Δείκτησ Αξιολόγηςησ 2.2: Διαχείριςη και αξιοποίηςη μζςων και πόρων
ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Περιγραφή:
Με τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ εξετάηεται πόςο αποτελεςματικά διαχειρίηεται και αξιοποιεί θ
ςχολικι μονάδα τα διακζςιμα μζςα και πόρουσ. Εξετάηονται παράμετροι όπωσ θ ορκολογικι
διαχείριςθ των οικονομικϊν πόρων ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του ςχολείου, θ εξαςφάλιςθ τθσ
δυνατότθτασ αξιοποίθςθσ των διακζςιμων χϊρων και του εξοπλιςμοφ από τα μζλθ τθσ
ςχολικισ κοινότθτασ (μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ, γονείσ), θ ανάπτυξθ διαδικαςιϊν για τθν
αποτελεςματικι ζνταξθ των ΤΠΕ ςτθ λειτουργία του ςχολείου, κακϊσ και διαδικαςιϊν που
διευκολφνουν τθν προςβαςιμότθτα και υποςτθρίηουν τθν αςφάλεια των μακθτϊν ςε όλουσ
του χϊρουσ του ςχολείου. Αποτιμάται επίςθσ θ ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν με ςτόχο τθν
εξεφρεςθ πρόςκετων μζςων και πόρων για τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία του ςχολείου.
Σκοπόσ:
Με τον δείκτθ αυτό επιχειρείται θ αποτίμθςθ των πρακτικϊν του ςχολείου που αφοροφν τθ
διαχείριςθ των πόρων και τθν αξιοποίθςθ των μζςων τθσ ςχολικισ μονάδασ. Διαπιςτϊνονται
κετικά ςτοιχεία, όπωσ θ ιεράρχθςθ των αναγκϊν του ςχολείου ανάλογα με τθ ςθμαςία τουσ
και θ ανάλογθ κατανομι των διακζςιμων πόρων, θ ςυνεργαςία του ςχολείου με τοπικοφσ και
άλλουσ φορείσ για τθν εξεφρεςθ πρόςκετων μζςων ι πόρων, πρακτικζσ που υποςτθρίηουν τθν
ζνταξθ των ΤΠΕ ςτθ λειτουργία του ςχολείου κ.ά. Εντοπίηονται προβλιματα, ελλείψεισ και
αδυναμίεσ.
Ειδικό ενδιαφζρον παρουςιάηει θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων που αφοροφν
τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ ςε ςχζςθ με άλλουσ δείκτεσ όπωσ: Σχολικόσ χϊροσ, υλικοτεχνικι
υποδομι και οικονομικοί πόροι, Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, Υποςτθρικτικζσ
και αντιςτακμιςτικζσ παρεμβάςεισ κ.ά.
Εξετάηεται επίςθσ θ πικανι ςφνδεςθ του δείκτθ με τθν ανάπτυξθ ςχεδίων δράςθσ ςτθ ςχολικι
μονάδα.
Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητασ:


Ορκολογικι διαχείριςθ των οικονομικϊν πόρων



Αξιοποίθςθ των διακζςιμων χϊρων και του εξοπλιςμοφ



Προςβαςιμότθτα και αςφάλεια των μακθτϊν ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του ςχολείου



Ζνταξθ και αξιοποίθςθ των ΤΠΕ ςτθ λειτουργία του ςχολείου

Μζθοδοσ εργαςίασ:
Για τθ διερεφνθςθ των χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, μεταξφ
άλλων, οι ακόλουκεσ μζκοδοι και εργαλεία:


Αξιοποίθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων από το αρχείο του ςχολείου (Βιβλίο Πράξεων του
Διευκυντι, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδαςκόντων, καταχωριςεισ του ςχολείου ςε
υπάρχουςεσ βάςεισ δεδομζνων κ.ά.).



Παρατιρθςθ των μακθτϊν, των εκπαιδευτικϊν και του βοθκθτικοφ προςωπικοφ, ωσ προσ
τθ χριςθ των διακζςιμων χϊρων και του εξοπλιςμοφ.



Καταγραφι τθσ άποψθσ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν με ομαδικζσ ςυνεντεφξεισ ι
ςυηιτθςθ ςτο Σφλλογο Διδαςκόντων, ςχετικά με το γιατί χρθςιμοποιοφνται ι δεν
χρθςιμοποιοφνται οριςμζνοι χϊροι ι εξοπλιςμόσ.



Συηιτθςθ ςτο Σφλλογο Διδαςκόντων ςχετικά με το κατά πόςο θ κατανομι των ποςϊν που
διατζκθκαν από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ (ι κατά τθ διάρκεια του προθγοφμενου
ςχολικοφ ζτουσ) για τθν κάλυψθ ςυγκεκριμζνων αναγκϊν του ςχολείου είναι ανάλογθ με
τθ ςθμαςία που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί ςτισ ανάγκεσ αυτζσ.



Ερωτθματολόγιο ι ςυνζντευξθ των ςυντελεςτϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ (εκπαιδευτικϊν,
μακθτϊν και γονζων) για τθν καταγραφι των απόψεϊν τουσ ςχετικά με τα επιμζρουσ
χαρακτθριςτικά του δείκτθ (ορκολογικι κατανομι οικονομικϊν πόρων, αξιοποίθςθ των
χϊρων, του εξοπλιςμοφ και των ΤΠΕ, αςφάλεια των μακθτϊν κ.λπ.).

Διαθζςιμα ςτο ςχολείο ςτοιχεία για τη διερεφνηςη του δείκτη:
Αξιοποιοφνται και ςυνεκτιμϊνται ςτοιχεία όπωσ:


ποςά που διατζκθκαν για κάλυψθ ςυγκεκριμζνων αναγκϊν του ςχολείου (επιςκευζσ,
επιδιορκϊςεισ, αντικαταςτάςεισ εξοπλιςμοφ, κζρμανςθ, φδρευςθ κ.ά.)



ενζργειεσ για τθν εξοικονόμθςθ αναλϊςιμων υλικϊν και τελϊν τθλεπικοινωνιϊν
(οικονομικά αποτελζςματα)



ποςά που διατζκθκαν για τθν προμικεια πολυμζςων



ζλεγχοσ καταλλθλότθτασ και προςαρμογζσ και κτθρίου για τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ
των μακθτϊν



ςυχνότθτα χριςθσ: βοθκθτικϊν ςχολικϊν χϊρων (διδακτικζσ ϊρεσ κατ’ ζτοσ), ςχολικισ
βιβλιοκικθσ (αρικμόσ βιβλίων που διακινικθκαν ςε μακθτζσ κατ’ ζτοσ), πολυμζςων,
ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων



αξιοποίθςθ των ςχολικϊν υποδομϊν από τθν τοπικι κοινότθτα (είδοσ υποδομϊν, είδοσ
χριςθσ, χριςτεσ, ςυχνότθτα χριςθσ)



χριςθ εξωςχολικϊν χϊρων για δραςτθριότθτεσ του ςχολείου, όπωσ ακλθτικζσ
εγκαταςτάςεισ, πολιτιςτικοί χϊροι κ.ά. (είδθ χϊρων, είδθ δραςτθριοτιτων, ςυχνότθτα
χριςθσ, κόςτοσ χριςθσ, ςυμφωνίεσ με εξωςχολικοφσ φορείσ).

Ενδεικτικά ερωτήματα διερεφνηςησ του δείκτη:
1
Η διαχείριςθ των οικονομικϊν πόρων γίνεται με ορκολογικό τρόπο.
Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων ςυμμετζχει ςτθ λιψθ αποφάςεων για τθ διαχείριςθ
των πόρων του ςχολείου.
Η Διεφκυνςθ του ςχολείου ςυνεργάηεται αποτελεςματικά με τθ Σχολικι
Επιτροπι ςτθν κατανομι και ςτθ διαχείριςθ των πόρων.
Η Διεφκυνςθ του ςχολείου φροντίηει για τθ ςυντιρθςθ του κτθρίου.
Η Διεφκυνςθ του ςχολείου φροντίηει για τθν κακαριότθτα του κτθρίου ςε
ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ.
Το ςχολείο λαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αςφάλεια και τθν
προςταςία των μακθτϊν ςε όλουσ τουσ χϊρουσ.
Οι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ ζχουν εφκολθ πρόςβαςθ ςτα διακζςιμα μζςα
(διάφορουσ χϊρουσ και εξοπλιςμό).
Η Διεφκυνςθ του ςχολείου ενκαρρφνει τθν αξιοποίθςθ των υποδομϊν και του
εξοπλιςμοφ του ςχολείου από εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ.
Παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ γονείσ και τουσ φορείσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ
να αξιοποιοφν τισ υποδομζσ και τα μζςα του ςχολείου για τθν ανάπτυξθ
δραςτθριοτιτων εκτόσ ςχολικοφ προγράμματοσ.
Το ςχολείο αναπτφςςει πρωτοβουλίεσ για τθν εξεφρεςθ πρόςκετων πόρων
και μζςων με ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ υλοποίθςθ του ςχολικοφ
προγράμματοσ (π.χ. χριςθ του γθπζδου του Διμου από τουσ μακθτζσ του
ςχολείου).
Το ςχολείο εφαρμόηει ολοκλθρωμζνθ πολιτικι για τθν ζνταξθ των ΤΠΕ ςτθ
λειτουργία του ςχολείου (υποςτιριξθ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, επικοινωνία
εντόσ και εκτόσ ςχολείου, ανάπτυξθ δικτφων).
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Πρόςθετα ςτοιχεία
Οι εκπαιδευτικοί κακορίηουν πρόςκετα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία και διαμορφϊνουν ερωτιματα
διερεφνθςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ ςφμφωνα με τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ
ςχολικισ μονάδασ.

Φόρμα αποτίμηςησ του δείκτη: Ποςοτική αποτίμηςη και αιτιολόγηςη
Τομζασ:
Δείκτησ:
1
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