
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  3ο Νηπιαγωγείο Γλυκών Νερών κατά το σχολικό έτος 2021-2022 αποτέλεσε ένα ανοιχτό σχολείο στην
κοινωνία. Επεδίωξε μετά από 2 χρόνια εγκλεισμού να εξοικοιώσει τους μικρούς μαθητές με την αυτογνωσία,την
συνεργασία, την φιλία και την ενσυναίσθηση.Έχει δύο όμορφους αύλιους χώρους, στους οποίους γίνονται
γιορτές και δράσεις. Την φετινή χρονιά έγιναν πολλές βελτιώσεις στο σχολείο

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

 Ολοκληρώθηκαν τα 4 εργαστήρια Δεξιοτήτων,αναβαθμίστηκαν οι υπολογιστές του σχολείου μας, μπήκαν
παιδικές χαρές στην αυλή.Η Δράση του Ταλέντου και η εβδομαδιαία ενημέρωση-ανατροφοδότηση της
εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας μέσω viber και ηλεκτρονικού ταχυδρομίου.Η ενημερωμένη
ιστοσελίδα. Η επιτυχιμένη γιορτή λήξης <<ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ  ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ>>. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που
έφτιαξαν οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια του εργαστηρίου ΣΤΕΜ.

Σημεία προς βελτίωση

Θα επιθυμούσαμε καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή και σταθερό σύλλογο διδασκόντων.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Θετική ανταπόκριση των γονέων σε ότι τους ζητήθηκε .Η συνεργασία με την σχολική επιτροπή του Δήμου ήταν
ευτυχώς έγκαιρη και αποτελεσματική. 

Σημεία προς βελτίωση



Η Προϊσταμένη έχει επιφορτιστεί με ένα δυσανάλογα μεγάλο για τα δεδομένα της σχολικής μονάδας
γραφειοκρατικό όγκο δουλειάς.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Όλοι οι εκπαιδευτικοί έκαναν φέτος  αρκετές από τις  επιμορφώσεις του ΙΕΠ . Κάποιοι από αυτούς κάνουν ήδη
μεταπτυχιακά. Όλοι πήραν μέρος σε επιμορφώσεις και ημερίδες διαφόρων προγραμμάτων που οργάνωσαν φορείς
όπως η Πρωτοβάθμια κα.

Σημεία προς βελτίωση

Διοργάνωση ενδοσχολικών επιμορφώσεων.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
5
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις



Παρατηρήσεις / Σχόλια

Να προσθέσω ότι έγινε γιορτή λήξης της σχολικής χρονιάς με θέμα :> ,ο οποίος
βασίστηκε στο 2ο εργαστήρι δεξιοτήτων : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΙ ΕΥΘΥΝΗ
ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ . Ως αφόρμηση για την ενασχόλησή
μας με τα ανθρώπινα δικαιώματα στάθηκε το παραμύθι του Ντέιβιντ ΜακΚί ,>
.Κάναμε τοιχογραφία του ελέφαντα με τα παιδιά στολίζοντας το σχολείο μας.
Μιλήσαμε για τις διακρίσεις με βάση το χρώμα, την εθνικότητα, τα περιβάλλον που
ζούμε κ.α. Όλοι μας είμαστε ένα διαφορετικό χρώμα και μέσα στον καμβά του
σύμπαντος και συμπληρώνουμε την χρωματική του παλέτα με βάση την
μοναδικότητα του χαρακτήρα ,της ιδιοσυγκρασίας και της προσωπικότητας μας
γενικότερα.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σύσφιξη των σχέσεων σχολείου -οικογένειας. Στολισμός του σχολείου με την τοιχογραφία με τα δικαιώματα των
παιδιών,συγκέντρωση τροφίμων για τα παιδικά χωριά ΣΟΣ στην Βάρη. Εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του
σχολείου.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Το σχολείο είχε μικρής έκτασης πλημμύρα στο εσωτερικό του με αποτέλεσμα να γίνουν κάποιες επισκευές .
Χρειάστηκε να αλλάξει η  εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης 2 φορές(λόγω υγείας) .  Απουσίες λόγω covid
.Πολλή περιτή εργασία με τις ιχνυλατίσεις των κρουσμάτων. 

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

Πρακτική 1

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Τίτλος Δράσης

ΛΑΜΨΕ ΜΕ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΣΟΥ

Στόχος Βελτίωσης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ <<ΛΑΜΨΕ ΜΕΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΣΟΥ>>.ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΥΝ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΟΝΙΟ ΤΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΚΛΙΣΗ Ή
ΤΑΛΈΝΤΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥΣ .ΟΙ ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΕΡΗΜΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ,ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ



ΠΑΙΔΙΟΥ.ΤΟ ΕΝΤΑΣΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ.

Ενέργειες Υλοποίησης

-

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://blogs.sch.gr/3nipglner/deixe-mas-to-talento-soy/

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα


