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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 10ο Νηπιαγωγείο Βόλου, αν και έχει ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου:
https://blogs.sch.gr/10nipvolou/, έκανε τις ενημερώσεις του στο μπλοκ: 
10 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ blogspot.com.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021-2022 γίνονται οι αναρτήσεις   στην 
ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου.

Είμαστε ένα περιφερειακό νηπιαγωγείο του κέντρου της πόλης, το οποίο βρίσκεται 
στην συνοικία των Αγ. Αναργύρων. Αποτελεί μέρος ενός Ενιαίου Σχολικού 
συγκροτήματος (συστεγαζόμενο με το 32ο Ν/Γ ΒΟΛΟΥ και με τα 18ο, 29ο Δημοτικά 
Σχολεία Βόλου. Το κοινωνικό-οικονομικό status της μαθητικής μας κοινότητας είναι 
μεσαίου και κάτω επιπέδου, με αρκετά αλλοδαπά παιδιά κυρίως από Αλβανία. Το 
νηπιαγωγείο μας αν και διθέσιο λειτουργεί με ένα τμήμα και μία εκπαιδευτικό κατά 
την πρωινή ζώνη, λόγω λειτουργικής υπεραριθμίας που προκύπτει, αφού τα 
Δημοτικά αδυνατούν να μας παραχωρήσουν αίθουσα διδασκαλίας για τη λειτουργία 
δεύτερου τμήματος.

Διαθέτει μία αίθουσα διδασκαλίας,η οποία είναι μικρή, περίπου 35τ.μ. στην οποία 
βρίσκεται και το Γραφείο της Προϊσταμένης. Τις γωνιές με τα κατάλληλα γνωστικά 
πεδία. Στην αίθουσα διδασκαλίας υπάρχουν δύο υπολογιστές με πρόσβαση στο 
διαδίκτυο,  συγκεκριμένα ο υπολογιστής που βρίσκεται στο γραφείο της 
Προισταμένης διαθέτει wifi μέσω της γραμμής τηλεφώνου. 

υπολογιστής στο γραφείο της Προϊσταμένης, προήλθε με παλαιότερη χορηγία από το 
εργοστάσιο”ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ”, κατόπιν σχετικών κινήσεων από την 
Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου, ενώ ο δεύτερος υπολογιστής προήλθε από το 
πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020. Προμήθεια 
εξοπλισμού σχολικών μονάδων. Επίσης υπάρχει ένας εκτυπωτής με παλαιότερη 
δωρεάν γονέων. Ακόμη υπάρχει ένα κασετόφωνο και 1 d.v.d.

https://blogs.sch.gr/10nipvolou/


Ο αύλειος χώρος του νηπιαγωγείου δυστυχώς είναι μικρός!!

Σε όλο το σχολικό συγκρότημα υπάρχει μία αίθουσα εκδηλώσεων, που 
χρησιμοποιείται και ως κλειστός χώρος γυμναστηρίου, αίθουσα η οποία δεν επαρκεί 
για τις ανάγκες εκδηλώσεων, αλλά ωστόσο μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας των 
δύο βαθμίδων, κατορθώνουμε να υλοποιούμε κοινές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις των 
δύο συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων με την Α τάξη των δύο συστεγαζόμενων 
Δημοτικών σχολείων. 

Δεν έχουμε προτζέκτορα, ούτε κάποια laptop για τους μαθητές μας, ωστόσο 
καλύπτουμε τις ανάγκες με τη χρήση του δεύτερου υπολογιστή στην τάξη. Δεν 
έχουμε διαδραστικό πίνακα στην τάξη.

Το υπάρχον τεχνολογικό υλικό αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από 
τον αγώνα και την καθημερινή προσπάθεια της εκπαιδευτικού του σχολείου. Τέλος 
οι οικονομικοί πόροι του σχολείου που εξασφαλίζονται από το Δήμο δεν είναι 
επαρκείς. Ο Άτυπος Σύλλογος Γονέων με τα πολύ περιορισμένα οικονομικά μέσα που 
διαθέτει, ενισχύει κάποιες δραστηριότητες και εκδηλώσεις, όπως φέτος με 
εθελοντική εργασία γονέα του συστεγαζόμενου νηπιαγωγείου, βάφτηκε η αίθουσα 
διδασκαλίας. Επίσης, φέτος αν και με COVID 19, καταφέραμε να ολοκληρωθεί το 
έργο των εσωτερικών τουαλετών των δύο συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων με 
εκπόνηση του έργου από τον Δήμο Βόλου.

Αναγκαίο κρίνεται και επιζητείται από όλο το Σχολικό συγκρότημα να βαφούν οι 
εξωτερικοί τοίχοι και εν προκειμένω οι εξωτερικοί τοίχοι του νηπιαγωγείου, 
που κατά την ώρα των διαλειμμάτων των νηπίων δεν προσφέρουν στο οπτικό τους 
πεδίο ένα ευχάριστο και ελκυστικό περιβάλλον:θέμα που αφορά άμεσα την 
αισθητική του χώρου αλλά κυρίως και την ψυχολογία των μαθητών μας. Γενικώς οι 
διαθέσιμοι πόροι δεν επιτρέπουν τη διαμόρφωση των ιδανικών συνθηκών για την 
ανάπτυξη της σχολικής ζωής.

Για όλα τα παραπάνω προβλήματα η Διεύθυνση του σχολείου βρίσκεται σε συνεχή 
επικοινωνία - συνεργασία με την σχολική επιτροπή του Δήμου Βόλου με τις τεχνικές 
υπηρεσίες αλλά και με δωρητές. Η τοπική κοινωνία εκτιμώντας την προσπάθεια που 
γίνεται για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου συμβάλει με κάθε τρόπο στην 
επίλυση των προβλημάτων.

Το όραμά μας είναι σύμφωνα με τον ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ:

Το προφίλ και η κουλτούρα του σχολείου μας, σκιαγραφείται δίνοντας έμφαση στα 
εξής παρακάτω:



Ισοτιμία- Συνεργασία-Ομαδικότητα-Αποδοχή και Σεβασμός μεταξύ όλων 
των εμπλεκόμενων μελών της σχολικής μας κοινωνίας, με βασικό σκοπό 
την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Εκπαιδευτικού-
Διοικητικού Έργου, στοχεύοντας όλοι μαζί από κοινού στην ασφάλεια, 
στο ουσιαστικό συμφέρον-όφελος των μαθητών μας, στην επαρκή 
προετοιμασία τους ως ενεργοί πολίτες της τοπικής κοινωνίας.

Το όραμα του Νηπιαγωγείου μας είναι να διαμορφώσουμε έτσι την σχολική μονάδα 
μας ώστε εκπαιδευτικοί και μαθητές να εργάζονται μέσα σε ένα κλίμα 
ομαδικότητας, αλληλοκατανόησης, δημιουργικότητας και αλληλοβοήθειας. 
Επιδιώκουμε οι μαθητές μας να  αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τις ατομικές τους 
δυνατότητες, μαθαίνοντας πώς να μαθαίνουν, πώς να εφαρμόζουν αυτά που έμαθαν, 
πώς να αποδέχονται και να συνεργάζονται με τους άλλους. Στόχος μας η 
πνευματική, ψυχική και σωματική ανάπτυξή τους σε ένα παιδοκεντρικό περιβάλλον . 
Η υπευθυνότητα, η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός αποτελούν έννοιες συνυφασμένες με 
την φιλοσοφία του σχολείου μας. 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αισθάνεται ικανοποιημένος από την συνεργασία του με
τους γονείς.

Σημεία προς βελτίωση

Απλά κάποιοι γονείς να ενημερώνουν εγκαίρως το σχολείο για τυχόν απουσία
μαθητή

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Σημαντικές πρωτοβουλίες αναπτύσσονται για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων, πέρα 
από τις τακτικές επιχορηγήσεις του δήμου.



Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το έργο που εκπονήθηκε με μελέτη του Δήμου Βόλου, 
χρόνιο αίτημα του σχολείου μας, το οποίο αφορούσε:την κατασκευή εσωτερικών 
τουαλετών, ολοκληρώθηκε το βάψιμο της τάξης μας από εθελοντική εργασία γονέα 
που προέρχεται από το συστεγαζόμενο 32ο Νηπιαγωγείο.

Τεκμήρια για τα παραπάνω:

Στο Αρχείο του σχολείου, 

10ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥblogspot.com.

 

Σημεία προς βελτίωση

1.Εξωτερικό βάψιμο του νηπιαγωγείου

2.Κατασκευή ειδικού αεριζόμενου χώρου(Αποθήκης)για την ασφαλή διαμονή 
μαθητών που θεωρούνται ως ύποπτα κρούσματα της COVID 19

3. Αγορά προτζέκτορα

4. Προμήθεια Υλικού για Στεμ-Ρομποτική

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

1.συμμετείχε με την τάξη της στην συμμετοχή του προγράμματος από το Χαμόγελο 
του Παιδιού: ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ, 

2.Με δράσεις για το ασφαλές διαδίκτυο

 

Τεκμήρια:

10ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥblogspot.com. , Ημερολόγιο Σχολικής ζωής.

 

Σημεία προς βελτίωση



1.Εγγραφή στο e-Twinning και αίτημα για συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα που θα 
μας ενδιέφερε σαν σχολείο.

 

Η ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, η 
υλοποίηση όλων αυτών των δράσεων και η αξιοποίηση των εκπαιδευτικών 
αποτελεσμάτων καταγράφεται καθημερινά στην ιστοσελίδα του σχολείου μας από 
όπου μπορούν να ενημερωθούν και οι γονείς των μαθητών μας αλλά και η τοπική 
κοινωνία. 

10ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥblogspot.com

https://blogs.sch.gr/10nipvolou/

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 10ου Ν/Γ ΒΟΛΟΥ


