
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

 

4ο Νηπιαγωγείο Ζακύνθου, 2/θέσιο ολοήμερο.

Το νηπιαγωγείο βρίσκεται επί της οδού Στραβόπόδη 16 στο Δήμο Ζακύνθου. Στεγάζεται σε ιδιωτικό κτήριο το
οποίο ενοικιάζεται υπό την μέριμνα του Δήμου Ζακυνθίων. Βρίσκεται στο ισόγειο με εύκολη πρόσβαση των
μαθητών και έχει δύο αίθουσες με ξεχωριστή είσοδο για το κάθε τμήμα. Το προαύλιο βρίσκεται στο πίσω μέρος
του κτηρίου. Το σχολείο στεγαζόταν σε άλλο κτήριο και τα τελευταία τέσσερα χρόνια μεταφέρθηκε σε
καινούργιο κτήριο λόγω προβλημάτων υποδομής.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Υπήρχε θετικό κλίμα συνεργασίας σχολείου και οικογένειας.

Ακολουθήθηκαν κανόνες και καλοί τρόποι συμπεριφοράς  μέσα στην τάξη από τα παιδιά αλλά και οι  γονείς 
ανταποκρίθηκαν στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Και παρ΄όλες τις όποιες αντιξοότητες και δυσκολίες με
τα κρούσματα, με τις πλατφόρμες καταγραφής των διαγνωστικών τεστς και των απουσιών λόγω κρουσμάτων
και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί εδειχναν κατανόηση και ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του ΕΟΔΔΥ   με
καλή θέληση όλα εξελίχθηκαν ομαλά.

Σημεία προς βελτίωση

Να  συνεχίσει η προσπάθεια ενίσχυσης  της  εμπιστοσύνης και της συνεργασίας.
Να κατανοούν  την έννοια της διαφορετικότητας και της αποδοχής του
ατόμου μέσα στο σύνολο της τάξης.
Αποδοχή κανόνων και συμπεριφορών μέσα στην ομάδα για την ομαλή
λειτουργία της και έτσι να επικρατεί ευχάριστο κλίμα και διάθεση. Όλα αυτά αποτελούν τη βάση για να
λειτουργεί πάντα σωστά η εκπαιδευτική διαδικασία και να είναι ευχάριστη και για τους μαθητές και για τους
εκπαιδευτικούς.



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Άριστη διαχείρηση των πόρων και των δαπανών.
Άριστη οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας.
Οι στόχοι   επιτεύχθηκαν.
Η θετική στάση και η καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα και το στόχο που
έθεσε το σχολείο μας για κλίμα σεβασμού, εμπιστοσύνης και αλληλοβοήθειας από μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Αμέρηστη συμπαράσταση γονέων σε κάθε μας προσπάθεια και πρόταση.

Σημεία προς βελτίωση

Η διοικητική λειτουργεία του σχολείου εξελίχθηκε ομαλά και η κάθε εκπαιδευτικός γνώριζε τις αρμπδιότητές της
και τις εφάρμοζε όταν ήταν απαραίτητο όπως αναφέρεται και στο βιβλίο πρακτικού. Ο φόρτος εργασίας για τις
εκπαιδευτικούς ήταν πολύ μεγάλος σε θέμα γραφειοκρατίας και οι οποίες αφιέρωναν πολύ προσωπικό χρόνο για
τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του σχολείου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν επιτυχώς στις επιμορφώσεις όλη τη σχολική χρονιά για να είναι ενήμερες σχετικά
με την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο καθώς και σχετικά με τα εργαστήρια δεξιοτήτων ώστε
να είναι ενήμερες και να μπορούν να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις της μάθησης και των νέων τεχνολογιών που ακολουθούν την εποχή μας καθώς και τη γνωριμία
με μια καινούργια γλώσσα για τα παιδιά τα αγγλικά, που εφαρμόστηκε πρώτη χρονιά στο σχολείο μας. Τόσο η
εκπαιδευτικός της αγγλικής γλώσσας όσο και οι εκπαιδευτικοί της τάξης είχαν άριστη συνεργασία μεταξύ τους
για να εφαρμοστεί σωστά η εκμάθηση της ξένης γλώσσας κάτι πρωτόγνωρο για μας. Το αποτέλεσμα όμως ήταν
εκπληκτικό.
Συνεχής διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών  για θέματα παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών.
Ελεύθερη ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς στο διαδίκτυο.

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαικά προγράμματα και σε κοινωνικές δράσεις κοινού ενδιαφέροντος με τη
συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και φορέων τοπικής κοινωνίας. Οργανώσεις, συλλόγους και ομάδες
δράσεις , επιμορφωτικές συναντήσεις από ειδικούς  για την εμπλοκή των γονέων στη σχολική διαδικασία και
την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν συμπεριφορές,στάσεις και αξίες καθώς και την αντιμετώπιση
παραβατικών συμπεριφορών των μαθητών και τρόπους επίλυσής τους όταν και όπου υπάρχουν.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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Παρατηρήσεις / Σχόλια

Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία από τους
μαθητές και τις εκπαιδευτικούς. Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια από όλους τους
εμπλεκόμενους και το αποτέλεσμα φάνηκε. Ο στόχος επετεύχθη.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Ο αρχικός στόχος που είχαμε θέσει στο σχολείο είχε επιτυχία. Οι μαθητές έμαθαν να ακολουθούν κανόνες και να
τηρούν το συμβόλαιο της τάξης. Έμαθαν να σέβονται, να συμπεριφέρονται σωστά, να μοιράζονται, να συζητούν
για να αντιμετωπίσουν διαφωνίες που προέκυπταν. Δημιουργήθηκε ένα ευχάριστο κλίμα αλληλοσεβασμού και
συνεργασίας τόσο των εκπαιδευτικών με τους μαθητές αλλά και των μαθητών μεταξύ τους που αυτό ήταν και το
ζητούμενο.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Λόγω μεγάλης έξαρσης των κρουσμάτων και απουσιών μαθητών και εκπαιδευτικών για μεγάλο χρονικό
διάστημα κυρίως στη μέση της σχολικής χρονιάς δεν ήταν δυνατόν να κυλήσει ο αρχικός προγραμματισμός
χρονικά. Οπότε η υλοποίηση καθυστέρησε λίγο σε θέμα χρόνου γιατί απουσίαζε μεγάλο μέρος των μαθητών και
δεν μπορούσε να προχωρήσει η διαδικασία ομαλά. Παρ' όλες τις αντιξοότητες επανήλθαμε στην καθημερινότητά
μας και ολοκληρώσαμε τα σχέδια δράσης μας.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις



Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Οι νέες συνθήκες που επικρατούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και η εισαγωγή νέων
πρακτικών και πεδίων μάθησης στο νηπιαγωγείο επιτάσσουν και την επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών για να ανταπεξέλθουν στις καινούργιες διαδικασίες μάθησης
καθώς και διοικητικού έργου το οποίο είναι πολύ απαιτητικό.

Θέμα 2

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Ειδικότερο Θέμα

Επιμορφώσεις γονέων σχετικά με τις καινούργιες πρακτικές καθώς πολλοί από
αυτούς δεν γνωρίζουν τις αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία και εκφράζουν
απορίες καθώς επίσης και επιμορφώσεις σχετικά με τον τρόπο που και οι ίδιοι οι
γονείς οφείλουν να προετοιμάσουν τα παιδιά τους για τα νέα δεδομένα του
σχολείου. Όσον αφορά τον άξονα πιο συγκεκριμένα συναντήσεις με ειδικούς όπως
ψυχολόγους, λογοθεραπευτές και άλλα σε θέματα συμπεριφορών, ένταξης των
μαθητών σε καινούργιο περιβάλλον και προετοιμασίας των μαθητών για να
ενταχθούν ομαλά σε μια ομάδα και μια κοινότητα όπως είναι το σχολείο.


