
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 2ο  Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας βρίσκεται στην ομώνυμη περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
Θεσσαλονίκης και αποτελεί δημοτική κοινότητα του Δήμου Παύλου Μελά. Θεωρείται μια από τις ταχύτατα
αναπτυσσόμενες συνοικίες της πόλης της Θεσσαλονίκης και φιλοξενεί έναν πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών
διαφόρων ηλικιών.

Το 2ο Νηπιαγωγείο φιλοξενείται στο κτίριο του 7ου Νηπιαγωγείου Ευκαρπίας και  κατασκευάστηκε με δωρεά της
κυρίας Αναστασίας Λαδένη τον Μάρτιο του 2021 και ξεκίνησε να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 2021.
Πρόκειται για ένα πρότυπο, βιοκλιματικό κτίριο, απόλυτα εναρμονισμένο με τις σύγχρονες προδιαγραφές και τις
απαιτήσεις των “πράσινων” σχολικών κτηρίων, που συνδυάζουν άριστες τεχνικές προδιαγραφές και
κατασκευαστικές ανέσεις με τη βέλτιστη οικολογική και περιβαλλοντική απόδοση. Έως τότε, συστεγαζόταν με
το 1ο Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας και ένα τμήμα του φιλοξενούνταν στο κτίριο του  Πολιτιστικού Συλλόγου
Ευκαρπίας λόγω κτιριακών προβλημάτων σε μία από τις αίθουσες διδασκαλίας. 

Στεγάζει 50 μαθητές, 28 νήπια και 22 προνήπια, ενώ διαθέτει 2 Πρωινά Υποχρεωτικά Τμήματα και 1 Ολοήμερο
Προαιρετικό Τμήμα καθώς και Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής. Την σχολική χρονιά 2021-2022, υπηρέτησαν με
απόσπαση τρεις εκπαιδευτικοί και μία εκπαιδευτικός με οργανική θέση, η οποία εκτελούσε γραμματειακή
υποστήριξη στο 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 και την πρώτη μέρα ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών, ξεκίνησαν και οι
διεργασίες της μετακόμισης του 2ου Νηπιαγωγείου στο νέο κτίριο. Η μετακόμιση έγινε από τις νηπιαγωγούς, με
την αμέριστη συμπαράσταση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παύλου
Μελά και την υποστήριξη του Τμήματος Παιδείας και του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παύλου
Μελά.  Οι διαδικασίες της μετακόμισης, της μεταφοράς επίπλων, εποπτικού, παιδαγωγικού υλικού και
υλικοτεχνικής υποδομής ήταν απαιτητικές και χρονοβόρες κι έτσι, με απόφαση του Δημάρχου Παύλου Μελά,
δόθηκε μία μέρα παράταση στην έναρξη λειτουργίας των μαθημάτων του 2ου Νηπιαγωγείου. Με μέριμνα στην
ασφάλεια των μαθητών αλλά και στην άρτια οργάνωση του χώρου, τα μαθήματα ξεκίνησαν στις 14 Σεπτεμβρίου
2021.



Καθώς, λοιπόν,  το Νηπιαγωγείο μας μετακόμισε την φετινή σχολική χρονιά σε νέο κτίριο, δεν υπήρχανπαιχνίδια
εξωτερικού χώρου ούτε και διαμορφωμένη αυλή. Τα βοηθήματα φυσικής αγωγής και ψυχοκίνησης που
μοιραστήκαμε με το 1ο Νηπιαγωγείο με το οποίο συστεγαζόταν για χρόνια το σχολείο μας,  ήταν ελάχιστα για
τον μεγάλο αριθμό των μαθητών. Συνεπώς,  ο Σύλλογος Διδασκουσών συζήτησε και αποφάσισε να ορίσει ως
σχέδιο δράσης την διαμόρφωση και την βελτίωση του αύλειου χώρου. Με κοινή πεποίθηση όλων των
εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου  ότι η αυλή ως χώρος ενός σχολείου  προσφέρει πολλές ευκαιρίες έκφρασηςκαι
αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους μαθητές μέσα από το ελεύθερο ή οργανωμένο παιχνίδι, εξασκεί την αδρή
κινητικότητα των παιδιών, αποτελεί τόπο πειραματισμού, διερευνητικής και βιωματικής μάθησης, χαλάρωσης
αλλά και εκτόνωσης, πεδίο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και πολιτιστικής εκπαίδευσης,  σχεδιάσαμε την
δράση βελτίωσής της.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Κοινή προσπάθεια όλων τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων ήταν να προσφέρουν όσο το δυνατόν
περισσότερα στην κοινωνικοσυναισθηματική και γνωστική

ανάπτυξη των παιδιών σε περίοδο πανδημίας.

Η ευελιξία των εκπαιδευτικών βοήθησε και φέτος να αναπτύξει το σχολείο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
σύμφωνα με το όραμα, την

αποστολή και τους στόχους του σε καλό κλίμα μεταξύ των εκπαιδευτικών, μεταξύ σχολείου με οικογένεια,
μεταξύ σχολείου κι ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου. Τέλος θετικά σημεία είναι και η συμμετοχή των
εκπαιδευτικών και του σχολείου σε επιμορφωτικές δράσεις και δραστηριότητες.

Σημεία προς βελτίωση

Ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων συνεργασίας με γονείς με στόχο την ενεργή εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική
διαδικασία . Ενδυνάμωση των σχέσεων μαθητών , γονέων και εκπαιδευτικών ώστε να εμπλακεί ολόκληρη η πόλη.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Στα θετικά σημεία συγκαταλέγονται η προθυμία όλου του Συλλόγου Διδασκουσών να ανοίξει το Νηπιαγωγείο
στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία και η διάθεσή του να εργαστεί προς αυτήν την κατεύθυνση και να κοινοποιεί
τις δράσεις του.

Επίσης, η αποτελεσματική συνεργασία του Νηπιαγωγείου με την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου της
Σχολικής μας Περιφέρειας για παιδαγωγικά θέματα, ζητήματα οργάνωσης και ενημέρωσης,  με την Σχολική
Επιτροπή, την Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης για παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά
θέματα που προέκυπταν, με το Τμήμα Παιδείας και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παύλου Μελά αλλά και με
όλους τους τοπικούς και πολιτιστικούς φορείς  με τους οποίους συνεργαστήκαμε.

 



Σημεία προς βελτίωση

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προκλήθηκαν από τη πανδημία δεν πραγματοποιήθηκαν κάποιες δράσεις που
είχε σχεδιάσει ο Σύλλογος Διδασκουσών.

Επίσης, η διαμόρφωση του αύλειου χώρου επιδέχεται και περαιτέρω βελτίωση η οποία, λόγω των
επιδημιολογικών και καιρικών συνθηκών την φετινή σχολική χρονιά, δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί.
Ελπίζουμε σε μια καλύτερη κατάσταση την επόμενη χρονιά προκειμένου να την συνεχίσουμε, με την προϋπόθεση
ότι θα υπηρετούμε και πάλι στο ίδιο Νηπιαγωγείο.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

1.Συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για σύγχρονες πρακτικές που μπορούν να εμπλουτίσουν και να
ενισχύσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

2. Συνεργασία με άλλα νηπιαγωγεία για ανταλλαγή απόψεων.

3. Γνωριμία με αξιόλογους επιστήμονες,ο καθένας στο τομέα του, οι οποίοι μας μεταλαμπάδευσαν τις γνώσεις
και τις εμπειρίες τους.

Σημεία προς βελτίωση

Όλες οι παρακολουθήσεις επιμορφωτικών δράσεων ήταν μακροσκελείς, χρονοβόρες και ιδιαίτερα απαιτητικές με
αποτέλεσμα να δυσκολευόμαστε πολύ με το καθημερινό μας πρόγραμμα.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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Παρατηρήσεις / Σχόλια

Καθώς το Νηπιαγωγείο μας μετακόμισε την φετινή σχολική χρονιά σε νέο κτίριο,
δεν υπήρχαν παιχνίδια εξωτερικού χώρου ούτε και διαμορφωμένη αυλή. Τα
βοηθήματα φυσικής αγωγής και ψυχοκίνησης που μοιραστήκαμε με το 1ο
Νηπιαγωγείο με το οποίο συστεγαζόταν για χρόνια το σχολείο μας, ήταν ελάχιστα
για τον μεγάλο αριθμό των μαθητών. Συνεπώς, ο Σύλλογος Διδασκουσών συζήτησε
και αποφάσισε να ορίσει ως σχέδιο δράσης την διαμόρφωση και την βελτίωση του
αύλειου χώρου. Με κοινή πεποίθηση όλων των εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου ότι
η αυλή ως χώρος ενός σχολείου προσφέρει πολλές ευκαιρίες έκφρασης και
αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους μαθητές μέσα από το ελεύθερο ή οργανωμένο
παιχνίδι, εξασκεί την αδρή κινητικότητα των παιδιών, αποτελεί τόπο
πειραματισμού, διερευνητικής και βιωματικής μάθησης, χαλάρωσης αλλά και
εκτόνωσης, πεδίο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και πολιτιστικής εκπαίδευσης,
σχεδιάσαμε την δράση βελτίωσής της.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Στα πιο σημαντικά αποτελέσματα του σχεδίου δράσης συγκαταλέγεται η ανάπλαση της αυλής του Νηπιαγωγείου
και το γεγονός ότι έγινε πιο ευχάριστη για τους μαθητές, γεμάτη χρώματα και ερεθίσματα για παιχνίδι,
κοινωνικοποίηση και αλληλεπίδραση. Επιπλέον, τα παιδιά ανέλαβαν ενεργό ρόλο στην βελτίωσή της,
διαθέτοντας προσωπικό χρόνο εκτός σχολικού ωραρίου, γεγονός που τα κατέστησε υπεύθυνα και πολύ
προσεκτικά απέναντι στα επιδαπέδια παιχνίδια, στα λουλούδια και στα παιχνίδια γυμναστικής και
ψυχοκίνησης. Απέκτησαν, ακόμη,  ευαισθητοποίηση απέναντι στο περιβάλλον, φροντίζοντας καθημερινά
λουλούδια και δέντρα. 

Επιπρόσθετα, η δράση μας ενίσχυσε την επικοινωνία και την επαφή με τους γονείς των μαθητών, καλλιέργησε
την ομαδικότητα και την εξωστρέφεια του σχολείου μας. 

Πολύ σημαντικό, επίσης, για να αναφερθεί, είναι η συμπαράσταση και η ανταπόκριση που είχαν τα αιτήματά μας
τόσο από τους γονείς όσο και από τους τοπικούς φορείς, γεγονός που μας γέμιζε ικανοποίηση και διάθεση.

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Το μεγαλύτερο και ουσιαστικά το πρακτικό μέρος της διαμόρφωσης και αναβάθμισης της αυλής μας, έλαβε χώρα
όταν μας το επέτρεψαν οι καιρικές αλλά και οι επιδημιολογικές συνθήκες.

Το κρύο και οι βροχές δυσχέραιναν το έργο μας καθώς όλες οι εργασίες έπρεπε να γίνουν στον εξωτερικό χώρο ο
οποίος είναι ακάλυπτος. Αρκετές συναντήσεις που προγραμματίζαμε έπρεπε να αναβληθούν για άλλη ημερομηνία
λόγω καιρικών συνθηκών. Επισης, το φύτεμα των βοτάνων και λουλουδιών που περιλαμβανόταν στο σχέδιο
δράσης έπρεπε να γίνει τους ανοιξιάτικους μήνες. 

Επιπρόσθετα, τα περιοριστικά μέτρα που ίσχυαν κάθε φορά λόγω της πανδημίας covid-19 και η ανασφάλεια που
αυτή επέφερε, ανέβαλλαν κάποιες φορές τις συναντήσεις και τον προγραμματισμό μας, ενώ τα κρούσματα που



κατά καιρούς εμφανίζονταν στις οικογένειές μας και των γονέων, δημιουργούσαν καθυστερήσεις και
προκαλούσαν αναβολές.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Θεωρούμε ότι θα ήταν χρήσιμες και ωφέλιμες επιμορφώσεις που σχετίζονται με την
οργάνωση και διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων των σχολείων. Επιπλέον, θα
ήταν εποικοδομητικές οι συναντήσεις(είτε διαδικτυακές είτε δια ζώσης),
ενημερώσεις ή ακόμη και επισκέψεις ανάμεσα σε σχολεία και εκπαιδευτικούς έτσι
ώστε να γίνεται ανταλλαγή απόψεων, εικόνων και ιδεών σε ότι αφορά στην
βελτίωση και στην αναβάθμιση των αύλειων χώρων των Νηπιαγωγείων.


