
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

 

 

Το σχολείο μας  το 31ο Νηπιαγωγείο Σερρών, συστεγάζεται μαζί με το 14ο Νηπιαγωγείο Σερρών σε ένα διώροφο
κτήριο που χτίστηκε περίπου πριν δέκα χρόνια.  Είναι ένα σχετικά καινούργιο κτήριο με βασικό του μειονέκτημα
την ύπαρξη των δυο ορόφων και τη χρήση του κλιμακοστασίου από τα νήπια, καθώς και τον μικρό χώρο της
αυλής. Είναι κοντά στο κέντρο της πόλης σε μία γειτονιά που χαρακτηρίζεται από πολύπλοκα κοινωνικά,
πολιτιστικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, και δέχεται παιδιά τόσο από την περιοχή που βρίσκεται αλλά και
από άλλες περιοχές της πόλης.

  Στο σχολείο λειτουργεί  1 τμήμα πρωινού υποχρεωτικού ωραρίου ένα ολοήμερο προαιρετικού ωραρίου και έχει
και τμήμα  πρωινής προσέλευσης.

Η αίθουσα του νηπιαγωγείου βρίσκεται στον πρώτο όροφο  του κτηρίου. Στον ίδιο όροφο υπάρχει και μία
αίθουσα διδασκαλίας του συστεγαζόμενου  14ου νηπιαγωγείου καθώς και τουαλέτες για τα παιδιά και το
προσωπικό.  Στο ισόγειο υπάρχουν μία αίθουσα διδασκαλίας που χρησιμοποιείτε από το 14ο νηπιαγωγείο,  ο
χώρος του γραφείου και της  κουζίνας που χρησιμοποιούνται από κοινού με το 14ο συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο,
τουαλέτες για τα παιδιά, για άτομα με ειδικές ανάγκες και για το προσωπικό.

  Για το σχολικό έτος 2020-2021  το διδακτικό προσωπικό ήταν δύο νηπιαγωγοί, μόνιμες που η μία ανέλαβε το
πρωϊνό και την πρωινή προσέλευση και η άλλη  ανέλαβε το ολοήμερο προαιρετικό τμήμα.

Το σχολικό έτος 2021-2022 το νηπιαγωγείο λειτούργησε κανονικά δια ζώσης  όπως και όλα τα σχολεία.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Τα θετικά σημεία του σχολείου μας είναι η μακροχρόνια ανάπτυξη εμπιστοσύνης ανάμεσα στο σχολείο και στους 
γονείς των παιδιών αλλά και η άριστη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και το αμείωτο ενδιαφέρον τους 
για τα παιδιά και το εκπαιδευτικό τους έργο, την διατήρηση του χαρακτήρα του νηπιαγωγείου, ολιστική 
προσέγγιση της γνώσης, έμφαση στο πώς μαθαίνουμε.



Ακόμη και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών  σε τοπικά δίκτυα καθώς και σε εκπαιδευτικά προγράμματα που 
σχεδιάζονται από το γραφείο εκπαιδευτικών θεμάτων της Α/θμιας εκπαίδευσης και άλλων φορέων  Η δημιουργία 
και η λειτουργία ιστοσελίδας του σχολείου μας.  

Σημαντική είναι και η καθημερινή από τους εκπαιδευτικούς ανατροφοδότηση των μαθητών και των γονέων για 
την πρόοδο και τις δυσκολίες των ίδιων των μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση

Υπάρχουν κάποια σημεία προς βελτίωση όπως η μείωση του αριθμού των παιδιών στην τάξη καθώς επίσης και ο
εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής. Σημαντικό επίσης θα ήταν και η αύξηση της  χρηματοδότησης για
το νηπιαγωγείο.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

 Θετικό ήταν η συνεργασία όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας η άριστη συνεργασία σχολείου οικογένειας
καθώς επίσης η επιτυχής προσπάθεια των εκπαιδευτικών να οργανώσουν και να συμμετέχουν με επιτυχία σε
διαδικτυακά σεμινάρια που αφορούν το χώρο της εκπαίδευσης.

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και εμπλοκή περισσότερων ανθρώπων που
έχουν άμεση σχέση με το χώρο  σε εκπαιδευτικές διοργανώσεις,

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η καλή συνεργασία  μεταξύ των εκπαιδευτικών  για θέματα παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών. Η
συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις.

Σημεία προς βελτίωση

Η περίοδος της επιμόρφωσης να μην συμπίπτει με τα διδακτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών. 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Η δράση που επιλέχθηκε να υλοποιηθεί τη φετινή χρονιά 2021-22 στο σχολείο μας έχει τίτλο "Συμμετοχή σε
επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς." Η απόφαση υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης πάρθηκε μετά από την
αξιολόγηση του περσινού εκπαιδευτικού έργου και την κατάθεση των απόψεων των εκπαιδευτικών. Με βάση τα
δεδομένα που συλλέχθηκαν αποφασίστηκε στο Συλλογικό Προγραμματισμό να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν
δράσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία της Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση
που αφορά την αποτίμηση της δράσης για τη βελτίωση του σχολείου έγινε σύμφωνα με τους στόχους που είχε
ορίσει η ομάδα δράσης και τα αποτελέσματα προέκυψαν σύμφωνα με τη σχέση της λειτουργίας της σχολικής
μονάδας και του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Σύμφωνα με τους στόχους που ορίστηκαν στο σχέδιο
δράσης, οι οποίοι αποσκοπούσαν στην επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και την προαγωγή του
εκπαιδευτικού τους έργου, ο σύλλογος διδασκόντων αποφάνθηκε ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν σε πολύ
ικανοποιητικό βαθμό. Ο σύλλογος κατέληξε στη συγκεκριμένη διαπίστωση μετά από την κατάθεση των
συνολικών επιμορφωτικών δράσεων των εκπαιδευτικών οι οποίες πληρούν τη χρονική διάρκεια και τη
θεματολογία των απαραίτητων επιμορφώσεων. Τα αποτελέσματα της δράσης έδειξαν ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί
συμμετείχαν στα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς Με αρχικό
στόχο την βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το σύνολο των φετινών
επιμορφωτικών σεμιναρίων . Μέσα από ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν
στις επιμορφώσεις διαπιστώθηκε η αποτελεσματικότητα των σεμιναρίων και η συμβολή τους στην προσωπική,
επιστημονική και επαγγελματική μας κατάρτιση, γεγονός που εντοπίστηκε και στην πράξη.... 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Ως προς τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν, θα μπορούσαν να σημειωθούν οι
παρακάτω: α. ο περιορισμένος χρόνος των εκπαιδευτικών λόγω του φόρτου
εργασίας, β. η αδυναμία έμφασης σε πρακτικές εφαρμογές και βιωματική
προσέγγιση ορισμένων θεμάτων λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του Covid-19,
γ. η δυσκολία στην εύρεση των κατάλληλων επιμορφωτών, δ. η δυσκολία στην
εύρεση και διάθεση του απαιτούμενου χρόνου πέραν του διδακτικού και διοικητικού
έργου, κατά τις απογευματινές ώρες, για την σχεδίαση, οργάνωση και εκτέλεση των



επιμορφωτικών δράσεων...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


