
Με ποια κριτήρια θα γίνει 
η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
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ΠΕΔ1Ο Ι Η αnόδοση του εκnαιδευτικού 

στο δ ιδακτι κό έργο του 
L Σχεδιασμός· ΠροΥΡaμματισμ6c; και αξιολόΥηση: Ο EKπαιδεUΤΙκός 

0-70 (βαθμοίΣΤ-Γ) 0-80 (βαθμοί Β-Α) 

Σχεδl6ζει τη διδασκαλία ώστε να καλύψει 

τους στόχους ΠρογράμμmοςΣπουδών, τις 

ανάγκες της τάξης του και του κάθε μαθητή. 

επιλέγει κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, 
αξιολόγησης καθώς και μέσα και εξοπλισμό 
σύμφωνα με τις ανάγκες της διδασκαλίας του. 

Προεπιοημαίνει τους συμβατούς μετο Π.Σ. 
στόχους και ενημερώνει τους μαθητές για 

τους στόχους και τα προσδοκώμενα αnoτελέ-

σμmο. 

TεK~lηρlώνεl τα ~Iαθησlακά αποτελέσμma 
επιλέγοντας εναλλακτικές. αξιόπιστες. αμε

ρG\ηmες και παιδαγωγικά ενδεδειγμένες 
μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης Τω.' 

μαθητώ.'. 
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2. ΔιδaσKαAkι: Ο EKπαιδεUΤIKός 

Διαχειρίζεται τη γνώση που αφορό το γνωστι

κό αντικείμενο της Ειδικότητάς του. 

Δημιουργεί μαθησιακές εμπειρίες που 
προσδίδσνν νόημα στσ γνωστικό 

αντικείμενο για όλους τους ~lαθητές. 

Διαφοροποιεί τη διδασκαλία του, ώστενα 
καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες και τους 

φόπouς μάθησης των μαθητώ.'. 

Χρησιμοποιεί ποικιλία πηγών, μέσων, υλικών 

που προωθούν την ανάπτυξη κριτικής σκέ

ψης, ικανότητας επίλυσης πΡο!l\ημmων και 
την επίδοση των μαθητώ.'. 

Επιλέγει, αξιολογεί και εφαρμόζει ποικιλία 

διδακτικώ.' μεθόδω.ι και στρατηγικών για την 
προώθηση της ενεργού συμμετοχής των 

μαθητών και τη βελτίωση της μάθησής τουι:;. 

o-s 

o-s 

o-s 

o-s 

o-s 

3. Μαθησιaκό Περlβά).Aσv: OεKπαιδεUΤικός 

Διαχειρίζεται αποτελεσμmικά 

τη συ~lπεριφoρά των μαθητώ.'. 

Διαχειρίζεται ορθολογικά το διαθέσιμο χρCNo 

για τη διδασκαλία. 

Καθοδηγεί τους ~lαθητές στην κmανόηση 
θεμελιωδών ιδεών, εννοιών, γεγονότω.ι. 

Δίνει έμφαση στη διαδικασία και τη μεθοδο
λογία της μάθησης που διαπερνά το γνωστικό 

αντικείμενο. 

ΔιασΦαλίζει ένα υποστηρικτικό, 

ενθαρρνντικό μαθησιακό περιβάλλον. 
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ΠΕΔ1Ο 11. Οι ι κανότητες και 

ο εnαγγελ ματισ μός του εκnαιδευτι κού 
Ο εκnaιδευτιK6ς 
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0-30 (βαθμοίΣΤ-Γ) 0-20 (βαθμοί8-Α) 

Εγκαθιστά θετικές σχέσεις σννεργασίας στο 

σχολείο και μεταξύ σχολείου και κοιvω.ιίας. 

Ενδυναμώ.'ει τις σχέσεις συνεργασίας με 

ΤOυςγσlείς,ώστενα προωθείται η μάθηση και 
το καλό κλίμα στο σππι και το σχολείο. 

Παρουσιάζει μία σταθερή και επαγγελματική 
στάση στην κατεύθυνση της εππευξης των 
στόχων του σχολείου και του προγράμματος 

σπουδώ.'. 

Εργάζεται με συνεργατικό και συναδελΦικό 
φόπο μετους σνναδέλφους του για να υπο
στηρίξει και να προωθήσει τους στόχους του 

σχολείου. 

Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συμμετέχει 

σε μία σννε.χή, νοημmοδοτημένη διαδικασία 

επαγγελμmικής ανάmυξης, 11 οποία συμβάλ-
λει στην πρόοδοτων μαθητώ.'. 

Αναλαμβάνει ΠΡιι.ιτοβουλίες και εκπληρώ.'ει 
το ρόλο του ως εKπαιδεUΤΙKός ηγέτης. 

Σννολικός ανώτατος βαθμός αξιολόγησης 
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