
Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι 

ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 

Περιγραφή: 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ χϊροι, ο εξοπλιςμόσ, τα 

διακζςιμα μζςα και οι οικονομικοί πόροι του ςχολείου καλφπτουν τισ απαιτιςεισ του 

Προγράμματοσ Σπουδϊν και των Εξατομικευμζνων Προγραμμάτων Εκπαίδευςθσ των μακθτϊν και 

τθσ διδαςκαλίασ των διαφόρων μακθμάτων, κακϊσ και τισ γενικότερεσ ανάγκεσ του ςχολείου για 

τθν αποτελεςματικι λειτουργία του.  

Περιλαμβάνει ςτοιχεία που αφοροφν τθν επάρκεια και τθν καταλλθλότθτα των ςχολικϊν χϊρων 

(αφλειου χϊρου, αικουςϊν διδαςκαλίασ, χϊρων διοίκθςθσ, εργαςτθρίων, αικουςϊν 

δραςτθριοτιτων και εκδθλϊςεων κ.ά.), του εξοπλιςμοφ τουσ (επίπλωςθ, εκπαιδευτικά υλικά, 

διδακτικά-εποπτικά μζςα κ.ά.), τθν αςφάλεια, τθ λειτουργικότθτα κακϊσ και τθν προςβαςιμότθτά 

τουσ ανάλογα με τισ αναπθρίεσ και τισ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν και τθν 

επάρκεια των εςόδων, παράγοντεσ οι οποίοι αποτελοφν ςθμαντικζσ υλικζσ ςυνκικεσ για τθν 

αποτελεςματικι υλοποίθςθ του Σχολικοφ Προγράμματοσ. 

 

κοπόσ: 

Με τον δείκτθ  αυτό αποτιμάται θ κατάςταςθ του ςχολείου ωσ προσ τθν επάρκεια και τθν 

καταλλθλότθτα των ςχολικϊν χϊρων και τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ, κακϊσ και ωσ προσ τθν 

επάρκεια των διακζςιμων οικονομικϊν πόρων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ςχολείου.  

Διαπιςτϊνεται θ καλι κατάςταςθ και λειτουργία των υποδομϊν και του εξοπλιςμοφ του ςχολείου 

για τθν υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Εντοπίηονται ςχετικά προβλιματα, ελλείψεισ και 

δυςλειτουργίεσ, κακϊσ και τυχόν ανεπάρκεια οικονομικϊν πόρων. 

Ειδικό ενδιαφζρον παρουςιάηει θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων που αφοροφν τον 

ςυγκεκριμζνο δείκτθ ςε ςχζςθ με άλλουσ δείκτεσ, όπωσ 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, φορείσ ΕΑΕ, κ.ά. 

Εξετάηεται επίςθσ θ πικανι ςφνδεςθ του δείκτθ με τθν ανάπτυξθ ςχεδίων δράςθσ ςτθ ΣΜΕΑΕ. 

 

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητασ:  

 Επάρκεια και καταλλθλότθτα ςχολικϊν χϊρων  

Η καταλλθλότθτα ςχετίηεται με το είδοσ αναπθρίασ, τισ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και τθν 



αντίςτοιχθ φπαρξθ κατάλλθλα ςχεδιαςμζνων και τοποκετθμζνων ραμπϊν, ανελκυςτιρων, 

πλεγμάτων αςφαλείασ, φωτιςμοφ, ακουςτικισ χϊρου κ.ά. 

 Επάρκεια και καταλλθλότθτα του εξοπλιςμοφ και των μζςων του ςχολείου  

 Επάρκεια οικονομικϊν πόρων 

 

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 Διευκυντι, Βιβλίο 

Πράξεων Προςωπικοφ, καταχωριςεισ του ςχολείου ςε υπάρχουςεσ βάςεισ δεδομζνων κλπ.).  

 Παρατιρθςθ μελϊν του Προςωπικοφ του Σχολείου και μακθτϊν ωσ προσ τθ χριςθ των χϊρων 

του ςχολείου για τον εντοπιςμό προβλθμάτων και ανεπαρκειϊν. 

 Συγκζντρωςθ πλθροφοριϊν από τουσ ςυντελεςτζσ τθσ ςχολικισ μονάδασ (Προςωπικό του 

Σχολείου, μακθτζσ ι/και γονείσ) με ερωτθματολόγιο/ςυνζντευξθ, ςχετικά με τον βακμό 

ικανοποίθςισ τουσ από τθν επάρκεια και τθν καταλλθλότθτα των χϊρων και του εξοπλιςμοφ. 

 

Διαθζςιμα ςτο ςχολείο ςτοιχεία για τη διερεφνηςη του δείκτη: 

Εκτιμϊνται ςτοιχεία που αποτυπϊνουν τθν υπάρχουςα κατάςταςθ του ςχολείου ςε ςχζςθ με: 

 τα γενικά χαρακτθριςτικά του ςχολικοφ κτιρίου (π.χ. τθν αποκλειςτικι ι όχι χριςθ του ςχολικοφ 

κτιρίου από το ςχολείο, τθ κζςθ και το περιβάλλον του ςχολικοφ κτιρίου, τον αρχικό προοριςμό 

του, τθν παλαιότθτά του κ.ά.) 

 τουσ διακζςιμουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ, όπωσ: τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ, τουσ χϊρουσ 

διοίκθςθσ (π.χ. γραφεία για τθ διεφκυνςθ και τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου), τισ ειδικζσ 

αίκουςεσ διδαςκαλίασ (π.χ. εργαςτιρια, αίκουςα καλλιτεχνικϊν, μουςικισ, κλπ.), τισ αίκουςεσ 

δραςτθριοτιτων και εκδθλϊςεων (π.χ. κεάτρου, πολλαπλϊν χριςεων, αμφικεάτρου, κλπ.), τα 

εργαςτιρια προεπαγγελματικϊν δεξιοτιτων και επαγγελματικϊν εξειδικεφςεων, τισ αίκουςεσ 

διδαςκαλίασ/ δραςτθριοτιτων/ εργαςίασ των ειδικοτιτων, όπωσ εργοκεραπεία, 

φυςιοκεραπεία, λογοκεραπεία, αίκουςα – γραφείο για ψυχολόγο, κοινωνικι λειτουργό, τισ 

ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ (π.χ. γυμναςτιρια, αποδυτιρια, κλπ.), τουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ (π.χ. 

αποκικθ, κυλικείο, ιατρείο, κλπ.) 

 τα λειτουργικά χαρακτθριςτικά των εςωτερικϊν χϊρων (π.χ. τθ λειτουργία και τθν επάρκεια τθσ 

κζρμανςθσ, τθν επάρκεια του φυςικοφ φωτιςμοφ, του εξαεριςμοφ και τθσ φδρευςθσ του 

ςχολείου, τθν φπαρξθ υποδομισ για άτομα που αντιμετωπίηουν κινθτικζσ δυςκολίεσ, τθν 

αςφάλεια των χϊρων, τθν κακαριότθτα και καλαιςκθςία τουσ, κλπ.) 

 τουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ του ςχολείου (π.χ. τθν φπαρξθ αφλειου χϊρου, τθν αποκλειςτικι ι όχι 

χριςθ του αφλειου χϊρου από το ςχολείο, τουσ χϊρουσ πραςίνου κλπ.). 

Εξετάηεται ο εξοπλιςμόσ των αικουςϊν διδαςκαλίασ, των εργαςτθρίων και των ειδικϊν χϊρων. 

Εκτιμϊνται ςτοιχεία όπωσ: 



 ο εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ (όργανα και υλικά αικουςϊν εργαςίασ ειδικοτιτων, εργαςτθρίων 

προεπαγγελματικϊν δεξιοτιτων, εργαςτθρίων των επαγγελματικϊν εξειδικεφςεων, όργανα και 

υλικά εργαςτθρίων φυςικισ-χθμείασ, όργανα μουςικισ, υλικά ηωγραφικισ, θλεκτρονικοί 

υπολογιςτζσ κλπ.) 

 ο ειδικόσ εξοπλιςμόσ και τα διακζςιμα μζςα ανάλογα με τισ ιδιαίτερεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 

των μακθτϊν (μθχανζσ Braille, ειδικόσ περιφερειακόσ εξοπλιςμόσ ςτισ κζςεισ εργαςίασ για 

μακθτζσ με κινθτικά προβλιματα, πλθκτρολόγια, οκόνεσ για μακθτζσ με προβλιματα όραςθσ 

κτλ.) 

 τα οπτικοακουςτικά μζςα διδαςκαλίασ (τθλεοράςεισ, προβολείσ διαφανειϊν κλπ.)  

 άλλα όργανα και μζςα όπωσ φωτοτυπικό μθχάνθμα, μικροφωνικό ςφςτθμα κ.ά., που 

υποςτθρίηουν τθν εφαρμογι τθσ εποπτικισ διδαςκαλίασ και τθν ποιοτικι λειτουργία τθσ 

ςχολικισ μονάδασ.  

Δίνεται ζμφαςθ ςε ςτοιχεία όπωσ θ φπαρξθ υπολογιςτϊν ανά αίκουςα διδαςκαλίασ/εργαςτιριο, θ 

ςφνδεςθ με το διαδίκτυο, θ παλαιότθτα του εξοπλιςμοφ, ο αναξιοποίθτοσ εξοπλιςμόσ και τα μζςα. 

Εξετάηονται ςτοιχεία που αφοροφν τουσ οικονομικοφσ πόρουσ τθσ ςχολικισ μονάδασ όπωσ: 

 θ κατανομι των εςόδων ανά κατθγορία πθγϊν και προβλεπόμενθσ δαπάνθσ 

 θ κατανομι των πραγματοποιθκειςϊν δαπανϊν ανά κατθγορία δαπάνθσ. 

 



Ενδεικτικά ερωτήματα διερεφνηςησ του δείκτη 

 1 2 3 4 

Οι υπάρχοντεσ χϊροι επαρκοφν για τθν εφαρμογι του ςχολικοφ προγράμματοσ.     

Οι υπάρχοντεσ χϊροι του ςχολείου είναι κατάλλθλοι για τθ διδαςκαλία και τθ 

ςχολικι ηωι.  
    

 Οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ καλφπτουν τισ ανάγκεσ των μακθτϊν του 

τμιματοσ/τθσ τάξθσ. 
    

Οι ειδικζσ αίκουςεσ και χϊροι του ςχολείου (π.χ. εργαςτιρια φυςικισ-χθμείασ, 

εργαςτιριο Η/Υ, αίκουςα καλλιτεχνικϊν, αίκουςα μουςικισ, αίκουςα 

βιβλιοκικθσ-αναγνωςτθρίου κ.ά.) επαρκοφν για τθν ανάπτυξθ του 

Προγράμματοσ Σπουδϊν και των Εξατομικευμζνων Προγραμμάτων Εκπαίδευςθσ 

των μακθτϊν. 

    

Οι αίκουςεσ δραςτθριοτιτων και εκδθλϊςεων (π.χ. κεάτρου, πολλαπλϊν 

χριςεων, αμφικεάτρου) ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ ηωισ. 
    

Οι χϊροι τθσ διοίκθςθσ του ςχολείου (γραφεία Διευκυντι, Υποδιευκυντι, 

γραφεία εκπαιδευτικϊν) καλφπτουν τισ εργαςιακζσ ανάγκεσ των μελϊν του 

Προςωπικοφ του Σχολείου. 

    

Οι βοθκθτικοί χϊροι (κυλικείο, κυρωρείο, αποκικθ, ιατρείο, τουαλζτεσ) 

καλφπτουν τισ ανάγκεσ των μακθτϊν και των μελϊν του Προςωπικοφ του 

Σχολείου. 

    

Οι εξωτερικοί χϊροι του ςχολείου (αφλειοσ χϊροσ, γιπεδα) είναι επαρκείσ για 

τον αρικμό των μακθτϊν/τριϊν. 
    

Οι χϊροι του ςχολείου είναι λειτουργικοί (κατάλλθλθ κερμοκραςία και 

φωτιςμόσ, απουςία ενοχλθτικϊν κορφβων, ςκιαςμζνο προαφλιο, φπαρξθ 

κακιςμάτων ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, κλπ). 

    

Οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ είναι κατάλλθλεσ για τθ διδαςκαλία των διαφόρων 

μακθμάτων. 
    

Οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ είναι αςφαλείσ για τουσ μακθτζσ και τουσ 

εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου. 
    

Το ςχολείο διακζτει υποδομι για άτομα με κινθτικά προβλιματα (αςανςζρ, 

ειδικζσ ράμπεσ κ.ά.). 
    



Ο εξοπλιςμόσ και τα διακζςιμα μζςα του ςχολείου επαρκοφν για τθν εφαρμογι 

του ςχολικοφ προγράμματοσ. 
    

Ο εξοπλιςμόσ και τα διακζςιμα μζςα του ςχολείου ανταποκρίνονται ςτισ 

ςφγχρονεσ διδακτικζσ ανάγκεσ και μακθςιακζσ διαδικαςίεσ.  
    

Το ςχολείο διακζτει τον απαραίτθτο εργαςτθριακό εξοπλιςμό (όργανα και υλικά 

εργαςτθρίων φυςικισ-χθμείασ, όργανα μουςικισ, υλικά ηωγραφικισ, Η/Υ, κ.ά.) 

για τθ διδαςκαλία των διαφόρων μακθμάτων. 

    

Η υποδομι του ςχολείου ςε οπτικοακουςτικά μζςα διδαςκαλίασ ικανοποιεί τισ 

ανάγκεσ του Προγράμματοσ Σπουδϊν. 
    

Οι αίκουςεσ δραςτθριοτιτων και εκδθλϊςεων (π.χ. κεάτρου, πολλαπλϊν 

χριςεων, αμφικεάτρου) διακζτουν τον απαραίτθτο για τθ λειτουργία τουσ 

εξοπλιςμό. 

    

Οι ειδικζσ αίκουςεσ και χϊροι του ςχολείου (π.χ. εργαςτιρια φυςικισ-χθμείασ, 

εργαςτιριο Η/Υ, αίκουςα καλλιτεχνικϊν, αίκουςα μουςικισ, αίκουςα 

βιβλιοκικθσ-αναγνωςτθρίου κ.ά.) διακζτουν τον απαραίτθτο για τθ λειτουργία 

τουσ εξοπλιςμό. 

    

Ο εξοπλιςμόσ των χϊρων διοίκθςθσ του ςχολείου (γραφεία Διευκυντι, 

Υποδιευκυντι, γραφεία εκπαιδευτικϊν) ανταποκρίνεται ςτισ εργαςιακζσ 

ανάγκεσ των μελϊν του Προςωπικοφ του Σχολείου. 

    

Υπάρχουν χϊροι άςκθςθσ για τισ προεπαγγελματικζσ δεξιότθτεσ και τισ 

δεξιότθτεσ διαβίωςθσ οι οποίοι διακζτουν τον απαραίτθτο για τθ λειτουργία 

τουσ εξοπλιςμό. 

    

Το ςχολείο διακζτει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό (κατάλλθλεσ υποδομζσ 

πλθροφορικισ και δίκτυα επικοινωνίασ) για τθν ενςωμάτωςθ των ΤΠΕ ςτθν 

κακθμερινι εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

    

Οι διακζςιμοι υπολογιςτζσ είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ.     

Οι διακζςιμοι οικονομικοί πόροι επαρκοφν για τθν υποςτιριξθ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου ςτο ςχολείο (ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων, 

ενιςχυτικϊν και άλλων παρεμβάςεων, κακϊσ και προγραμμάτων 

τοπικοφ/εκνικοφ/διεκνοφσ επιπζδου). 

    

Ο Διμοσ, ο Σφλλογοσ Γονζων ι θ τοπικι κοινωνία ενιςχφει οικονομικά το 

ςχολείο. 
    



 

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 2 3 4 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


