
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 2ο νηπιαγωγείο Γιάννουλης  είναι δημόσιο νηπιαγωγείο στο οποίο λειτουργεί και ολοήμερο προαιρετικό
τμημα.

Συστεγάζεται με το 2ο δημοτικο Γιάννουλης και βρίσκεται στο ομόνυμο προάστειο του δήμου
Λαρισσαίων.Ιδρύθηκε το 1990.

Αποτελείται από δύο μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας  για τα δύο πρωινά μας τμήματα ,μία μικρή τάξη που
λειτουργεί ως γραφείο της προισταμένης και ως τραπεζαρία για το ολοήμερο τμήμα ,μια σχετικά μικρή αίθουσα
που χρησιμοποιείται ως χώρος ξεκούρασης για το ολοήμερο τμήμα και όταν βρέχει για ψυχοκινητικές
δραστηριότητες.Υπάρχει ακόμη μικρή κουζίνα πλήρως ανακαινισμένη από πρόγραμμα του δήμου πριν από τρία
χρόνια.Λειτουργούν τεσσερις τουαλέτες ,δύο για τα αγόρια και δύο για τα κορίτσια και τουαλέτα για το
προσωπικο και δύο αποθήκες μικρες και στενές για το υλικό μας και ότι χρειάζεται αποθήκευση. Υπάρχει πολύ
μεγάλος αύλειος χώρος ,όμορφα διαμορφωμένος για διάλλειμα και υπαίθριες δραστηριότητες.

Ως τον προηγούμενο χρονο 2020-2021  φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο μας περιπου 60 νήπια  και δυσκολευόμασταν
ως προς το χώρο.Φέτος εγγράφτηκαν 44 νήπια ,αισθητή και ανησυχητική μείωση στην μαθητική δύναμη.

Η Γιάννουλη είναι ένα άνετο και όμορφο προάστειο της Λάρισας με αρκετούς ελεύθερους χώρους και αρκετό
πράσινο, όπως και η αυλή του νηπιαγωγειου και του δημοτικού που είναι μεγάλη και δεντροφυτεμένη.Οι γονείς
είναι πολύ συνεργάσιμοι και υποστηρικτικοί προς το νηπιαγωγειο και πρόθυμοι να συνδράμουν σε ότι ζητηθεί.

Οι εκπαιδευτικοί  για το σχολικό έτος 2020-2021 ήταν τέσσερις,τρεις με οργανική θέση και μία αποσπασμένη
που μοιράζονταν το διδακτικό πρόγραμμα, άρτια καταρτησμένοι  που προσέφεραν στους μαθητές τους  ευκαιρίες
για ποιοτική εκπαίδευση ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κοινωνίας του αύριο  όπου πρόκειται να
ζήσουν.

Είναι ένα νηπιαγωγείο ανοιχτό στην κοινωνία που παρακολουθεί τις αλλαγές που συμβαίνουν γύρω του και
προσαρμόζεται.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου είναι με οργανική θέση και συνεργάζονται αρμονικά για πάνω από δέκα



χρόνια  συνεχόμενα.  Εχουν φροντίσει για την δημιουργία όμορφων και λειτουργικών τάξεων με καλό
παιδαγωγικό υλικό που ανανεώνεται και εμπλουτίζεται συνεχώς με την βοήθεια της σχολικής επιτροπής και των
γονέων.

Υπάρχει πλούσια δανειστική βιβλιοθήκη που λειτουργεί χαρις την χορηγεία των γονέων  και εμπλουτίζεται  με
καινούρια βιβλία στην αρχη του σχολικού έτους.

Οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου είναι άρτια καταρτισμένοι παιδαγωγικά,παρακολουθούν τις νέες
τεχνολογίες,ενημερώνονται και ενδιαφέρονται να εξελιξουν την δουλειά τους  την οποία πρώτιστα την θεωρούν
λειτούργημα.Κατανοούν σε μέγιστο βαθμό ότι πλάθουν χαρακτήρες,ότι εχουν στα χέρια τους ψυχές που μπορούν
εύκολα να πληγωθούν και ότι αυτά τα παιδιά θα είναι οι πολίτες του μέλλοντος.

Ο αύλειος χώρος του νηπιαγωγείου που είναι μεγάλος και όμορφος διευκολύνει τις δραστηριότητές μας και
βοηθάει τα παιδιά να εκτονώσουν την ενεργητικότητά τους και να περνάνε καλά.

Σημεία προς βελτίωση

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία και η ελλιπής φοίτηση δημιούργησαν προβλήματα στη πρόοδο και εξέλιξη των
νηπίων.Οι γονείς δεν είχαν τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό για να παρακολουθήσουν το μάθημα όλα τα
παιδιά ,προηγούνταν τα αδερφάκια που φοιτούν στο δημοτικό.

Στην δια ζώσης διδασκαλία είναι αρνητικό να υπάρχουν  τάξεις με μεγάλο αριθμό παιδιών.΄Όσο πιο λίγα παιδιά
,τόσο πιο πολύ ησυχία ,καλύτερη παιδαγωγική ατμόσφαιρα και χρόνος και χώρος να εκφραστούν περισσότερο τα
παιδιά.

Στην εποχή του κορονοιού είναι παράδοξο να αυξάνουμε τον αριθμό των παιδιών και να περιμένουμε πως θα
τηρηθούν τα μέτρα προστασίας.

Η προισταμένες έχουν φορτωθεί με υπερβολική γραφειοκρατική δουλειά που πολλές φορές ζητείται να γίνει
αμέσως εις βάρος του μαθήματος. Η σχολική πραγματικότητα έχει άλλες απαιτήσεις,στο νηπιαγωγείο δεν
υπάρχουν κενά ούτε διάλειμμα για την εκπαιδευτικό ,τα παιδιά δεν μπορούν  να μείνουν μόνα τους.Θα μπορούσε
να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία ,μείωση ωραρίου όπως δικαιούνται οι δάσκαλοι και καθηγητές ή
περισσότερο προσωπικό βοηθητικό.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η σταθερότητα και η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς οδηγεί σε σχέση  εμπιστοσύνης ασφάλειας
και καλής λειτουργίας όλης της σχολικής μονάδας.

Από το εκπαιδευτικό  υπάρχει όρεξη,  θέληση για προσφορά , και πολλές ιδέες  για το μέλλον.Όλοι συνδράμουν
για το καλύτερο.

Σημεία προς βελτίωση

Αρνητικό σημείο  η γραφειοκρατεία που αποσπά τις προισταμένες απο το εκπαιδευτικό έργο τους Καταλήξαμε 
να δουλεύουμε υπερβολικές ώρες εκτός ωραρίου ,συμπληρώνοντας πίνακες  και πρακτικά ,για να μην
εγκαταλείψουμε τα παιδιά στην τύχη τους και να μην κάνουμε εκπτώσεις στην δουλειά μας.Δικαιο να έχουμε
μείωση ωραρίου και βοηθητικό προσωπικό και οχι τόση χαρτούρα γιατί θα χαθεί η ουσία που είναι τα παιδιά.



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι νηπιαγωγοί  ενδιαφέρονται για τον  εμπλουτισμό των γνώσεών τους. Στην περίοδο της τηλεκπαίδευσης 
υπερέβαλλαν τον εαυτό τους ,δουλεύοντας ατελείωτες ώρες, δημιουργώντας υλικό απο την αρχή με δικά τους
μέσα , χωρίς υποστήριξη .Απέδειξαν ότι μπορούν και στα καινούρια και στα δύσκολα.

Σημεία προς βελτίωση

Η τηλεκπαίδευση ήταν επίπονη για τους εκπαιδευτικούς και η επιμόρφωση έγινε αργά για να μας πεί αυτά που
είχαμε ήδη μάθει.

Στόχος  για το άμμεσο  μέλλον  να  γίνουν προσπάθειες  συμμετοχής  σε  ευρωπαικά  ή άλλα προγράμματα   προς
απόκτηση  εμπειρίας  της μονάδας  με  άλλα  εκπαιδευτικά μοντέλα.


