
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

 

To 7o Νηπιαγωγείο Αρτέμιδας ξεκίνησε να λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2011. Στεγάζεται σε έναν ιδιόκτητο 
χώρο. Έχει δύο αίθουσες διδασκαλίας, έναν βοηθητικό χώρο, κουζίνα, τουαλέτες, ένα γραφείο και μία αποθήκη. 
Επίσης έχει δύο αυλές, είναι ευάερο, διαμπερές και ευήλιο. Κατά τη φετινή χρονιά φοίτησαν στο σχολείο 42 
μαθητές και μαθήτριες. Περισσότερα από τα μισά παιδιά ήταν προνήπια. Λειτούργησαν στο σχολείο 2 
υποχρεωτικά τμήματα και ένα ολοήμερο τμήμα.

Το σχολείο στελεχώνεται από τρεις μόνιμους και σταθερούς εκπαιδευτικούς. Ωστόσο το σχολικό έτος 2021-2022
στο δυναμικό του σχολείου προστέθηκε και μία αναπληρώτρια νηπιαγωγός ΠΕ60 ΕΑΕ για παράλληλη 
εκπαιδευτική στήριξη (τμήμα 2). Επιπλέον στο άλλο τμήμα του νηπιαγωγείου υπήρξε παροχή βοήθειας σε 
μαθήτρια καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς από ειδική βοηθό. Στην πορεία του σχολικού έτους στο δυναμικό του 
σχολείου προστέθηκαν και δύο επιπλέον άτομα. Η καθηγήτρια Αγγλικών η οποία δίδασκε στο κάθε τμήμα δύο 
φορές την εβδομάδα και η ψυχολόγος του σχολείου η οποία παρακολουθούσε υποστηρικτικά τους μαθητές και τις 
μαθήτριες του Νηπιαγωγείου μία φορά την εβδομάδα. Στα τέλη Φεβρουαρίου η μία νηπιαγωγός έκανε χρήση 
άδειας επαπειλούμενης κύησης και αντικαταστάθηκε από άλλη νηπιαγωγό.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου είναι άρτια εκπαιδευτικά καταρτισμένοι με πλούσια εμπειρία και 
μεταπτυχιακές σπουδές. Αξιοποιούν λοιπόν τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτουν στον τομέα της 
τεχνολογίας, της λογοτεχνίας και της μουσικής προς όφελος των μαθητών και της κοινωνίας γενικότερα. 
Επίσης η νηπιαγωγός ΠΕ60 ΕΑΕ παρείχε πολύ σημαντικό έργο στον τομέα της, καθώς στήριζε παράλληλα τρεις 
μαθητές του τμήματος (με και χωρίς διάγνωση) επειδή αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Η συμβολή της ήταν 
καθοριστική για την συμπερίληψη των μαθητών στο τμήμα και για την μεγάλη εξέλιξη και πρόοδό τους. 
Παράλληλα η ψυχολόγος είχε άριστη συνεργασία με όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου αλλά και με τους 
γονείς των μαθητών. Ήταν πρόθυμη να επικοινωνήσει μαζί τους όποτε αυτό της ζητήθηκε και ο ρόλος της ήταν 
συμβουλευτικός και καταλυτικός στην επίλυση των θεμάτων που απασχολούσαν τους γονείς. 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.

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.

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


Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιά 2021-2022 υλοποιήθηκαν στο νηπιαγωγείο δύο δράσεις από δύο 
διαφορετικές ομάδες. Η μία ομάδα εκπαιδευτικών συμμετείχε στο έργο του e-Twinning με τίτλο “Στους πλανήτες 
των δεξιοτήτων παρέα με τον μικρό πρίγκιπα”, μέσω του οποίου υλοποιήθηκαν και τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Η 
άλλη ομάδα δράσης ανέλαβε το σχέδιο δράσης “Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι”.

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

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 περιβαλλοντικό  περιεχόμενο. Η φοίτηση 
των μαθητών είναι συνεπής 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. Επίσης, 
το σχολείο μας, εμφανίζει θετική αποτίμηση στη σχέση εκπαιδευτικών και γονέων, στο τομέα της επικοινωνίας 
και της συνεργασίας. Τέλος κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 το σχολείο μας για πρώτη φορά εντάχθηκε σε ένα 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα e Twinning, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με 
μαθητές και εκπαιδευτικούς άλλων επτά νηπιαγωγείων από Ελλάδα και Κύπρο. Αυτό άνοιξε περισσότερο τους 
δίαυλους επικοινωνίας του σχολείου μας και τη σχέση του με την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.

Σημεία προς βελτίωση

Το σχολείο μας υλοποίησε μία εξωτερική δράση στη φύση (καθαρισμός παραλίας) εκτός σχολικού ωραρίου με τη 
συμμετοχή γονέων εκπαιδευτικών και μαθητών. Επίσης οι μαθητές παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράμματα 
και θέατρα στον χώρο του σχολείου. Ωστόσο αποφύγαμε την επίσκεψη σε εξωτερικούς χώρους (μουσεία, 
ζωολογικό κήπο κ.α.) κατά τη διάρκεια του σχολικού μας ωραρίου, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του covid-19. 
Αυτό θα θέλαμε να αλλάξει την επόμενη σχολική χρονιά και σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε περισσότερες δράσεις 
και προγράμματα εκτός σχολείο, εφόσον βέβαια το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες.

 

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. 



Πρακτικό ΣΔ. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Ακίνητης και Κινητής περιουσίας, Ιστολόγιο σχολείο: 
ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 7o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 
(sch.gr), (Διαδικτυακή πύλη Υπουργείου Παιδείας, Τοπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενημέρωσης, Σχολική 
εφημρίδα, κα) 

Σημεία προς βελτίωση

Παρόλο που το σχολείο  μας, διαθέτει αρκετό τεχνολογικό εξοπλισμό, που επιτρέπει τη χρήση της τεχνολογίας
στη σχολική ζωή, θεωρούμε ότι απαιτείται ο συνεχής εξυγχρονισμός (αναβαθμίσεις) καθώς και απόκτηση
κάποιων λογισμικών και εφαρμογών, που θα διευκόλυναν το έργο μας (διοικητικό και εκπαιδευτικό)

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.

Ιστολόγιο σχολείου

https://blogs.sch.gr/7nipartem/ , https://blogs.sch.gr/7nipartem/2022/05/26/diachysi-apotelesmaton-sta-mme-kai-
tin-eyryteri-koinonia/

Σημεία προς βελτίωση

Επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών σε τομείς όπως:

Μουσικοκινητική αγωγή
Θεατρική αγωγή
Εκπαιδευτική τεχνολογία 

 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων
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Ιστολόγιο σχολείου

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

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

Πρακτική 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Τίτλος Δράσης

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα etwinning

Στόχος Βελτίωσης

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


Η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα etwinning, με τη χρήση ποικίλων εργαλείων
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που προάγουν την επικοινωνία, τη συνεργασία, τη φιλία και 
την ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών και προσδίδουν πολλά παιδαγωγικά, 
κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.

Ενέργειες Υλοποίησης

Η παρούσα δράση υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα: 10/2021 – 5/2022, όπως ήταν και ο αρχικός
προγραμματισμός. Επίσης, επισημαίνεται το ότι ήταν συνδεδεμένο με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Φάση 1

Ενημερώθηκε ο Σύλλογος Διδασκόντων σχετικά με τη συμμετοχή του σχολείου σε μια εθνική-ευρωπαϊκή
σύμπραξη μέσω μιας διαδικτυακής συνάντησης με συνάδελφο όμορου Νηπιαγωγείου που είχε σχετική εμπειρία.

Φάση 2

Οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου που αποφάσισαν να συμμετέχουν, έκαναν εγγραφή στο συγκεκριμένο 
project e-twinning, όπου συμμετείχαν σχολεία της Ελλάδας-Κύπρου. Αρχικά έγινε μία πρώτη διαδικτυακή 
συνάντηση-ενημέρωση και ακολούθησαν πολλές διαδικτυακές συναντήσεις με τους εταίρους του έργου σχετικά 
με τις δραστηριότητες και τον τρόπο συνεργασίας. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε παράλληλα και μία ομάδα 
στο facebook, όπου οι εταίροι επικοινωνούσαν με μεγαλύτερη αμεσότητα και συχνότητα.
https://blogs.sch.gr/7nipartem/2021/09/28/eggrafi-ekpaideytikon-toy-7oy-nip-geioy-artemidos-se-ergo-etwinning/

Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς υπήρξε συνεργασία και επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών σχετικά με το
έργο. Επίσης οι γονείς των μαθητών ενημερώνονταν σχετικά με τις δράσεις που υλοποίησε το σχολείο και
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είχαν μεγάλη συμμετοχή (π.χ. Καθαρισμός παραλίας, συγκέντρωση τροφίμων
για τα αδέσποτα της περιοχής κ.α.).

Πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις που ως στόχο είχαν την επικοινωνία των μαθητών του σχολείου
με τους μαθητές των άλλων σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Επίσης υλοποιήθηκαν αρκετές
συνεργατικές δράσεις (π.χ. Αφίσες, βίντεο, ψηφιακά βιβλία, λεξικό κ.α.).

Πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών όλων των σχολείων με
συγγραφείς (Σ.Μαντούβαλου, Μ. Κουτσανοπούλου, Ι. Κυρίτση Τζιώτη, Κ. Βαϊμάκη).
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Πρακτική 2

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι

Στόχος Βελτίωσης

Η υποστήριξη και η ένταξη των. μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ενέργειες Υλοποίησης

Πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον σχεδιασμό:

Γνωριμία όλων των μελών της τάξης και των ιδιαίτερων ξεχωριστών χαρακτηριστικών και ενδιαφεροντων. 

Ανάγνωση παραμυθιών που επισημαίνουν την διαφορετικότητα με θετικό τρόπο:

"Ο γλάρος και ο κότσυφας" 

"Ο Aυτιάς" 

"Ο Tρυφεράκανθος" 

“Ο Έλμερ” 

"Ότο το καρότο”

"Ο Τριγωνοψαρούλης" 

"Όλες μου οι ρίγες" 

"Το κάτι άλλο" 

"Η Αργυρώ γελάει" 

 

Σε κάθε παραμύθι έγιναν επιπλέον δραστηριότητες όπως:

Συζήτηση με την ολομέλεια 

Δραματοποίηση 



Εικαστική αναπαράσταση των σημείων που τους έκανε εντύπωση 

Ομαδικές δημιουργίες για την αντιμετώπιση των διαφορετικών ατόμων εμπνευσμένα από τα παραμύθια. 

Επιπλέον όπως είχε σχεδιαστεί έγιναν δράσεις που στόχευαν στην γνωριμία, σύνδεση και σύσφιξη των σχέσεων 
μεταξύ όλων των παιδιών της τάξης. 

Επιπλέον δραστηριότητες:

Το παιχνίδι της “ομοιοδιαφορετικότητας” 

Κινητικό παιχνίδι "Κάνε ότι κάνει ο Τριγωνοψαρούλης" "Κάνε το αντίθετο από αυτό που κάνει ο 
Τριγωνοψαρούλης" 

Κουκλοθέατρο "Zabderfilio" 

Ο καθρέφτης του άλλου 

Η ξεχωριστή πατάτα 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και γονέων στην αρχή της χρονιάς για 
την ενημέρωση του προγράμματος αλλά και κατά τη διάρκεια της χρονιάς με συχνές συναντήσεις ομαδικές και 
ατομικές με όλους τους γονείς και συγκεκριμένα με τους γονείς των παιδιών με διάγνωση ή μη. Επίσης, 
σημαντική είναι η συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων για την αναζήτηση καλύτερης μεθόδου για την 
αποτελεσματικότητα του προγράμματος όπως και η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού (π.χ σχολική 
ψυχολόγος) για ψυχολογική υποστήριξη στους γονείς αλλά και στην ενεργό δράση με την πραγματοποίηση 
δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη. 

Ακόμη, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι από την αρχή της χρονιάς η εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης 
δημιούργησε εξατομικευμένο πρόγραμμα ώστε να εντάξει και μαθητή χωρίς διάγνωση στην ομάδα, να 
δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον και σταδιακά να ενσωματωθεί πλήρως. Παράλληλα, η ίδια δημιούργησε 
κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό ώστε να βοηθήσει μαθητή με έλλειψη λόγου να ενεργοποιηθεί και να αναπτύξει 
τον προφορικό λόγο σε μεγάλο βαθμό. 

Σε αυτό συνέβαλε και η εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας καθώς δημιούργησε ένα ευχάριστο κλίμα με κίνηση 
και παιχνίδια χωρίς λόγο στην αρχή της χρονιάς, γεγονός που ξεκλείδωσε τον μαθητή να εξοικειωθεί και να 
νιώσει αυτοπεποίθηση ως ισότιμο μέλος της τάξης.Όπως επίσης και στους δίγλωσσους μαθητές να νιώσουν 
μεγαλύτερη ασφάλεια και να έχουν πιο ενεργή συμμετοχή στην ομάδα. 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)
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Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση



Ειδικότερο Θέμα

Επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών σε τομείς όπως: Μουσικοκινητική αγωγή
Θεατρική αγωγή Εκπαιδευτική τεχνολογία 

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σημαντικότερα θέματα που χρήζουν μελλοντικής μελέτης και προτάσεις για Σχέδια Δράσης

Παρατηρήσεις / Σχόλια


