
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 1/Θ 4ο Νηπιαγωγείο Γαστούνης στεγάζεται σε δημόσιο κτίριο στη Γαστούνη του Δ.Πηνειού στο Ν. Ηλείας και
ανήκει στα Αειφόρα Ελληνικά Σχολεία. Η σχολική μονάδα διαθέτει μια αίθουσα διδασκαλίας ,ένα γραφείο
εκπαιδευτικών και δυο τουαλέτες μικρής χωρητικότητας.

Υπηρετεί σε αυτό μία εκπαιδευτικός ΠΕ60 με οργανική θέση ,μια εκπαιδευτικός ΠΕ 06(αναπληρώτρια ΕΣΠΑ) και
απασχολεί μόνιμη καθαρίστρια. Το σχ.έτος 2021- 2022 φοίτησαν είκοσι (20) εγγεγραμμένοι μαθητές/τριες και
λειτούργησε ως πρωινό τμήμα.

Το σχολείο διαθέτει ασφαλείς και κατάλληλους χώρους για την εφαρμογή του σχολικού προγράμματος. Έχουν
δημιουργηθεί κέντρα ενδιαφέροντος(γωνιές) για την επεξεργασία θεματικών ενοτήτων και για παιγνιώδη
μάθηση. Δε διαθέτει χωριστό χώρο εκδηλώσεων και  η  υπάρχουσα  αίθουσα  διδασκαλίας  δεν  καλύπτει  στο 
έπακρο  τις ανάγκες υποδοχής γονέων/μαθητών σε περιπτώσεις σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων. Ο αύλειος 
χώρος  του σχολείου είναι μεγάλος και οι μαθητές/τριες μπορούν να παίξουν ελεύθερα .Ο εξοπλισμός και τα
διαθέσιμα μέσα του σχολείου (κουκλοθέατρο, καβαλέτα, βιβλιοθήκη, Η/Υ, κ.α. ) ανταποκρίνονται  στις 
σύγχρονες  διδακτικές ανάγκες και μαθησιακές διαδικασίες. Σημειώνεται ότι το σχολείο διαθέτει επαρκή
ηλεκτρονικό εξοπλισμό (3 Η/Υ και 2 ταμπλέτες) , που διατίθεται για το διοικητικό έργο(ψηφιακό και μη) της
Προϊσταμένης καθώς και για τους μαθητές/τριες ως εργαλείο μάθησης στο αντίστοιχο κέντρο ενδιαφέροντος.

Η Σχολική Επιτροπή- Δήμος, ο υποτυπώδης Σύλλογος γονέων/κηδεμόνων(εκπρόσωπος γονέων/κηδεμόνων)και η
τοπική κοινωνία ενισχύει οικονομικά σε ικανοποιητικό βαθμό το σχολείο.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η διαρκής προσπάθεια της νηπιαγωγού για αυτοβελτίωση και η εύρυθμη
λειτουργία της σχολικής μονάδας σε όλα τα επίπεδα.
Η υποστήριξη και ενίσχυση της σχέσης εκπαιδευτικών με μαθητές/τριες και
γονείς/κηδεμόνες.
Η άριστη συνεργασία της νηπιαγωγού με την καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας. 



Η επικοινωνία και η ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλους εκπαιδευτικούς.
Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργαστηρίων δεξιοτήτων και του
σχεδίου δράσης. 
Η διοργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων δια ζώσης ή εξ αποστάσεως και η
παροχή γνώσεων και σωστών τεχνικών αντιμετώπισης δυσκολιών σε
εκπαιδευτικούς και γονείς.

Σημεία προς βελτίωση

Ελάχιστα είναι τα σημεία προς βελτίωση. Όπως η ενεργή εμπλοκή-συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων 
σε δράσεις του σχολείου και επιμορφωτικά εργαστήρια και η ελλιπής φοίτηση μαθητών/τριών(ευάλωτες
κοινωνικά ομάδες) .Η πανδημία ήταν ανασταλτικός παράγοντας για το σχ. έτος 2021-2022.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η σωστή οργάνωση και  διοίκηση της προϊσταμένης-νηπιαγωγού στη σχολική
μονάδα.
Οι άριστες σχέσεις των εκπαιδευτικών.
Η ικανοποιητική διαχείριση των περιορισμένων πόρων για την κάλυψη των
αναγκών του σχολείου.
Η διάχυση καλών πρακτικών μέσω του ιστολογίου.
Η εξεύρεση πόρων για τη σχολική μονάδα.
Η συνεργασία με συλλόγους και φορείς.

Σημεία προς βελτίωση

Το "άνοιγμα" της σχολικής μονάδας προς την τοπική κοινωνία  και η οργάνωση κοινών δράσεων, που λόγω της
πανδημίας περιορίστηκε.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η συνεχής επιμόρφωση της νηπιαγωγού με σκοπό την επαρκή επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτισή της.

Σημεία προς βελτίωση

Η συμμετοχή σε εθνικά προγράμματα Bravo Schools και ευρωπαϊκά όπως Etwinning ή Erasmus.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
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Παρατηρήσεις / Σχόλια

Το σχέδιο δράσης υλοποιήθηκε ικανοποιητικά ,δεν υπήρξαν αλλαγές. Ίσως η
επαγγελματική εξουθένωση, το εργασιακό άγχος και η πανδημία ήταν εν μέρει
ανασταλτικοί παράγοντες για επιπλέον δράσεις.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Εφαρμόστηκε η τακτική επικοινωνία μεταξύ σχολείου-οικογένειας ώστε να
υπάρχει συνεχής πληροφόρηση ανάμεσα στις δυο πλευρές με κοινό γνώμονα
την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή/τριας.
Ενισχύθηκε η εθελοντική συμμετοχή των γονέων σε εκπαιδευτικά
προγράμματα και δράσεις του σχολείου.Είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι
συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια
δεξιοτήτων,καλλιτεχνικά εργαστήρια και στήριξαν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Συμμετείχαν,όχι σε ικανοποιητικό βαθμό, σε επιμορφώσεις με σκοπό την
ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη τους από εξειδικευμένους
επιστήμονες.Οι γονείς που απείχαν υποστήριξαν ότι λόγω της πανδημίας και
έλλειψης χρόνου αδυνατούσαν να παραβρεθούν, παρόλο που εκδήλωσαν
ενδιαφέρον και πρότειναν θέματα επιμόρφωσης.
Ενεργοποιήθηκαν και συμμετείχαν στη λήψη κοινών αποφάσεων για
θέματα (κτιριακά- λειτουργικά)ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του



σχολείου.
Από το τελικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Σ.Δ ,διαπιστώθηκε ένα
αίσθημα ικανοποίησης και εκτίμησης της προσπάθειας της σχολικής μονάδας
για το "ευ συνεργάζεσθαι" από την πλευρά των γονέων.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι μακροχρόνιες απουσίες κάποιων μαθητών/τριών από το σχολείο λόγω του covid 19 στάθηκε ανασταλτικός
παράγοντας για το σχέδιο δράσης.Οι γονείς στις προσκλήσεις της εκπαιδευτικού για επιμορφωτικά εργαστήρια
και ενημερωτικές συναντήσεις δίσταζαν λόγω της πανδημίας να συμμετέχουν σε κλειστό χώρο.Για το σκοπό
αυτό ο σύλλογος διδασκόντων σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο γονέων/κηδεμόνων και τη σύμφωνη γνώμη των
όλων των γονέων υλοποίησε δράσεις, εορταστικές εκδηλώσεις και ενημερωτικές συναντήσεις στον αύλειο χώρο
του σχολείου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σχολείο φοιτούν αρκετοί μαθητές/τριες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και η
νηπιαγωγός προσπάθησε αρκετά ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση του Σ.Δ αλλά υπήρξε μια
αποστασιοποίηση από μέρους τους.Όπως υπήρξαν και γονείς που δεν λάμβαναν μέρος σε
συναντήσεις,επιμορφώσεις και δράσεις του σχολείου, χωρίς να δίνονται σαφείς δικαιολογίες από μέρους τους.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

1. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. 2.
Η συνεργασία με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και γονέων για
μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στο σχεδιασμό εξατομικευμένου
προγράμματος εκπαίδευσης στα πλαίσια της γενικής τάξης. 3. Η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών επίσης από την ΣΕΕ ΠΕ60,το Ι.Ε.Π, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως για
την ετεροαξιολόγηση ως στρατηγική αξιολόγησης.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σημαντικότερα θέματα που χρήζουν μελλοντικής μελέτης και προτάσεις για Σχέδια Δράσης

Παρατηρήσεις / Σχόλια


