
Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

 

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 7ο Νηπιαγωγείο Αρτέμιδας λειτούργησε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2011 με ένα κλασικό τμήμα. Από τον
Σεπτέμβριο του 2011 εως και σήμερα λειτουργεί ως διθέσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο. Το 7ο Νηπιαγωγείο
Αρτέμιδας, στεγάζεται σε ιδιωτικό χώρο που βρίσκεται στην περιοχή της Βραυρώνας στην οδό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης και Αλεξάνδρας.

Το σχολείο στελεχώνεται από τρεις μόνιμους και σταθερούς εκπαιδευτικούς. Ωστόσο το σχολικό έτος 2021-
2022 στελεχώνεται και από μία αναπληρώτρια νηπιαγωγό ΠΕ60 ΑΕΑ για παράλληλη εκπαιδευτική στήριξη. Όλοι 
οι εκπαιδευτικοί του είναι άρτια εκπαιδευτικά καταρτισμένοι με πλούσια εμπειρία και μεταπτυχιακές σπουδές, 
οι οποίοι αξιοποιούν τις γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτουν στον τομέα της τεχνολογίας, της λογοτεχνίας και 
της μουσικής προς όφελος των μαθητών και της κοινωνίας γενικότερα. Σύνθημα όλων αποτελεί η φράση “όλοι 
μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε”.

Το 7ο Νηπιαγωγείο Αρτέμιδας διαθέτει το δικό του ιστολόγιο https://blogs.sch.gr/7nipartem και τη δική του
σελίδα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης facebook. Από αυτά τα μέσα ενημερώνει γονείς και κοινό τόσο για τις 
δράσεις του όσο και για τη λειτουργία του. Ωστόσο η επικοινωνία γίνεται και μέσω του myschool και του email. 
Κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας covid-19 οι μαθητές παρακολουθούσαν 
καθημερινά τα μαθήματά τους μέσω της πλατφόρμας webex (σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση), ενώ 
παράλληλα στο eclass οι εκπαιδευτικοί ανέβαζαν όλο το υλικό που ήταν απαραίτητο για την κάλυψη της 
ασύγχρονης εκπαίδευσης. 

Οι νηπιαγωγοί του 7ου Νηπιαγωγείου Αρτέμιδας αναλαμβάνουν κάθε χρόνο την υλοποίηση καινοτόμων
προγραμμάτων. Προγράμματα που μεταξύ άλλων υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια είχαν ως στόχο την
ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά ζητήματα και προβλήματα. Έτσι το νηπιαγωγείο έχει
κατακτήσει και κατέχει μία θέση στο δίκτυο των Οικολογικών Σχολείων.

Στόχοι των εκπαιδευτικών του 7ου Νηπιαγωγείου Αρτέμιδας είναι η κοινωνικοποίηση και η ολόπλευρη ανάπτυξη
των μαθητών τους. Επιπρόσθετα τα εκπαιδευτικό προγράμματα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της
σύγχρονης εποχής και κοινωνίας και έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των πολύπλευρων δεξιοτήτων των μαθητών
και των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

https://blogs.sch.gr/7nipartem


Θετικά σημεία

Το σχολείο εφαρμόζει καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό την τεχνολογία στη μάθηση 
και υλοποιεί καινοτόμα προγράμματα και δράσεις με κοινωνικό και περιβαλοντικό  περιεχόμενο. Η φοίτηση των 
μαθητών είναι συνεπείς και συστηματική. Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών και μαθητών-εκπαιδευτικών, 
διαμορφώνονται μέσα από κανόνες και διέπονται από αμοιβαίο σεβασμό, εμπιστοσύνη και συνεργασία. Οι τυχόν 
διαφωνίες και συγκρούσεις επιλύονται μέσα από διάλογο και σχεδιασμό στοχευμένων προγραμμάτων. Τέλος, το 
σχολείο μας, εμφανίζει θετική αποτίμηση στη σχέση εκπαιδευτικών και γονέων, στο τομέα της επικοινωνίας και 
της συνεργασίας.

Σημεία προς βελτίωση

Παρόλο που το σχολείο μας σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα εντός του σχολείου που στοχεύουν στη ομαλή
μετάβαση στο δημοτικό, χρειάζεται τα προγράμματα αυτά να περιέχουν και την επικοινωνία και συνεργασία με
τα όμορα δημοτικά σχολεία. 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Το σχολείο μας παρουσιάζει θετική εικόνα ως προς την εύρυθμη λειτουργία του, την κτιριακή και υλικοτεχνική
υποδομή του, την ορθή διαχείριση των πόρων του, τις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, την λειτουργία του ΣΔ
και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, θετική είναι και η αποτίμηση, ως προς τη εξωστρέφεια,
τη διάχυση καλών πρακτικών και την συνεργασία με άλλους φορείς.

 

Σημεία προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Το σχολείο μας παρουσιάζει θετική εικόνα και διάθεση ως προς την συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε
επιμορφωτικά προγράμματα και ως προς την πρωτοβουλία για διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων. Επίσης,
παρουσιάζει θετική εικόνα σχετικά με τη συμμετοχή σε εθνικά δίκτυα σχολείων και στην υλοποίηση και στη
διάχυση  δράσεων κοινωνικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου στην σχολική και τοπική κοινωνία. 

Σημεία προς βελτίωση

Παρόλο που το σχολείο μας συμμετέχει συστηματικά σε εθνικά δίκτυα σχολείων, κρίνεται αναγκαίο και η
συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που προάγουν τη συνεργασία και επικοινωνία των σχολείων.


