
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

 

Πρόκειται για ένα νηπιαγωγείο το οποίο συστεγάζεται στο κτίριο του  Δημοτικού
Σχολείου Κορισσίων Αργυράδων στο χωριό Αργυράδες του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.
Υπηρετούν σε αυτό δύο νηπιαγωγοί και δύο εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης. Στο νηπιαγωγείο φοιτούν
παιδιά γηγενή αλλά και παιδιά οικονομικών μεταναστών. 

Διαθέτει  δύο υπολογιστές (έναν  για την Προϊσταμένη  και  έναν για τους μαθητές),  έναν
διαδραστικό  πίνακα,  σκάνερ,  εκτυπωτή  και  φωτοτυπικό  μηχάνημα.
   Ωστόσο  δεν υπάρχει ξεχωριστός χώρος για γραφείο Προϊσταμένης ούτε  αποθήκη 
έτσι  το  γραφείο,  η  Βιβλιοθήκη  Αρχειού,  και  όλο  το  υλικό (παιδαγωγικό, 
ψυχοκινητικής  αγωγής,  μουσικά  όργανα,  αναλώσιμα)  βρίσκονται  μέσα  στην 
αίθουσα  διδασκαλίας.
  Τον  προαύλιο  χώρο τον  μοιράζονται οι μαθητές  του νηπιαγωγείου  με τους
μαθητές του δημοτικού  όμως  η Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου φροντίζει να 
διαμορφώνει  έτσι το Πρόγραμμα   ώστε τα διαλλείματα  να μην συμπίπτουν με αυτά
του  δημοτικού.  Οι  μαθητές  του  νηπιαγωγείου  κάνουν  το  διάλλειμα τους σ' ένα 
περιορισμένο  τμήμα  της αυλής που είναι στρωμένο με  τάπητα  και  έχει  κάποια
παιχνίδια  παιδικής  χαράς  (δύο  κούνιες, μία  τραμπάλα, μία τσουλήθρα).  Επίσης 
στα  διαλλείματα  δίνεται    στα  παιδιά  υλικό ψυχοκινητικής αγωγής (στεφάνια,
τουβλάκια,  κορύνες,  παιχνίδια  ισορροπίας)  για να παίζουν.

Στόχος της σχολική μονάδας είναι το σχολείο να είναι ανοιχτό στην κοινωνία, ένα σχολείο που σέβεται τις
ιδιαίτερες ανάγκες και τα ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού ξεχωριστά, ένα σχολείο που  ενισχύει την
συνεργασία και την αλληλεπίδραση μεταξύ γονέων και παιδιών. Ένα σχολείο που δίνει την ώθηση στους
εκπαιδευτικούς να επιμορφωθούν, να συνεργαστούν, να ανανεωθούν και να βελτιώσουν τον τρόπο μάθησης και
διδασκαλίας τους.Ένα σχολείο που ενισχύει το συναίσθημα αυτοεκτίμησης και ενδυνάμωσης του εαυτού τόσο
στους μαθητές όσο και στο εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση



(Αξιολόγηση: 4)

 

Η διδασκαλία γίνεται με βάση τις σύγχρονες αρχές παιδαγωγικής και με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα
σπουδών. Σεβόμενοι πάντα τις ιδιαίτερες ανάγκες, γνώσεις, επιλογές του κάθε παιδιού. Βασιζόμενοι στη
διαφορποιημένη διδασκαλία και στην ομαδοσυνεργατική μάθηση. Η εποικοδομητική προσέγγιση διδασκαλίας
που ακολουθήθηκε με 5 φάσεις (στάδια) που περιλαμβάνουν: το στάδιο του προσανατολισμού, της ανάδειξης των
ιδεών των μαθητών, της αναδόμησης των ιδεών, της εφαρμογής των νέων ιδεών και της ανασκόπησης, ενώ
βασίζεται και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες του Vygotsky. Στόχος της μάθησης είναι η 
τροποποίηση των γνώσεων που ήδη υπάρχουν και στόχος της διδασκαλίας είναι η 
δημιουργία κατάλληλου και πλούσιου περιβάλλοντος με το οποίο αλληλεπιδρούν οι 
μαθητές. Επιπλέον, αξιοποιούνται εναλλακτικές πρακτικές, ποικίλα διδακτικά 
εργαλεία και μεθοδολογικές προσεγγίσεις (ομαδοσυνεργατική, διερευνητική 
μάθηση επίλυσης προβλημάτων), που ενισχύουν τον κριτικό στοχασμό και τη 
δημιουργική έκφραση στο σχολικό περιβάλλον. 

Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε με χρήση projector με τον οποίο γίνεται η μάθηση εύκολη για όλα τα παιδιά.
Επίσης δημιουργήθηκε  για χρηση των παιδιών μια γωνιά υπολογιστή Ο υπολογιστής
εντάσσεται στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική με την βοήθεια του δασκάλου,
είναι συνδεδεμένος με το διαδίκτυο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα γνωστικά
αντικείμενα όταν κρίνεται απαραίτητο από τον εκπαιδευτικό. Επίσης, βοηθά τους μαθητές στην ανάπτυξη
εργασιών στα μαθήματα, στη διαχείριση βιβλιοθήκης της τάξης, στην επικοινωνία με άλλους μαθητές και
αναζήτηση πληροφοριών μέσω του παγκόσμιου ιστού, στη σύνθεση διαθεματικών εργασιών, καθώς και σε
διάφορες άλλες δραστηριότητες της σχολικής ζωής. Πραγματοποιήθηκαν 4 εργαστήρια δεξιοτήτων. Επίσης το
σχολείο πήρε μέρος σε δύο προγράμματα etwinning σε εθνικό αλλά και ευρωπαικό επίπεδο και αναλάβαμε δύο
καινοτόμα προγράμματα σπουδών. Τέλος το σχέδιο δράσης που ανέλαβε ο Σ.Δ. του σχολείου αφορούσε στην
επαγγελματική τους εξέλιξη και αναβάθμιση. 

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 3)

 

Δεν υπήρξε διαρροή παρά μόνο ένας μαθητής ο οποίος δεν εμφανίστηκε ποτέ. Υπήρξε προσπάθεια για
επικοινωνία με τους γονείς κηδεμόνες του παιδιού  καθ΄ όλη την διάρκεια της χρονιάς αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 4)

 

Άριστές σχέσεις μεταξύ των μαθητών μεταξύ τους.  Οι μαθητές/τριες  διατήρησαν  θετικές διαπροσωπικές
σχέσεις μεταξύ τους. Αυτό επέδρασε θετικά  στη συμπεριφορά των μαθητών/τριών, στην ακαδημαϊκή, κοινωνική,
ψυχική και συναισθηματική τους ανάπτυξη και κατ’ επέκταση στην προσωπικότητα και στον τρόπο θέασης του
εαυτού τους. 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών



(Αξιολόγηση: 4)

 

Η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στηρίζεται στην κατάλληλη αλληλεπίδραση μεταξύ παιδιών και
εκπαιδευτικών καθώς και στην αποτελεσματική παιδαγωγική ατμόσφαιρα που δημιουργεί το ίδιο το Σχολείο για
την εκπαιδευτική κοινότητα.

Οι εκπαιδευτικοί προσεγγίσουν υπεύθυνα, με ήθος και σεβασμό το κάθε παιδί ξεχωριστά. Προσαρμόζουν την
εκπαιδευτική διαδικασία στις ανάγκες και τα ενδιάφεροντα των μαθητών και επιδιώκουν  καθημερινά να
απολαμβάνουν το χρόνο τους στο Σχολείο.

Ανεξάρτητα δυσκολιών ή αναγκών οι εκπαιδευτικοί μας,  είναι πάντα διαθέσιμοι για το κάθε παιδί. Αφιερώνουν
καθημερινά ποιοτικό χρόνο ώστε να επιτύχουν τη δημιουργία μιας δυνατής σχέσης μεταξύ αυτών και των
παιδιών.

Ο προσεκτικός και αναπτυξιακά κατάλληλος σχεδιασμός των προγραμμάτων συναισθηματικής και κοινωνικής
ανάπτυξης προσφέρει ένα πρόσφορο έδαφος για μια ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.

Τα παιδιά αλλά και οι γονείς  αναγνωρίζουν στο πρόσωπο των εκπαιδευτικών ένα άτομο που πάντα είναι
κοντά και στο οποίο μπορούν να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης,
αποδοχής και σεβασμού.

 

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 3)

 

Το  Σχολείο το θεωρούμαι ως ένα μέρος όπου μοιράζονται εμπειρίες ζωής και σχέσεις ανάμεσα σε πολλούς
ενήλικους και πάρα πολλά παιδιά, ως ένα είδος οικοδομήματος υπό κατασκευή που συνεχώς αναπροσαρμόζεται
στα νέα δεδομένα.

Αυτό που επίσης ήταν σημαντικό να επεκταθεί το ζωντανό μας σχολικό σύστημα στον κόσμο των οικογενειών,
δίνοντάς τους το δικαίωμα να γνωρίζουν γι’ αυτό και να συμμετέχουν σ’ αυτό.

Στόχος μας ήταν

Η ανάπτυξη μιας δημιουργικής σχέσης μεταξύ Σχολείου και Οικογένειας
Η  μεγαλύτερη κατανόηση των αναγκών του παιδιού, αλλά και των αναγκών
και επιθυμιών των γονέων.
Η  συλλογή πληροφοριών που βοηθούν στην καλύτερη προσαρμογή του παιδιού
αλλά και η προσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος στις ιδιαίτερες
ανάγκες του/της κάθε μαθητή/τριας. 
Η  αύξηση των ευκαιριών για ενίσχυση κατάλληλων συμπεριφορών του παιδιού
μέσα και έξω από το σχολείο. 
Η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου από τους ίδιους τους γονείς.

Οι συγκεντρώσεις γονέων που έλαβαν μέρος καθ ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς στο πλαίσιο της συνεργασίας
μεταξύ Σχολείου και οικογένειας αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα για την πρόοδο των παιδιών και την



αποτελεσματικότητα της σχολικής πράξης.  Μια τέτοια συνεργασία έχει αποδειχθεί πως δημιουργεί μια ισχυρή
ομάδα. Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας ήταν στη διάθεση των γονέων καθημερινά με στόχο την ενίσχυση του
σημαντικού τους ρόλου.

Θετικά σημεία

Τα θετικά σημεία είναι η συνεργασία και η θετική διάθεση των τοπικών φορέων στα
θέματα του σχολείου, η καλή κατάσταση εξοπλισμού στο χώρο του νηπιαγωγείου και
η ομαλή συνεργασία παιδιών και εκπαιδευτικών. Επίσης φέτος προμηθευτήκαμε ένα  beebot με διάφορες πίστες
για χρήση. Δημιουργήθηκε γωνιά υπολογιστή και τέλος δώθηκε ύστερα απο αίτημα της προισταμένης δωρεά σε
εκπαιδευτικό υλικό απο το ίδρυμα Νιάρχος. 

Σημεία προς βελτίωση

Ο χώρος της αίθουσας του σχολείου επιβάλλει την άμεση αντικατάσταση και μετακίνηση του σχολείου σε άλλο
κτίριο. Η αίθουσα δεν είναι κατάλληλη για τόσα παιδιά και απο λόγους υγιεινής αλλά και παιδαγωγικούς.

Ο αύλειος χώρος ιδιαίτερα της πρόσοψης χρειάζεται παρεμβάσεις για την αισθητική
του αναβαθμιση.
Επίσης μέρος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων απαιτεί αντικατάστασή τους.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 4)

 

Η εκπαιδευτική μονάδα διοικήθηκε με βάση τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ο συγκεκριμένος τύπος
διοίκησης: «βασίζεται στη συμμετοχή όλων των μελών του οργανισμού και στοχεύει στη μακροπρόθεσμη
επιτυχία μέσω της ικανοποίησης του πελάτη και στην παροχή οφελών σε όλα τα μέλη του οργανισμού και στην
κοινωνία» (Ζαβλανός, 1998: 19). Το επίθετο «ολική» δηλώνει τη συμμετοχή όλου του ανθρώπινου δυναμικού
στην προσπάθεια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η έννοια της Διοίκησης
Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση θεωρείται ως μια φιλοσοφία, ένα σύνολο αρχών που αποτελούν τη βάση της
συνεχούς βελτίωσης και περιλαμβάνει την εφαρμογή ποιοτικών μεθόδων με τη χρησιμοποίηση και αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό τις αποτελεσματικότερες ή ποιοτικά ανώτερες παρεχόμενες υπηρεσίες. Η
φιλοσοφία της σχολικής μονάδας  εμβάθυνε περισσότερο στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Η διαδικασία
λήψης αποφάσεων είναι βαρύνουσας σημασίας, διότι παίζει καθοριστικό ρόλο για τη σωστή άσκηση όλων των
υπόλοιπων λειτουργιών. Οι  αποφάσεις  λαμβάνονται τόσο στη διαδικασία του προγραμματισμού, όσο και στις
διαδικασίες της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου. Διαπιστώσαμε ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων
ακολουθεί μια κυκλική πορεία, που μπορεί να οδηγήσει στη επίλυση ή στον επαναπροσδιορισμό του προβλήματος
και στην αναζήτηση νέας λύσης. Καθώς η σχολική μονάδα δεν είναι ανεξάρτητη από το περιβάλλον της,
τουναντίον βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με αυτό, έτσι υιοθετήθηκε η προσέγγιση των ανοικτών
συστημάτων, η οποία επιτρέπει τον εντοπισμό, τη μελέτη και την ανάλυση 15 παραγόντων έξω από την
οργάνωση, όπως επίσης και τον τρόπο που επηρεάζουν τη λειτουργία της. Οι αλληλεπιδραστικές σχέσεις των
μελών του σχολείου  δίνουν το στίγμα της ολότητας. Τέλος, για την επίτευξη της ισορροπίας του οργανισμού,
εφαρμόζεται η διαδικασία της ανατροφοδότησης, η οποία πληροφορεί όλα τα μέλη του συστήματος για τη
λειτουργία, την αποτελεσματικότητα και την απόδοση, με βάση τις οποίες γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές,
που επιδιώκουν τη μελλοντική βελτίωση. Η  λειτουργία του σχολείου κατά το συνεργατικό πρότυπο οργάνωσης
και διοίκησης στηρίχτηκε  σε δημοκρατικές διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, στον ενδυναμωμένο ρόλο του



εκπαιδευτικού ο οποίος αντλεί εξουσία από την επαγγελματική εξειδίκευσή του, καθώς και στις κοινές αξίες που
δομούνται στο πλαίσιο της επαγγελματικής κοινωνικοποίησης των εκπαιδευτικών και εγγυώνται την επίτευξη
της απαιτούμενης συμφωνίας. Με τον τρόπο αυτό θεωρείται ότι εξασφαλίζονται καλύτερες αποφάσεις, οι οποίες
στηρίζονται στην ομαδική σκέψη και στην ευρύτερη πληροφόρηση και είναι αντιπροσωπευτικές των απόψεων
όλων των ενδιαφερομένων, ενώ παράλληλα περιορίζονται τα περιθώρια παραβίασης των ορίων εξουσίας. Οι
εκπαιδευτικοί στην αρχή του σχολικού έτους έκαναν χρήση του Ευρωπαϊκού ψηφιακού  εργαλείου SELFIE, που
είναι είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για την αποτελεσματική μάθηση με την ενίσχυση της χρήσης
καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών και πραγματεύεται την ψηφιακή καινοτομία σε όλο το φάσμα του
σχολείου. Εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε απο την διοίκηση του σχολείου για την συνέχεια της σχολικής χρονιάς.

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 4)

 

Η θετική διάθεση της κοινότητας απέναντι στο έργο και τους σκοπούς του σχολείου ήταν φανερή με εμπλοκή
στις δράσεις που πραγματοποίσησε το σχολείο. Όπως η επίσκεψη στο Δήμαρχο της Νότιας Κέρκυρας αλλά και
στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Θετικά σημεία

Θετικό σημείο ήταν ότι η προισταμένη της σχολικής μονάδας διαθέτει όρεξη και μεράκι για την δουλεία της
επίσης έχει μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Σχολικών Μονάδων και σεμινάρια και ειδικεύσεις πάνω σε διάφορα
θέματα που αφορούν την διοίκηση, οργάνωση και διαχείριση μιας σχολικής μονάδας. Η ΣΕΕ ήταν δίπλα στο έργο
της προισταμένης με υποστήριξη και καθοδήγηση όπου ήταν δυνατόν. 

Σημεία προς βελτίωση

Ο χρόνος για να ασκήσει τα καθήκοντα της ώς προισταμένη ήταν περιορισμένος για αυτό θα ήταν καλύτερο να
μην έχει τις ίδιες ώρες στην τάξη με μια εκπαιδευτικό της εκάστοτε μονάδας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 4)

 

ι εκπαιδευτικοί στην αρχή του σχολικού έτους έκαναν χρήση του Ευρωπαϊκού ψηφιακού  εργαλείου SELFIE, που
είναι είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για την αποτελεσματική μάθηση με την ενίσχυση της χρήσης
καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών και πραγματεύεται την ψηφιακή καινοτομία σε όλο το φάσμα του
σχολείου. Μέσω αυτής της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης σχηματίστηκε μια εικόνα λαμβάνοντας υπόψιν τις
απόψεις των εκπαιδευτικών  για πιθανούς τομείς που επιδέχονται βελτίωσης. Επιπλέον μέσω google form ,οι
εκπαιδευτικοί προέβησαν σε διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών τους στα ψηφιακά εργαλεία μέσα από
επιλογές συγκεκριμένων  επιμορφωτικών δράσεων  και εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για τους τομείς  που
χρειάζονται ενίσχυση ως προς  συγκεκριμένες ψηφιακές δεξιότητες και οργάνωσαν τις δράσεις τους. Με βάση
λοιπόν την παραπάνω διερεύνηση, αποφασίστηκε από τον σύλλογο διδασκόντων της σχολικής μονάδας να
πραγματοποιηθούν επιμορφώσεις,μέσα από συνεργατικές πρακτικές μεταξύ των εκπαιδευτικών και πάντα με



γνώμονα το όφελος των μαθητών σε όλους τους τομείς αλλά και στις ΤΠΕ. 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 4)

 

Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί συμμετείχνα σε δύο εθνικά και ευρρωπαικά πραγμάτα etwinning με ενεργό ρόλο. 

Θετικά σημεία

Οι επίτευξη των στόχων ήταν εύκολη καθώς η προισταμένη του Νηπιαγωγείου είναι  συντονίστρια επιμροφωτών
στα etwinning seminars και έχει γνώσεις στις ΤΠΕ και μπόρεσε μέσα απο τις επιμορφώσεις να δείξει αρκετά
εργαλεία web2tools  στις εκπαιδευτικούς. Τέλος η εμπλοκή μας σε δύο συμπράξεις σχολείων ήταν βοηθητικό και
άκρως υποστηρικτικό γιατί ανταλάχθηκαν ιδέες και απόψεις με εκπαιδευτικούς απο άλλα σχολεία.

Σημεία προς βελτίωση

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί



4 = Πλήρως

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Οι εκπαιδευτικοί ενδυνάμωσαν τον  ρόλος τους καθώς είναι πολυδιάστατος και αποτελεί παράγοντα κομβικής 
σημασίας για την επίτευξη του σκοπού και την επιτυχία της αποστολής του νηπιαγωγείου. Κατάφεραν να
ανταποκριθούν  στις απαιτήσεις του επαγγελματικού τους ρόλου, καθώς ανέπτυξαν μια συλλογική
επαγγελματική ταυτότητα, που αντανακλά τις νέες συνθήκες σε  σχέση με τη φυσιογνωμία του νηπιαγωγείου, τις
απαιτήσεις του εκπαιδευτικού έργου στο  πλαίσιο των ραγδαίων κοινωνικών και επιστημονικών εξελίξεων.
Χρειάζεται να επισηναθεί ότι μέσα απο την επιμόρφωση διεύρυναν την  οπτική από το επίπεδο της τάξης, στο
επίπεδο της σχολικής μονάδας και της σχολικής  κοινότητας, καθώς δύναται να λειτουργούν, συνδυαστικά και
συμπληρωματικά. Κατανοήσαν τον πολυδιάστατο ρόλο της νηπιαγωγού της τάξης  ως ενορχηστρωτή της
μαθησιακής εμπειρίας, ως διαμεσολαβητή.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Ο χρόνος ήταν η μόνη δυσκολία που παρουσιάστηκε. Η ανάγκη εξεύρεσης κοινής ώρας ήταν πρόβλημα αλλά με
διάθεση συνεργασίας ξεπεράστηκε και οργανώθηκαν όλες οι επιμορφώσεις.

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

Πρακτική 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Τίτλος Δράσης

Επιμορφώνομαι σημαίνει εξελλίσομαι και ενδυναμώνομαι επαγγελματικά

Στόχος Βελτίωσης

Ο προγραμματισμός του σχολείου μεριμνά για τη συνεχόμενη επαγγελματική ανάπτυξη και εκπαίδευση όλου του
προσωπικού.
Συμβάλει στην επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και στην αποτελεσματικότητα του σχολικού
οργανισμού. 

Η βελτίωση της επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών ώστε να ενσωματώσουν με
επάρκεια νέες πρακτικές στη διδασκαλία τους και μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διαδικασίες
ενδοσχολικής επιμόρφωσης και αυτομόρφωσης. 

 

Ενέργειες Υλοποίησης



Οι εκπαιδευτικοί στην αρχή του σχολικού έτους έκαναν χρήση του Ευρωπαϊκού ψηφιακού  εργαλείου SELFIE,
που είναι είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για την αποτελεσματική μάθηση με την ενίσχυση της χρήσης
καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών και πραγματεύεται την ψηφιακή καινοτομία σε όλο το φάσμα του
σχολείου. Μέσω αυτής της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης σχηματίστηκε μια εικόνα λαμβάνοντας υπόψιν τις
απόψεις των εκπαιδευτικών  για πιθανούς τομείς που επιδέχονται βελτίωσης. Επιπλέον μέσω google form ,οι
εκπαιδευτικοί προέβησαν σε διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών τους στα ψηφιακά εργαλεία μέσα από
επιλογές συγκεκριμένων  επιμορφωτικών δράσεων  και εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για τους τομείς  που
χρειάζονται ενίσχυση ως προς  συγκεκριμένες ψηφιακές δεξιότητες και οργάνωσαν τις δράσεις τους. Με βάση
λοιπόν την παραπάνω διερεύνηση, αποφασίστηκε από τον σύλλογο διδασκόντων της σχολικής μονάδας να
πραγματοποιηθούν επιμορφώσεις,μέσα από συνεργατικές πρακτικές μεταξύ των εκπαιδευτικών και πάντα με
γνώμονα το όφελος των μαθητών σε όλους τους τομείς αλλά και στις ΤΠΕ.  Οι θεματικές που οι εκπαιδευτικοί
επιμορφώθηκαν αναλύονται παρακάτω:

Κοινωνικοποίηση των παιδιών της νηπιακής ηλικίας και ο ρόλος της
οικογένειας, απο το ΔΗ.ΜΟ.Π. Νίκος Μώρος

 Εξ αποστάσεως σεμινάριο διάρκειας δυόμιση ωρών που οργανώθηκε από Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων
με θέμα: «Οργάνωση & Διοίκηση σχολικών μονάδων».

Εξ αποστάσεως σεμινάριο διάρκειας δυόμιση ωρών που οργανώθηκε από Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων
με θέμα: «Αειφορία & Προσχολική Εκπαίδευση».

Εξ αποστάσεως σεμινάριο διάρκειας δύο ωρών που οργανώθηκε από το Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων
με θέμα: «Παιχνίδι και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο».

Εξ αποστάσεως σεμινάριο διάρκειας δυόμιση ωρών που οργανώθηκε από Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων,
το 11ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής
Θεσσαλονίκης Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ με θέμα: «STEAM κι Εκπαιδευτική Ρομποτική στην Προσχολική
Εκπαίδευση».

 

Εξ αποστάσεως σεμινάριο διάρκειας δύο ωρών που οργανώθηκε από Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων με
θέμα: «Αντισεισμική προστασία Νηπιαγωγείων».

 Εξ αποστάσεως σεμινάριο διάρκειας δυόμιση ωρών που οργανώθηκε από Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων
με θέμα: «Σχεδιασμός ενός ποιοτικού e Twinning έργου και γνωριμία με ψηφιακά εργαλεία».

 Εξ αποστάσεως σεμινάριο διάρκειας δυόμιση ωρών που οργανώθηκε από Νηπιαγωγείο Ριζαριού
Τρικάλων, το 11ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και το 12ο Δημοτικό Σχολείο
Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ με θέμα: «Διαχείριση καταστάσεων στο Νηπιαγωγείο –
Πένθος, διαβήτης, παχυσαρκία».

Εξ αποστάσεως σεμινάριο διάρκειας δυόμιση ωρών που οργανώθηκε από Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων,
το 11ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής
Θεσσαλονίκης Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ με θέμα: «Μουσειακή εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο»

 Εξ αποστάσεως σεμινάριο διάρκειας δύο ωρών που οργανώθηκε από Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων με
θέμα: « Εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο Νηπιαγωγείο κι εργαστήρια δεξιοτήτων ».



Εξ αποστάσεως σεμινάριο διάρκειας δύο ωρών που οργανώθηκε από Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων με
θέμα: «Ομαλή μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ WEB2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ/ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (POWERPOINT, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, COLLAGE MAKER, JIGSAWPLANET)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ WEB2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ/ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΣΔ & BLOGGER, ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ LEARNINGAPPS & WORDWALL).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ
ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ.

Επιπλέον, ύστερα από πρόταση της Προισταμένης της σχολικής μονάδας και  με ομόφωνη απόφαση των
εκπαιδευτικών,υπήρξε συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες της ευρύτερης ελληνικής
Περιφέρειας,προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να προβούν σε διαδικασίες συνεργασίας,επικοινωνίας και
ανταλλαγής απόψεων. Ο προγραμματισμός των  επιμορφώσεων παρακολουθείται στο Ημερολόγιο των ομάδων
δράσεων ,όπου καταγράφονται οι συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων με τις αντίστοιχες Πράξεις από το
Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας, το Βιβλίο Σχολικής Ζωής, το Drive του
σχολείου και με βάση  τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε μέσα από
ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε από την ομάδα δράσης και συγκεκριμένα μέσα από ηλεκτρονική φόρμα
καταγραφής google form,την οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας,ώστε με τη
συλλογή των στοιχείων που προέκυψαν,να αξιολογηθεί η πορεία της υλοποίησης του σχεδίου δράσης, ο βαθμός
ικανοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από την εφαρμογή του και να εκτιμηθεί η επιτυχία όλου του
προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου δράσης, ενημερωνόταν και το blog του σχολείου, με καταχωρίσεις
σχετικές με τις επιμορφώσεις και το ψηφιακό αποθετήριο στο οποίο ανέβηκαν κάποιες παρουσιάσεις αλλά και
κάποιες καλές πρακτικές. Συμπερασματικά, η υλοποίηση του σχεδίου δράσης έγινε με βάση τον αρχικό
προγραμματισμό και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, χωρίς αξιοσημείωτες τροποποιήσεις και
παρεκκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό.Επιπλέον η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ήταν
εξαιρετική,μέσα σε κλίμα αλληλεπίδρασης, ανταλλαγής απόψεων και ιδεών και αναστοχασμού.   

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://wakelet.com/wake/amSGHGo-EIk_viTZhfkD0

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


