Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.2: τελζχωςη του ςχολείου
ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ
Περιγραφή:
Ο δείκτθσ αυτόσ αναφζρεται ςτθν επαρκι ςτελζχωςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ για τθν κάλυψθ των
διδακτικϊν και εξω-διδακτικϊν απαιτιςεων του ςχολικοφ προγράμματοσ.
Ειδικότερα, εξετάηει κατά πόςο ο αρικμόσ, θ ςφνκεςθ, θ επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κατάρτιςθ
και θ εμπειρία του διδακτικοφ προςωπικοφ ανταποκρίνονται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ του
ςχολείου και τισ απαιτιςεισ του Προγράμματοσ Σπουδϊν. Εξετάηει, επίςθσ, τον βακμό ςτον οποίο το
διοικθτικό, ειδικό επιςτθμονικό και βοθκθτικό προςωπικό που ςτελεχϊνει το ςχολείο είναι επαρκζσ
ωσ προσ τισ εξω-διδακτικζσ απαιτιςεισ τθσ ςχολικισ μονάδασ –απαιτιςεισ που ςυνδζονται με τθ
ςτιριξθ του διδακτικοφ και διοικθτικοφ ζργου του ςχολείου, τθν ικανοποίθςθ των ατομικϊν και
κοινωνικϊν αναγκϊν των μακθτϊν, κζματα κακαριότθτασ, ςυντιρθςθσ, φφλαξθσ του ςχολικοφ
κτιρίου κ.λπ.
κοπόσ:
Με τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ επιχειρείται θ διερεφνθςθ του βακμοφ ςτον οποίο το εκπαιδευτικό
προςωπικό (αρικμόσ, ςφνκεςθ, εμπειρία, επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κατάρτιςθ), κακϊσ και το
διοικθτικό, ειδικό επιςτθμονικό και βοθκθτικό προςωπικό που ςτελεχϊνει το ςχολείο επαρκοφν για
τθν καλι λειτουργία του ςχολείου.
Διαπιςτϊνονται κετικά ςτοιχεία, όπωσ θ φπαρξθ του απαραίτθτου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ,
ειδικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και ειδικοφ βοθκθτικοφ προςωπικοφ για τθν υλοποίθςθ του
Προγράμματοσ Σπουδϊν και των Εξατομικευμζνων Προγραμμάτων Εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα νομοκεςία και τθν ανταπόκριςθ του ςχολείου ςτα ιδιαίτερα ατομικά, κοινωνικά και
πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά του μακθτικοφ πλθκυςμοφ. Εντοπίηονται προβλιματα και ελλείψεισ
όπωσ θ μθ ζγκαιρθ κάλυψθ κενϊν κζςεων των μελϊν του Προςωπικοφ, οι ςυχνζσ αλλαγζσ ςτο
προςωπικό, θ διδαςκαλία ενόσ μακιματοσ από εκπαιδευτικοφσ άλλθσ ειδικότθτασ κ.λπ.
Ειδικό ενδιαφζρον ζχει θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων που αφοροφν τον
ςυγκεκριμζνο δείκτθ ςε ςχζςθ με τον Δείκτθ 2.3 που αφορά ςτθν αξιοποίθςθ τθσ εμπειρίασ και των
ικανοτιτων του Προςωπικοφ του Σχολείου , τθν υποςτιριξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ κατά τθν
υλοποίθςθ του ζργου τουσ, κακϊσ και τον ςυντονιςμό τθσ ςυνεργαςίασ όλων των παραγόντων τθσ
ΣΜΕΑΕ.
Εξετάηεται επίςθσ θ πικανι ςφνδεςθ του δείκτθ με τθν ανάλθψθ καινοτόμων πρωτοβουλιϊν ςτθ
ςχολικι μονάδα.

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητασ:


Επάρκεια διδακτικοφ προςωπικοφ (αρικμόσ, ςφνκεςθ, επιςτθμονικι και παιδαγωγικι
κατάρτιςθ, εμπειρία των εκπαιδευτικϊν)



Επάρκεια λοιποφ προςωπικοφ

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


Αξιοποίθςθ ςτοιχείων από το αρχείο του ςχολείου (Βιβλίο Πράξεων Διευκυντι, Βιβλίο Πράξεων
Προςωπικοφ, βιογραφικά εκπαιδευτικϊν, καταχωριςεισ του ςχολείου ςε υπάρχουςεσ βάςεισ
δεδομζνων κλπ.) που ςχετίηονται με το διδακτικό και το λοιπό προςωπικό, κακϊσ και με τισ
ιδιαίτερεσ ανάγκεσ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ.



Κωδικοποίθςθ ςτοιχείων από τθν ιςχφουςα νομοκεςία και ςχετικά διοικθτικά ζγγραφα που
αναφζρονται ςτον δείκτθ .



Εργαςτιριο ι ομαδικζσ ςυνεντεφξεισ εκπαιδευτικϊν για τθν εκτίμθςθ των δεδομζνων που
ςυγκεντρϊκθκαν και τθν αποτίμθςθ των επιμζρουσ διαςτάςεων του δείκτθ.

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


ο αρικμόσ των μελϊν του Προςωπικοφ του Σχολείου και θ ςφνκεςθ του ςυλλόγου Προςωπικοφ



το διδακτικό ζργο των εκπαιδευτικϊν (ϊρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα) και θ ανάλθψθ
γνωςτικϊν αντικειμζνων αντίςτοιχων ι όχι με τθν ειδικότθτά τουσ



θ επιςτθμονικι /παιδαγωγικι κατάρτιςθ (ςπουδζσ, επιμόρφωςθ) και θ επιςτθμονικι
δραςτθριότθτα του Προςωπικοφ του Σχολείου (ςυγγραφικό ζργο, ςυνζδρια, θμερίδεσ,
επιμορφωτικά προγράμματα, ςυμμετοχι ςε καινοτόμεσ δράςεισ)



θ επαγγελματικι εμπειρία του Προςωπικοφ του Σχολείου , ο χρόνοσ υπθρεςίασ ςτο
ςυγκεκριμζνο ςχολείο και θ εργαςιακι τουσ ςχζςθ (μόνιμοι, αναπλθρωτζσ, ωρομίςκιοι)



θ ςυμμετοχι των μελϊν του Προςωπικοφ του Σχολείου ςε δραςτθριότθτεσ διοικθτικοφ
χαρακτιρα, όπωσ γραμματειακι υποςτιριξθ, παρακολοφκθςθ απουςιϊν, παραλαβι και
διανομι ςχολικϊν βιβλίων κ.ά., (ϊρεσ απαςχόλθςθσ τθν εβδομάδα)



θ φπαρξθ διοικθτικοφ / ειδικοφ επιςτθμονικοφ / βοθκθτικοφ προςωπικοφ κατά κατθγορία
απαςχόλθςθσ.

Ενδεικτικά ερωτήματα διερεφνηςησ του δείκτη:

1
Οι κενζσ κζςεισ του Προςωπικοφ του Σχολείου καλφπτονται ζγκαιρα με τθν
ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ.
Το ςχολείο διακζτει τουσ εκπαιδευτικοφσ που απαιτοφνται ανά ειδικότθτα για
τθ διδαςκαλία των επιμζρουσ γνωςτικϊν αντικειμζνων.
Η αναλογία ανάμεςα ςτο μόνιμο προςωπικό και τουσ αναπλθρωτζσ /
ωρομίςκιουσ εκπαιδευτικοφσ δε δθμιουργεί κωλφματα ςτο ςχολικό πρόγραμμα.
Η επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν ανταποκρίνεται
ςτισ απαιτιςεισ του Προγράμματοσ Σπουδϊν κακϊσ και των Εξατομικευμζνων
Προγραμμάτων Εκπαίδευςθσ των μακθτϊν.
Η εμπειρία των εκπαιδευτικϊν επαρκεί για τθν υλοποίθςθ του Προγράμματοσ
Σπουδϊν, των Εξατομικευμζνων Προγραμμάτων Εκπαίδευςθσ των μακθτϊν και
τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων εντόσ και εκτόσ ςχολείου.
Οι ανάγκεσ των μακθτϊν για ειδικι ι πρόςκετθ διδαςκαλία (ενιςχυτικι
διδαςκαλία, Τάξθ Υποδοχισ, Τμιμα Ζνταξθσ) καλφπτονται επαρκϊσ από το
διδακτικό προςωπικό.
Οι ανάγκεσ του ςχολείου ςε ειδικό επιςτθμονικό προςωπικό (για ηθτιματα
κακοδιγθςθσ, ςυμβουλευτικισ και υποςτιριξθσ των μακθτϊν/τριϊν)
καλφπτονται επαρκϊσ από τθ ςυνεργαςία του ςχολείου με εξειδικευμζνα
κζντρα και υπθρεςίεσ του ΥΠΑΙΘΠΑ.
Το διοικθτικό προςωπικό επαρκεί για τθ ςτιριξθ του διδακτικοφ και διοικθτικοφ
ζργου του ςχολείου.
Το βοθκθτικό προςωπικό με αρμοδιότθτεσ ςχετικζσ με τθν κακαριότθτα,
ςυντιρθςθ και φφλαξθ του ςχολείου καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ
μονάδασ.
Οι ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και θ ανάπτυξθ των δεξιοτιτων των μακθτϊν
(κοινωνικϊν, διαβίωςθσ κα.) καλφπτονται επαρκϊσ από το υπάρχον ειδικό
εκπαιδευτικό και βοθκθτικό προςωπικό.
Τα μζλθ του προςωπικοφ του ςχολείου ςυνεργάηονται αποτελεςματικά με
εξειδικευμζνα κζντρα και υπθρεςίεσ του ΥΠΑΙΘΠΑ ςε ηθτιματα κακοδιγθςθσ,
ςυμβουλευτικισ και υποςτιριξθσ των μακθτϊν/τριϊν.
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Πρόςθετα ςτοιχεία
Τα μζλθ προςωπικοφ κακορίηουν πρόςκετα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία και διαμορφϊνουν ερωτιματα
διερεφνθςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ ςφμφωνα με τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ ΣΜΕΑΕ.

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