
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 Σερρών στεγάζεται σε ένα παλιό κτίριο με πολλά θέματα συντήρησης. Λειτουργεί με 2
τμήματα Πρωινού Υποχρεωτικού ωραρίου και με 1 Ολοήμερο Προαιρετικό τμήμα. παλιό κτίριο με πολλά θέματα
συντήρησης. Λειτουργεί με 2 τμήματα Πρωινού Υποχρεωτικού ωραρίου και με 1 Ολοήμερο Προαιρετικό τμήμα.
Στο Νηπιαγωγείο μας φοιτούν 3 μαθητές, 2 με διάγνωση αυτισμού και 1 με ανωριμότητα , δύο εξ αυτών με
παράλληλη στήριξη και 1 με ιδιώτη βοηθό. Είναι ένα Νηπιαγωγείο σε γειτονιά με αρκετό μαθητικό δυναμικό. Στο
2ο Ν/Γ Σερρών ανήκει διοικητικά και το Παράρτημα ΔΥΕΠ που λειτουργεί εντός των Προσφυγικών δομών των
Σερρών. Ένα Παράρτημα με αρκετές δυσκολίες και ιδιαιτερότητες.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η καλή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των παιδιών και των εκπαιδευτικών. Η σωστή ενημέρωση. Η
ενίσχυση των δεξιοτήτων των παιδιών με συνεχόμενες πολύπλευρες δράσεις, η αντιμετώπιση – αποδοχή – ένταξη-
συμμετοχή στην ομάδα, των παιδιών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Σημεία προς βελτίωση

Στο νηπιαγωγείο μας ανήκει και το παράρτημα των ΔΥΕΠ. Το γεγονός ότι τα παιδιά που φοιτούν σε αυτό, καθώς
και οι γονείς τους είναι ξενόγλωσσοι , καταστεί την επικοινωνία των εκπαιδευτικών μαζί τους πολύ δύσκολη, 
ειδικά στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

Θα γίνει προσπάθεια για συνεργασία με μεταφραστή/τρια σε πιο συχνή βάση.                    

 

 



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Αξιοποίηση κάθε δυνατού μέσου. Εμπεριστατωμένη και άμεση ενημέρωση. Άψογη συνεργασία.

Σημεία προς βελτίωση

Δράσεις εξωστρέφειας και διάχυση στο Παράρτημα ΔΥΕΠ.  Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συμμετοχή σε επιμορφώσεις, ενδοσχολική συνεργασία και επιμόρφωση.

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
5
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν



1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Οι στόχοι που είχαμε θέσει επιτευχθήκαν. Τα παιδιά απέκτησαν καλύτερη εικόνα για τον εαυτό τους και έγιναν
πιο κοινωνικά μέσα στη τάξη. Μάθανε να αλληλοεπιδρούν καλύτερα ακόμη και σε  στιγμές προβλημάτων που
χρειαζότανε επίλυση. Η εμπλοκή της νηπιαγωγού δεν ήταν πάντα αναγκαία καθώς μάθανε να συζητούν και να
βρίσκουν λύσεις. Δημιουργήθηκαν νέες φιλίες και τα παιδιά με μεγάλη χαρά και προθυμία συμμετείχαν στις
ομαδικές εργασίες. Συχνά ζητούσαν μόνα τους να δουλέψουν ομαδικά ακόμη και στις ελεύθερες δραστηριότητες.
  Αρχίσαν να νοιάζονται το ένα για το άλλο και να βοηθιούνται μεταξύ τους καθώς μέσα από τη συνεχόμενη
ομαδική συναναστροφή έμαθαν τις αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία του καθενός. Μειώθηκαν οι
«κλειστές» παρέες και παίζανε όλοι με όλους. Τα παιδιά ανέπτυξαν το αίσθημα του «ανήκειν» στην ομάδα,
ενισχύθηκε θετικά η αυτοεκτίμηση τους και έμαθαν να σέβονται τον διπλανό τους, να ζητούν αλλά και να
προσφέρουν βοήθεια όπου χρειάζεται. Όλα τα παραπάνω βοήθησαν στο να υπάρχει μέσα στην τάξη ένα κλίμα
αγάπης, φιλίας και ηρεμίας.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Η βασικότερη δυσκολία ήταν ο περιορισμένος χρόνος καθώς οι υποχρεώσεις της σχολικής μονάδας που ήταν
αρκετές. Επίσης σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αρκετά παιδιά απουσίαζαν λόγω covid 19 με αποτέλεσμα
να υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση των δράσεων.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


