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Αξιολόγηση Βέλτιστης Έναρξης σε Νηπιαγωγείο
Οδηγός για γονείς και φροντιστές

Η Αξιολόγηση Βέλτιστης Έναρξης σε Νηπιαγωγείο είναι μια αξιολόγηση σε όλη την 
πολιτεία που βοηθά τους δασκάλους να προσδιορίσουν τις δεξιότητες ανάγνωσης και 
γραφής στα Αγγλικά και αριθμητικής κάθε μαθητή στην αρχή του Νηπιαγωγείου.

Τα παιδιά ξεκινούν το σχολείο με ποικίλες πρώιμες 
δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής, γνώσεις 
και επίπεδα κατανόησης που αναπτύχθηκαν μέσα από 
τις σχέσεις τους με τον κόσμο και τους ανθρώπους γύρω 
τους. Η Αξιολόγηση Βέλτιστης Έναρξης σε Νηπιαγωγείο 
περιλαμβάνει στοιχεία ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής 
και παρέχει στους δασκάλους πληροφορίες σχετικά με τις 
ιδιαίτερες ικανότητες και ανάγκες ενός μαθητή.
Η αξιολόγηση υποστηρίζει τους δασκάλους να αναπτύξουν 
προγράμματα διδασκαλίας και μάθησης που διευρύνουν 
τις γνώσεις των μαθητών. Οι δάσκαλοι κάθονται με κάθε 
μαθητή ξεχωριστά, εστιάζοντας σε αυτό που μπορεί να κάνει 
το παιδί. Το παιδί σας δεν χρειάζεται να προετοιμαστεί ή να 
μελετήσει για την αξιολόγηση. Εφόσον τα παιδιά μαθαίνουν 
με διαφορετικούς ρυθμούς, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε εάν 
το παιδί σας δεν μπορεί να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις.
Λίγο μετά την αξιολόγηση, οι δάσκαλοι θα σας παράσχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τα 
επίπεδα κατανόησης που επέδειξε το παιδί σας κατά τη 
διάρκεια της αξιολόγησης.
Η Αξιολόγηση Βέλτιστης Έναρξης σε Νηπιαγωγείο 
περιλαμβάνει όλους τους μαθητές. Εάν τα Αγγλικά δεν είναι 
η γλώσσα που μιλάτε στο σπίτι ή το παιδί σας χρειάζεται 
προσαρμογές, επικοινωνήστε με το σχολείο σας για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να 
υποστηριχθεί το παιδί σας. 

Αξιολόγηση ανάγνωσης και γραφής
Οι εργασίες ανάγνωσης και γραφής σχεδιάζονται για να 
διαπιστώσουν εάν οι μαθητές μπορούν να γράψουν το 
όνομά τους, να αναγνωρίσουν ήχους, γράμματα και οικείες 
λέξεις και να ανακαλέσουν λεπτομέρειες σχετικά με ένα 
σύντομο βιβλίο που τους έχουν διαβάσει.
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της ανάγνωσης και 
γραφής ο δάσκαλος θα κάνει στο παιδί σας ερωτήσεις όπως: 
 •  «Άκουσε αυτές τις λέξεις: map, tap. Μπορείς να σκεφτείς 

μια άλλη λέξη που έχει την ίδια ομοιοκαταληξία;» 
 • (μετά την ανάγνωση ενός σύντομου βιβλίου) «Μπορείς να 

μου πεις για την ιστορία που μόλις σου διάβασα;»
Αυτές οι ερωτήσεις βοηθούν τους δασκάλους να 
προσδιορίσουν εάν το παιδί σας μπορεί να αναγνωρίσει 
λέξεις που ακούγονται το ίδιο και να ανακαλέσει 
πληροφορίες από ένα σύντομο βιβλίο που του διάβασαν. 
Αυτές είναι σημαντικές δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής 
που θα αναπτύξουν τα παιδιά κατά το πρώτο έτος της 
φοίτησής τους στο σχολείο.

Αξιολόγηση γνώσεων αριθμητικής
Οι εργασίες αριθμητικής σχετίζονται με πρώιμες έννοιες 
αριθμών και έχουν σχεδιαστεί για να προσδιορίσουν πόσο 
καλά μπορεί να μετρά ένας μαθητής, ποιους αριθμούς 
μπορεί να αναγνωρίζει, αν μπορεί να μετρά αντικείμενα, 
να προσθέτει ή να αφαιρεί μικρούς αριθμούς• και να 
αναγνωρίζει επαναλαμβανόμενα μοτίβα.
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης αριθμητικής ο δάσκαλος 
θα κάνει στο παιδί σας ερωτήσεις όπως: 
 • «άρχισε να μετράς από το ένα και θα σου πω πότε να 

σταματήσεις» 
 • «μπορείς να μου πεις ποιος είναι αυτός ο αριθμός;» (5)

Αυτές οι ερωτήσεις θα βοηθήσουν τους δασκάλους να 
προσδιορίσουν εάν το παιδί σας μπορεί να αναγνωρίζει 
αριθμούς και να μετρά από το ένα και πάνω. Αυτές είναι 
σημαντικές δεξιότητες αριθμητικής που θα αναπτύξουν τα 
παιδιά κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο σχολείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αξιολόγηση Βέλτιστης Έναρξης σε Νηπιαγωγείο, επικοινωνήστε 
με το σχολείο του παιδιού σας.
Εάν χρειάζεστε διερμηνέα, επικοινωνήστε με την Τηλεφωνική Υπηρεσία Διερμηνείας στο 131 450. Μπορούν να 
διευθετήσουν διερμηνέα στη γλώσσα σας για να βοηθήσει στη συνομιλία με το σχολείο. Δεν θα χρεωθείτε για 
αυτήν την υπηρεσία.
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