ΔΕΙΚΣΗ 1.1. χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι
ΣΟΜΕΑ: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ
Περιγραφή:
Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ χϊροι (εςωτερικοί και
εξωτερικοί), ο εξοπλιςμόσ, τα μζςα και οι οικονομικοί πόροι του νθπιαγωγείου ανταποκρίνονται
ςτισ απαιτιςεισ του Προγράμματοσ Σπουδϊν, του εκπαιδευτικοφ ζργου, τισ ανάγκεσ των
εκπαιδευτικϊν και των παιδιϊν κακϊσ και ςτισ ανάγκεσ λειτουργίασ του νθπιαγωγείου.
Περιλαμβάνει ςτοιχεία που αφοροφν τθν επάρκεια και τθν καταλλθλότθτα των ςχολικϊν χϊρων
(αίκουςεσ διδαςκαλίασ, αίκουςεσ δραςτθριοτιτων και εκδθλϊςεων, βοθκθτικοί χϊροι, αφλειοσ
χϊροσ κ.λπ.) και του εξοπλιςμοφ τουσ (ζπιπλα, εποπτικά είδθ, εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ.). Επίςθσ,
περιλαμβάνει ςτοιχεία που αφοροφν τθν επάρκεια των οικονομικϊν πόρων για τθν
αποτελεςματικι υλοποίθςθ του ςχολικοφ προγράμματοσ και τθν ανάπτυξθ τθσ ςχολικισ ηωισ.

κοπόσ:
Με τον δείκτθ αυτόν αποτιμάται θ επάρκεια και θ καταλλθλότθτα των ςχολικϊν χϊρων και τθσ
υλικοτεχνικισ υποδομισ, κακϊσ και θ επάρκεια των διακζςιμων οικονομικϊν πόρων για τθν
κάλυψθ των αναγκϊν του νθπιαγωγείου. Διαπιςτϊνεται θ καλι κατάςταςθ των εςωτερικϊν και
των εξωτερικϊν χϊρων και τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ, όπωσ επίςθσ και θ επάρκεια των
διακζςιμων οικονομικϊν πόρων. Εντοπίηονται προβλιματα, ελλείψεισ, δυςλειτουργίεσ και
ανεπάρκειεσ.
Ειδικό ενδιαφζρον παρουςιάηει θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων που αφοροφν τον
ςυγκεκριμζνο δείκτθ ςε ςχζςθ με άλλουσ δείκτεσ, όπωσ είναι: Διαχείριςθ και αξιοποίθςθ μζςων και
πόρων, Ανάπτυξθ και εφαρμογι διδακτικϊν πρακτικϊν, Καινοτόμα προγράμματα, Υποςτθρικτικζσ
και αντιςτακμιςτικζσ παρεμβάςεισ, Σχζςεισ και ςυνεργαςίεσ με γονείσ, με εκπαιδευτικοφσ και
κοινωνικοφσ φορείσ, κ.λπ.
Εξετάηεται επίςθσ θ πικανι ςφνδεςθ του δείκτθ με τθν ανάπτυξθ ςχεδίων δράςθσ ςτθ ςχολικι
μονάδα.

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητασ:


Επάρκεια και καταλλθλότθτα ςχολικϊν χϊρων



Επάρκεια και καταλλθλότθτα του εξοπλιςμοφ και των μζςων του νθπιαγωγείου



Επάρκεια οικονομικϊν πόρων

Μζθοδοσ εργαςίασ:

Για τθ διερεφνθςθ των χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν, μεταξφ
άλλων, οι ακόλουκεσ μζκοδοι και εργαλεία:
 Ανάλυςθ κειμζνων/τεκμθρίων από το αρχείο του νθπιαγωγείου (Βιβλίο Πράξεων Προϊςταμζνθσ
και διδακτικοφ προςωπικοφ, Βιβλίο καταγραφισ παιδαγωγικοφ και εποπτικοφ υλικοφ,
καταχωριςεισ ςτοιχείων τθσ ςχολικισ μονάδασ ςε βάςεισ δεδομζνων) με ςκοπό τθν
αποτφπωςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ του νθπιαγωγείου ςε ςχζςθ με τουσ χϊρουσ, τον
εξοπλιςμό και τουσ οικονομικοφσ πόρουσ.
 Παρατιρθςθ τθσ χριςθσ των χϊρων του νθπιαγωγείου από τουσ εκπαιδευτικοφσ και τα παιδιά.
 Ερωτθματολόγια/ςυνεντεφξεισ/ςυηθτιςεισ που απευκφνονται ςε παιδιά, εκπαιδευτικοφσ και
γονείσ ςχετικά με τον βακμό ικανοποίθςισ τουσ από τθν επάρκεια και τθν καταλλθλότθτα των
χϊρων και του εξοπλιςμοφ του νθπιαγωγείου.
Διαθζςιμα ςτο νηπιαγωγείο ςτοιχεία για τη διερεφνηςη του δείκτη:
Εκτιμϊνται ςτοιχεία που αποτυπϊνουν τθν υπάρχουςα κατάςταςθ του νθπιαγωγείου ςε ςχζςθ με
τουσ εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ χϊρουσ του και ειδικότερα:
 τα γενικά χαρακτθριςτικά του ςχολικοφ κτιρίου: αποκλειςτικι ι όχι χριςθ του ςχολικοφ κτιρίου
από το νθπιαγωγείο, κζςθ και περιβάλλων χϊροσ, αρχικόσ προοριςμόσ, παλαιότθτα κ.λπ.
 τουσ
διακζςιμουσ
εςωτερικοφσ
χϊρουσ:
αίκουςεσ
διδαςκαλίασ,
γραφεία
Προϊςταμζνθσ/εκπαιδευτικϊν, αίκουςεσ δραςτθριοτιτων και εκδθλϊςεων, χϊροσ ανάπαυςθσ,
τραπεηαρία-κουηίνα, χϊροι υγιεινισ, αποκικθ κ.λπ.
 τουσ διακζςιμουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ: φπαρξθ αφλειου χϊρου, αποκλειςτικι ι όχι χριςθ του
αφλειου χϊρου από το νθπιαγωγείο, χϊροι πραςίνου κ.λπ.
 τθν επάρκεια κζρμανςθσ/κλιματιςμοφ, φυςικοφ φωτιςμοφ, εξαεριςμοφ και φδρευςθσ, τθν
φπαρξθ υποδομισ για άτομα που αντιμετωπίηουν κινθτικζσ δυςκολίεσ, κ.λπ.
Εξετάηεται επίςθσ ο εξοπλιςμόσ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων του νθπιαγωγείου.
Εκτιμϊνται ςτοιχεία όπωσ:
 τα εποπτικά είδθ (φάξ, φωτοτυπικό, μικροφωνικό ςφςτθμα, DVD, καςετόφωνα, τθλεοράςεισ,
προβολείσ διαφανειϊν, φωτογραφικι μθχανι κ.λπ.)
 τα εξοπλιςτικά είδθ (βιβλιοκικεσ, κακίςματα, τραπζηια, καρεκλάκια, καβαλζτο κ.λπ.)
 το παιδαγωγικό υλικό (μουςικά όργανα, επιτραπζηια παιχνίδια, μαγνθτικοί πίνακεσ,
αρικμθτιρια, κουκλοκζατρο κ.λπ.)
Δίνεται ζμφαςθ ςε ςτοιχεία που αφοροφν τθν φπαρξθ υπολογιςτϊν ανά αίκουςα διδαςκαλίασ, τθ
ςφνδεςθ με το διαδίκτυο κ.λπ.
Τζλοσ, εξετάηονται ςτοιχεία που αφοροφν τουσ οικονομικοφσ πόρουσ τθσ ςχολικισ μονάδασ:
 τθν κατανομι των εςόδων ανά κατθγορία πθγϊν και προβλεπόμενης δαπάνης
 τθν κατανομι των δαπανϊν ανά κατθγορία.

Ενδεικτικά ερωτήματα διερεφνηςησ του δείκτη

1
Οι εςωτερικοί χϊροι του νθπιαγωγείου (αίκουςεσ διδαςκαλίασ, αίκουςεσ
δραςτθριοτιτων και εκδθλϊςεων, γραφεία προςωπικοφ, βοθκθτικοί χϊροι)
επαρκοφν για τισ ανάγκεσ των παιδιϊν, των εκπαιδευτικϊν και του ςχολικοφ
προγράμματοσ.
Το νθπιαγωγείο διακζτει τουσ απαραίτθτουσ χϊρουσ και εξοπλιςμό (τραπεηαρίακουηίνα, χϊροσ ανάπαυςθσ κ.λπ.) για τθ λειτουργία ολοιμερων τμθμάτων.
Ο αφλειοσ χϊροσ είναι ευρφχωροσ και επαρκεί για τισ ανάγκεσ των παιδιϊν και
του ςχολικοφ προγράμματοσ.
Ο αφλειοσ χϊροσ είναι εξοπλιςμζνοσ κατάλλθλα ϊςτε να καλλιεργεί τθ
δθμιουργικότθτα και τθ φανταςία των παιδιϊν.
Οι εςωτερικοί και οι εξωτερικοί χϊροι του νθπιαγωγείου είναι αςφαλείσ για τα
παιδιά και τουσ εκπαιδευτικοφσ.
Οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ είναι ευρφχωρεσ και επιτρζπουν τθν άνετθ δράςθ των
παιδιϊν και των εκπαιδευτικϊν.
Οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ ζχουν επαρκι φωτιςμό, εξαεριςμό, θχομόνωςθ και
κατάλλθλθ κερμοκραςία.
Το νθπιαγωγείο διακζτει τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ για τθν εξυπθρζτθςθ των
ατόμων με προβλιματα κινθτικότθτασ ι όραςθσ (ανελκυςτιρεσ, ράμπεσ,
διάδρομοι κ.λπ.).
Το περιβάλλον του νθπιαγωγείου, εςωτερικά και εξωτερικά, είναι κακαρό,
καλαίςκθτο, οικείο και προδιακζτει κετικά τα παιδιά, τουσ εκπαιδευτικοφσ και
τουσ γονείσ.
Το νθπιαγωγείο διακζτει επαρκι αρικμό ψθφιακϊν ςυςκευϊν (υπολογιςτζσ,
διαδραςτικοί πίνακεσ, βίντεο κ.λπ.) για τθν ενςωμάτωςθ των ΤΠΕ ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία.
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Τα εξοπλιςτικά είδθ (βιβλιοκικεσ, κακίςματα, τραπζηια, καρεκλάκια,
καβαλζτο κ.λπ.) του νθπιαγωγείου επαρκοφν για τισ ανάγκεσ των
παιδιϊν και των εκπαιδευτικϊν.
Το παιδαγωγικό υλικό του νθπιαγωγείου (επιτραπζηια παιχνίδια,
παηλ, ενςφθνϊματα, μουςικά όργανα κ.λπ.) είναι επαρκζσ για τισ
ανάγκεσ των παιδιϊν και τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.
Το παιδαγωγικό υλικό του νθπιαγωγείου προςελκφει το ενδιαφζρον
των παιδιϊν και υποςτθρίηει τθ μάκθςι τουσ.
Οι διακζςιμοι οικονομικοί πόροι επαρκοφν για τισ ανάγκεσ του
εκπαιδευτικοφ ζργου ςτο νθπιαγωγείο.
Οι διακζςιμοι οικονομικοί πόροι επαρκοφν για τισ λειτουργικζσ
ανάγκεσ του νθπιαγωγείου.

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
Σομζασ:
Δείκτησ:
1
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