
Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

 

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 12ο Νηπιαγωγείο Γλυφάδας ανήκει στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας και υπάγεται στον
Δήμο Γλυφάδας. Βρίσκεται επί της οδού Θράκης 1-3 στο Ελληνικό . Συνολικά απασχολούνται στη σχολική
μονάδα κατά το τρέχον έτος   5 εκπαιδευτικοί (4 ΠΕ60 και 1 ΠΕ06): 2 για τα πρωινά υποχρεωτικά , 2 για τα
απογευματινά προαιρετικά και 1 Αγγλικών. Από τις εκπαιδευτικούς, 3 έχουν μόνιμη (οργανική) θέση στη σχολική
μονάδα και 2 είναι αναπληρώτριες. Η ταυτότητα του σχολείου προσδιορίζεται σε πολύ σημαντικό βαθμό από το
όραμά του, που καθορίζει τους στόχους, τη φιλοσοφία και τις προτεραιότητές του. 

Στο πλαίσιο αυτό, το βασικό όραμα της Σχολικής μας Μονάδας διαμορφώνεται σύμφωνα με το θεωρητικό
πλαίσιο που διατρέχει το σύνολο του συγκεκριμένου αυτού προγράμματος. Στο επίκεντρο του οράματός μας
βρίσκεται η επιδίωξη επιτυχούς καλλιέργειας των Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στις 3 βασικές κατηγορίες, στις
οποίες αυτές διακρίνονται: α. δεξιότητες μάθησης (κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργασία και
επικοινωνία) , β. δεξιότητες αλφαβητισμού και γ. δεξιότητες ζωής (ευελιξία, ηγεσία, ανάληψη πρωτοβουλίας και
παραγωγικότητα). Παράλληλα, στο επίκεντρο του οράματός μας βρίσκεται η ανάπτυξη των κοινωνικών και
συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών. Θεωρούμε ότι ο δυναμικός συνδυασμός όλων των προαναφερθέντων
στοιχείων αποτελεί για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Νηπιαγωγείου το κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο
για την προσωπική τους ευημερία και ευεξία αλλά και για τη μελλοντική εξέλιξή τους σε αυτόνομα, ενεργά και
παραγωγικά μέλη της κοινωνίας.

Σε άμεση συνάρτηση με το όραμα της Σχολικής μας Μονάδας, οι στόχοι του σχολείου σε σχέση με τις
ενδοσχολικές ανάγκες [κατά κύριο λόγο τις ανάγκες των μαθητών/τριών] εστιάζουν διαχρονικά στα εξής:

στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και γόνιμης συνεργασίας τόσο μεταξύ
των νηπίων όσο και μεταξύ των εκπαιδευτικών
στην ευαισθητοποίηση των νηπίων για θέματα ζωτικής σημασίας, που αφορούν
τόσο το ανθρωπογενές και το φυσικό μας περιβάλλον όσο και την προστασία
του πλανήτη μας
στη συνειδητοποίηση της ανάγκης μετάβασης από το «εγώ» στο «εμείς» καθώς
και στη συνακόλουθη κινητοποίηση των μαθητών και μαθητριών και την
ανάληψη δράσης για το κοινό καλό
στην ανάπτυξη και εδραίωση αξιών όπως η συνεργασία, ο σεβασμός στη γνώμη
του άλλου, η αγάπη για τον πλησίον, η αλληλεγγύη και η αποδοχή της
διαφορετικότητας και
στην εξοικείωση των νηπίων με τις Νέες Τεχνολογίες και τα ψηφιακά



εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

H σχολική μονάδα κάθε χρόνο δίνει ιδιαίτερη έμφαση  στις ημέρες Περιβάλλοντος, Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων του Παιδιού. Παράλληλα, το σχολείο έχει υλοποιήσει στο παρελθόν ένα
σύνολο από περιβαλλοντικά προγράμματα με έμφαση στην Αειφορία και τον Αειφόρο Τρόπο Διαβίωσης,
εναρμονισμένα με τη γενικότερη στοχοθεσία των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Επιπλέον, το σχολείο
έχει συμμετάσχει σε ευρύτερες ευρωπαϊκές συνεργασίες στο πλαίσιο δύο προγραμμάτων Erasmus 
 διετούς διάρκειας το καθένα [«We are equal, we have the same rights” και «Learning to play and
playing to learn”] με χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Τουρκία, η Λιθουανία, η Βουλγαρία, η
Πορτογαλία, η Ουγγαρία, η Νορβηγία και η Πολωνία. Όπως αναδεικνύεται από τους τίτλους των
προγραμμάτων πέρα από την προφανή εστίαση στη διαπολιτισμική προσέγγιση της γνώσης, προτεραιότητα
είναι η καλλιέργεια του σεβασμού στα πανανθρώπινα δικαιώματα. Η σχολική μονάδα έχει ακόμη
υλοποιήσει με επιτυχία κατά τα παρελθόντα έτη ένα σύνολο από καινοτόμα περιβαλλοντικά προγράμματα
σε συνεργασία με επίσημους φορείς [όπως για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου] με πολύπλευρη
περιβαλλοντική στόχευση [ενδεικτικά αναφέρουμε την προστασία των απειλούμενων ζώων και τη
διαμόρφωση σχολικού κήπου]. Τέλος, στο πλαίσιο έργου etwinning με τίτλο «Welcome to my native town
» έγινε προσπάθεια μιας πρώτης γνωριμίας των μαθητών με την πολιτισμική κληρονομιά της γειτονιάς
τους, της γενέτειράς τους και της πόλης τους γενικότερα.

 

 

Το σχολείο διατηρεί ενεργό ιστολόγιο στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το
οποίο αποτελεί καθημερινή πηγή ενημέρωσης των γονέων αλλά και διάχυσης
της πληροφορίας σχετικά με τις υλοποιηθείσες δράσεις προς όλα τα μέλη της
σχολικής κοινότητας. 
Επίσης μεγάλη έμφαση δίνεται στη συνεργασία του σχολείου με εξωτερικούς φορείς . Ανάμεσα στις πιο
σημαντικές αναφέρουμε το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τον Συνήγορο του Πολίτη.

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση:α. η προσπάθεια που έγινε κατά τη
διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς (2020-2021) να εφαρμοστούν στο
πλαίσιο της καθημερινής διδακτικής πρακτικής καινοτόμες προσεγγίσεις που
καλλιεργούν τη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, σεβασμού και
αλληλοκατανόησης μέσα στο σχολική τάξη [πιο συγκεκριμένα, η προσέγγιση
στις επιμέρους θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν ήταν κατά κύριο λόγο η
ομαδοσυνεργατική (η εργασία σε μικρές ομάδες που στα πλαίσια της πανδημίας
ήταν συγκεκριμένες κάθε φορά], β. επιπλέον, έγινε προσπάθεια καλλιέργειας
και ενίσχυσης των ήπιων ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών με



τη διδακτική αξιοποίηση και δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών. Το γεγονός ότι
το σχολείο διαθέτει σταθερούς υπολογιστές με εγκατεστημένο το λογισμικό και
τις επιμέρους εφαρμογές της Microsoft Office, πολυμηχάνημα σαρωτή και
εκτυπωτή, καθώς και δύο διαδραστικούς πίνακες με αντίστοιχους
προτζέκτορες, συμβάλλει τα μέγιστα  στην εφαρμογή πρακτικών που
ανατροφοδοτούν και ενισχύουν ψηφιακές δεξιότητες, γ. αναφορικά με την
εφαρμογή πρακτικών τροποποιημένης μάθησης και με δεδομένο το γεγονός ότι
στις τάξεις του Νηπιαγωγείου συνυπάρχουν προνήπια και νήπια, έγινε
προσπάθεια διαφοροποίησης της διδασκαλίας ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα
των μαθητών. Συχνά τα φύλλα εργασίας που δίνονταν στα προνήπια ήταν
περισσότερο καθοδηγούμενα σε σχέση με τα αντίστοιχα των νηπίων που ήταν
περισσότερο «ανοικτού τύπου», δ. στη διάρκεια της χρονιάς και ιδιαίτερα κατά
την περίοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας δημιουργήθηκε πρωτότυπο
ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη της διδασκαλίας, το οποίο υπάρχει
διαθέσιμο στις αντίστοιχες καθημερινές αναρτήσεις του ιστολογίου της
Σχολικής Μονάδας.

2. Σχολική διαρροή - φοίτηση:

 στη σχολική μας μονάδα κατά το προηγούμενο σχολικό έτος δεν παρατηρήθηκε σχολική διαρροή ή ελλιπής
φοίτηση. 

1. Σχέσεις μεταξύ μαθητών-μαθητριών:

α. μία από τις βασικές προτεραιότητες που κάθε χρόνο θέτει η σχολική μονάδα είναι η υποστήριξη και ενίσχυση
της αρμονικής και γόνιμης συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και μαθητριών. Η ανάπτυξη ενός κλίματος αγάπης,
εμπιστοσύνης, σεβασμού στη διαφορετική άποψη και γενικότερα στον άλλο, αλληλοβοήθειας και
αλληλοκατανόησης είναι πολύ σημαντικοί και θεμέλιοι λίθοι οποιασδήποτε μαθησιακής και διδακτικής
διαδικασίας, β. οι κανόνες της ομάδας συνδιαμορφώνονται σε συνεργασία με τα παιδιά και ύστερα από
ανταλλαγή σκέψεων, ιδεών και προβληματισμών ήδη από την αρχή της σχολικής χρονιάς και θέτουν τα θεμέλια
για την αρχή μιας εποικοδομητικής χρονιάς από άποψη συνεργασίας και ουσιαστικής επικοινωνίας, γ.
ομαδοσυνεργατικές πρακτικές, παιχνίδια που καλλιεργούν το ομαδικό πνεύμα, το «δέσιμο» της ομάδας και
δραστηριότητες γνωριμίας του άλλου και κατανόησης της δύναμης της ομάδας για το όποιο μαθησιακό,
γνωστικό ή διδακτικό αποτέλεσμα αποτέλεσαν καθημερινές πρακτικές κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, δ. το
γεγονός ότι κατά την περσινή σχολική χρονιά το σχολείο διέθετε ψυχολόγο που ερχόταν μία φορά την εβδομάδα,
παρατηρώντας τα νήπια και τις μεταξύ τους σχέσεις και εφαρμόζοντας παρεμβάσεις ή υποστηρικτικές
διδακτικές προτάσεις, όπου αυτό χρειαζόταν, βοήθησε σημαντικά στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.

1. Σχέσεις σχολείου και οικογένειας:

α. κατά την περσινή σχολική χρονιά η σχολική μονάδα επιδίωξε ήδη από την έναρξη την ανάπτυξη διαύλων
δημιουργικής και γόνιμης συνεργασίας και επικοινωνίας με τους γονείς. Από την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου, ενημερώθηκαν σε συνάντηση που έγινε (σε δυο ομάδες για τα δύο τμήματα του
Νηπιαγωγείου) στον χώρο του σχολείου και με την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων προφύλαξης από τον
κορωνοϊό, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Νηπιαγωγείου. Η ενημέρωση συμπεριελάμβανε πέρα από τα
προφανή πρακτικά ζητήματα της καθημερινής λειτουργίας του Νηπιαγωγείου, θέματα που αφορούν το Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών και τον τρόπο επικοινωνίας της οικογένειας με το Σχολείο. Η ενημέρωση συμπληρώθηκε με
την επίδοση ενημερωτικού φυλλαδίου με όλες τις χρηστικές πληροφορίες αναφορικά με την επικοινωνία με το
σχολική μονάδα, β. επιπλέον, όλοι οι γονείς καθοδηγήθηκαν να δημιουργήσουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο
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Σχολικό Δίκτυο, γεγονός που αποτέλεσε δικλείδα ασφαλείας για την διεκπεραίωση του καθημερινού μαθήματος
εξ αποστάσεως, γ. η σχολική μονάδα με την καθημερινή ενημέρωση του ιστολογίου παρείχε στους γονείς μια
σταθερή πληροφόρηση για τα δρώμενα της σχολικής μονάδας και παράλληλα έδινε στους γονείς τη δυνατότητα
να ανατροφοδοτούν τα  παιδιά τους, νιώθοντας συμμέτοχοι στη γνώση και κοινωνοί της προσπάθειας των
εκπαιδευτικών, δ. επίσης, η σχολική μονάδα οργάνωσε 2 δια ζώσης ατομικές ενημερώσεις όλων των γονέων του
σχολείου αναφορικά με την πρόοδο και την εξέλιξη των παιδιών τους. Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως
διδασκαλίας, οι γονείς ενημερώθηκαν με ατομικό ραντεβού στην πλατφόρμα Webex για την πορεία των παιδιών
τους.  ε. πολύ σημαντική η βοήθεια που παρείχε η ψυχολόγος της σχολικής μονάδας κατά την περσινή σχολική
χρονιά

Σημεία προς βελτίωση

α. ο Σύλλογος Διδασκόντων θα επιδιώξει στο πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων που θα επεργαστούμε την
τρέχουσα σχολική χρονιά αλλά και του νέου γνωστικού αντικειμένου και των επιμέρους τεσσάρων θεματικών
κύκλων των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, την ενσωμάτωση και άλλων στρατηγικών (ρουτινών) σκέψης. Οι ρουτίνες
σκέψης, όπως καταδεικνύεται από τη διεθνή βιβλιογραφία, βοηθούν τους μαθητές να καλλιεργήσουν πολύπλευρα
τις δεξιότητες του 21 αιώνα (κυρίως τη συνεργασία, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και την
επικοινωνία). Κυρίως θα εφαρμοστούν οι εξής ρουτίνες σκέψης, οι οποίες θα εμπλουτιστούν κατά περίπτωση με
συνοδευτικό υποστηρικτικό, εποπτικό υλικό: «Βλέπω-Σκέφτομαι-Αναρωτιέμαι», «3-2-1 Γέφυρα», «Χρώμα-
Σύμβολο-Εικόνα» και «Εννοιολογικός Χάρτης», β. επιπλέον, με δεδομένο ότι το σχολείο είναι ήδη εξοπλισμένο
με πλήθος υποστηρικτικών τεχνολογικών μέσων (που έχουν αναφερθεί αναλυτικά στην Έκθεση Εσωτερικής
Αξιολόγησης, παράγραφος 1, άξονας 1) και καθώς το σχολείο θα διαθέτει από τη φετινή σχολική χρονιά kit
ρομποτικής (BEE-BOT) από το Δίκτυο του e-twinning, θα γίνει προσπάθεια να προστεθούν δράσεις τόσο STEM,
με έμφαση στα Μαθηματικά και τη Μηχανική, όσο και δράσεις κώδικα και STEAM, για τη συνδυαστική
αξιοποίηση της ρομποτικής και της τέχνης  και για την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των
νηπίων, γ. η διαφοροποιημένη διδασκαλία με στόχο την καλύτερη ενσωμάτωση των προνηπίων  δ. Ένα σύνολο
από εκπαιδευτικές δράσεις που είχαν σχεδιαστεί την προηγούμενη σχολική χρονιά και δεν υλοποιήθηκαν
εξαιτίας της καραντίνας, έχουν σχεδιαστεί εκ νέου και περιλαμβάνουν: 1. Δράσεις για την Εβδομάδα Κώδικα, 2.
Δράσεις για τις πιο σημαντικές Παγκόσμιες Ημέρες, 3. Δράσεις για την Ευαισθητοποίηση των μαθητών στους 17
στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, 4. Πρόγραμμα e-twinning με έμφαση στην καλλιέργεια της συναισθηματικής
νοημοσύνης, 5. Πολιτιστικά προγράμματα με θέματα από τη Μυθολογία και τα Δικαιώματα των Παιδιών. Στο
πλαίσιο του νέου γνωστικού αντικειμένου «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» θα γίνει προσπάθεια να ενταχθεί η
δημιουργία Ομίλου Φιλαναγνωσίας με δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, κατάλληλες για την ηλικία του
Νηπιαγωγείου.

α. την περίοδο που τα σχολείο παρέμειναν κλειστά, δυστυχώς η προσπάθεια διαμόρφωσης του κλίματος
συνεργασίας που περιγράφηκε παραπάνω, διακόπηκε. Τα νήπια περιήλθαν υποχρεωτικά σε μια κατάσταση
απομόνωσης και εγκλεισμού, γεγονός που σίγουρα επηρέασε τη διάθεση ανοικτής επικοινωνίας, συναναστροφής
και γόνιμης συνεργασίας με τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας, όταν τα σχολεία άνοιξαν εκ νέου. Παράλληλα, οι
υπερβολικά αυστηροί κανόνες διατήρησης αποστάσεων λόγω της πανδημίας, είχαν ως φυσικό επακόλουθο
πρακτικές συνεργασίας και αλληλεπίδρασης να μην μπορούν να εφαρμοστούν, τουλάχιστον σε ένα πιο ιδανικό
επίπεδο. Τέθηκαν όμως τα θεμέλια της προσπάθειας αυτής και κυρίως της κουλτούρας συνεργασίας και
αλληλοϋποστήριξης, ενώ οι άξονες αυτής της φιλοσοφίας θα εφαρμοστούν ευρύτερα κατά τη φετινή σχολική
χρονιά (με παράλληλη τήρηση ασφαλώς των μέτρων προφύλαξης από τον κορωνοϊό), β. επιπλέον, δε δόθηκε η
δυνατότητα διαμόρφωσης ενός οργανωμένου πλαισίου διαχείρισης των εντάσεων και των συγκρούσεων, που
φέτος ελπίζουμε ότι θα εφαρμοστεί σε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο και θα συνδυαστεί με τη θεματική ενότητα
«Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα», που αποτελεί υποχρεωτική θεματική του φετινού 3ου κύκλου των
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, γ. με  τα παραπάνω ευελπιστούμε ότι τα παιδιά θα ευαισθητοποιηθούν συνολικά για
τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα για τα δικαιώματα των παιδιών, γνώση που θα τους προσφέρει τα
εφόδια αυτορρύθμισης των συναισθημάτων τους και διαχείρισης φαινομένων σχολικής βίας. Μέλημά μας θα
είναι ακόμα η διδακτική προσέγγιση τρόπων διαχείρισης του θυμού, στο πλαίσιο αφιερώματος κατά την Ημέρα
κατά της Ενδοσχολικής Βίας.

α. επιδίωξη του σχολείου ήταν η οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος σε
συνεργασία με εξωσχολικούς φορείς (όπως για παράδειγμα μία ειδική παιδαγωγό, αναπτυξιολόγο ή



παιδοψυχολόγο) για την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση της σχέσης σχολείου και οικογένειας, όμως δυστυχώς οι
συνθήκες της πανδημίας δεν επέτρεψαν την υλοποίησή τους.  Το επιθυμητό «άνοιγμα» του σχολείου προς την
οικογένεια και γενικότερα την κοινότητα με την οργάνωση εκδηλώσεων, εορτασμών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
στο πλαίσιο των εθνικών εορτών, των Χριστουγέννων ή της λήξης της σχολικής χρονιάς, δυστυχώς δεν κατέστη
εφικτό, όπως αρχικά είχαμε σχεδιάσει λόγω των συνθηκών της πανδημίας. Αντίστοιχες προτάσεις για δράσεις
ανοικτές προς την οικογένεια έχουν τεθεί προς υλοποίηση για τη φετινή σχολική χρονιά και ευελπιστούμε να
μπορέσουμε να τις εφαρμόσουμε, γ. το πρωτόκολλο κατά COVID-19 προς το παρόν δεν επιτρέπει τις
συγκεντρώσεις πολλών ατόμων στον χώρο του σχολείου. Ευελπιστούμε ότι στον υποάξονα αυτό θα μας
επιτραπεί φέτος να οργανώσουμε κάποιες εκδηλώσεις [εορτασμών εθνικών εορτών, Χριστουγέννων,
πολιτιστικών ή σχετικών με τη λήξη της σχολικής χρονιάς], πετυχαίνοντας ακόμα περισσότερο το άνοιγμα του
σχολείου προς την οικογένεια και την κοινότητα συνολικά.

 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του σχολείου, η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού
προσωπικού, ο ισομερής και αποδοτικός καταμερισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του Συλλόγου
Διδασκόντων, η διοικητική εμπειρία της προϊσταμένης, η έγκαιρη ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων οργανωτικού
και διοικητικού χαρακτήρα, η δημιουργική συνεργασία των εκπαιδευτικών του σχολείου, η σωστή διαχείριση των
οικονομικών πόρων, ο υποστηρικτικός ρόλος των γονέων του σχολείου, η προστασία των αντικειμένων του
σχολείου και γενικότερα η διασφάλιση μια εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου από πλευράς διοίκησης και
οργάνωσης, συγκαταλέγονται στα θετικά στοιχεία της σχολικής μονάδας.

στα θετικά σημεία της διάχυσης δράσεων προς την κοινότητα ήταν η συμμετοχή της σχολικής μονάδας στην
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα. Κατά τη περσινή σχολική χρονιά, λόγω της ιδιαίτερης συνθήκης της πανδημίας,
δε δόθηκε η δυνατότητα για την υλοποίηση διασχολικών συνεργασιών. Για τον λόγο αυτό, ενώ ο αρχικός
προγραμματισμός δράσεων του έτους περιελάμβανε συνεργασίες με φορείς [εκπαιδευτικές επισκέψεις και
ενημερώσεις γονέων από ειδικούς στο πλαίσιο ειδικών ημερίδων], δυστυχώς ο σχεδιασμός αυτός δεν ευοδώθηκε.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η πανδημία οδήγησε πολλούς συνεργαζόμενους εξωσχολικούς φορείς σε
μερική παύση των εκπαιδευτικών τους δρώμενων, ενώ ούτε η διάχυση καλών πρακτικών κατέστη δυνατή την
περίοδο που τα σχολεία παρέμειναν κλειστά.

Σημεία προς βελτίωση

Βασική στόχευση του σχολείου για την τρέχουσα σχολική χρονιά θα είναι ο εκσυγχρονισμός κάποιων υποδομών
(με την υποστήριξη ενδεχομένως γονεϊκών δωρεών ή της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου), κυρίως σε ό,τι αφορά
τα παιχνίδια αυλής, των οποίων ο αριθμός κρίνεται μάλλον περιορισμένος.

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά έχουν σχεδιαστεί πλήθος δράσεων και συμμετοχών σε καινοτόμα
προγράμματα (ανάμεσα στα οποία ενδεικτικά αναφέρουμε το πρόγραμμα e-twinning σε συνεργασία με 2 ακόμα
χώρες, τη συμμετοχή της σχολικής μονάδας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα, τη συμμετοχή στην Εβδομάδα
Ευαισθητοποίησης για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και τη συμμετοχή σε δύο ακόμα πολιτιστικά
προγράμματα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης). Οι δράσεις αυτές πιστεύουμε ότι θα εξυπηρετήσουν
σε υψηλό βαθμό τη συνθήκη «ανοίγματος» του σχολείου προς την κοινότητα.

 



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

α. Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου παρακολουθούν την αλληλογραφία και την ενημέρωση σχετικά με
επιμορφώσεις από φορείς συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας και δηλώνουν συμμετοχή, ανάλογα με τις
γνωστικές και ακαδημαϊκές τους ανάγκες. Επί παραδείγματι, κατά την περσινή σχολική χρονιά, ήταν ιδιαίτερα
μεγάλη η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα ψηφιακά περιβάλλοντα και στην πλατφόρμα Webex, όπως
επίσης και στις πλατφόρμες e-me και e-class. Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στη δίμηνη επιμόρφωση
καταθέτοντας πρωτότυπα σενάρια με τη λήξη της περιόδου επιμόρφωσης. Β. Παρομοίως υψηλή ήταν η συμμετοχή
των εκπαιδευτικών σε ημερίδες που ανακοινώνονταν από τη Διεύθυνση [είτε πολιτιστικού, είτε περιβαλλοντικού
περιεχόμενου].

α. κατά την περσινή σχολική χρονιά, η σχολική μονάδα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τα εκπαιδευτικά
προγράμματα που υπήρχαν στον αρχικό σχεδιασμό (καινοτόμα προγράμματα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και
προγράμματα e-twinning). Βασικός λόγος ήταν η δυσχερής συνθήκη της εξ αποστάσεως διδασκαλίας που λίγο
περιθώριο αφήνει για ουσιαστική διάδραση μεταξύ των μαθητών και για ουσιαστική αφομοίωση του
περιεχομένου και των διδακτικών στόχων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος, β. επιπλέον, σαφή και
αυτονόητα εμπόδια δεν επέτρεψαν τη συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος,
αφού την περίοδο της πανδημίας όλοι οι σχετικοί φορείς επί της ουσίας υπολειτουργούσαν.

Σημεία προς βελτίωση

α. ενδοσχολικές επιμορφώσεις δεν ήταν δυνατόν να υλοποιηθούν στην περίοδο της καραντίνας. Η ιδιαίτερη
συνθήκη της πανδημίας δεν επέτρεψε στον βαθμό που θα επιθυμούσαμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
επιμορφωτικών δράσεων με τη μορφή της ετεροπαρατήρησης, μια σχετικά σύγχρονης προσέγγισης που ίσως
ενταχθεί στον σχεδιασμό της επόμενης σχολικής χρονιάς, β. για την περσινή σχολική χρονιά δεν μπόρεσαν να
υλοποιηθούν δράσεις με άλλα σχολεία. Την τρέχουσα σχολική χρονιά, αν η συνθήκη το επιτρέψει, έχουν ήδη
σχεδιαστεί δράσεις συνεργασίας με σχολεία της Βόρειας Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Ιταλίας και της
Τουρκίας, στο πλαίσιο προγράμματος e-twinning, ενώ διασχολικές συνεργασίες ενδέχεται να προκύψουν από την
εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, γ. με δεδομένο ότι το επίπεδο ακαδημαϊκής κατάρτισης των
εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας είναι υψηλό, δεν έχουν σχεδιαστεί για την τρέχουσα σχολική χρονιά
δράσεις ανάπτυξης του γλωσσικού και επιστημονικού εγγραμματισμού. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, οι
εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για τα νέα επιστημονικά δεδομένα από έγκριτες πηγές και φορείς σχετικούς με την
Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση.


