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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, έχει ως ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου:https://blogs.sch.gr/10nipvolou/

η οποία ενημερώνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα από την Προϊσταμένη – Νηπιαγωγό του 
Νηπιαγωγείου στις αντίστοιχες κατηγορίες αναρτήσεων.

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.

Το 10ο Ν/Γ Βόλου διαθέτει μία αίθουσα διδασκαλίας,η οποία είναι μικρή, περίπου 35τ.μ. στην οποία βρίσκεται 
και το Γραφείο της Προϊσταμένης, αλλά και οι γωνιές με τα κατάλληλα γνωστικά πεδία καθώς και τα 
κατάλληλα εποπτικά υλικά-μέσα. Στην αίθουσα διδασκαλίας υπάρχουν δύο υπολογιστές με πρόσβαση στο 
διαδίκτυο και συγκεκριμένα ο υπολογιστής που βρίσκεται στο γραφείο της Προισταμένης διαθέτει wifi 
μέσω της κοινής γραμμής τηλεφώνου με το συστεγαζόμενο 32ο Ν/Γ Βόλου.

Ο αύλειος χώρος του νηπιαγωγείου είναι ο ακάλυπτος διαθέσιμος χώρος,(υπάρχουν εντός της αυλής τα δύο 
κτίρια τουαλετών των Δημοτικών σχολείων και δυστυχώς είναι μικρός!! Αξιοποιούμε ως αυλή και ένα επίσης 
μικρό ακάλυπτο χώρο που υπάρχει μεταξύ της αίθουσας του 10ου μέχρι τα κάγκελα , εκεί που ανοίχτηκε και 
δεύτερη μικρότερη πόρτα εισόδου για τους μαθητές μας. Ωστόσο κατόπιν συνεννόησης με τα συστεγαζόμενα 
Δημοτικά μπορούμε να αξιοποιούμε την μεγάλη αυλή τους, π.χ. υλοποίηση γιορτή λήξης, υλοποίηση διάφορων 
παιχνιδιών.

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 παλαιότερα με 
εθελοντική εργασία γονέα του συστεγαζόμενου νηπιαγωγείου, βάφτηκε η αίθουσα διδασκαλίας. Επίσης, πέρισυ 
αν και με COVID 19, καταφέραμε να ολοκληρωθεί το έργο των εσωτερικών τουαλετών των δύο συστεγαζόμενων 

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


νηπιαγωγείων με εκπόνηση του έργου από τον Δήμο Βόλου. Επίσης καταφέραμε με το πέρας των εσωτερικών 
τουαλετών να δημιουργηθεί από τον εργολάβο και δεύτερη μικρότερη πόρτα εισόδου των μαθητών μας, εκτός της 
ήδη κεντρικής πόρτας εισόδου ώστε να εξυπηρετείται πιο γρήγορα-αποτελεσματικά η προσέλευση-αποχώρηση 
των μαθητών των δύο συστεγαζόμενων Νηπιαγωγείων.

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.

Βέβαια φέτος με το κοινό σχέδιο δράσης που υλοποιήσαμε με το συστεγαζόμενο 32ο Ν/Γ Βόλου καταφέραμε 
μερικώς να βελτιώσουμε τους εξωτερικούς τοίχους του νηπιαγωγείου με την εθελοντική εργασία γονέα του 10ου 
Ν/Γ Βόλου(βάψιμο) και με χρήματα της Σχολικής Επιτροπής(για τα υλικά).

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 .

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.

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Ο σύλλογος διδασκόντων δηλώνει πολύ ευχαριστημένος από την συνεργασία του με τους γονείς των μαθητών, 
υπήρξε αλληλοστήριξη, αλληλοσεβασμός, αλληλοκατανόηση.

Σημεία προς βελτίωση

Το υπουργείο θα πρέπει να προχωρήσει στην τοποθέτηση μιας άρτιας διεπιστημονικής ομάδας με Ψυχολόγο, 
κοινωνική λειτουργό και εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής η οποία θα λειτουργεί ουσιαστικά και υποστηρικτικά 
στις ανάγκες -προβλήματα γονέων-μαθητών της σύγχρονης εποχής.

Εν καιρώ πανδημίας είναι δύσκολο το σχολείο να υλοποιεί ενημερωτικές εκδηλώσεις προς τους γονείς με 
ειδικούς επιστήμονες, που αφορούν θέματα ανατροφής, αναπτυξιακές  διαταρραχές, μονογονικές οικογένειες 
κ.λ.π.

Διοικητική λειτουργία



Θετικά σημεία

1. Διάχυση των μηνυμάτων τπεριβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών εντός και εκτός σχολείου.

2. Προσφορά ανθρωπιστικού έργου

3. Συμμετοχή σε διαγωνισμό προς εξεύρεση υλικών πόρων

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

 

Από τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου, τα σημαντικότερα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι: ότι 
το σχολείο παρουσιάζει πληρότητα εκπαιδευτικών, υπάρχει συνεργασία των εκπαιδευτικών, ευχάριστο και 
δημιουργικό κλίμα στο Γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων, καλές σχέσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές 
και γονείς. Γίνεται εύκολη ενσωμάτωση αλλοδαπών μαθητών, πραγμάτωση πολλών εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων και καθημερινή παρακολούθηση φοίτησης μαθητών και σχολικής διαρροής.

Οι τακτικές επιχορηγήσεις δεν επαρκούν για τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου. Ο εξοπλισμός και τα διαθέσιμα 
μέσα του σχολείου δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του και τέλος κρίνεται απαραίτητο το 
εξωτερικό βάψιμο του νηπιαγωγείου, η κατασκευή ειδικού χώρου με αερισμό για την παραμονή μαθητών που 
είναι ύποπτα κρούσματα της covid 19, η προμήθεια προτζέκτορα, η προμήθεια υλικού Στεμ και Ρομποτικής.

 

Εν κατακλείδι, μέσα από τη διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης, καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε η κουλτούρα ενός 
ανοικτού και σοβαρού προβληματισμού μεταξύ όλων των μελών, γεγονός που δημιούργησε ευνοϊκό κλίμα στο 
σχολείο.

H Έκθεση αυτή θα αποτελέσει τη βάση για τον Συλλογικό Προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

1.Αναπτύχθηκε μεγαλύτερο πεδίο συνεργασίας μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών.

2.Πετύχαμε την ενσωμάτωση του προγράμματος στο Πρόγραμμα σπουδών.

3. Η τάξη μας έγινε πιο κινητική με δράσεις που υλοποιήθηκαν εκτός σχολείου(γειτονιά, γειτονικό πάρκο)

4.Με δράσεις για το ασφαλές διαδίκτυο

5. Όλα τα εμπλεκόμενα μέλη(εκπαιδευτικοί-μαθητές-γονείς) ευχαριστήθηκαν-αναγνώρισαν την αξία του 
προγράμματος.

6. Συμμετοχή σε επιμορφωτική ημερίδα της εκπαιδευτικής μας συντονίστριας με τίτλο: «Μοιράζομαι τις δράσεις 
του σχολείου μου»



όπου παρουσιάσαμε το έργο μας σε νηπιαγωγεία της πόλης μας, αναδεικνύοντας καλές και καινοτόμες 
πρακτικές του έργου μας βασισμένες στο πνεύμα της αξίας της συνεργασίας των δύο εκπαιδευτικών ΠΕ60 και 
ΠΕ06.

Σημεία προς βελτίωση

1. Αίτημα για συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα που θα μας ενδιέφερε σαν σχολείο για την επόμενη σχολική 
χρονιά.

2.Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει ειδικά ως προς την ενδοσχολική επιμόρφωση αλλά και γενικότερα στην 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου.

Γινόμαστε πολυμηχανήματα για να προλάβουμε τα πάντα..ειδικά οι νηπιαγωγοί!!Δυστυχώς αυτό χρειάζεται να 
αλλάξει γιατί αν δεν αλλάξει τελικά το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό αντί για θετικό, ως προς την 
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου στην προσχολική τάξη, η οποία συνδέεται άμεσα με την πιο 
τρυφερή και ευαίσθητη ηλικία, εφόσον πόσο μπορεί να αντέξει κανείς σε τέτοιες συνθήκες προσφοράς στο χώρο 
της Παιδείας και της Εκπαίδευσης.

Κανονικά θα έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας να μεριμνά για την επιμόρφωσή μας, να προβαίνει σε εκπαιδευτική 
άδεια του κάθε εκπαιδευτικού ο οποίος θα επικεντρώνεται μόνο στις επιμορφώσεις του, χωρίς να δουλεύει 
ταυτόχρονα ώστε να έχει όλο εκείνο τον ποιοτικό χρόνο μελέτης, και να γυρνά στο σχολείο του ανανεωμένος και 
αναβαθμισμένος να προσφέρει τις νέες του υπηρεσίες, για τις οποίες θα αξιολογηθεί.

Θεωρώ το Υπουργείο Παιδείας είναι προς στην σωστή κατεύθυνση στο πλαίσιο ενός σύγχρονου και 
αναβαθμισμένου Νηπιαγωγείου και πιστεύω με μετέπειτα παρεμβάσεις του θα οδηγηθεί και στο πλαίσιο ενός 
σύγχρονου και αναβαθμισμένου εκπαιδευτικού.

 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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Παρατηρήσεις / Σχόλια

Κατά την υλοποίηση του συνεργατικού σχεδίου δράσης μας όλα τα εμπλεκόμενα
μέλη είχαν το ζωτικό τους χώρο για διατύπωση απόψεων , δράσεων και για την
ανάπτυξη του ομαδοσυνεργατικού πνεύματος. Επίσης οι μαθητές μας ασκήθηκαν
στην παρατήρηση, στον προβληματισμό επίλυσης προβλημάτων, ενεργοποίησαν την
κριτική τους σκέψη και συνέβαλλαν με τις προτάσεις τους.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

 

Αρχικά πετύχαμε να ενεργοποιηθούν και να συνεργαστούν όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής μας
κοινότητας.
 
Ως προς τους ειδικούς στόχους πετύχαμε
 
1. Να βαφούν μερικώς οι τοίχοι του νηπιαγωγείου μας
2. Να βελτιώσουμε την υγιεινή του εξωτερικού χώρου
3. Να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε μερικώς την αισθητική του εξωτερικού χώρου
4. Να δημιουργήσουμε μία πιο ελκυστική εικόνα του εξωτερικού χώρου
5. Να αναπτύσσουν οι μαθητές μας την αισθητική τους αντίληψη.
6. Να ενισχυθεί-ενδυναμωθεί η ευχάριστη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων μελών.
 
Επιμέρους στόχοι που αναδύθηκαν κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης
1. Να μπορούν οι μαθητές μας να ανγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν μία προβληματική κατάσταση
2. Να ενεργοποιήσουν οι μαθητές μας την κριτική τους σκέψη και να καταθέτουν προτάσεις
3. Να μπορούν να αξιοποιηθούν οι προτάσεις των μαθητών μας στο μέλλον.
 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

1. Δεν μπορούσε ο Δήμος για φέτος να ικανοποιήσει το πάγιο αίτημά μας, ως αναφορά το βάψιμο των
εξωτερικών τοίχων του Ενιαίου σχολικού Συγκροτήματος.
2. Δεν μπορέσαμε να βρούμε κάποιο ειδικό επιστήμονα να έλθει στο σχολείο μας(αρχιτέκτονας-διακοσμητή)
λόγω της Covid 19 αλλά και επειδή όλοι είχαν μεγάλο φόρτο εργασίας με το πρόγραμμα Εξοικονομώ.

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

Πρακτική 1

Άξονας
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Τίτλος Δράσης

1. Βελτίωση εξωτερικού σχολικού χώρου

Στόχος Βελτίωσης

1.Μέσα από τη συνεργασία με τον Δήμο Βόλου, Τοπικούς φορείς και  εθελοντές γονείς  θα επιδιώξουμε τη 
βελτίωση των εξωτερικών χώρων του νηπιαγωγείου μας.

 

 

 

 

 

Ενέργειες Υλοποίησης
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??????? ???? ????? ????????? ??? 10?? ?/? ????? ??? ?? ?????? ??? ?????????? ??????, ?? ??? ????? ???????????????? 
???????? ???? ?? ???? ??? ?????????? ??????? ??? ?? ??? ???? ?????? ??? ?? ??? ??? ??? ???????? ??? ???????? ??? ?? 
????????? ??? ?? ?????? ??? ??????.

2. ??? ???? ????? ???????????? ??? ?? ?????????? ??? ??? ?????????????? ????????? ???????? ??? ??????? ????????? 
???????????? ??? ?? ????? ??? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ??????? ??? ???????? ?????????.

3. ???? 15/3/2022 ??????????? ??????????-??????????? ??? ?????????? ?????????? ??? ?????????? ?????? ??? ???? 
??????? ??? ??? ?????????? ???? ????, ???? ?????? ??? ?????????? ??? ?????????????? ???? ?? ?????? ???????? ??? 
???????????, ????????? ??? ????? ????????? ????? ??? ?? ????? ?????????? ??? ?? ?????? ??? ?????????? ??????.

4. ???? 17/3/2022 ?????? ????????? ?????????????? ???? ????: ?? ?? ?????????? ?? ??????? ???? ????????? ??? ??? 
?????????? ?? ??????? ???? ??????????? ?????????????? ??? ?????? ??????? ?????????????? ???? ?????????? ??? 
??????????? ??? ????????? ????.

5. ???? 7/4/2022 ???? ?? ??? ??????????? ??? 32?? ?/? ????? ????? ? ????? ??? ????????.

6. ?? ?????? ??? ???????? ??????????? ??? ??? ???????? ????? ?? ?????????????? 9,10-4-2022.

7. ???? 11-4-2022, ???? ?? ?????? ??? ?????????? ?????? ?????? ?????????????? ????? ??????? ???? ???????? 
??? ??? ?????? ????????? ??? ?????? ??? ??? ??????????? ???? ??? ????????? ??? ??????? ??????.

 



Για τεκμήρια :ερωτηματολόγια γονέων-μαθητών, φωτογραφίες εξωτερικών τοίχων στο λινκ του νηπιαγωγείου
μας.

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

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://blogs.sch.gr/10nipvolou/2021/11/08/syllogikos-programmatismos-2021-2022/

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

1. Να καλέσουμε αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό στο σχολείο 2. Να καλέσουμε
ζωγράφο ή διακοσμητή. Οι παραπάνω επιμορφώσεις αφορούν όλα τα μέλη της
σχολικής μας κοινότητας(εκπαιδευτικούς-μαθητές-γονείς)

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

