίας εκπαιδεύονται στον εντοπισμό τομέων 

όπου απαιτείται υποστήριξη για κάθε παιδί και στην οικοδόμηση προγραμμάτων και 

δραστηριοτήτων γύρω από αυτά.  

4. Ενθουσιασμός για τη διά βίου μάθηση: 

Τα διδάγματα θα πρέπει να δίνονται με ένα διασκεδαστικό και συναρπαστικό τρόπο 

που θα ενθαρρύνει τα παιδιά να είναι αποτελεσματικοί μαθητές. Η αγάπη της 

εκπαίδευσης - για την ανάγνωση, τη μάθηση, την ανακάλυψη, τη φύση- ριζώνει στο 

νηπιαγωγείο. Η ηλικία αυτή λοιπόν είναι μια καλή ηλικία για να εμφυσήσουμε το 

σπόρο για μάθηση.   

 

5. Μεταφέρετε την αξία της εκπαίδευσης μέσω της εμπειρίας: Αξιοποιώντας την αξία 

της μάθησης και της εκπαίδευσης, θέτοντας ένα παράδειγμα ως πρότυπο και 

παρέχοντας πραγματικές εμπειρίες. 

Ενώ οι γονείς θα είναι πάντα η σημαντικότερη επίδραση στην πρώιμη ζωή ενός 

παιδιού, η εισαγωγή τους σε ένα προσχολικό περιβάλλον τους παρέχει μια νέα 

προοπτική για τη σημασία της εκπαίδευσης που θα παραμείνει μαζί τους καθ 'όλη τη 

διάρκεια του σχολικού ταξιδιού τους. 
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6. Σεβασμός:Διδασκαλία της αξίας του σεβασμού προς τους άλλους.  

Αυτό δεν περιορίζεται μόνο στους ανθρώπους και τα υπάρχοντα, αλλά μπορεί επίσης 

να σημαίνει σεβασμό για το περιβάλλον τους, τόσο άμεσο όσο και παγκόσμιο. 

Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να μάθει αυτή την αρετή ένα παιδί παρά το 

προσχολικό περιβάλλον. 

 

7. Ομαδική εργασία: 

Επίδειξη και ενδυνάμωση της σημασίας της ομαδικής εργασίας που μπορεί να διδάξει 

σεβασμό στις απόψεις των άλλων, ακρόαση, συνεργασία και ισότητα. 

Πολλές προσχολικές δραστηριότητες επικεντρώνονται στην ομαδική εργασία για 

αυτόν ακριβώς τον λόγο. Ένα άτομο που μαθαίνει πώς να εργαστεί σε μια ομάδα από 

νεαρή ηλικία θα είναι τελικά πιο κοινωνικά εναρμονισμένο και πιο απασχολημένο! 

 

8. Ελαστικότητα: 

Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς παιδιών της πρώιμης παιδικής ηλικίας 

να συνεργαστούν για να αναπτύξουν την ανθεκτικότητα στα παιδιά όσο το δυνατόν 

νωρίτερα. Με τη δημιουργία ενός συνεκτικού, ασφαλούς και δίκαιου κοινωνικού 

περιβάλλοντος, με σαφείς προσδοκίες και προβλέψιμες συνέπειες, τα παιδιά μπορούν 

να αναπτύξουν δεξιότητες για να διαχειριστούν τον εαυτό τους και τα συναισθήματά 

τους. 

 

Είναι δουλειά ενός δασκάλου να προσφέρει ένα περιβάλλον με προκλήσεις, όπου τα 

παιδιά μπορούν να μάθουν μεσα από την εμπειρία που θα αποκομούνε. Μπορεί να 

παρουσιάσουν προσκρούσεις, μώλωπες ή να χάσουν ένα παιχνίδι από καιρό σε καιρό, 

αλλά αυτό είναι το θεμέλιο για την οικοδόμηση στρατηγικών αντιμετώπισης για τις  

μεγαλύτερες προκλήσεις στη ζωή. 
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9. Συγκέντρωση: 

Κατά τη διάρκεια των προσχολικών χρόνων, τα παιδιά διερευνούν κάθε ευκαιρία να 

ανακαλύψουν νέες εμπειρίες, νέους φίλους και νέα περιβάλλοντα. Το μυαλό τους είναι 

τόσο ζωντανό και ευφάνταστο. Είναι τώρα η κατάλληλη περίοδος που ο  εκπαιδευτικός 

της πρώιμης παιδικής ηλικίας πρέπει να εξισορροπήσει αυτή τη ζωντάνια του παιδιού 

με την ικανότητα να ακούει, να ακολουθεί  οδηγίες , τα καθήκοντα του και να 

συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες.  Εν ολίγοις να συγκεντρώνεται σε 

συγκεκριμένους στόχους. 

 

10. Υπομονή: 

Η παραπάνω διαδικασία βάζει τον νεαρό μαθητή σε μια διαδικασία να  εξασκεί την 

υπομονή του. Το στοιχείο αυτό εκτιμάται ως ιδιαίτερα χρήσιμο για την ομαλή ένταξη 

στην κοινωνία.  

 

1 1. Εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση: 

Αυτό είναι κρίσιμο. Η έντονη αίσθηση της ευημερίας παρέχει στα παιδιά 

αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση που θα ενθαρρύνουν τα παιδιά να 

διερευνήσουν τα ταλέντα, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους. 

Οι θετικές αλληλεπιδράσεις με άλλα παιδιά και εκπαιδευτικούς θα προωθήσουν μια 

θετική, υγιή και ασφαλή αντίληψη του εαυτού τους, που θα τους επιτρέψει να 

προσεγγίσουν καταστάσεις και προβλήματα με αυτοπεποίθηση καθ 'όλη τη διάρκεια 

της ζωής τους. 

 

12. Έκθεση του παιδιού  στην πολυμορφία: 

Η αξιόλογη διαφορά και πολυμορφία είναι ζωτικής σημασίας για την έγκαιρη 

ανάπτυξη του παιδιού. Η εκπαίδευση της πρώιμης παιδικής ηλικίας χρησιμεύει για να 

καθοδηγήσει τα παιδιά να εκτιμήσουν και να αποδεχθούν τις διαφορές ως κάτι 

«κανονικό». 
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Είναι σημαντικό τα παιδιά να κατανοήσουν ότι όλοι είναι μοναδικοί και ξεχωριστοί με 

τον δικό τους τρόπο με τη δική τους κουλτούρα, πεποιθήσεις και εθνικότητα. Εν ολίγοις 

είναι η κατάλληλη ηλικία για να καλλιεργηθούν οι δημοκρατικές αξίες της ισότητας 

και της προσωπικής και συλλογικής πλήρωσης μέσα από την δημιουργική και 

αυθεντική έκφραση.  

Τελικά, το προσχολικό περιβάλλον είναι κάτι πολύ περισσότερο από παιχνίδι ή φύλαξη 

νηπίων. Ενώ τα βασικά εκπαιδευτικά οφέλη της προσχολικής ηλικίας είναι απτά, h 

πρόοδοι των παιδιών είναι πραγματικά ανεκτίμητη όσον αφορά την ολιστική τους 

βελτίωση και ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 | 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 

 

2.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

 

Η αξιολόγηση αναφέρεται στη διαδικασία «απόδοσης ή καθορισμού μιας ορισμένης 

αξίας σε κάποιο πρόσωπο , αντικείμενο, πράγμα ή κατάστασης», η διαδικασία αυτή 

γίνεται βάση σαφών προκαθορισμένων κριτηρίων αλλά και αναπτύσσοντας μιας 

μεθόδου εκτίμησης. (Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008) 

Στο παραπάνω ορισμό ο όρος «αξία» δεν έχει κάποιο ποσοτικό περιεχόμενο αλλά έχει 

περισσότερο πρακτική έννοια, δηλαδή αναφέρεται περισσότερο στο μέγεθος της 

απόδοσης μιας ιδιότητας, την σύγκριση μεταξύ πραγμάτων και καταστάσεων και τέλος 

το μέγεθος ικανοποιήσης ή επίτευξης κάποιου στόχου.  

Άλλος ορισμός για την αξιολόγηση την περιγράφει ως «το σύνολο των οργανωμένων 

και συστηματικών εννοιών που στοχεύουν στην αποτίμηση και στον προσδιορισμό της 

πορείας των αποτελεσμάτων όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας» 

(Μπουζάκης, 1998) Ο ορισμός αυτός συνταιριάζει με την νομική θεώρηση των 

πραγμάτων περί αξιολόγησης στην εκπαίδευση όπως περιγράφησαν  στην ενότητα 1.2. 

 

2.2 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ  

 

 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα εκ των βασικότερων στοιχείων 

μιας ευημερούσας κοινωνίας. Η πρόοδος και η βελτίωση αυτής είναι λοιπόν μια μόνιμη 
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στόχευση που πρέπει να καλυφθεί. Προς την κατεύθυνση αυτή προωθήθηκε στην 

Ελλάδα ο θεσμός της Επιθεώρησης το οποίο έκλεισε τον κύκλο του περί την δεκαετία 

του 80 λόγω της έντονης κριτικής που δέχθηκε από τους εκπαιδευτικούς και τα 

συνδικαλιστικά τους όργανα.  

Τον επιθεωρητή έρχεται να αντικαταστήσει ο σχολικός σύμβουλος και ο προϊστάμενος 

της διεύθυνσης.  Η νέα αυτή μετάλλαξη δε κατάφερε να συμπληρώσει το κενό στην 

αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας εν τω συνόλω.  

Μάλιστα οι νομοθετικές διατάξεις που στοχεύουν προς την κάλυψη του κενού αυτού 

έρχονται αρχικά το 1985 με το νόμο 1566 που αφορά την «δομή και την λειτουργεία 

της πρωτοβάθμιάς και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» που εισήγαγε 

τον όρο αξιολόγηση.  

Έπειτα  το 1992 με το νόμο 2043 ορίζονται τα περι εποπτείας της «διοίκησης της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις » όπου οι 

υπεύθυνοι αξιολογητές καθιερώνονται οι διευθυντές και υποδιευθυντές των σχολικών 

μονάδων. 

Στην συνέχεια και το 1997 με το νόμο 2525 ορίζεται η σύσταση Σώματος Μόνιμων 

Αξιολογητών καθώς και η διαδικασία συμπλήρωσης των σχετικών θέσεων. Ενώ με το 

προεδρικό διάταγμα 140 του 1998 ορίζεται ότι η μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών θα 

κρίνεται και από τις αξιολογιτικές εκθέσεις του παραπάνω σώματος. Ομοίως και για 

την υπηρεσιακή ανέλιξη των εκπαιδευτικών.  

Τέλος και μέχρι να φτάσουμε στην νομοθεσία του 2010 που είδαμε αναλυτικά σε 

προγενέστερη ενότητα, με το νόμο 2986/2002 ορίζονται ο σκοπός ο χαρακτήρας και οι 

στόχοι του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. 

Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια εξελικτική πορεία μέσα σε βάθος 

χρόνου ως προς την θέσπιση της αξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία, μια 

πορεία που δε μπορούμε να την δούμε ξέχωρα από την κοινωνικοπολιτική οργάνωση 

της χώρας όλους αυτούς τους χρόνους.  

 

 

2.3 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  
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Κάθε κοινωνία στοχεύει στην οικονομική ευημερία σε συνδυασμό με την ισότητα των 

ευκαιριών. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι αρχηγοί κρατών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να συμφωνήσουν στη λεγόμενη «στρατηγική της 

Λισαβόνας» με στόχο να καταστεί "η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία 

της γνώσης στον κόσμο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και 

καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή ». (Wößmann, 2008) 

Παράλληλα, έχει γίνει αντιληπτό ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι 

καίριας σημασίας για την οικονομική ευημερία και την κοινωνική συνοχή. Αυτό 

υπογραμμίζεται από κορυφαίους ευρωπαίους οικονομικούς συμβούλους (Sapir et al, 

2003, Calmfors et al., 2006) και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση στο επίκεντρο της ατζέντας της για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Για 

παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (European Council ,2006) καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι "η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για 

την ανάπτυξη του μακροπρόθεσμου δυναμικού της ΕΕ για ανταγωνιστικότητα καθώς 

και για κοινωνική συνοχή". Αλλά πώς μπορεί μια αποτελεσματική και δίκαιη 

εκπαίδευση και κατάρτιση να επιτευχθεί στην πράξη;  

Για ορισμένους ευρωπαίους πολιτικούς, η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι, 

κορυφαίες στο πολιτικό τους πρόγραμμα, διότι μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική 

αποτελεσματικότητα, ενώ για άλλους, επειδή μπορούν να ενισχύσουν και την 

κοινωνική ισότητα , επομένως σε κάθε περίπτωση δίνεται βαρύτητα στη βελτίωση  της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Τα αναθεωρημένα στοιχεία δείχνουν ότι οι αποτελεσματικές πολιτικές δεν πρέπει να 

είναι άδικες και ότι οι δίκαιες πολιτικές δεν πρέπει να είναι ανεπαρκείς. Οι χώρες δεν 

πρέπει απαραίτητα να επιλέξουν μεταξύ αποτελεσματικότητας και ισότητας. Υπάρχουν 

τρόποι για να αποφύγουμε τις ανταλλαγές μεταξύ τους, ενώ οι τρέχουσες προσπάθειες 

να φθάσουν τον ένα ή τον άλλο στόχο μερικές φορές αποδεικνύονται τόσο 

αναποτελεσματικές όσο και άδικες. (Wößmann, 2008) 

Σε σχέση με την καθιερωμένη και εκτεταμένη βιβλιογραφία σχετικά με τις οικονομικές 

και κοινωνικές επιπτώσεις της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, πολλά μέρη της 

βιβλιογραφίας δεν είναι τόσο καλά αναπτυγμένα. Τελικά, θα απαιτηθούν βαθιές 

εμπειρικές εκτιμήσεις ανά χώρα για να αξιολογηθούν οι συγκεκριμένες επιπτώσεις των 

διαφορετικών πολιτικών. Ωστόσο, η διαθέσιμη βιβλιογραφία έχει αποδείξει επαρκή 
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στοιχεία που να δικαιολογούν μια γενική ενοποιητική προοπτική και πολλά ειδικά 

χαρακτηριστικά για μια ευρωπαϊκή αξιολόγηση. Ταυτόχρονα, πρέπει να ληφθεί υπόψη 

ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες για ορισμένα τμήματα της αξιολόγησης, 

τα οποία  και θα αναφερθούν. (Wößmann, 2008) 

 Οι Feinstein et αl. (1999) βρήκαν αρκετά ευρήματα σχετικά με τις  επιπτώσεις από τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης της προσχολικής εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

Παράλληλα, ο Feinstein (2003) δείχνει ότι τα γνωστικά επιτεύγματα στην πρώιμη 

παιδική ηλικία έχουν σαφή σχέση με τα εκπαιδευτικά προσόντα των ενηλίκων του 

Ηνωμένου Βασιλείου στα μέσα της δεκαετίας του '20, γεγονός που δείχνει ότι 

υπάρχουν σημαντικές δυνητικές επιπτώσεις στις παρεμβάσεις στην παιδική ηλικία. 

 Με τα παραπάνω ερευνητικά αποτελέσματα συμφωνούν και  οι Goodman και Sianesi 

(2005) που βρήκαν σημαντικές και μακροχρόνιες επιπτώσεις της αρχικής εκπαίδευσης 

σε εκπαιδευτικά και εργασιακά αποτελέσματα στη Βρετανία.  

Οι Kamerman et αL. (2003) διερευνούν πρόσθετες, ιδιαίτερα ψυχολογικές μελέτες από 

τη Γαλλία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες υποδηλώνουν ότι η 

συμμετοχή σε προγράμματα υψηλής ποιότητας για την προσχολική εκπαίδευση και τη 

φροντίδα των παιδιών συνδέεται θετικά με τη γνωστική, κοινωνική και 

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, Ενώ οι κοινωνικές ενώσεις που 

αναπτύσσονται είναι ιδιαίτερα ισχυρές για παιδιά από μειονεκτούσες ομάδες. 

Όσον αφορά τις διεθνείς συγκρίσεις με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι Fuchs και 

Wößmann (2004) δείχνουν ότι η παρακολούθηση των παιδικών σταθμών και ιδιαίτερα 

η προσχολική εκπαίδευση συνδέονται με υψηλότερες επιδόσεις στο τέλος του 

δημοτικού σχολείου. Οι Schütz et αl. (2008) βρίσκουν παρόμοια αποτελέσματα μεταξύ 

του συστήματος προσχολικής εκπαίδευσης μιας χώρας και των γνωστικών επιδόσεων 

στο γυμνάσιο.. 

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δε υπάρχει έντονη αίσθηση ότι η γνώση σχετικά με την 

ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών πρόωρης παιδικής ηλικίας λείπει λόγω  

έλλειψης σχετικού  ελέγχου των προγραμμάτων αυτών  ( OECD, 2004). Επειδή οι 

στόχοι και τα πρότυπα δεν είναι σαφώς δηλωμένα, τα συστήματα εκπαίδευσης της 

προσχολικής αγωγής τείνουν να μην έχουν λογοδοσία σε φορείς. 
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Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η Γερμανία, υπάρχει επίσης κάποια ανησυχία για το 

χαμηλό επίπεδο κατάρτισης του προσωπικού και για την αδύναμη σχέση μεταξύ του 

προσχολικού και του σχολικού συστήματος. 

 Με αυτή την έννοια, προγράμματα όπως το γαλλικό école maternelle, το οποίο έχει 

ένα πρόγραμμα σπουδών για να διδάξει τα παιδιά τα βασικά της ανάγνωσης, της 

γραφής και του υπολογισμού, μπορεί να είναι ουσιαστικά πιο αποτελεσματικό στην 

καλλιέργεια δεξιοτήτων από προγράμματα όπως το γερμανικό Krippe και το 

Kindergarten Τα παραπάνω κέντρα λογίζονται περισσότερο ως κέντρα ημερήσιας 

φροντίδας χωρίς ισχυρή εκπαιδευτική εντολή.  

Στην έρευνα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, οι Schütz et al. (2008) διαπιστώνουν ότι 

τα πιο εκτεταμένα συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης - όσον αφορά τόσο την 

εγγραφή όσο και τη διάρκεια - αυξάνουν σημαντικά την ισότητα των ευκαιριών. 

 

2.4 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

 

Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα αποτελεί μια 

συνεχής και δυναμική διαδικασία αυτoαξιολόγησης της λειτουργία του σχολείου. Η 

διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης στη 

σχολική μονάδα και συνδέεται άμεσα με τον γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό της, 

σχεδιασμός ο οποίος αποτελεί βασικό εργαλείο για την οργάνωση και διαχείριση του 

εκπαιδευτικού έργου συνολικά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο   

 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  

 

 

 

3.1 ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

Όταν αναφερόμαστε στις «μορφές» της αξιολόγησης κατ’ ουσία αναφερόμαστε στις 

επιδιώξεις ή ακόμη  και στις επιπτώσεις/επιδράσεις που μπορεί να φέρει στο 

αξιολογούμενο αντικείμενο/πεδίο η αξιολογική διαδικασία, εν προκειμένω στην 

περίπτωση μας, η διαδικασία εκείνη που αφορά την εκπαίδευση εν γένει και την 

προσχολική στην εδώ μελέτη. 

 

 Σύμφωνα με τις Ε.Ντολιοπούλου και Ε.Γουργιώτου (2008) ο συνήθης διαχωρισμός 

στις μορφές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης είναι ο εξής : 

 

Α. Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

B. H ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ  

Γ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ Η ΤΕΛΙΚΗ . 

 

Α. Η διαγνωστική αξιολόγηση  βοηθά ώστε να παρθούν αποφάσεις σχετικά με το αν 

χρειάζεται να ληφθεί μια απόφαση / δράση που αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία 

εξετάζοντας την σκοπιμότητα , την χρησιμότητα ή και την εφικτότητα της. 

Επιπλέον στην διαγνωστική αξιολόγηση μελετάται το περιβάλλον που διαμορφώνεται 

η εκπαιδευτική διαδικασία και προς αυτή την κατεύθυνση βοηθά η καταγραφή των 

γνώσεων των ενδιαφερόντων και των ιδιαιτεροτήτων των παιδιών. 
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B. H διαμορφωτική ή σταδιακή αξιολόγηση αφορά την συλλογή πληροφορίας σχετικά 

με την ποιότητα των μαθησιακών διαδικασιών και γίνεται μέσα από την καθημερινή 

εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα αυτού του τύπου αξιολόγησης ο εκπαιδευτικός αποκτά 

μια συνολική εικόνα των δυνατοτήτων και της προόδου των μαθητών. Η σταδιακή 

αξιολόγηση μπορεί να γίνει μέσα από μια μεθοδική μελέτη δεδομένων που προκύπτουν 

από την εικόνα που μπορεί να σχηματίσει ο εκπαιδευτικός για το μαθητή μέσα από 

συζητήσεις μαζί του, μέσα από τα γραπτά του, από την συμπεριφορική εξέλιξη του 

τελευταίου και άλλα.  

 

Γ. Η συνολική ή τελική αξιολόγηση λαμβάνει χώρα, ως αναμένεται, στο τέλος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και αφορά μια συνολική αξιολόγηση των υλοποιήσιμων 

στόχων που είχαν τεθεί στην αρχή του εκπαιδευτικού έργου  

 

   

 

3.1.1 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.  

 

Πλέον δίνεται βαρύτητα στον τομέα της Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας 

διεθνώς και προς την κατεύθυνση αξιολόγησης και βελτίωσης της έχει θεσπισθεί  το 

πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης μαθητών (PISA). Το πρόγραμμα PISA ανέδειξε 

μεταξύ άλλων ότι προαπαιτούμενος για την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

αποτελεί και η οικονομική δέσμευση των χωρών καθότι χωρίς τους απαραίτητους 

πόρους δεν δύναται να γίνουν οι αλλαγές εκείνες που θα ενισχύσουν ποιοτικά την 

εκπαίδευση. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2013) 

 

Αποτελεί διαρκής πρόκληση για τις κυβερνήσεις η εξεύρεση τρόπων διασφάλισης της 

ποιότητας για κάθε ένα από τα συστατικά στοιχεία της αποτελεσματικης Προσχολικής 

Εκπαίδευσης και Φροντίδας(ΠΕΦ) διεθνώς. Προς την κατεύθυνση της ποιοτικής 

αναβάθμισης εκτιμάται ως κρίσιμος ο σχεδιασμός αποτελεσματικών συστημάτων 

αξιολόγησης, διαδικασία που μπορεί να παρέχει σαφή κίνητρα και στόχους στις 
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κυβερνήσεις ώστε να λαμβάνονται οι καταλληλότερες αποφάσεις προς μια πιο 

ποιοτική  ΠΕΦ. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2013) 

 

Οι προβλέψεις πληθυσμού δείχνουν ότι μέχρι το 2030 ο αριθμός των παιδιών κάτω των 

6 ετών θα μειωθεί κατά 7,6%. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό σημαίνει 2,5 εκατομμύρια 

λιγότερα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2030 από ό, τι το 2012. Η πιο δραστική 

μείωση του παιδικού πληθυσμού αναμένεται σε ορισμένες χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης και στην Ισπανία (βλ.εικόνα 2). Αυτές οι δημογραφικές προβλέψεις 

υποδηλώνουν ότι η ζήτηση για υπηρεσίες ECEC θα μειωθεί στο μέλλον. Ωστόσο, αυτή 

η τάση από μόνη της δεν αρκεί για να αντισταθμίσει την τρέχουσα έλλειψη της 

Εκπαίδευσης και Φροντίδας στην Παιδική Ηλικία (Early Childhood Education and 

Care – ECEC ) που υπάρχει σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες και στη Ελλάδα, 

ιδίως οσον αφορά τη νεότερη ηλικιακή ομάδα, εως 6 ετών, την οποία και μελετούμε σε 

τούτη την εργασία (Eικόνα 3).  (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014) 

 

 

 

 

Εικόνα 2  Προβλέψεις για τη μεταβολή του πληθυσμού της ηλικιακής ομάδας 0-5 ετών, 2013-2020 και 2013-

2030 
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Εικόνα 3  Ζήτηση και προσφορά θέσεων επιδοτούμενες από το δημόσιο πολιτικές 

ECEC, 2012-2013 

 

 

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεσμεύτηκαν να παράσχουν μια θέση ECEC για 

όλα τα παιδιά, είτε με τη θέσπιση νόμιμου δικαιώματος στην ECEC είτε με την 

υποχρεωτική παρακολούθηση τουλάχιστον για το τελευταίο προσχολικό έτος. Επτά 

χώρες, δηλαδή η Κροατία (έως το Σεπτέμβριο του 2014), η Ιταλία, η Λιθουανία, η 
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Ρουμανία (έως το Σεπτέμβριο του 2014), η Σλοβακία, η Ισλανδία και η Τουρκία δεν 

έχουν ακόμη εισαγάγει κανένα από τα μέτρα αυτά. (Eυρωπαϊκή Επιτροπή , 2014) 

 

Οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή η Δανία, η Γερμανία (από τον Αύγουστο του 2013), 

η Εσθονία, η Μάλτα (από τον Απρίλιο του 2014), η Σλοβενία, η Φινλανδία, η Σουηδία 

και η Νορβηγία, εγγυώνται ένα νόμιμο δικαίωμα στην ECEC για κάθε παιδί αμέσως 

μετά τη γέννησή τους. Στις περισσότερες από αυτές τις χώρες, το δικαίωμα δεν 

εκφράζεται σε ώρες παροχής, αλλά συνήθως συνεπάγεται θέση πλήρους απασχόλησης. 

Συνήθως, οι γονείς αναμένεται να συμβάλλουν στο κόστος παροχής μέχρι την έναρξη 

της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, τα τέλη είναι σχετικά χαμηλά ή 

προσφέρονται πολιτικές μειώσεων. (Eυρωπαϊκή Επιτροπή , 2014) 

 

Σε όλες τις άλλες χώρες, το χάσμα ανάμεσα στο τέλος της επαρκώς αποζημιωμένης 

άδειας παιδικής μέριμνας (65% επί των προηγούμενων αποδοχών) και του νομίμου 

δικαιώματος στην ECEC υπερβαίνει τα δύο έτη. Στο ένα τρίτο των ευρωπαϊκών 

εκπαιδευτικών συστημάτων (τρεις κοινότητες του Βελγίου, της Ιρλανδίας, της 

Ισπανίας, της Γαλλίας, του Λουξεμβούργου, της Ουγγαρίας, της Πορτογαλίας και όλων 

των τμημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου) το παραπάνω καθεστώς αρχίζει να ισχύει για 

τα παιδιά ηλικίας 3 ετών ή λίγο μιρκότερα. Συνήθως, η διάρκεια της δωρεάν παροχής 

ECEC αντιστοιχεί σε μια τυπική σχολική ημέρα, εκτός από την Ιρλανδία και όλα τα 

μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου το δωρεάν δικαίωμα καλύπτει μόνο 10-15 ώρες 

την εβδομάδα. (Eυρωπαϊκή Επιτροπή , 2014) 

 

Παραπάνω σκιαγραφήσαμε το πλαίσιο που ισχύει  στην Ευρώπη όσον αφορά την 

προσχολική αγωγή. Σε αυτό το πλαίσιο και για την βελτίωση της όπως προλογίσαμε 

βρίσκεται σε εφαρμογή το αξιολογικό πρόγραμμα του ΟΟΣΑ, της PISA. Τώρα που 

γνωρίζουμε κάποιες βασικές συνθήκες επί της προσχολικής αγωγής στην Ευρώπη θα 

είχε ενδιαφέρον να καταγράψουμε κι κάποιες σημεία κριτικής που έχουν γίνει επί του 

αξιολογικού προγράμματος PISA,σύμφωνα με την έκθεση 9 μελετητών  από την 

Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία / Νέα Ζηλανδία, και αυτά 

κωδικοποιημένα έχουν ως εξής:  
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 Η εκπαίδευση είναι, καταρχάς, πολιτικό ζήτημα, προκαλώντας πολιτικά 

ερωτήματα με εναλλακτικές και συχνά αντικρουόμενες απαντήσεις. 

Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ δεν επιχειρεί να διατυπώσει τις πολιτικές του 

ερωτήσεις ή να υποστηρίξει τις επιλογές του. Αντ 'αυτού, αντιμετωπίζει 

την εκπαίδευση της πρώιμης παιδικής ηλικίας και την προτεινόμενη 

μελέτη σαν να είναι καθαρά τεχνικές πρακτικές.  

  Με την υιοθέτηση μιας τεχνικής λογικής, ο ΟΟΣΑ υποδηλώνει ότι τα 

συμπεράσματά και οι συστάσεις του είναι αυτονόητα, αντικειμενικά και 

αναμφισβήτητα. Λαμβάνει μια συγκεκριμένη παραδειγματική θέση, 

που μπορεί να χαρακτηριστεί ως υπερ-θετική ως προς το θεωρητικό 

πλαίσιο που προτάσει. Αξιολογεί την αντικειμενικότητα, την 

καθολικότητα, την προβλεψιμότητα και τι μπορεί να μετρηθεί. Επιλέγει 

να εργαστεί με ορισμένους κλάδους, κυρίως συγκεκριμένους κλάδους 

της ψυχολογίας (παιδική ανάπτυξη) και της οικονομίας (ανθρώπινο 

κεφάλαιο). Φυσικά, ο ΟΟΣΑ είναι ελεύθερος να επιλέξει τη θέση του. 

Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζει ότι έχει κάνει μια επιλογή και έχει μια 

συγκεκριμένη προοπτική. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι υπάρχουν 

και άλλες επιλογές και άλλες προοπτικές. Ωστόσο, και από τις μελέτες 

του κρίνεται ότι παρουσιάζει μια πλήρη έλλειψη αυτογνωσίας.    

 Υπάρχουν όμως κι άλλα ουσιαστικά ζητήματα, για παράδειγμα η 

αποτυχία της PISA να αντιμετωπίσει την πολυπλοκότητα, το πλαίσιο 

και την αιτιώδη συνάφεια, καθώς και ένα υποθετικό αλλά αφελές 

μοντέλο διαφωτισμένων υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής τέτοιας 

που να φέρει αντικειμενικά και ορθολογικά  αποτελέσματα 

εφαρμόζοντας διδάγματα από άλλες χώρες. 

 Ο ΟΟΣΑ είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός οργανισμός, εφαρμόζοντας 

εξαιρετικά ισχυρές «ανθρώπινες τεχνολογίες», συμπεριλαμβανομένου 

αυτής της  PISA. Εντούτοις, υπάρχουν ελλείψεις όσον αφορά την 

καταγραφή στις  πιθανές δυσμενείς συνέπειες αυτής της εξουσίας, όπως 

η μείωση και η τυποποίηση της εκπαίδευσης των παιδιών μικρής 

ηλικίας, . 

(Μοss et al, 2016) 
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3.2 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

Όταν αναφερόμαστε στην εσωτερική αξιολόγηση μιας σχολικής μονάδας κατ’ ουσία 

αναφερόμαστε στην αυτοαξιολόγηση της, δηλαδή την ανάπτυξη βελτιωτικού πλάνου 

βάση της κριτικής ενδοσκόπησης που πραγματοποιείται από την ίδια την μονάδα. Η 

αυτοαξιολόγηση για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και 

η σχολική μονάδα συνολικά να διακατέχεται από έναν βαθμό αυτονομίας και 

ταυτόχρονα τα κριτήρια για την αυτοαξιολόγηση να είναι προκαθορισμένα. 

(Nτολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008) 

Βασικός στόχος αυτού του είδους της αξιολόγησης είναι η εκμηδένιση των ιεραρχικών 

σχέσεων είτε αυτές είναι σχέσεις εκπαιδευτικών –μαθητών είτε εκπαιδευτικών και 

γονέων και προς αυτή τη διαδικασία έχουν σχηματοποιηθεί οι εξής διαδικασίες :  

Α. μελέτη δεικτών ποιότητας οι οποίοι έχουν να κάνουν με το τι παρέχεται από την 

πολιτεία στο σχολείο, αφορούν τις εσωτερικές διεργασίες του σχολείου καθώς και τι 

επιπτώσεις έχουν όλα αυτά στους μαθητές.  

Β. διάγνωση των αναγκών της σχολικής μονάδας  

Γ. διερευνητική φάση 

Δ. προγραμματισμός και ανάπτυξη δράσεων  

Ε. σύνταξη ετήσιας έκθεσης. (Nτολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008)  

Η εξωτερική αξιολόγηση, που μπορεί να γίνει σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό 

επίπεδο. Σε αντίθεση με την πιο πάνω περίπτωση η εξωτερική αξιολόγηση  

πραγματοποιείται από φορείς που δεν έχουν άμεση συμμετοχή στις σχολικές 

δραστηριότητες και ανήκουν συνήθως στις ανώτερες βαθμίδες της διοίκησης. 

(Nτολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008) 

 Τα κριτήρια της εξωτερικής αξιολόγησης διαμορφώνονται από τη κεντρική διοίκηση 

και τα αποτελέσματά της αξιολόγησης  ανατροφοδοτούν το σχολείο, με το να 

προσαρμόζουν τις κεντρικές εκπαιδευτικές αρχές και φυσικά και την διαχείριση του 

εκπαιδευτικού έργου από τους εκπαιδευτικούς.( Εurydice, 2004) 
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Σύμφωνα με την Ίκκου Ε. (Χ.Χ.) η εξωτερική αξιολόγηση, θεωρείται «ένα μοντέλο 

αυταρχικό, γραφειοκρατικό, χειραγωγικό, μεροληπτικό, ελεγκτικό» καθότι η 

διαδικασία ελέγχου έρχεται από τα έξω και από τα πάνω, δηλαδή από διοικητικά 

στελέχη που ουσιαστικά δεν είναι μέσα στην καθημερινότητα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.  Εν αντιθέσει με την εσωτερική αυτοαξιολόγηση η οποιία δεν είναι 

περιοριστική της ατομικής πρωτοβουλίας και άρα δεν περιορίζει την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας.  

 

3.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Τα αξιολογικά κριτήρια μπορούμε να συμπυκνώσουμε ότι αφορούν το εξής τρίπτυχο 

«Δεδομένα του Νηπιαγωγείου – Εκπαιδευτικές Διαδικασίες – Εκπαιδευτικά 

Αποτελέσματα» 

Σύμφωνα με σχετική έκθεση περί αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας το 2012 το 

νηπιαγωγείο έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει τα δικά του κριτήρια ή να τα 

προσαρμόσει στις τοπικές ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Στο 

Παράρτημα Δ αναφέρονται αναλυτικότερα μια σειρά κριτηρίων ως προς την 

αξιολόγηση της προσχολικής αγωγής σύμφωνα με την έκθεση του 2012 του 

υπουργείου παιδείας, περί αυτοαξιολόγησης.  

 

3.3.1 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

Παραπάνω εξετάσαμε ένα γενικότερο πλαίσιο σκιαγράφησης της αξιολογικής 

διαδικασίας. Όταν αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα, ο τρόπος με τον οποίο αυτή 

εφαρμόζεται αφορά την «τεχνική της αξιολόγησης». Μια τεχνική μπορεί να 

υλοποιείται μέσω πολλών μεθόδων/μορφών αξιολόγησης και το αντίστροφο. 

(Δημητρόπουλος , 2002 ) 

Μεταξύ των τεχνικών αξιολόγησης , και μια από τις πλέον συνηθισμένες, είναι τα 

ερωτηματολόγια. Η σύνθεση ερωτηματολογίου είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία που 

στοχεύει να αναδείξει τόσο την πραγματικότητα επί των διαφόρων πεδίων που 
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συνθέτουν την όλη διαδικασία της προσχολικής αγωγής όσο και προτάσεις και απόψεις 

των ίδιων των ερωτώμενων. Εν ολίγοις είναι ένα χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας του 

αξιολογητή – όποιος και αν χρειάζεται να είναι αυτός- με τον αξιολογούμενο.  
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ΜΕΡΟΣ B 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

 

4.1 ΈΡΕΥΝΑ , ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  

 

Στα πλαίσια της ερευνητικής μελέτης μας επί της αξιολογικής διαδικασίας στην 

προσχολική αγωγή θα προχωρήσουμε σε μια έρευνα με βάση τα ερωτηματολόγια με 

σκοπό  να αποτυπωθεί ένα πραγματικό εκπαιδευτικό πλαίσιο στην προσχολική αγωγή 

μέσα ακριβώς από την αποτύπωση των  σχέσεως μαθητή – δασκάλου και δασκάλου – 

γονέα και τέλος δασκάλου –διοίκησης.  

 Γι αυτόν το σκοπό θα χρησιμοποιήσουμε ένα ανοιχτό και εύκολο στη χρήση εργαλείο 

, αυτό του Internet. Το δείγμα που θα χρησιμοποιηθεί στην έρευνα μας είναι ένα 

«δείγμα ευχέρειας», δηλαδή ίδια πιθανότητα επιλογής σε κάθε ενδιαφερόμενο ώστε να 

είναι πραγματικά τυχαίο το δείγμα και όχι στοχευμένο σε κάποιες κοινωνικο-

οικονομικές ομάδες. Βέβαια, το παραπάνω μπορεί να συμβεί με την διανομή του 

ερωτηματολογίου μέσω του internet καθώς αυτό είναι ένα εργαλείο που πλέον είναι 

εύκολα προσβάσιμο μάλλον σε κάθε νοικοκυριό και επιπλέον οικείο στο μεγαλύτερο 

μέρος του πληθυσμού.  

Όσον αφορά το δειγματοληπτικό πλαίσιο, αυτό αφορά μια απλή τυχαία δειγματοληψία 

στρωματοποιημένη έτσι ώστε να αφορά το κάθε τμήμα του πληθυσμού που φέρει τα 

εξής χαρακτηριστικά, είτε είναι δάσκαλος στην προσχολική εκπαίδευση είτε γονέας 

παιδιού 4 εως 6 ετών.  Για να επιβοηθηθεί η έρευνα ο σύνδεσμος που αντιστοιχεί σε 

κάθε ένα από τα 2 ερωτηματολόγια που συνέθεσα διαμοιράστηκε τόσο και στα social 

media όσο και σε λίστες εκπαιδευτικών που τυγχάνει να συμμετέχω. Σε τούτο το 

σημείο θα πρέπει να σημειώσω ότι η κοινότητα των εκπαιδευτικών αλλά και των 
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γονέων παιδιών κυρίως προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας είναι αρκετά 

ενεργή. 

 

Η χρήση όλων των ειδών εκπαιδευτικών τεχνολογιών σε εκπαιδευτικές διαδικασίες για 

πιο εξειδικευμένες και μόνιμες αξιοσημείωτες εκπαιδευτικές εμπειρίες από τους 

προσχολικούς εκπαιδευτικούς είναι μία από τις σημαντικές απαιτήσεις της 

διαμόρφωσης και εξέλιξης της προσχολικής αγωγής. Η χρήση των εκπαιδευτικών 

τεχνολογιών από όλους τους τύπους προσχολικής αγωγής δεν περιορίζεται μόνο στην 

υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά περιλαμβάνει και τη δυνατότητα 

γνωριμίας και άρα κοινωνικοποίησης που σχετίζεται με τη λειτουργική χρήση της 

τεχνολογίας και αυτό αποτελεί ακόμη έναν λόγο που επιλέχθηκε το internet για να γίνει 

η έρευνα μέσω ερωτηματολογίων.  

 

Τα νέα μέσα, στην περίπτωση μας το διαδίκτυο και ό,τι αυτό μπορεί να προσφέρει στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, λόγω των διαδραστικών ιδιοτήτων που τα χαρακτηρίζουν, 

έχουν μεγάλη επίδραση στον τρόπο με τον οποίο οι σπουδαστές μεγαλώνουν, 

αναπτύσσουν, μαθαίνουν, επικοινωνούν ή δημιουργούν τη δική τους κλίμακα αξιών. 

Ο υπολογιστής τελικά είναι πολύ χρήσιμος τόσο για τον φοιτητή όσο και για τον 

δάσκαλο, και η χρήση του είναι μάλλον αναγκαία προκειμένου να βελτιωθεί η ποιοτική 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ο υπολογιστής θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου μπορεί 

αυτό να συμβεί  με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και τη δημιουργία δεξιοτήτων που 

θα επιτρέψουν στον μαθητή να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις μιας κοινωνίας σε 

συνεχή εξέλιξη. (Lupua, 2015) 

 

 

4.1.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

(ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ)  

 

Με τη χρήση  ερωτηματολογίου που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς,  νηπιαγωγούς , 

μέσα δηλαδή από την αυτοαξιολόγηση τους, θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε, 

και να κρίνουμε το πλαίσιο των σχέσεων που χτίζονται μέσα στην εκπαιδευτική της 
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μονάδα με σκοπό να αποτυπώσουμε και να κρίνουμε το πώς δομείται η μονάδα αυτή 

με δεδομένο πάντα ότι οι άριστες σχέσεις μεταξύ παιδαγωγού και μαθητή , μεταξύ του 

πρώτου και της διοίκησης και του ίδιου με τους γονείς είναι μόνον επιβοηθητικές για 

την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Ο εκπαιδευτικός είναι χωρίς αμφιβολία ο κύριος συντελεστής όσον αφορά την αγωγή  

την μάθηση και γενικά την ομαλή κοινωνικοποίηση των μικρών μαθητών. Επομένως 

η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα της διδασκαλίας , τις σχέσεις 

μαθητή – εκπαιδευτικού και τελικά το περιεχόμενο της διδασκαλίας όπως αυτό χτίζεται 

είναι μείζονος σημασίας για την εκπαιδευτική διαδικασία συνολικά.  

 

4.1.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ (ΓΟΝΕΩΝ)  

 

Η αξιολόγηση μέσω τρίτων είναι μια μέθοδος αξιολόγησης όπου αυτή γίνεται μέσα 

από την αξιοποίηση πληροφοριών που λαμβάνονται μέσα από τρίτους, δηλαδή κοινό 

που δεν εμπλέκεται άμεσα με την εκπαιδευτική διαδικασία , στην περίπτωση μας από 

τους γονείς μαθητών 4 εως 6 ετών.  

 

 

4.1.3 H ΚΛΙΜΑΚΑ «EARLY CHILDHOOD 

ENVIRONMENT RATING SCALE» 

 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε την κλίμακα «early childhood environment 

rating scale» ως μια προτεινόμενη σύγχρονη μέθοδο αξιολόγησης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας στην προσχολική αγωγή.  

Οι δηλώσεις σχετικά με τη κατάλληλη πρακτική για αντικείμενα που περιλαμβάνονται 

στην παιδική φροντίδα  κατηγοριοποιούνται ως προς το πρόγραμμα προσωπικής 

φροντίδας για το μαθητή, του χώρου όπου βρίσκεται και της επίπλωσης αυτού, των 

δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

μαθητών. Η κλίμακα αυτή που παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω μπορεί να 
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εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά εν προκειμένω αναπτύχθηκε 

και εφαρμόζεται στις ΗΠΑ.  

Το πρόγραμμα αξιολόγησης εξετάζει σε ποιο βαθμό καλύπτονται τα ακόλουθα στο 

σχολείο προσχολικής αγωγής.  

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ 

1. Εσωτερικός χώρος 

Τα παιδιά χρειάζονται επαρκή χώρο που είναι καλά φωτισμένος και έχει μια άνετη 

θερμοκρασία για μάθηση και παιχνίδι. Ο εσωτερικός χώρος που είναι καλά 

συντηρημένος και σε καλή κατάσταση στέλνει ένα μήνυμα στο μικρό παιδί που είναι 

φιλόξενο και φιλόξενο. 

 

2. Έπιπλα για συνήθη φροντίδα, παιχνίδι και μάθηση 

Τα παιδιά χρειάζονται κατάλληλη επίπλωση για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 

ημερήσιων προγραμμάτων τους. Τα βασικά έπιπλα, όπως οι βρεφικές κούνιες, τα 

τραπέζια και οι καρέκλες, πρέπει να είναι εύρωστα και κατάλληλα για το μέγεθος των 

παιδιών της ομάδας, ώστε τα παιδιά να είναι άνετα, να έχουν σωστή υποστήριξη του 

σώματος και να επικεντρώνονται στις δραστηριότητες μάθησης, παιχνιδιού και όχι στη 

δική τους δυσφορία. Οι φροντιστές χρειάζονται εύκολη πρόσβαση σε επίπλωση 

καθημερινής φροντίδας, όπως κούνιες, προκειμένου να διατηρηθεί η κατάλληλη 

εποπτεία και να εξασφαλιστούν ομαλές μεταβάσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων. 

 

 

3. Έπιπλα για χαλάρωση και άνεση 

Τα παιδιά χρειάζονται χώρο και ευκαιρίες να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν. Τα 

μαλακά έπιπλα και τα παιχνίδια επιτρέπουν στα παιδιά τη δυνατότητα χαλάρωσης και 

άνεσης. Οι ζωντανές περιοχές παρέχουν χώρο για να πραγματοποιηθούν ήσυχες 

δραστηριότητες και πρέπει να προστατεύονται από το ενεργό παιχνίδι, ώστε τα παιδιά 

να μπορούν να απολαύσουν, να κάνουν ονειροπόληση και να χαλαρώσουν. 
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4. Διαρρύθμιση δωματίων 

Η διαρρύθμιση δημιουργικού δωματίου προάγει τη θετική εικόνα του ίδιου του παιδιού 

και ενθαρρύνει μια ευρεία ποικιλία δραστηριοτήτων κατάλληλων για την ηλικία. Καλά 

καθορισμένα δωμάτια ενδιαφέροντος όπου τα υλικά είναι προσβάσιμα βοηθούν τα 

παιδιά να κατανοήσουν την οργάνωση και την επιστροφή των υλικών στην κατάλληλη 

θέση τους.  

5. Χώρος για ιδιωτική ζωή 

Μερικά παιδιά αντιμετωπίζουν απαράδεκτα υψηλά επίπεδα στρες όταν εκτίθενται σε 

συνεχή δραστηριότητα και αλληλεπίδραση. Τα μέρη όπου τα παιδιά μπορούν να 

ξεφύγουν από τις πιέσεις της ομαδικής φροντίδας προάγουν τη θετική αυτοεκτίμηση. 

Η παροχή ενός παιδιού με ευκαιρίες, χώρο και χρόνο για να είναι μόνο μπορεί να 

συμβάλει στη θετική συμπεριφορά στην τάξη.  

 

6. Πίνακας σχετική με το παιδί 

Κάθε παιδί πρέπει να γνωρίζει ότι οι άλλοι εκτιμούν το έργο ή τις δημιουργίες του. Τα 

έργα τέχνης ή άλλες ατομικές εργασίες που δημιουργούνται από τα παιδιά πρέπει να 

εμφανίζονται στην τάξη στο επίπεδο των ματιών του παιδιού. Αυτό προωθεί τα 

συναισθήματα της θετικής αυτοεκτίμησης και στέλνει το μήνυμα στο παιδί ότι το έργο 

του εκτιμάται. 

 

7. Παιχνίδια κίνησης  

Τα παιδιά χρειάζονται καθημερινές ευκαιρίες να ασκούν μεγάλους μυς, να τρέχουν σε 

ανοιχτούς χώρους και να ασκούν μεγάλες κινητικές δεξιότητες. (Η ασφάλεια είναι 

πάντα προτεραιότητα)  

Ο χώρος για την ανάπτυξη του μυϊκού συστήματος των παιδιών μέσω μιας ποικιλίας 

εμπειριών παιγνίων θα πρέπει να είναι ασφαλής, παρέχοντας επαρκή προστασία από 

τις ζώνες πτώσης. Όλος ο εξοπλισμός αναπαραγωγής πρέπει να είναι ασφαλής και 

πρέπει να εφαρμόζεται αποτελεσματική παρακολούθηση αλλά και διδασκαλία όσον 

αφορά την ασφάλεια του παιχνιδιού και την προστασία από τα ατυχήματα 
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8. Εξοπλισμός  

Τα παιδιά χρειάζονται σταθερό και φορητό εξοπλισμό για την προώθηση μιας ευρείας 

ποικιλίας δεξιοτήτων που ασκούν μεγάλους μυς, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν 

αυτοπεποίθηση και ικανότητες. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ανθεκτικός, ασφαλής και 

προσιτός στα παιδιά καθημερινά. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 

9. Χαιρετισμός / Αναχώρηση 

Οι γονείς και τα παιδιά χρειάζονται μια ζεστή, φιλόξενη και ευχάριστη ατμόσφαιρα για 

να κάνουν το καθημερινό χαιρετισμό και την ρουτίνα αναχώρησης του παιδιού προς 

το σχολείο μια ευτυχής διαδικασία. Οι θετικοί χαιρετισμοί συμβάλλουν στην 

προώθηση της αυτοεκτίμησης των παιδιών και δημιουργούν ένα φιλόξενο περιβάλλον 

για τους γονείς. 

 

10. Γεύματα / σνακ 

Τα γεύματα και τα σνακ συμβάλλουν στην υγεία των παιδιών και αποτελούν πρότυπο 

για καλές διατροφικές συνήθειες για τη δια βίου πρακτική. Το σωστό πλύσιμο των 

χεριών μαζί με την προσεκτική προετοιμασία φαγητού διδάσκει στα παιδιά σωστή 

υγιεινή και προάγει τις υγειονομικές συνθήκες. 

 

Στα δημόσια σχολεία ισχύει το κάτωθι : 

 

Β. Σίτιση 

 

Το γεύμα των μαθητών παρασκευάζεται στο σπίτι από τους γονείς/κηδεμόνες τους. 
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Ο υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος στο δημοτικό και η νηπιαγωγός στο 

ολοήμερο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου δεν αναλαμβάνει το ζέσταμα του φαγητού, 

αλλά βοηθά και καθοδηγεί τους μαθητές ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες 

δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος και να εξυπηρετούνται 

αυτόνομα. Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους μαθητές των μικρών 

τάξεων του δημοτικού και του νηπιαγωγείου μέχρι να αποκτήσουν τις απαραίτητες 

δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. 

 

Ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν τόσο την σίτιση των μαθητών του ολοήμερου 

προγράμματος όσο και την λειτουργία της σχολικής μονάδας αντιμετωπίζονται από τον 

Σύλλογο Διδασκόντων εντός του πλαισίου που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. 

11. Ανάπαυση 

Ο χρόνος ανάπαυσης θα πρέπει να προγραμματιστεί και να επιβλέπεται κατάλληλα για 

τα παιδιά της τάξης. Η απαλή μουσική ή μια καταπραϋντική ιστορία βοηθά . 

Ένας χρόνος ανάπαυσης οποίος είναι σημαντικός για να βοηθηθούν τα παιδιά να 

ισορροπήσουν την ημέρα και να ανανεώσουν την ενέργεια τους  

 

12. Προσωπική υγιεινή 

Τα μικρά παιδιά χρειάζονται την κατάλληλη εποπτεία της διαδικασίας εξυπηρέτησης 

για να φροντίζουν τις βασικές ανάγκες και να διδαχθούν τη σημασία των καλών 

υγειονομικών συνηθειών. Το πρόγραμμα πρέπει να εξατομικευθεί. Οι διατάξεις, όπως 

το σαπούνι και τα βήματα κοντά στον νεροχύτη, θα πρέπει να είναι άνετα και 

προσβάσιμα έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να πλένουν τα χέρια τους μετά την 

τοποθέτηση σε τουαλέτα. Αυτό προωθεί τις δεξιότητες αυτοβοήθειας και την καλή 

προσωπική υγιεινή.  

 

13. Ιατρικές πρακτικές 
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Η άσκηση προληπτικών μέτρων, όπως το πλύσιμο των χεριών μετά το παιχνίδι με 

κατοικίδια ζώα βοηθά στην εκπαίδευση των παιδιών για την επίτευξη δια βίου 

πρακτικών υγείας. Η λήψη κατάλληλων μέτρων όταν τα παιδιά είναι άρρωστα θα 

ελαχιστοποιήσουν την εξάπλωση των μικροβίων. 

 

14. Πρακτικές ασφαλείας 

Η προστασία των παιδιών είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή ποιοτικής φροντίδας, 

είτε μέσω επαρκούς επιτήρησης είτε ελαχιστοποίησης των κινδύνων τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Οι υπεύθυνοι φροντίδας θα πρέπει να προβλέπουν 

πιθανά προβλήματα ασφάλειας και να επιδεικνύουν, να διαμορφώνουν και να 

διδάσκουν τις ασφαλείς πρακτικές των παιδιών. 

 

Γνωστικά υλικά 

15. Βιβλία και εικόνες 

Η χρήση των βιβλίων και των εικόνων είναι ένα σημαντικό μέσο μάθησης για τα 

παιδιά, καθώς έχουν νόημα για την εκμάθηση του κόσμου γύρω τους. Τα βιβλία, οι 

εικόνες και τα γλωσσικά υλικά πρέπει να είναι διαθέσιμα σε επαρκή αριθμό τόσο για 

ανεξάρτητη χρήση σε κέντρο ανάγνωσης όσο και για χρήση από τον  

 

16. Ενθάρρυνση των παιδιών να επικοινωνούν 

Οι δραστηριότητες και τα υλικά που προωθούν τη γλωσσική ανάπτυξη πρέπει να είναι 

διαθέσιμα για χρήση σε όλη την τάξη και το ημερήσιο πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου η διερεύνηση και η χρήση της γλώσσας 

να ενθαρρύνεται. 

 

17. Χρήση της γλώσσας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων  

Οι λογικές σχέσεις και έννοιες πρέπει να παρουσιάζονται με τους κατάλληλους 

τρόπους. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσω της αλληλεπίδρασης με τα υλικά και τους 
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ανθρώπους, τόσο τους συνομηλίκους όσο και τους ενήλικες, στο πλαίσιο του 

παιχνιδιού και της καθημερινής ρουτίνας.  

 

18. Άτυπη χρήση της γλώσσας 

Η γλώσσα είναι ένας τρόπος για τα παιδιά να διευρύνουν την κατανόηση. Οι 

φροντιστές πρέπει να προσελκύσουν τα παιδιά να δίνουν και να λαμβάνουν συνομιλίες 

για απόλαυση και μάθηση. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίζουν τις συνομιλίες μεταξύ 

παιδιών. 

 

Δραστηριότητες 

19. Παιχνίδια  

Τα παιδιά χρειάζονται μια ποικιλία κατάλληλων για την ηλικία και κατάλληλα για την 

ανάπτυξη παιχνιδιών και υλικών που μπορούν να χειραγωγούν με τα χέρια τους και να 

παίζουν  κατά βούληση.  

 

20. Τέχνη 

Τα παιδιά επωφελούνται από την έκθεση σε παιδικές τέχνες. Η παιδική τέχνη πρέπει 

να γίνεται σεβαστή και να εκτιμάται ως ατομική, δημιουργική έκφραση. Τα υλικά και 

οι ευκαιρίες για τη δημιουργία έργων τέχνης σε ένα αρχικό και πιο προηγμένο επίπεδο 

πρέπει να είναι διαθέσιμα, καθώς τα παιδιά είναι αναπτυξιακά έτοιμα για αυτεές. 

 

21. Μουσική / κίνηση 

Η μουσική και η κίνηση είναι πολύτιμα μέσα μάθησης. Τα παιδιά χρειάζονται ένα 

υποστηρικτικό περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει έναν δάσκαλο και μια ποικιλία 

εργαλείων για να ενθαρρύνει την αυτο-έκφρασή τους μέσω της μουσικής και των 

συναφών δραστηριοτήτων. 

 

22. Παιχνίδια με τουβλάκια (blocks) 
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Το μπλοκ παιχνίδι, με μια ποικιλία από τουβλάκια και εξαρτήματα, επιτρέπει στα 

παιδιά την ευκαιρία να εξερευνήσουν χωρικές, μαθηματικές και δυνατότητες 

αναπαραγωγής ρόλων. Το παιχνίδι απαιτεί επαρκή χώρο σε μια προστατευόμενη 

περιοχή και χρόνο για να επεκταθεί σε ιδέες και δημιουργία. 

 

23. Άμμος / νερό 

Το παιχνίδι άμμου και νερού δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να μάθουν έννοιες μέσα 

από την ενεργή εξερεύνηση με τις αισθήσεις τους.  

24. Δραματικό παιχνίδι 

Το δραματικό παιχνίδι δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να ανακαλύψουν μια σειρά από 

ρόλους και ευθύνες. Παρέχει ένα όχημα μέσω του οποίου έχουν νόημα για τον κόσμο 

τους. Το δραματικό παιχνίδι ενισχύεται από το χώρο, το χρόνο, τα στηρίγματα, τα υλικά 

και τους υποστηρικτές των εκπαιδευτικών. 

 

25. Φύση / επιστήμη 

Οι δραστηριότητες και τα υλικά της επιστήμης και της φύσης ενθαρρύνουν την 

περιέργεια και τον πειραματισμό που ωφελούν τον νεαρό εκπαιδευόμενο μέσω της 

άμεσης εμπειρίας και της εφαρμογής σε άλλους τομείς μάθησης. Οι έννοιες και οι 

δεξιότητες παρατήρησης ενισχύονται μέσω των διαδικασιών της επιστήμης. 

 

26. Μαθηματικά / αριθμός 

Οι μαθηματικές δεξιότητες, όταν εισάγονται μέσω κατάλληλων πρακτικών μεθόδων, 

αποτελούν τη βάση για την ετοιμότητα του σχολείου και αργότερα για την ακαδημαϊκή 

επιτυχία. Οι δεξιότητες μαθηματικών μπορούν να διδαχθούν αποτελεσματικά μέσω 

δραστηριοτήτων παιχνιδιού κ.α. 

 

27. Χρήση τηλεόρασης, βίντεο και / ή υπολογιστή 
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Η προβολή τηλεόρασης / βίντεο και η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών τείνουν να 

είναι παθητικές σε σύγκριση με την ενεργό συμμετοχή με υλικά και ανθρώπους. Η 

χρήση του καθενός θα πρέπει να περιορίζεται στο υποκείμενο υλικό που είναι 

κατάλληλο για την ηλικία και νοητικά διεγερτικό. Τα χρονικά όρια ενθαρρύνουν την 

ενεργότερη μάθηση. Η συμμετοχή του μικρού μαθητή δεν πρέπει να απαιτείται. 

 

28. Προώθηση της αποδοχής της ποικιλομορφίας 

Τα παιδιά πρέπει να εκτίθενται στις ομοιότητες και τις διαφορές των ανθρώπων με 

θετικούς τρόπους μέσω βιβλίων, εικόνων, παιχνιδιών, υλικών και αλληλεπίδρασης.  

 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

 

29. Εποπτεία των μικτών κινητήρων 

Οι φροντιστές πρέπει να χρησιμοποιούν τις μικτές κινητικές δραστηριότητες ως 

ευκαιρίες μάθησης για την προώθηση θετικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και για 

την ενθάρρυνση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και νέων εμπειριών. Η επιμελής 

παρακολούθηση των μεγάλων κινητικών δραστηριοτήτων, εσωτερικών ή εξωτερικών 

χώρων, είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη ατυχημάτων και την εξασφάλιση 

ασφαλούς, ενεργού παιχνιδιού. 

 

30. Γενική εποπτεία των παιδιών  

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, οι φροντιστές πρέπει να εξισορροπούν το 

επίπεδο εποπτείας και ελέγχου με βάση τις ηλικίες, τις ικανότητες και τις ατομικές 

ανάγκες των παιδιών. Η επαρκής εποπτεία και η ευαισθητοποίηση του συνόλου της 

ομάδας απαιτούνται για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών και για την 

αναγνώριση των επιτευγμάτων τους, που είναι απαραίτητα για την συναισθηματική 

ευημερία των παιδιών. 

 

31. Πειθαρχία 
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Η οργάνωση του περιβάλλοντος, οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών, τα διαθέσιμα υλικά 

και ευκαιρίες και το ημερήσιο πρόγραμμα επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά των 

παιδιών. Μια τάξη και ένα πρόγραμμα σπουδών με προσανατολισμό προς την 

κατάλληλη για την ανάπτυξη πρακτική θα οδηγήσει σε γενικά καλή συμπεριφορά που 

είναι προϊόν της αυτοκίνησης και όχι αποτέλεσμα τιμωρίας και ελέγχου. 

 

32. Αλληλεπιδράσεις προσωπικού-παιδιού 

Οι φροντιστές, που καλλιεργούν και ανταποκρίνονται, προωθούν την ανάπτυξη του 

αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ παιδιών και ενηλίκων. Τα παιδιά, που εμπιστεύονται τους 

ενήλικες ώστε να παρέχουν τις φυσικές, ψυχολογικές και συναισθηματικές τους 

ανάγκες, αναπτύσσουν τη δική τους αίσθηση αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης. 

 

33. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ παιδιών 

Επειδή η αυτορρύθμιση, η σωστή συναισθηματική έκφραση και οι θετικές κοινωνικές 

σχέσεις είναι τέτοιες βασικές δεξιότητες για μεταγενέστερη εκπαίδευση και ζωή, οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνουν τα παιδιά να αναπτύξουν αποδεκτές 

συμπεριφορές παρέχοντας ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τις πραγματικές ευκαιρίες 

ανάληψης πρωτοβουλίας και δημιουργίας ικανοτήτων. Η παροχή ευκαιριών στα παιδιά 

να δουλεύουν και να παίζουν μαζί, να λύνουν τις συγκρούσεις με παραγωγικούς 

τρόπους και να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες είναι οι τρόποι με τους 

οποίους οι εκπαιδευτικοί προωθούν θετικές κοινωνικές σχέσεις. 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

34. Πρόγραμμα 

Τα παιδιά ευδοκιμούν έχοντας μια συνεπή ρουτίνα που παρέχει μια ισορροπία 

δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται για να ικανοποιήσουν τις ατομικές ανάγκες και 

ενθαρρύνουν τη σωματική, γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη τους. 

Η βέλτιστη πρακτική προωθεί ένα καθημερινό χρονοδιάγραμμα με μεγάλο χρονικό 

διάστημα για παιχνίδι, ομαλές μεταβάσεις μεταξύ δραστηριοτήτων και ισορροπία 
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μεταξύ δραστηριοτήτων που έχουν ξεκινήσει από το παιδί και καθοδηγούνται από 

εκπαιδευτικούς. 

 

35. Δωρεάν παιχνίδι 

Όταν επιτρέπεται στα παιδιά να επιλέγουν υλικά και συντρόφους και, στο μέτρο του 

δυνατού, να διαχειρίζονται ανεξάρτητα το παιχνίδι, εξασκούν τη λήψη αποφάσεων και 

τον έλεγχο του κόσμου τους. Η παρέμβαση του φροντιστή πρέπει να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες των παιδιών, και ως μια πρόσκληση ή μια ευκαιρία να επεκταθούν οι 

δραστηριότητες παιχνιδιού. 

 

36. Ομαδική ώρα 

Στις καταστάσεις φροντίδας μιας τάξης, η εστίαση πρέπει να είναι η κάλυψη των 

ατομικών αναγκών και η καθοδήγηση των παιδιών καθώς αλληλεπιδρούν σε μικρές 

ομάδες.  

 

37. Προβλέψεις για παιδιά με αναπηρίες 

Η κάλυψη των αναγκών των παιδιών με αναπηρίες απαιτεί γνώση των συνήθων 

αναγκών φροντίδας, των επιπέδων ανάπτυξης, των ατομικών αξιολογήσεων και της 

ενσωμάτωσης των παιδιών στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες στην τάξη. Απαιτεί 

επίσης τη συμμετοχή και τη σύναψη σχέσης μεταξύ των γονέων και του παιδαγωγού 

για τον καθορισμό εφικτών στόχων που θα βοηθήσουν το παιδί στην επίτευξη των 

πλήρων δυνατοτήτων του. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ αναφέρονται ποια δια νόμου παιδιά 

θεωρούνται παιδιά ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.  

 

 

4.2 ΔΟΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  
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To ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς παιδιών προσχολικής 

ηλικίας 4 εως 6 ετών και στοχεύει στο να αναδείξει τους παράγονται που λογίζονται σε 

κάθε μια από τις 2 εξεταζόμενες ομάδες – νηπιαγωγούς και γονείς παιδιών προσχολικής 

ηλικίας- ως σημαντικοί για την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από την 

αξιολόγηση και βελτίωση των σχέσεων που πλάθονται με κάθε παράγοντα που φέρει 

ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία έμμεσο ή άμεσο.   

Τα δύο ερωτηματολόγια που διαμορφώθηκαν είναι τα ακόλουθα :  

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ  ΦΟΡΕΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ)  

Στοιχεία ταυτότητας ερωτώμενου:  

Όνομα & Επίθετο : 

Φύλλο:  Α/Θ 

Χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας : 

 

1. Πόσο σημαντική κρίνετε την  επικοινωνία παιδαγωγού και μαθητή; 

Πολύ - Αρκετά – Καθόλου 

  

2. Πόσο σημαντική κρίνετε την επικοινωνία παιδαγωγού και γονέα  

Πολύ - Αρκετά – Καθόλου 

 

3. Το είδος των θεμάτων που εντάσσονται στην ημερήσια εκπαιδευτική διάταξη 

καλύπτουν ικανοποιητικά τις ανάγκες της σχολικής μονάδας ; 

Απόλυτα – Αρκετά – Καθόλου 

4. Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου αξιοποιείται σύμφωνα με τις δεξιότητες 

και τις εμπειρίες του 

Απόλυτα – Αρκετά – Καθόλου  
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5. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό στη διαδικασία λήψεως 

αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου  

Απόλυτα – Αρκετά – Καθόλου 

 

6. Ο βαθμός συνεργασίας με τους άλλους συναδέρφους είναι ουσιαστικός ; 

Απόλυτα – Αρκετά – Καθόλου 

 

7. Η συμμετοχή των μαθητών στην επιλογή δραστηριοτήτων κρίνεται απαραίτητη;  

Απόλυτα – Αρκετά – Καθόλου 

 

8. Ο διευθυντής/ντρια ενθαρρύνει την πρωτοβουλία στον/στην εκπαιδευτικό; 

 

Πολύ  – αρκετά  – καθόλου 

 

 

9. Κρίνετε απαραίτητο οι κανόνες  που ρυθμίζουν την σχολική ζωή να απορρέουν 

από την συναίνεση όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία ; 

(Δηλ. εκπαιδευτικών – διευθυντή σχολικής μονάδας –γονέα – μαθητή ) 

 

Σύντομη Απάντηση  

 

 

 

10.  Εκτιμάτε  ότι οι καλές σχέσεις εκπαιδευτικού και μαθητών έχουν θετικό 

αποτέλεσμα στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

Σύντομη απάντηση  

 

 

11. Εκτιμάτε ότι γενικότερα στα σχολεία που έχετε εργαστεί καλύπταν τις 

καθημερινές υλικοτεχνικές ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας; 
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Σύντομη Απάντηση  

 

 

12.  Πόσο σημαντική κρίνετε την προσαρμογή των στόχων του εκπαιδευτικού στις 

διαφορετικές ανάγκες κάθε μαθητή  

Απόλυτα – Αρκετά – Καθόλου 

 

13. Προσαρμόζεται το διδακτικό πρόγραμμα όταν στην τάξη υπάρχουν μαθητές με 

«ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» ; 

 

Ναι – Όχι  

 

14.  Πιο εκπαιδευτικό περιβάλλον θεωρείτε προτιμότερο στη περίπτωση μαθητών με 

«ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»; 

α) τάξη γενικής εκπαίδευσης χωρίς υποστήριξη, 

 β) τάξη γενικής εκπαίδευσης με στήριξη μέσα στην τάξη,  

γ) τάξη γενικής εκπαίδευσης με εξωτερική στήριξη,  

δ) τάξη γενικής εκπαίδευσης και τάξη ειδικής μερικής φοίτησης,  

ε) Ειδική τάξη και τάξη γενικής εκπαίδευσης μερικής φοίτησης, 

 στ) Ολοήμερη ειδική τάξη,  

ζ) επιμερισμός χρόνου μεταξύ ειδικού και γενικού σχολείου,  

η) ειδικό σχολείο 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ (ΓΟΝΕΩΝ) 
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1. Κρίνετε σκόπιμη την συνεργασία σχολείου – οικογένειας για ζητήματα που 

αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία; 

Ναι – όχι  

 

2. Το σχολείο του παιδιού έχει έναν οργανωμένο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων; 

 

Ναι  - Όχι  

 

3. Επιθυμεί ο γονέας μεγαλύτερη εμπλοκή με την εκπαιδευτική διαδικασία κατά την 

προσχολική ηλικία του παιδιού; 

 

Ναι – όχι  

 

4. Πόσο ικανοποιητική κρίνεται η επιστημονική κατάρτιση και γνώση του 

αντικειμένου του εκπαιδευτικού προσχολικής ηλικίας;  

 

Πολύ καλή – αρκετά καλή – όχι αρκούντως καλή – Κακή  

 

5.  Πόσο ικανοποιητικό κρίνεται το αποτέλεσμα του εκπαιδευτικού προγράμματος 

στο σχολείο του παιδιού σας; 

Πολύ καλό – αρκετά καλό – όχι αρκούντως καλό – Κακό 

 

 

6. Θεωρείτε ότι οι συναντήσεις γονέων και νηπιαγωγών βοηθούν στη βελτίωση 

του εκπαιδευτικού έργου ;  

Nαι – όχι  

7. Πόσο τακτικές πιστεύετε ότι πρέπει να είναι οι συναντήσεις γονέων και 

εκπαιδευτικών ; 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

Α. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ:  

 

Σε τούτη την ενότητα θα εξετάσουμε τα αποτελέσματα των 21 απαντήσεων του 

ερωτηματολογίου που απηύθυνα σε συναδέρφους εκπαιδευτικούς και η ανάλυση θα 

γίνει ανά ερώτηση αλλά και συσχετιστηκά .  

 

 Η πρώτη ερώτηση αφορά κάποια ελάχιστα στοιχεία ταυτότητας καθώς και 

φύλλου του συμμετέχοντα. Έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε τα μάλλον 

αναμενόμενα αποτελέσματα, ότι οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής είναι 

κατά συντριπτική πλειοψηφία γυναίκες. Το στοιχείο αυτό έρχεται να 

επιβεβαιώσει και την καθημερινή εμπειρία καθότι  τα κοινωνικά στερεότυπα 

και το πώς είναι δομημένη η κυτταρική δομή της ελληνικής κοινωνίας, η 

οικογένεια, φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο ως προς το ποιος αναλαμβάνει 

, ακόμα και σε παιδαγωγικό επίπεδο, την φροντίδα των πολύ νεαρών παιδιών.   

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι στα πλαίσια της ελευθερίας ως προς τον προσδιορισμό 

του φύλου η ερώτηση αυτή δεν ήταν υποχρεωτική προς απάντηση. Μάλιστα 1 

ερωτώμενος επέλεξε να μην απαντήσει σε αυτήν.   
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 Η επόμενη ερώτηση αφορά τα χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας και έχει στόχο 

να σκιαγραφήσει ένα πλαίσιο εκπαιδευτικής διαχείρισης από τους νεότερους σε 

σχέση με τους γηραιότερους παιδαγωγούς. Στην έρευνα μας πήραν μέρος 

κυρίως εκπαιδευτικοί με 1 εως 4 χρόνια εκπαιδευτική εμπειρία.  

 

 

 

 Στην επόμενη ερώτηση, την πρώτη ως προς την έρευνα μας αποτυπώνεται η 

κρίση του εξεταζόμενου δείγματος επί της σημαντικότητας της σχέσης και 

ανοιχτής επικοινωνίας του παιδιού με το δάσκαλο. Καθολική η απάντηση 

καθότι άπαντες κρίνουν πολύ σημαντική την σχέση αυτή.  
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 Με στόχο να υπάρχει και μια σύνδεση μεταξύ των 2 ερωτηματολογίων οι 

εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν ένα κρίνουν ως σημαντική την επικοινωνία με τον 

γονέα του μαθητή, και σε ποσοστό 85,7% την έκριναν ως πολύ σημαντική ενώ 

υπάρχει ένα ποσοστό 4,8% που την βρίσκει μη σημαντική.  

 

 

 Η επόμενη ερώτηση έχει ως στόχο να σκιαγραφήσει την επάρκεια του 

εκπαιδευτικού έργου  ως προς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα . Έχει ενδιαφέρον 

εδώ να δούμε ότι οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να εκτιμούν αρκετά και όχι 

καθολικά την επάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ένα ποσοστό 

μικρότερο του 5% φαίνεται να εκτιμά ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για  το 

οποίο έχει γνώση καλύπτει απόλυτα και τις ανάγκες του σχολείου. 
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 Σε συσχέτιση και ε την προηγούμενη ερώτηση ερωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί 

εάν αξιοποιούνται σύμφωνα με τις δεξιότητες και τις εμπειρίες τους και εδώ οι 

απαντήσεις είναι  μοιρασμένες καθότι σχεδόν οι μισοί αξιοποιούνται μερικώς 

ενώ το 23.8% εκτιμά ότι δεν αξιοποιείται καθόλου.  

 

 

 

 

 Σε συνέχεια του προηγούμενου κύκλου η ερώτηση 5 στοχεύει στο να καταδείξει 

και την συνολικότερη , διοικητική και εκπαιδευτική συσχέτιση διδάσκοντα και 

σχολικής μονάδας. Έχει εδώ ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι σχεδόν ο ένας 
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στους 4 εκπαιδευτικούς εκτιμά ότι δεν έχει καμία απολύτως ανάμιξη με την 

διαδικασία λήψεως αποφάσεων. 

 

 

 

 Η 6η ερώτηση αποτυπώνει σε έναν βαθμό και τις σχέσεις μεταξύ των 

εκπαιδευτικών. Σε πολύ μικρό βαθμό υπάρχει απολύτως ικανοποιητική 

συνεργασία. Οι περισσότερες απαντήσεις είναι ουδέτερες ενώ υπάρχει και ένα 

ποσοστό 28.6% που δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική συνεργασία 

μεταξύ των συναδέρφων.  
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 Η επόμενη ερώτηση στοχεύει στο να καταδείξει την αντίληψη του 

εκπαιδευτικού ως προς τη σχέση του με τον μαθητή και την παιδαγωγική 

αποτύπωση αυτής μέσα από την ουσιαστική διάδραση των δ 

 

 

 

 

 Η επόμενη ερώτηση, η 8η κατά σειρά διερευνά τις σχέσεις διοίκησης και 

εκπαιδευτικού. Εδώ 2 στους 3 ερωτηθέντες εκτιμούν ότι ο διευθυντής της 

σχολικής μονάδας στην οποία εργάζονται ενθαρρύνει μερικώς (αρκετά) την 

πρωτοβουλία τους. Ενώ ένας στους δέκα δεν ενθαρρύνεται καθόλου.  
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 Στην παρακάτω ερώτηση 

 

 

 

 όλοι οι ερωτηθέντες εκτός ενός αναφέρουν ότι είναι απαραίτητη η παραπάνω 

διαδικασία. Ένας δεν την κρίνει απαραίτητη ενώ 2 παρόλο που το κρίνουν απαραίτητο 

εκτιμούν ότι είναι μια ιδεατή κατάσταση που δεν την έχουν δει να μπορεί να 

εφαρμοστεί.  

 

 Οι απαντήσεις στην 10η ερώτηση που διατυπώνονται παρακάτω είναι 

ταυτίσιμες σε όλες τις περιπτώσεις . ;λοι οι εκπαιδευτικοί που ερωτήθηκαν 

κρίνουν ως απαραίτητη για ένα καλό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και καλές 

σχέσεις με τους μαθητές.  

 

 

 

 Μια μικρή αποτύπωση και στο θέμα των υλικοτεχνικών αναγκών επιχειρήται 

να γίνει μέσα από την 11η κατά σειρά ερώτηση . Η γενική εκτίμηση ως προς 

την κάλυψη των αναγκών αυτών είναι ότι καλύπτονται μερικώς. 
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 Ένα άλλο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας διερευνάται στην 10η  

ερώτηση και έχει να κάνει με τις διαφορετικές ανάγκες που φέρουν διάφορες 

ομάδες μαθητών. Όλοι οι εκπαιδευτικοί σε αυτή την περίπτωση συμφωνούν ότι 

οι εκπαιδευτικοί στόχοι πρέπει να μην είναι δύσκαμπτοι ή στατικοί αλλά να 

προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε μαθητή.  
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 Η επόμενη ερώτηση έρχεται ως συνέχεια της 12ης και διερευνά τι πραγματικά 

συμβαίνει στην τάξη όταν έχουμε μαθητές με διαφορετικές «ειδικές» 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

 

Τώρα σε μια πρακτική ερώτηση σκιαγραφείται και ένα ρεαλιστικό , και όχι ιδεαλιστικό 

ή υποτιθέμενο περιβάλλον. Έτσι βλέπουμε ότι κάτι λιγότερο από τους μισούς 

εκπαιδευτικούς εκτιμούν ότι ΔΕΝ καλύπτονται από το διδακτικό πρόγραμμα οι 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες . 

 

 Η 14η και τελευταία ερώτηση έρχεται να πλαισιώσει την παραπάνω με 

προτεινόμενες λύσεις από τους εκπαιδευτικούς.  
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Έτσι παρατηρούμε ότι σε ποσοστό περί το 40% οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι μια ‘τάξη 

γενικής εκπαίδευσης και στήριξη του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα 

στην τάξη’ είναι η προτιμότερη λύση για την διαχείριση τέτοιων συνθηκών . 

 

 

Β. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  

 

 

Αρχικά έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι το δείγμα που θα εξετάσουμε σε αυτή την 

περίπτωση είναι κατά 50% μεγαλύτερο καθότι περισσότεροι γονείς έδειξαν ενδιαφέρον 

να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια της έρευνας. Οι γονείς αυτοί  έχουν παιδιά 

υλικιών 3,5 εως 6 ετών. 

 

 Η πρώτη ερώτηση του δευτέρου αυτού ερωτηματολογίου αφορά το εάν ο 

γονέας κρίνει σκόπιμη την συνεργασία του με το σχολείο σε ζητήματα που 

αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία και εδώ βλέπουμε ότι μόλις 2 από τους 

33 γονείς δεν το βρίσκουν αυτό σκόπιμο.  
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 Η 2η ερώτηση προσπαθεί να αποτυπώσει το πραγματικό περιβάλλον 

οργάνωσης των γονέων σε  σύλλογο, και όπως βλέπουμε οι περισσότεροι γονείς 

γνωρίζουν ότι το σχολείο του παιδιού τους έχει σύλλογο γονέων και 

κηδεμόνων. Βέβαια το ποσοστό που απαντά αρνητικά σε αυτήν την ερώτηση 

είναι αρκετά σημαντικό.  

 

 

 

 Από το πρακτικό πλαίσιο του συλλόγου πάμε σε μια 3η και θεωρητική ερώτηση 

όπου οι γονείς σε ποσοστό 75,8% υποστηρίζουν ότι επιθυμούν εμπλοκή με την 

εκπαιδευτική διαδικασία που περιλαμβάνει τα παιδιά τους. 
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 Αλλάζοντας πεδίο έρευνας , οι γονείς στην 4η ερώτηση καλούνται να κρίνουν 

ουσιαστικά τον εκπαιδευτικό προσχολικής ηλικίας είτε μέσα από την 

προσωπική τους εμπειρία είτε από την συνολικότερη αντίληψη τους επί του 

θέματος. Ο ένας στους τρεις φαίνεται να είναι πολύ ικανοποιημένος από την 

επιστημονική κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσχολικής ηλικίας, ενός κανείς 

δε φαίνεται να είναι δυσαρεστημένος.  
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 Ανάλογα με την 4η ερώτηση είναι και τα αποτελέσματα στην 5η ερώτηση όπου 

οι γονείς ερωτώνται εάν κρίνουν ως ικανοποιητικό το αποτέλεσμα που έχει το 

πρόγραμμα σπουδών που εφαρμόζεται στο σχολείο του παιδιού τους. 

 

 

 

 

 Καθολική η συμφωνία των γονέων στην ερώτηση εάν επιβοηθούν το 

εκπαιδευτικό έργο οι συναντήσεις αυτών με τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς 

 

 

 

 



66 | 

 Στην 7η και τελευταία ερώτηση οι γονείς ερωτώνται σχετικά με την τακτικότητα 

των συναντήσεων αυτών με τους εκπαιδευτικούς κατά την διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς. Οι περισσότερες απαντήσεις σε αυτή την περίπτωση 

κινούνται στο χρονικό πλαίσιο «συνάντηση ανά μήνα» ενώ μόνον λίγες 

προτείνουν ως ικανοποιητικό χρόνο συνάντηση γονέα –εκπαιδευτικού ανά 

βδομάδα .  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

 

Τα θεμέλια για τις κοινωνικές δεξιότητες, την αυτοεκτίμηση, την αντίληψη του κόσμου 

και τις ηθικές προοπτικές καθιερώνονται κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών, της ζωής 

του ατόμου. Επομένως  η μελέτη της διαπαιδαγώγηση του νεαρού ατόμου αλλά και η 

βελτιστοποίηση αυτής είναι προ απαιτούμενη μιας υγειούς εξέλιξης μιας σύγχρονης  

δημοκρατικής κοινωνίας.  

Τα  παιδιά πρέπει να κατανοήσουν ότι όλοι είναι μοναδικοί και ξεχωριστοί, 

διαφορετικοί και ίσοι. Η ηλικία των 4ετών είναι η κατάλληλη ηλικία για να 

καλλιεργηθούν οι δημοκρατικές αξίες της ισότητας και της προσωπικής και 

συλλογικής πλήρωσης μέσα από την δημιουργική και αυθεντική έκφραση και τι 

καλύτερος τρόπος αυτό να συμβεί από ένα δομημένο περιβάλλον όπου συνομήλικοι 

και εκπαιδευμένοι ενήλικες δημιουργούν εκφράζονται και μαθαίνουν; 

Για την βελτιστοποίηση του προσχολικού περιβάλλοντος στην προσχολική αγωγή είναι 

αναγκαία η κατανόηση αυτού και κάθε παραμέτρου που το συντρέχει αλλά και η 

προσαρμογή του στα νέα δεδομένα. Γι αυτό το τελευταίο λόγο εστιάσαμε στις νέες 

τεχνολογίες, και διεξαγάγαμε δύο ηλεκτρονικές ποιοτικές έρευνες βασισμένες σε 

ερωτηματολόγια. Το πρώτο ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς και το 

δεύτερο σε γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας.  

Πριν τούτου έγινε μια προσπάθεια τοπογραφίας της προσχολικής εκπαίδευσης στην 

χώρα μας άλλα και έξω από αυτή. Η καταγραφή αυτή ανέδειξε την αναγκαιότητα 

μεγαλύτερης εστίασης στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Κάτι τέτοιο σε επίπεδο 

κρατικής διαχείρισης και υποδομών έχει ξεκινήσει να συμβαίνει στην Ελλάδα μόλις 

πρόσφατα ενώ άλλες χώρες όπως αυτές της βόρειας Ευρώπης φαίνεται ότι έχουν 

αξιολογήσει ως σημαντικό το θέμα και άρα έχουν επιλυθεί του θέματος σε επίπεδο 

κρατικής διαχείρισης και υποδομών από νωρίτερα. Προς αυτή την κατεύθυνση 

αναβάθμισης της προσχολικής αγωγής στη χώρας μας μπορεί να λειτουργήσει η 

αξιολόγηση του υφιστάμενου πλαισίου.  
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Η αξιολόγηση με όρους ανοιχτότητας και προσαρμογής στα νέα τεχνολογικά δεδομένα 

είναι ένα στοίχημα που πρέπει να καλύψει μια δημοκρατική αξιολόγηση που φέρει ως 

γνώμονα την παιδαγωγική αναβάθμιση με κέντρο βάρους την ολιστική ανάπτυξη του 

παιδιού.  

Σε αυτή την κατεύθυνση στόχευσαν και τα ερωτηματολόγια που αποδόθηκαν σε 

εκπαιδευτικούς και γονείς. Ένα πρώτο σχόλιο ως προς την έρευνα που επιδιώχθηκε 

ώστε να αξιολογηθεί το υπάρχων πλαίσιο στην προσχολική αγωγή έχει  να κάνει με το 

γεγονός ότι  παρόλο που το δείγμα που καταφέραμε συνολικά να συγκεντρώσουμε σε 

διάστημα διμήνου είναι μικρό συνολικά , οι γονείς φάνηκαν πιο πρόθυμοι να 

απαντήσουν στην έρευνα.  

 

Για να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα ανάλογων ερευνών στο μέλλον,  ερευνών που 

κρίνονται ως ιδιαίτερα χρήσιμες, θα ήταν θεμιτό τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι 

γονείς να ενημερώνονται με φυλλάδια και ειδικά workshops / ημερίδες για την 

αναγκαιότητα επισκόπησης εκ μέρους τους της εκπαιδευτικής διαδικασίας  σε επίπεδο 

αναγκών του νεαρού μαθητή και εφαρμογών που θα καλύψουν τις ανάγκες του παιδιού 

που βρίσκεται σε αυτή την τόσο ευαίσθητη ηλικία. Επιπλέον μέσα από τις παραπάνω 

διαδικασίες θα ήταν καλό τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς να καλούνται να 

καταγράψουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους. Κάτι τέτοιο θα ενισχύσει την κριτική 

τους έκφραση και συνεπακόλουθα αυτό που δημιουργήται ή μπορεί να δημιουργηθεί 

εντός του σχολικού περιβάλλοντος προσχολικής εκπαίδευσης.  

Επί των αποτελεσμάτων αρχικά θα ασχοληθούμε με αυτά που αφορούν το 

ερωτηματολόγιο που απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς. Επί του πρακτέου και  βάση της 

έρευνας που παρουσίασα πιο πάνω είδαμε ότι οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν μια 

ανοιχτή εκπαίδευση που η επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους είναι σημαντική, 

και ως εμπλεκόμενους αναφέρουμε την διοίκηση και τους γονείς των μικρών μαθητών. 

Βέβαια ιδιαίτερη βαρύτητα έχει πρωτίστως η επικοινωνία με τον ίδιο το μαθητή.  

 

Μέσα από την έρευνα εντοπίσαμε  ότι υπάρχουν ελλείψεις σχετικά με το εύρος της 

πρωτοβουλίας που μπορεί να έχει ο εκπαιδευτικός ως προς το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, λεπτομέρειες επί των οποίων δεν εξετάστηκαν σε αυτή την μελέτη και άρα 
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θα ήταν χρήσιμο αυτό το πεδίο να εξεταστεί στο μέλλον ενδελεχώς ώστε να 

σχηματιστούν και οι καταλληλότερες λύσεις ως προς αυτό.  

 

Έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν βρίσκουν απόλυτα 

ικανοποιητική την συνεργασία μεταξύ τους. Κάτι τέτοιο –η μη ή περιορισμένη 

συνεργασία- περιορίζει την δια δραστικότητα σε επίπεδο ανταλλαγής εμπειρίας και 

γνώσης. Επιπλέον, μιας και αναφερόμαστε στην προσχολική αγωγή, δηλαδή μια 

διαδικασία μέσα στην οποία στοχεύεται η ολιστική ανάπτυξη του νεαρού ατόμου μια 

συνεργασία ενδοσχολική μεταξύ των διδασκόντων και αυτών με την διοίκηση του 

σχολείου αλλά και εξωσχολική μεταξύ των πρώτων και των γονέων των μικρών  

μαθητών κρίνεται απαραίτητη.  

 

Τέλος, και όσον αφορά την έρευνα στις τάξεις των εκπαιδευτικών, διαφαίνεται η τάση 

του συντριπτικά μεγαλύτερου μέρους του δείγματος να υποστηρίζει μια κουλτούρα πιο 

ελεύθερη και όχι δομημένη σε αυστηρά πλαίσια και κανόνες.  Μια τέτοια κουλτούρα 

υποστηρίζεται ως η βέλτιστη για την ανάπτυξη του ατόμου, και μάλιστα από 

παιδαγωγικές πρακτικές που προτείνονταν από την αρχή κι όλας του προηγούμενου 

αιώνα. Έιναι άλλωστε γνωστή η ρήση της σπουδαίας παιδαγωγού Μ. Μοντεσσόρι ότι 

«ο στόχος για την προσχολική εκπαίδευση θα πρέπει να είναι η ενεργοποίηση της 

φυσικής επιθυμίας του παιδιού στο να μάθει»,  ένας λόγος που συμπυκνώνει ακριβώς 

αυτό το ελευθεριακό ή/και ελευθεριάζον πρόταγμα που μόλις και σχολιάσαμε και κάτι 

που δε θα μπορούσε επ’ ουδενί να συμβεί μέσα σε ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο.  

 

Έπειτα, και στη δεύτερη κατά σειρά έρευνα μας, αυτή που αφορά τους γονείς παιδιών 

προσχολικής ηλικίας, διαπιστώσαμε ότι οι γονείς εκτιμούν ότι χρειάζεται να 

εμπλακούν με την εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά τα παιδιά τους χωρίς βέβαια 

μέσα από την έρευνα μας να έχουμε εντρυφήσει ως προς το πώς μπορεί να συμβεί αυτό. 

Το κομμάτι τούτο θα μπορούσε να είναι αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης στο μέλλον. 

Επιπλέον, έχει ενδιαφέρον ότι οι γονείς στέκονται κριτικά ως προς το ζητούμενο –την 

προσχολική αγωγή που δέχονται τα παιδιά του- κάτι που καταδεικνύει και αυτό το 

ενδιαφέρον τους. Μάλιστα όλοι σχεδόν προτείνουν τακτικές συναντήσεις μεταξύ των 
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ιδίων και των εκπαιδευτικών, πολλαπλά τακτικότερες από το ισχύων πλαίσιο των 1-2 

συναντήσεων το χρόνο. 

 

Η προσχολική αγωγή στην Ελλάδα και η αξιολόγηση αυτής είναι μια διαδικασία εν 

εξελίξει, με ιδιαίτερο επιστημονικό και φυσικά κοινωνικό ενδιαφέρον, τα 

αποτελέσματα της οποίας θα πρέπει όλοι να λογίζουμε ως σοβαρά και σημαντικά για 

την κοινωνία που συνεχώς αλλάζει και εξελίσσεται.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ   

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική 

Μονάδα, Βασικό Πλαίσιο 

 

Το έργο της «Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – 

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (ΑΕΕ) αποτελεί βασική προτεραιότητα των πολιτικών 

του ΥΠΔΒΜΘ προς την κατεύθυνση του «Νέου Σχολείου» και συνιστά το πρώτο 

στάδιο της εφαρμογής του θεσμού της ΑΕΕ στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης του ΥΠΔΒΜΘ(Νόμος 3848/2010 για την «Αναβάθμιση του ρόλου του 

εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 

εκπαίδευση»). Παράλληλα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια 

προηγούμενων ενεργειών του Υπ. Παιδείας. 

 Πιο συγκεκριμένα, το έργο της ΑΕΕ: 

α) Σε νομοθετικό επίπεδο στηρίζεται στους Ν.2986/2002, άρθρ. 4. και Ν.3848/2010, 

άρθρ. 32. 

β) Σε ερευνητικό επίπεδο θα βασιστεί σε αξιοποίηση και συνθετική αναπροσαρμογή 

ήδη παραχθέντος υλικού από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα φορέων του 

ΥΠΔΒΜΘ (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) στα ΕΠΕΑΕΚ 

Ι & ΙΙ (όπως το Πρόγραμμα «Εσωτερική Αξιολόγηση και Προγραμματισμός του 

Εκπ/κού Έργου στη Σχολική Μονάδα» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,1997-1999, επιστ. 

υπευθ. Ι. Σολομών), ο «Οδηγός Αποτίμησης και Σχεδιασμού του Εκπαιδευτικού 

Έργου» (Παι- δαγωγικό Ινστιτούτο, 2000, επιστ. υπευθ. Δ. Ματθαίου) και η Ανάπτυξη 
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και Προτυποποίηση Δεικτών και Κριτηρίων για την Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού 

Συστήματος (ΚΕΕ, 2002-2004, επιστ. υπευθ. Β. Κουλαϊδής). Θα αξιοποιήσει επίσης σε 

θεωρητικό και σε εφαρμοσμένο επίπεδο δεδομένα από τη σύγχρονη διεθνή 

βιβλιογραφία και εμπειρία. 

γ) Σε εφαρμοσμένο επίπεδο θα αξιοποιήσει υφιστάμενες δομές (όπως e-survey, 

eschool, 

Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος (ΚΕΕ) κ.ά.), αλλά και νέες δομές 

πληροφοριακών δεδομένων που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκ- 

παίδευση και Δια Βίου Μάθηση (κυρίως στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και της Ψηφιακής Σύγκλισης των φορέων του ΥΠΔΒΜΘ), με σκοπό να αξιοποιηθούν 

στοιχεία ειδικού ενδιαφέροντος (ψηφιακή πλατφόρμα, εκπαιδευτικό υλικό, θέματα ε- 

πιμόρφωσης εκπαιδευτικών, κτλ.). 

δ) Σε εκπαιδευτικό επίπεδο συνδέεται άμεσα με τα κρίσιμα ζητήματα της 

εκπαιδευτικής 

ασυμμετρίας και των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Το εκπαιδευτικό έργο στα σχολεία 

της χώρας χαρακτηρίζεται από ουσιώδεις διαφορές και ανισότητες κοινωνικού, οικο- 

νομικού, πολιτισμικού, μορφωτικού και γεωγραφικού χαρακτήρα, με συνέπεια η δια- 

δικασία της αυτοαξιολόγησης να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε Σχολικής 

Μονάδας. Μέσω του έργου της ΑΕΕ θα επιδιωχθεί η αξιοποίηση των εκθέσεων αυτο- 

αξιολόγησης των σχολείων, όπως διαπίστωση των αδυναμιών, εντοπισμός και επί- 

λυση των προβλημάτων, ανάδειξη των καλών πρακτικών. Ειδικά δε για τα σχολεία 

που ανήκουν σε μειονεκτικές περιοχές θα επιδιωχθεί η άμεση διασύνδεσή τους με ο- 

ριζόντιες δράσεις και πολιτικές ενισχυτικού, υποστηρικτικού και αντισταθμιστικού χα- 

ρακτήρα του ΥΠΔΒΜΘ σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. 
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Γιατί ξεκινάμε από την Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου 

της Σχολικής Μονάδας; 

 Οι εμπειρίες του παρελθόντος έχουν δαιμονοποιήσει την αξιολόγηση γενικά. 

 Μια σοβαρή παρέμβαση στο ζήτημα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 

προϋποθέτει απόκτηση εμπειριών από στελέχη και εκπαιδευτικούς στο πεδίο της 

αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη Σχολική Μονάδα. 

 Η αυτοαξιολόγηση: 

 

• Κινητοποιεί όλους τους παράγοντες του σχολείου. 

• Τους εμπλέκει σε κοινά αποφασισμένες δράσεις. 

• Τους δεσμεύει απέναντι σε δικούς τους σχεδιασμούς. 

• Εμπεδώνει συνεργατικές συμπεριφορές. 

• Αποσαφηνίζει προβλήματα. 

• Υποδεικνύει πεδία για αυτομόρφωση και επιμόρφωση. 

• Δεν έχει στόχο τον έλεγχο, αλλά τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. 

 Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί προτεραιότητα στα περισσότερα ευρωπαϊκά 

εκπαιδευτικά συστήματα. 

 Σκοπός και Στόχοι 

Γενικός σκοπός: 

Η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου της Σχολικής Μονάδας. 

Στόχοι: 

 Η ανάδειξη της Σχολικής Μονάδας ως βασικού φορέα προγραμματισμού και αξιο- 

λόγησης του εκπαιδευτικού της έργου. 

 Η δημιουργία κουλτούρας αξιολόγησης στα σχολεία. 



80 | 

 Η απόκτηση εμπειριών από στελέχη και εκπαιδευτικούς στο πεδίο της αξιολόγη- 

σης. 

 Η διαμόρφωση κουλτούρας λήψης πρωτοβουλιών για σχεδιασμό δράσεων και επί- 

λυση προβλημάτων. 

 Η συνεχής ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και τον 

καθορισμό επιμορφωτικών και άλλων παρεμβάσεων. 

 

Αναγκαιότητες που προκύπτουν 

 

Επιχειρώντας να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά, αναδεικνύονται οι ακόλουθες 

αναγκαιότητες: 

 Συστηματική αρχική μελέτη, διερεύνηση και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου 

της Σχολικής Μονάδας. 

 Διατύπωση κοινά αποδεκτών στόχων και προτεραιοτήτων δράσης. 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση των κοινά αποφασισμένων δράσεων. 

 Παρακολούθηση και αξιολόγηση του πραγματοποιηθέντος εκπαιδευτικού έργου. 

 Ανατροφοδότηση από τα αποτελέσματα του πραγματοποιηθέντος εκπαιδευτικού 

έργου και καθορισμός νέων στόχων. 

 

 Πλαίσιο Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου 

 

Στο προτεινόμενο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου η σχολική 

πραγματικότητα προσδιορίζεται μέσα από τέσσερα κλιμακωτά επίπεδα ανάλυσης: 

Α. Θεματικά πεδία 



81 | 

Β. Τομείς ανά πεδίο 

Γ. Δείκτες ανά τομέα 

Δ. Κριτήρια ανά δείκτη 

>>Πρώτο Επίπεδο: Θεματικά Πεδία Αξιολόγησης 

Σε ένα πρώτο επίπεδο, αντικείμενο αυτοαξιολόγησης αποτελούν τα ακόλουθα πέντε 

θεματικά πεδία, στα οποία αναλύεται η σχολική πραγματικότητα: 

1ο Πεδίο: Μέσα –Πόροι –Ανθρώπινο Δυναμικό 

2ο Πεδίο: Οργάνωση και Διοίκηση του Σχολείου 

-11- 

3ο Πεδίο: Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο 

4ο Πεδίο: Εκπαιδευτικές Διαδικασίες 

5ο Πεδίο: Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα 

>> Δεύτερο Επίπεδο: Τομείς Αξιολόγησης 

Στο δεύτερο επίπεδο τα παραπάνω θεματικά πεδία εξειδικεύονται σε τομείς 

αυτoαξιολόγησης, ως εξής: 

Πεδίο 1. Μέσα –Πόροι – Ανθρώπινο Δυναμικό 

Τομείς: α) Υλικοτεχνική υποδομή 

β) Οικονομικοί πόροι 

γ) Ανθρώπινο δυναμικό 

Πεδίο 2: Οργάνωση και Διοίκηση του Σχολείου 

Τομείς: α) Οργάνωση του σχολείου 

β) Διοίκηση του σχολείου 

γ) Αξιοποίηση μέσων-πόρων του σχολείου 

Πεδίο 3: Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο 
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Τομέας: Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο 

Πεδίο 4: Εκπαιδευτικές Διαδικασίες 

Τομείς: α) Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών 

β) Ποιότητα της διδασκαλίας 

γ) Οργάνωση της τάξης 

δ) Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

ε) Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

Πεδίο 5: Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα 

Τομείς: α) Φοίτηση και διαρροή των μαθητών 

β) Εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών 

γ) Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 

>> Τρίτο Επίπεδο: Δείκτες Αξιολόγησης 

 Κάθε τομέας αυτοαξιολόγησης, διακρίνεται σε επιμέρους βασικούς δείκτες ή κα- 

τηγορίες δεικτών ποιότητας 

 Κάθε δείκτης αντιπροσωπεύει / εκφράζει / χαρακτηρίζει / αντιστοιχεί σε 

συγκεκριμένες παραμέτρους που θεωρούνται καθοριστικές στην υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού έργου. Ο δείκτης αποτελεί το ουσιαστικό επίπεδο της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου. 

 Για παράδειγμα, ο τομέας «Υλικοτεχνική υποδομή» διακρίνεται, ενδεικτικά, στους 

δείκτες: 

• Χώροι του σχολείου 

• Εξοπλισμός - Διαθέσιμα μέσα του σχολείου 

>> Τέταρτο Επίπεδο: Κριτήρια Αξιολόγησης 

 Κάθε δείκτης ή κατηγορία δεικτών αποτιμάται με κριτήρια. 



83 | 

 Τα κριτήρια διακρίνονται σε ποσοτικά και σε ποιοτικά ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά του δείκτη που αξιολογείται. Έτσι έχουμε κριτήρια ποσοτικής 

αποτίμησης και ποιοτικής αποτίμησης. 

 Στην αξιολόγηση των ποσοτικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται φόρμες απο- 

τύπωσης. 

 Στην αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται ερωτηματολό- 

για και άλλες τεχνικές άντλησης πληροφοριών. 

 Στο προηγούμενο παράδειγμα της υλικοτεχνικής υποδομής: 

• Ενδεικτικά ποσοτικά κριτήρια του δείκτη «Xώροι του σχολείου» είναι: 

– αριθμός αιθουσών, 

– επιφάνεια αιθουσών ανά μαθητή, 

– επιφάνεια γραφείου εκπαιδευτικών ανά εκπαιδευτικό κτλ. 

• Τα αντίστοιχα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης του δείκτη «Xώροι του σχολείου» 

είναι: 

– επάρκεια, 

– καταλληλότητα. 

 

 Διαδικασία Υλοποίησης του Έργου της Αξιολόγησης στα Σχολεία 

 

 Το έργο συνιστά μια δυναμική διαδικασία, η οποία βασίζεται στην ανάπτυξη ου- 

σιαστικών σχέσεων συνεργασίας και ανατροφοδότησης μεταξύ όλων των πα- 

ραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

 Το έργο προβλέπεται να εφαρμοστεί αρχικά σε ορισμένο αριθμό σχολείων. Ο κάθε 

Σχολικός Σύμβουλος Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, θα επιλέξει έως 2 Σχολικές 
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Μονάδες και θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου της 

αυτοαξιολόγησης σ’ αυτές. 

 Οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα παρακολουθούν και θα παρεμβαίνουν συμβουλευτικά, 

όπου χρειάζεται, έχοντας άμεση συνεργασία με την περιφέρεια και την επιστημονι- 

κή επιτροπή. 

 Προβλέπονται επιμορφωτικές συναντήσεις σε τοπικό και σε ενδοσχολικό επίπεδο 

από τους Σχολικούς Συμβούλους και από μέλη της επιστημονικής ομάδας, όπου 

κριθεί αναγκαίο. 

 Τη βασική ευθύνη για την εφαρμογή του έργου της αυτοαξιολόγησης στις Σχολικές 

Μονάδες έχουν ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων. 

 Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί με ομάδες εργασίας από μέλη του 

Συλλόγου Διδασκόντων. 

 Οι Διευθυντές των σχολείων, οι Σχολικοί Σύμβουλοι και η επιστημονική ομάδα, για 

τις ανάγκες της πρώτης αυτής παρέμβασης, θα υποβάλλουν εκθέσεις ανά τετράμη- 

νο και ανά έτος, στις οποίες θα αποτυπώνονται όλες οι δράσεις του προγράμματος. 

 Η επιστημονική επιτροπή θα υποβάλει ετήσια έκθεση στην οποία: 

• Θα αποτυπώνονται οι επιμέρους δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την 

εφαρμογή του έργου. 

• Θα αξιολογείται η πρόοδος του έργου με βάση ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία 

(ενδιάμεσες και τελικές αξιολογήσεις). 

11. Διανομή Υλικού 

 Η διανομή του απαραίτητου υλικού στα σχολεία (υλικό και εργαλεία της ΑΕΕ, όπως 

φόρμες καταγραφής, ερωτηματολόγια, ενδεικτικά σχέδια δράσης κ.ά.) θα γίνεται 

έγκαιρα πριν την έναρξη των επιμέρους σταδίων υλοποίησης του έργου. 
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 Το συνολικό υλικό της ΑΕΕ θα υπόκειται σε συνεχή ανατροφοδότηση από τα 

στελέχη και τους εκπαιδευτικούς των Σχολικών Μονάδων, γεγονός που θα δίνει τη 

δυνατότητα αναπροσαρμογών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολείου. 

 

Παρατηρητήριο Αξιολόγησης 

 

Προβλέπεται η δημιουργία παρατηρητηρίου αξιολόγησης σε εθνικό επίπεδο, ως μιας 

σταθερής δομής ενίσχυσης των δράσεων της ΑΕΕ, με σκοπό : 

 τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων σε ζητήματα αξιολόγησης σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο και την επεξεργασία σχετικών στοιχείων και μελετών. 

 την υποστήριξη της βιωσιμότητας και της καλής λειτουργίας του έργου. 

 την επιστημονική υποστήριξη των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών και των 

εκπαιδευτικών στα θέματα της ΑΕΕ. 

 τις ανταλλαγές τεχνογνωσίας, εμπειρίας και διάχυσης καλών πρακτικών σε 

εξειδικευμένα ζητήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία της χώρας. 
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Β’  

 

«Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης του 2010», η ΚΕΊΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ 

 

O NOMOΣ 3848 του 2010 , Η ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ 

 

Άρθρο 11, παράγραφος 11: 

Στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στελεχών 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι με δική τους υπαιτιότητα δεν συμμετείχαν στις διαδικασίες 

αξιολόγησης που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. 

 

Άρθρο 13 Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής σχολικών συμβούλων 

 

Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπων 

υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία, όπως φυσική παρουσία, 

επιτεύγματα, ενδοπροσωπικές και 

διαπροσωπικές ικανότητες, στάσεις, προσαρμοστικότητα και τη στάθμισή τους και 

υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη 

βαθμολογία. 

 

β) Υπόμνημα του υποψηφίου, το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και 

προγραμματισμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του. Για την αξιολόγηση των 

στοιχείων του υπομνήματος ο υποψήφιος δύναται να καταθέσει σχετικά στοιχεία σε 

παράρτημα.  

Το συμβούλιο επιλογής δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία και ιδίως πρακτικά 

συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων. 

 

Άρθρο 26 
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Απαλλαγή των στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους 

 

β) για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους 

καθηκόντων, όπως ιδίως για αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, 

αδικαιολόγητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, μη 

προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία εφαρμογής 

νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία με τους 

προϊσταμένους, τους υφισταμένους και τα λοιπά στελέχη της διοίκησης και μειωμένη 

ποιοτική και ποσοτική απόδοση.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

 

Άρθρο 32 

Προγραμματισμός και αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων και των 

εκπαιδευτικών   

 

1. Κάθε σχολική μονάδα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, καταρτίζει πρόγραμμα δράσης 

με τους εκπαιδευτικούς στόχους για το σχολικό έτος που ξεκινά. 

2. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς η σχολική μονάδα συντάσσει έκθεση με την οποία 

αξιολογούνται: α) η απόδοση της σχολικής μονάδας στο σύνολό της, β) η επίτευξη των 

εκπαιδευτικών στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης και γ) οι επιτυχίες, οι 

αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους. Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για την επόμενη 

σχολική χρονιά.  

3. Το πρόγραμμα δράσης και η έκθεση αξιολόγησης, τα οποία καταρτίζονται με ευθύνη 

του διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και 
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τους σχολικούς συμβούλους, γνωστοποιούνται στους μαθητές και στο σύλλογο 

γονέων, δημοσιεύονται στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες του σχολείου και της αρμόδιας 

διεύθυνσης εκπαίδευσης και υποβάλλονται στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας 

(Κ.Ε.Ε.). 

4. Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης καταρτίζουν πρόγραμμα δράσης για κάθε σχολικό έτος και στη συνέχεια 

υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις στους οικείους περιφερειακούς διευθυντές 

εκπαίδευσης. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που 

εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Ε.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα στοιχεία της αξιολόγησης και ρυθμίζονται οι 

λεπτομέρειες της εφαρμογής του άρθρου αυτού. 

 

6. Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων γίνεται σταδιακά από 

το σχολικό έτος 2010-2011 σε σχολικές μονάδες που ορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

7. Την αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου ακολουθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

 

Άρθρο 38 

Θέματα της Α.ΔΙ.Π.  

 

 

«2. Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) αποτελείται από πέντε μέλη, τα 

οποία προέρχονται από το μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που συντάσσει και 

τηρεί η Α.ΔΙ.Π. Σε περίπτωση απρόβλεπτου κωλύματος κάποιου μέλους, η αξιολόγηση 

μπορεί κατά την κρίση της Ολομέλειας της Α.ΔΙ.Π. να πραγματοποιείται και από 

λιγότερα μέλη, αλλά όχι λιγότερα από τρία. Το μητρώο ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων συντάσσεται από την Α.ΔΙ.Π., λαμβάνοντας υπόψη προτάσεις των 
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ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, μελών της Α.ΔΙ.Π. και άλλων σχετικών με το 

αντικείμενο της αρχής φορέων, και ανανεώνεται συνεχώς. Η διαδικασία κατάρτισης 

του Μητρώου Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων ορίζεται με απόφαση της Α.ΔΙ.Π. 

Θεωρείται απαραίτητη η ένταξη στο μητρώο αλλοδαπών ή ελλήνων εμπειρογνωμόνων 

ή ειδικών που διδάσκουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή διακεκριμένων ερευνητών 

σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, 

κατά προτίμηση με πείρα σε θέματα αξιολόγησης ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.» 

 

β) Η συμμετοχή αλλοδαπών ή ελλήνων εμπειρογνωμόνων ή ειδικών που διδάσκουν σε 

πανεπιστήμια του εξωτερικού ή διακεκριμένων ερευνητών σε αντίστοιχα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, κατά προτίμηση με πείρα σε 

θέματα αξιολόγησης ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη. Επίσης, 

είναι επιθυμητή: (i) η διοικητική εμπειρία των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σε 

ακαδημαϊκές μονάδες ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και (ii) η συμμετοχή ενός 

εκπροσώπου επαγγελματικής ή άλλης επιστημονικής οργάνωσης, αντίστοιχης με το 

γνωστικό αντικείμενο της υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκής μονάδας, ο οποίος να είναι σε 

θέση να εκτιμήσει τη συμβολή των σπουδών στην άσκηση του επαγγέλματος.» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’  

 

Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Ποια είναι 

 

1. Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για 

ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές 

δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών 

προβλημάτων, ψυχικών καινευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη 

διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασίατης σχολικής προσαρμογής και 

μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκεςσυγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητικήαναπηρία, αισθητηριακές 

αναπηρίες όρασης (τυφλοί,αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες 

ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνιαμη ιάσιμα νοσήματα, 

διαταραχές ομιλίας−λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, 

δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομοελλειμματικής προσοχής με 

ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα 

αυτισμού),ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Στην κατηγορία μαθητών με 

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή 

σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. 

 

2. Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, 

παραβατική συμπεριφοράλόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και 

εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

3. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή 

περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό πουυπερβαίνει 

κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα. Με απόφαση του Υπουργού 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Παιδαγωγικού 
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Ινστιτούτου, ανατίθεται η ανάπτυξη προτύπων αξιολόγησης και ειδικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για τους μαθητές αυτούς σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. που, κατόπιν 

πρόσκλησης που τους απευθύνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Στους μαθητές αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι λοιπές 

διατάξεις του παρόντος νόμου. 

 

 

(Ν. 3699/2008) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 

Τα κριτήρια εσωτερικής αξιολόγησης της προσχολικής αγωγής σύμφωνα με την 

μελέτη του Υπουργείου Παιδείας «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης», είναι τα εξής :  

 

 Επάρκεια και καταλληλότητα σχολικών χώρων  

 Επάρκεια και καταλληλότητα εξοπλισμού και μέσων του νηπιαγωγείου  

 Επάρκεια οικονομικών πόρων  

 

 Επάρκεια διδακτικού προσωπικού (αριθμός, σύνθεση, επιστημονική και 

παιδαγωγική κα-τάρτιση, εμπειρία των εκπαιδευτικών)  

 Επάρκεια λοιπού προσωπικού  

 

 Διατύπωση των βασικών επιδιώξεων του νη-πιαγωγείου (όραμα, αξίες και στόχοι 

του νη-πιαγωγείου)  

 Διαμόρφωση συμμετοχικού, συλλογικού και συνεργατικού πλαισίου 

εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας  

 Διαμόρφωση και εφαρμογή ενός λειτουργικού σχολικού προγράμματος  



 Αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και του εξοπλισμού  

 Προσβασιμότητα και ασφάλεια των μαθητών σε όλους τους χώρους του 

νηπιαγωγείου  

 Ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη λειτουργία του νηπιαγωγείου  



 Αξιοποίηση της εμπειρίας και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών  

 Υποστήριξη της συνεχούς επιστημονικής και παιδαγωγικής εξέλιξης των 

εκπαιδευτικών  

 Υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και των συνεργασιών μεταξύ 

τους  
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 Σχεδιασμός /δόμηση της διδασκαλίας και αξι-οποίηση του διδακτικού χρόνου  

 Καταλληλότητα και ποικιλία διδακτικών προ-σεγγίσεων  

 Χρήση διαθέσιμου εξοπλισμού και μέσων από εκπαιδευτικούς και 

μαθητές  

 Διάδραση εκπαιδευτικού-μαθητή και ενεργός συμμετοχή του μαθητή στη 

διαδικασία της μάθησης  

 

 Ενίσχυση της παιδαγωγικής σχέσης εκπαιδευ-τικού-μαθητή  

 Χρήση ποικίλων μεθόδων αξιολόγησης  

 Συστηματική παρακολούθηση της προόδου και ανατροφοδότηση των 

μαθητών για την ποιότητα της εργασίας τους  

 Αξιοποίηση δεδομένων αξιολόγησης για ανα-τροφοδότηση της 

διδασκαλίας  

 

 Αποτελεσματική διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών  

 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για δημιουργική συ-νεργασία εκπαιδευτικών – 

μαθητών  

 Συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση των ρυθμιστικών πρακτικών 

που διέπουν τη σχολι-κή ζωή  

 Παροχή ευκαιριών για δημιουργική συνεργα-σία και συλλογική δράση 

των μαθητών  

 

 Διαμόρφωση μηχανισμών τακτικής και αμφί-δρομης επικοινωνίας με τους γονείς  

 Ποιότητα ενημέρωσης των γονέων σχετικά με την πρόοδο των παιδιών 

τους  

 Οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας με άλλα σχολεία, εκπαιδευτικούς και 

κοινωνικούς φο-ρείς  

 

 Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων για τον 

εμπλουτισμό του Προγράμματος Σπουδών  

 Ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών και υπο-στήριξη καινοτομικών 

παρεμβάσεων  
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 Υλοποίηση ειδικών υποστηρικτικών - αντι-σταθμιστικών προγραμμάτων 

για ορισμένες κατηγορίες μαθητών  

 Υιοθέτηση μέτρων και παρεμβάσεων στο νη-πιαγωγείο για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων φοίτησης και διαρροής  

 

 

 Υποστήριξη μιας συνεχούς και συστηματικής διαδικασίας προγραμματισμού και 

βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου  

 Διευρυμένη συμμετοχή των μελών της σχολι-κής κοινότητας στη 

διαμόρφωση, εφαρμογή και αξιολόγηση σχεδίων δράσης  

 Αξιοποίηση και βιωσιμότητα των αποτελεσμά-των των σχεδίων δράσης  

 

 Υψηλά επίπεδα φοίτησης των μαθητών σε ό-λες τις τάξεις του νηπιαγωγείου  

 Περιορισμένη διαρροή μαθητών  

 

 Εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών που ανταποκρίνονται στους στόχους 

του Προγράμ-ματος Σπουδών  

 Πρόοδος όλων των μαθητών σε σχέση με προ-ηγούμενα επιτεύγματά 

τους  

 Μείωση της διαφοράς στις επιδόσεις των μα-θητών κατά τη διάρκεια της 

χρονιάς  

 

 Ανάπτυξη του δυναμικού κάθε μαθητή, ανε-ξαρτήτως ικανοτήτων, γένους, 

κοινωνικής, πο-λιτισμικής προέλευσης ή άλλων ιδιαιτεροτή-των  

 Ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών ικανο-τήτων των μαθητών  

 Ικανοποίηση των μαθητών από την εκπαιδευ-τική διαδικασία  

 

 Ανταπόκριση του νηπιαγωγείου στις θεσμικές του υποχρεώσεις  

 Επίτευξη των ετήσιων στόχων του νηπιαγωγεί-ου  

 Αποτελεσματικότητα των σχεδίων δράσης  

 Ικανοποίηση των αναγκών όλων των μελών της σχολικής κοινότητας  
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