
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 5ο Νηπιαγωγείο Μουρνιών ιδρύθηκε το 2012. Πρόκειται για 2/θ μισθωμένο νηπιαγωγείο, ωστόσο όμως
λειτουργεί μέχρι τώρα ένα τμήμα. Βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και ακριβώς απέναντι από την
οικία γέννησης του Ελευθέριου Βενιζέλου στις Μουρνιές Χανίων. Από το 2012 και μέχρι τώρα εργάζονται σε
αυτό δύο Νηπιαγωγοί, μόνιμες και με την οργανική τους θέση σε αυτό. Την φετινή χρονιά 2021 - 2022 υπηρέτησε
στο σχολείο μας και μία Νηπιαγωγός Αναπληρώτρια παράλληλης στήριξης για έναν μαθητή μας, καθώς και η
Δασκάλα των Αγγλικών. Το σχολικό έτος 2021 - 2022 το μαθητικό δυναμικό του νηπιαγωγείου μας,
αποτελούνταν από 18 νήπια/προνήπια.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Τα θετικά σημεία που μπορούμε να επισημάνουμε ως προς την Παιδαγωγική - Μαθησιακή λειτουργία είναι :

Πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των Εκπαιδευτικών.
Πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των Νηπιαγωγών και της Εκπαιδευτικού των
Αγγλικών.
Πολύ καλή συνεργασία μέσα στην τάξη, της Νηπιαγωγού και της Νηπιαγωγού
παράλληλης στήριξης.
Άριστη συνεργασία και στήριξη από τους Γονείς.
Οι Επιμορφώσεις που έλαβαν οι Εκπαιδευτικοί.
Το καλό επίπεδο των μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση



Στην Μαθησιακή λειτουργία, καλό θα ήταν το νηπιαγωγείο μας να υποστηρίζεται από υλικοτεχνικό εξοπλισμό,
όπως ένας Διαδραστικός πίνακας, ο οποίος κάνει την Εκπαιδευτική διαδικασία σύγχρονη, ευχάριστη για τους
μαθητές μας και διαδραστική ταυτόχρονα.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία που εντοπίζουμε, ως προς την Διοικητική λειτουργία της σχολικής μας μονάδας είναι:

Το νηπιαγωγείο μας είναι μικρή σχολική μονάδα 2/θ ( λειτουργεί 1 τμήμα προς
το παρόν )
Είναι ανεξάρτητο σχολείο
Υπάρχει καταννόηση και καλή συνεργασία μεταξύ των Εκπαιδευτικών.
Η Προϊσταμένη διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του
Διοικητικού έργου του σχολείου.
Η δεκαετής και άνω εμπειρία της Προϊσταμένης στην θέση αυτή.

Σημεία προς βελτίωση

Η παλαιάς τεχνολογίας λειτουργία του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που διαθέτουμε στο Γραφείο του σχολείου (
δωρεά Τράπεζας ) και που κάποιες φορές δυσχεραίνει το διοικητικό έργο, δημιουργώντας διάφορα προβλήματα.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Ως θετικά σημεία σχετικά με την Επαγγελματική ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών υπογραμμίζουμε:

Το ενδιαφέρον τους για διαρκή ενημέρωση και εξέλιξη.
Ο Επαγγελματισμός τους.
Η αγάπη για αυτό που κάνουν.
Ο συνεχής Αναστοχασμός και η Αυτοαξιολόγηση.

Σημεία προς βελτίωση

Όσον αφορά την Ενδοσχολική Επιμόρφωση, από τον Σεπτέμβριο πρόκειται να οργανώσουμε και στο σχολείο μας
. Αυτό το επιδιώξαμε και την φετινή σχολική χρονιά, αλλά από τη μία ο χρόνος ήταν δύσκολα διαχειρίσιμος
φέτος, λόγω αρκετών πραγμάτων που είχαμε αναλάβει. Από την άλλη μεριά,   υπήρξε κώλλυμα με τους
προσκεκλημένους Επιμορφωτές, κι έτσι μετατέθηκε η διοργάνωση της Επιμόρφωσης για την επόμενη σχολική
χρονιά.

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
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω, ότι δεν προλάβαμε να ανεβάσουμε στην πλατφόρμα (
η οποία ήταν ανοιχτή μέχρι τις 31 Μαΐου )στα σχέδια δράσης που αφορούν την
οργάνωση και Διοίκηση της σχολικής μονάδας και την συνεργασία του σχολείου με
την ευρύτερη τοπική κοινότητα, μέρος από την υλοποίηση και την Αποτίμησή τους.
Ωστόσο έγινε πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων και καταγράφεται το
παραλειπόμενο κομμάτι μέσα σε αυτό, κατόπιν ομόφωνης συμφωνίας των μελών του
Συλλόγου Διδασκόντων.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Τα αποτελέσματα των δράσεων, των οποίων προσπαθήσαμε να επιτύχουμε τους στόχους που είχαμε θέσει εξ
αρχής, είναι τα εξής:

Ως προς την Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία και με την κατάλληλη
Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, καταφέραμε μέσα από την αλληλοκατανόηση



και την άψογη συνεργασία, να μεταφέρουμε στους μαθητές μας ένα θετικό
κλίμα κατάκτησης της γνώσης - μάθησης. Οι μαθητές καθημερινά ερχόντουσαν
με χαρά στο νηπιαγωγείο.
Οι μαθητές μας, μέσα από την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων,
μπόρεσαν να καλλιεργήσουν και να κατακτήσουν δεξιότητες, όπως της
επικοινωνίας, της συνεργασίας, της ομαδικότητας, της κριτικής σκέψης, της
ενεργητικής συμμετοχής.
Ακόμη με το να συμμετέχουμε στο eTwinning seminars και να αποκτήσει το
νηπιαγωγείο μας το ρομποτάκι Beebot, οι μαθητές είχαν την δυνατότητα για
πρώτη φορά, να έχουν μία πρώτη επαφή με το Beebot και να αναπτύξουν την
Υπολογιστική τους σκέψη.
Υπήρξε θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και Εξωτερικών
παραγόντων ( άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινότητα ) π.χ.
διαδικτυακή παρουσίαση της Φιλοζωϊκής Εταιρίας Χανίων, εκπαιδευτική
επίσκεψη στο Ανθοπωλείο της γειτονιάς.
Αποδοχή της Διαφορετικότητας ( του μαθητή με τις ιδιαίτερες ικανότητες που
ήταν φέτος στο τμήμα μας ).
Άριστες σχέσεις και συνεργασία των Νηπιαγωγών και της Δασκάλας των
Αγγλικών. Υπήρξε αμοιβαία στήριξη μεταξύ μας και αλληλοβοήθεια, πράγμα το
οποίο οι μαθητές εισέπραξαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Άριστο επικοινωνιακό πλαίσιο με τους Γονείς, οι οποίοι ήταν κοντά στους
Εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, βοηθώντας όπου και όπως μπορούσαν, όταν
χρειαζόταν.
Μέσω των Ενδοσχολικών Επιμορφώσεων που παρακολουθήσαμε, μάθαμε και
μπορούμε να εφαρμόσουμε στην τάξη μας, μεθόδους σχετικά με την
ομαδοσυνεργατική μέθοδο και διδασκαλία, αλλά και να παρατηρούμε και να
εντοπίζουμε στοιχεία του Αυτισμού και ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα
βήματα, τα οποία ο Εκπαιδευτικός θα πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να βοηθήσει
τον/τους μαθητές αυτούς και τους Γονείς τους.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Ως προς τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν εντοπίζουμε τις εξής:

Κάποια μικρά διαλείμματα φοίτησης από κάποιους μαθητές, λόγω νόσησης από
τον covid-19, αλλά και των Εκπαιδευτικών.
Προβλήματα υλικοτεχνικού εξοπλισμού , όπως προβλήματα με τον Ηλεκτρονικό
Υπολογιστή που διαθέτουμε στην αίθουσα Διδασκαλίας, με αποτέλεσμα από
ένα σημείο και μετά να μην χρησιμοποιείται λόγω φθορών.



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

Πρακτική 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Τίτλος Δράσης

eTwinning STEM

Στόχος Βελτίωσης

Εκτός από την Επιμόρφωση στα μαθήματα " Εκπαιδευτική Ρομποτική στο νηπιαγωγείο - Beebot και Εργαλεία
επεξεργασίας πολυμέσων/εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού των eTwinning Seminars στα οποία
συμμετέχουμε φέτος, ταυτόχρονα θα εκπονήσουμε έργο eTwinning με θέμα το STEM από τον Ιανουάριο έως το
Μάιο.

Ενέργειες Υλοποίησης

Στον σχεδιασμό της δράσης αυτής, αναφέραμε πως το έργο eTwinning STEAM,  θα το ξεκινούσαμε από τον
Ιανουάριο και θα τελείωνε τον Μάιο. Εν τέλει διάφοροι λόγοι δεν μας επέτρεψαν να το κάνουμε. Για το λόγο
αυτό και το ξεκινήσαμε στα τέλη Μαΐου και θα συνεχιστεί την επόμενη σχολική χρονιά έως τα τέλη του Φλεβάρη.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://blogs.sch.gr/5nipmourchan/archives/1679 Στο Ιστολόγιο του νηπιαγωγείου
μας , παραθέτουμε κάποιες δραστηριότητες που κάναμε με τους μαθητές μας
σχετικά με το STEM - και τον κύκλο του νερού - eTwinning έργο ( το οποίο θα
ολοκληρώσουμε την επόμενη σχολική χρονιά ). Δουλέψαμε το ίδιο θέμα και στο
πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων του Δ' Θεματικού κύκλου STEM -
Εκπαιδευτική Ρομποτική.

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις



Ειδικότερο Θέμα

Διαταραχές του λόγου σε παιδιά της Προσχολικής ηλικίας και η Αντιμετώπισή τους.


