
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 8ο νηπιαγωγείο Κορυδαλλού υπάγεται στη διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, είναι
βιοκλιματικό-πράσινο σχολείο. Από το σχολικό έτος 2019-2020 είναι λειτουργικά τετραθέσιο. Κατα τη σχολική
χρονιά 2021-2022 λειτούργησε με έξι εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής, μια εκπαιδευτικό παράλληλης
στήριξης, μια καθηγήτρια Αγγλικών και μια σχολική νοσηλεύτρια.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Παρ' όλο που και σε αυτή τη σχολική χρονιά τα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας αποτελέσαν τροχοπέδη σε
πολλές δράσεις , ωστόσο οι παιδαγωγικοί στόχοι επιτεύθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Μέσα από το καλό
παιδαγωγικό κλίμα που δημιουργήθηκε, τη διαμόρφωση συνθηκών εμπιστοσύνης και σεβασμού, εξασφαλίστηκε η
αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας και ενισχύθηκε η συνεργασία και η δημιουργική συλλογική
δράση.

Σημεία προς βελτίωση

Η απουσία ψυχολόγου στο χώρο του σχολείου υπήρξε αισθητή, καθώς έχουν αυξηθεί οι ανάγκες συμβουλευτικής
υποστήριξης γονέων και εκπαιδευτικών. Η μόνιμη παρουσία ψυχολόγου μπορεί να συνδράμει σε θέματα
σχολικού εκφοβισμού, αυτοβελτιώσης και ενσυναίσθησης.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Κοινή άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής μεταξύ των μελών του συλλόγου διδασκόντων. Διαμόρφωση θετικής
κουλτούρας , δημοκρατικού σχολικού κλίματος που οφείλεται στο όραμα της ηγεσίας του σχολείου.



Σημεία προς βελτίωση

Βελτίωση στη διαχείριση του χρόνου ώστε η οργάνωση που αφορά σε θέματα της σχολικής μονάδας και άπτονται
στη συνεργασία με δήμους και φορείς να μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς να προαλείται αν'ασχεση στο
εκπαιδευτικό έργο.

Αύξηση των κονδυλίων που αφορά στη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για συνεχή επιμόρφωση.

Σημεία προς βελτίωση

Η πραγματοποίηση δράσεων που αφορούν ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως erasmus, e-twinning, καθώς και
συμμετοχή των νηπιαγωγών ως εισιγητές σε ημερίδες και συνέδρια.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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Σχολείο και κοινότητα
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Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Από το σύνολο των δράσεων ως πιο σημαντικά αποτελέσματα σημειώνουμε:

 την καθολική συμμετοχη και εμπλοκή των εκπαιδευτικών στις δράσεις, καθω΄ς και το αμειώτο ενδιαφέρον τους
για συνεχής ενημέρωση και συνεργασία.

τον πλούσιο προβληματισμο που προέκυψε μέσα από την επίλυση ζητημάτων που αφορούσαν στη διεξαγωγή των
δράσεων.

την εξομάλυνση των σχέσεων και την άμβλυνση των κοινωνικών διαφορών ανάμεσα στα μέλη του μαθητικού
δυναμικού του σχολείου μας.

την επαφή των μαθητών με κοινωνικά θέματα και ζητήματα που αφορούν σε όλη την τοπική και παγκόσμια
κοινότητα.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Η διαχείριση του χρόνου, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο
νηπιαγωγείο, αποτέλεσε αρκετές φορές παράγοντα πίεσης και άγχους για την υλοποίηση των δράσεων που είχαν
προγραμματιστεί.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση για την πραγματοποίηση δράσεων που αφορούν στα ευρωπαϊκά
προγράμματα e-twinning και erasmus.


