
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 δημόσιο νηπιαγωγείο 4ο Ελευθερίου – Κορδελιού βρίσκεται στην ομώνυμη ημιαστική περιοχή  στη Δυτική
Θεσσαλονίκη και ανήκει στο Δήμο Ευόσμου -Κορδελιού Συναυλιάζεται στον ίδιο αύλειο χώρο με το 13ο

Νηπιαγωγείο Ελευθερίου-Κορδελιού με το οποίο συστεγάζεται . Λειτουργεί ως 2/θ (διθέσιο) νηπιαγωγείο με 2
υποχρεωτικά πρωινά τμήματα, 2 προαιρετικά ολοήμερα τμήματα κι ένα τμήμα πρόωρης υποδοχής. Τα ολοήμερα
τμήματα φιλοξενούν και τους μαθητές του 13ου Νηπιαγωγείου που δήλωσαν προαιρετικό  Ο μαθητικός
πληθυσμός του σχολείου αποτελείται συνήθως από 45-50 μαθητές,

Το σχολικό κτίριο αποτελείται από: 3 σχολικές αίθουσες, μια μικρή κουζίνα, ένα μικρό γραφείο, ένα χώρο  χωλ
που χρησιμοποιείται σαν αίθουσα χαλάρωσης-ύπνου, 1 κοινόχρηστο χώρο-χωλ που χρησιμοποιείται σαν
τραπεζαρία,  1 αποθήκη και 1 τουαλέτα. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί η έλλειψη αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων που θα μπορούσαμε να αξιοποιούμε για δράσεις της σχολικής μας μονάδας.

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά με τη βοήθεια του Δήμου και συγκεκριμένα της σχολικής επιτροπής αποκτήσαμε
μία μεγάλη smart tv την οποία τοποθετήσαμε στον κοινόχρηστο χώρο-χωλ . Επίσης η σχολική επιτροπή μας
δώρισε ένα καινούριο laptop και έτσι όλα τα τμήματα μπορούν να αξιοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία κατά τη
διδασκαλία τους πλέον. Μπορούν ακόμη να κάνουν παρουσάσεις χρησιμοποιώντας την smart tv σαν
προτζέκτορα.

Με τα χρήματα της σχολικής επιτροπής για τα λειτουργικά μας έξοδα αγοράσαμε ένα ρομποτάκι κι έτσι
ξεκινήσαμε να διδάσκουμε εισαγωγή στον προγραμματισμό και την ρομποτική από φέτος στο σχολείο μας.

Ο αύλειος χώρος είναι μικρός καθώς έχει μειωθεί κατά το ήμισυ με την τοπποθέτηση αίθουσας προκάτ , η οποία
φιλοξενεί το 2ο τμήμα υποχρεωτικού ωραρίου του 13ου Νηπιαγωγείου και στερείται παιχνιδιών.

Το σχολείο μας στελεχώνουν 5 εκπαιδευτικοί 4 ΠΕ60 και 1 ΠΕ06 Από αυτούς 2 είναι με οργανική , 2 με
απόσπαση και 1 αναπληρωτής. Ως βοηθητικό προσωπικό στο σχολείο απασχολείται μια καθαρίστρια
τοποθετημένη με σύμβαση από το Δήμο Ευόσμου Κορδελιού.

STRENGTHS / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ WEAKNESSES / ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ



-ιστοσελίδα σχολείου

 

- ενσύρματο δίκτυο

 

-smart tv και laptop για ανάδειξη ψηφιακών 
εργαλείων στον κοινόχρηστο χώρο

 

-ρομποτάκι (beebot) για εισαγωγή στον 
προγραμματισμό 

 

-επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί με διάθεση για 
συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα

 

-ευχάριστο, συνεργατικό, δημιουργικό κλίμα

 

 

-καλή συνεργασία με τη ΣΕΕ

 

-καλή συνεργασία με τα ΚΕΔΑΣΥ

 

 

 

-μικρή αυλή

 

-έλλειψη Η/Υ στις τάξεις

 

-έλλειψη αίθουσας χαλάρωσης

 

-έλλειψη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων

 

-έλλειψη παιχνιδιών αυλής

 

 

-απουσία θεσπισμένου οργάνου Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων

 

 

 

-ανισοκατανομή φορτίου εργασίας στην 
προϊσταμένη για άσκηση διοικητικού έργου 
παράλληλα με το διδακτικό- παιδαγωγικό

 

 

 

OPPORTUNITIES / ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ THREATS / ΑΠΕΙΛΕΣ



-καλή συνεργατική σχέση με τους γονείς και τον 
πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ευόσμου- 
Κορδελιού

 

-εκπόνηση ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ etwinning

 

-συναντήσεις στα σχολικά συμβούλια για επίλυση 
προβλημάτων και ανταλλαγή απόψεων

 

-ενδοσχολικές επιμορφώσεις σε συνεργασία με άλλα 
12 νηπιαγωγεία

 

-συμμετοχή σε ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για τους 17 
βιώσιμους στόχους

-συμμετοχή στη δράση του ΕΕΠΕΚ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ

-συμμετοχή στην ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

-συμμετοχή στο πρόγραμμα ΓΙΝΕ Ο ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

-συμμετοχή σε εθελοντική δράση για το ΧΑΜΟΓΕΛΟ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

-θορυβώδες περιβάλλον δίπλα σε κεντρικό δρόμο( Κ. 
Καραμανλή) και μπροστά σε στάση αστικού 
λεωφορείου

-λειτουργία λαϊκής αγοράς μία φορά την εβδομάδα 
μπροστά στο σχολείο που δημιουργεί δυσκολίες 
πρόσβασης   στις εισόδους του σχολείου

 

 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Οι αρμονικές σχέσεις και το θετικό κλίμα της σχολικής μας μονάδας.

Οι υποστηρικτικοί και συνεργάσιμοι γονείς. 

Σημεία προς βελτίωση

Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών όταν υπάρχουν στην τάξη παιδιά με διαγνωσμένες μαθησιακές λειτουργίες και
προβλήματα συμπεριφόρας. Να υπάρχει άμεση βοήθεια και παροχή παράλληλης στήριξης από έμπειρο
εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η αύξηση της διαζώσης επικοινωνίας και ενημέρωσης με τους γονείς αν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

 



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η ομοφωνία στη λήψη αποφάσεων.

Η άψογη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Το πολύ καλό σχολικό κλίμα.

Η άψογη συνεργασία με τους γονείς.

Η άψογη συνεργασία με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου αλλά και με όλο το 
προσωπικό.

Η άψογη συνεργασία με την ΣΕΕ.

Η διάχυση του έργου μας στην κοινότητα μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου μας.

Σημεία προς βελτίωση

Περαιτέρω διάχυση του έργου μας στην κοινότητα.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η προθυμία των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σε όλα αυτά τα προγράμματα.

Σημεία προς βελτίωση

Η περαιτέρω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με διάφορα προγράμματα.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις



-
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Τα νήπια τελικά είναι πιο ευχαριστημένα όταν δουλεύουν σε ανοιχτά φύλλα εργασίας.Κατάφεραν να βρίσκουν
ενδιαφέρουσες τις διαφορετικές ιδέες των συμμαθητών τους.Μπήκαν στη διαδικασία να συγκρίνουν
διαφορετικές ιδέες και απαντήσεις και να βρίσκουν κοινά σημεία.Η ενασχόλησή τους με τα ανοιχτά φύλλα
εργασίας αλλά και η αξιολόγηση των έργων τους από τα ίδια ενίσχυσε την κριτική τους σκέψη.

Οι γονείς αξιοποίησαν αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας με τα παιδιά τους για την ενίσχυση της
επιχειρηματολογίας και της παρατηρητικότητας τους.

Οι εκπαιδευτικοί αύξησαν τις εκπαιδευτικές τους γνώσεις πάνω στην κριτική σκέψη και στη χρήση ανοιχτών
φύλλων εργασίας.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι απουσίες των παιδιών και των εκπαιδευτικών λόγω θετικών κρουσμάτων covid.

H μη πραγματοποιήση σχετικής επιμορφωτικής συνάντησης από την ΣΕΕ λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Η φτωχή βιβλιογραφία όσων αφορά τα ανοιχτά φύλλα εργασίας.

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

Πρακτική 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

ΑΝΟΙΧΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Στόχος Βελτίωσης



 

Ενίσχυση κριτικής σκέψης των μαθητών

Στον άξονα λοιπόν διδασκαλία , μάθηση και αξιολόγηση θα επικεντρωθούμε στον δείκτη ενίσχυσης ήπιων
δεξιοτήτων και συγκεκριμένα αυτόν της κριτικής σκέψης.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα μάθησης όπου τα παιδιά του σχολείου μας θα ενισχύσουν την κριτική
τους σκέψη

Η κριτική σκέψη βοηθά τον άνθρωπο να σκέφτεται με λογικά και ορθολογικά κριτήρια, να είναι σε θέση να
ενστερνίζεται απόψεις που θεωρεί σωστές, να απορρίπτει άλλες που θεωρεί λανθασμένες, να μπορεί να
αιτιολογεί τις δικές του θέσεις πάνω σε κάποιο θέμα ή προβληματισμό και φυσικά να έχει την ικανότητα να
επιχειρηματολογεί πάνω σε αυτά.

Το σχέδιο δράσης μας θα βασιστεί στη χρήση ανοιχτών φύλλων εργασίας σε όλες τις δραστηριότητες και όλες
τις θεματικές ενότητες από την αρχή της σχ χρονιάς μέχρι τη λήξη της.

Ενέργειες Υλοποίησης

Στην πρώτη συνεδρίαση της ομάδας δράσης των εκπαιδευτικών έγινε ο σχεδιασμός της δράσης , αποφασίστηκαν
τα βήματα και αναφέρθηκαν οι στόχοι που θέλαμε να υλοποιήσουμε μέσα από τη χρήση ανοιχτών φύλλων
εργασίας για την ενίσχυση της κριτικής σκέψης των παιδιών.

Αρχικά , όσων αφορά τους γονείς μοιράσαμε ένα ερωτηματολόγιο για να κάνουμε ανίχνευση των γνώσεων τους
για την κριτική σκέψη και τα ανοιχτά φύλλα εργασίας.

Όσων αφορά τους εκπαιδευτικούς ακολούθησε μια ενδοσχολική επιμορφωτική συνάντηση , από την συντονίστρια
του σχεδίου δράσης  με υλικό που βρήκε από την αναζήτηση της στο διαδίκτυο και σε βιβλιοθήκες .Όπως <<Τα
φύλλα εργασίας στο Νηπιαγωγείο>> της Μπιριμπίλη Μαρίας Αναπληρώτριας καθηγήτριας των Τ.Ε.Π.Α.Ε ,το
βιβλίο  <<Διδάσκοντας την κριτική σκέψη>>του Μιχαηλίδη κ.α. Επίσης πολύτιμες ήταν και οι συμβουλές της
Σ.Ε.Ε. στις τακτικές συναντήσεις που έιχε με την συντονίστρια του σχεδίου δράσης.Τέλος σημαντική ήταν και η
συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες που είχαμε το ίδιο σχέδιο δράσης και ανταλλάξαμε μαζί τους ιδέες και
προβληματισμούς.

Όσων αφορά τα παιδιά ξεκινήσαμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς και με αφορμή τις διάφορες θεματικές
ενότητες αλλά και τα εργαστήρια δεξιοτήτων να τους δίνουμε ανοιχτά φύλλα εργασίας.

Στη συνέχεια ενημερώσαμε τους γονείς για το σχέδιο δράσης σε μία διαδικτυακή συνάντηση, λόγω των
συνθηκών.Επισημάναμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους  και πως θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ενίσχυση
της κριτικής σκέψης και στο σπίτι μέσα από διάφορες δραστηριότητες π.χ. τον τρόπο που διαβάζουν ένα
παραμύθι στο παιδί στο σπίτι και τι είδους ερωτήσεις θα πρέπει να κάνουν.

Σε τακτικά χρονικά διαστήματα οι εκπαιδευτικοί της ομάδας δράσης συνεδριάζαμε για την πορεία του σχεδίου
,συζητούσαμε για τα προβλήματα που προέκυπταν και τι θα αλλάζαμε π.χ. στην αρχή της χρονιάς τα παιδιά
έδιναν τις ίδιες απαντήσεις και λύσεις στους προβληματισμούς που τους θέταμε ή ζωγράφιζαν πάνω κάτω τα
ίδια στα φύλλα εργασίας.Δεν υπήρχε η ποιότητα, η ποικιλία και η ποσότητα των απαντήσεων που θα θέλαμε.

Οπότε και έγινε και σε προσωπικό επίπεδο σποραδική πληροφόρηση προς τους γονείς για την συμμετοχή των
παιδιών τους και πως μπορούν να τα βοηθήσουν ειδικά όσα χρειάζονταν περαιτέρω βοήθεια για την ενίσχυση της
κριτικής τους σκέψης.

Σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με οποιαδήποτε  αφορμή, όπως τα εργαστήρια δεξιοτήτων δώσαμε
ανοιχτά φύλλα εργασίας .Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά:Ζωγράφισε πως φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από
χρόνια υγιεινής διατροφής και πως μετά από χρόνια ανθυγιεινής διατροφής ή ζωγράφισε ένα υγιεινό και ένα
ανθυγιεινό γεύμα στο θεματικό κύκλο του ΕΥ ΖΗΝ.Ζωγράφισε ένα φανταστικό πλανήτη ή ζωγράφισε όπως



φαντάζεσαι έναν εξωγήινο και γράψε τι θα του έλεγες, στο θεματικό κύκλο Δημιουργώ και
καινοτομώ.Ζωγράφισε πως θα βοηθούσες ένα μαθητή με αναπηρικό καροτσάκι αν ερχόταν στην τάξη σου και τι
θα του έλεγες , στο θεματικό κύκλο Ενδιαφέρομαι και ενεργώ κ.α.

Χρησιμοποιήσαμε διάφορα ψηφιακά εργαλεία για να δώσουμε παραπάνω πληροφόρηση στα παιδιά για τα θέματα
που δουλεύαμε έτσι ώστε να γεννήσουν νέες ιδέες και σκέψεις.

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή,προβολή βίντεο, διαδραστικά παιχνίδια, κουιζ. διαδραστικά βίντεο και διαδραστικές 
εικόνες, το ρομποτάκι beebot κ.α. Εκτός των ψηφιακών εργαλείων χρησιμοποιήσαμε και πίνακες, τραγούδια,
παραμύθια, παιχνίδια,κουκλοθέτρο κ.α.

Παίρναμε συνέχεια ανατροφοδότηση από τα παιδιά μέσω των φύλλων εργασίας αλλά και μέσω συνεντεύξεων
που παίρναμε από μικρές ομάδες παιδιών( 4-5).

Στο ιστολόγιο του σχολείου γινόταν αναρτήσεις σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με θέμα τα ανοχτά
φύλλα εργασίας και τα έργα των παιδιών.

Λίγο πριν το τέλος του Σχεδίου Δράσης δώσαμε στους γονείς το ίδιο ερωτηματολόγιο που δώσαμε και στην αρχή
για να δούμε εάν διόρθωσαν τις εσφαλμένες αντιλήψεις τους και ποιές νέες γνώσεις απόκτησαν για τα ανοιχτά
φύλλα εργασίας.

Στο τέλος του Σχεδίου Δράσης έγινε μια συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς της ομάδας δράσης για να κάνουμε
την αποτίμηση του σχεδίου μέσα από τα ερωτηματολόγια των γονέων, τις συνεντεύξεις των παιδιών, τα ανοιχτά
φύλλα εργασίας που αποθηκεύσαμε στα portfolio των παιδιών και τις εμπειρίες των ίδιων των εκπαιδευτικών.
Έτσι φάνηκε η εξελικτική πορεία προς την ενίσχυση της κριτικής σκέψης των παιδιών. Τα παιδιά  με την
φαντασία και την δημιουργικότητα τους ανταποκρίθηκαν θετικά στα ανοιχτά φύλλα εργασίας .Έτσι παίρναμε
προς το τέλος 17 και 18 διαφορετικές σωστές τοποθετήσεις στο σύνολο των 23 παιδιών.

Εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν θα θέλαμε να κάνουμε μία διά ζώσης συνάντηση με τους γονείς για να τους
δείξουμε σε μια παρουσίαση το έργο των παιδιών τους μέσω του Σχεδίου Δράσης.

 

 

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://blogs.sch.gr/4nipele/category/kritiki-skepsi/

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Θα μπορούσαν να γίνουν κοινότητες μάθησης μεταξύ των σχολείων που θα



βοηθούσαν στη συνεργασία αλλά και στην επικοινωνία γνώσεων-ιδεών-απόψεων.
Θα μπορούσε να γίνει μια τράπεζα με Σχέδια Δράσης που υλοποιήθηκαν με επιτυχία.
Να γίνει επιμόρφωση για τη χρήση ανοιχτών φύλλων εργασίας στο νηπιαγωγείο
αλλά και για τα εργαλεία αξιολόγησης. Να δημιουργηθούν σχολές γονέων μεταξύ
όμορων νηπιαγωγείων.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σημαντικότερα θέματα που χρήζουν μελλοντικής μελέτης και προτάσεις για Σχέδια Δράσης

Παρατηρήσεις / Σχόλια


