
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

Γενικά στοιχεία του σχολείου:

Το 1/Θ Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων Κεφαλληνίας (κωδικός: 9250120), με μία
οργανική θέση, ιδρύθηκε το 1990 (ΦΕΚ 112/Τεύχος Α’/1990). Από το 2017-2018 ως
σήμερα λειτουργεί πέραν του ενιαίου υποχρεωτικού τμήματος και προαιρετικό
ολοήμερο τμήμα.  Η διεύθυνση είναι: Ραζάτα (επί της Εθνικής Οδού Αργοστολίου –
Σάμης), Τ.Κ. 28100, Νομού Κεφαλληνίας. Ανήκει στην Α/θμια Εκπ/ση Νομού
Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Γενικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού:

Στο Νηπιαγωγείο υπηρετούν εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 60 –Νηπιαγωγών. Κατά τα
σχολικό έτος 2020 - 2021 υπηρετούσαν 2 αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί του κλάδου
ΠΕ60 Νηπιαγωγών, γένους θηλυκού. Η μια εκ των δύο τοποθετημένων
εκπαιδευτικών που εκτέλεσε χρέη Προϊσταμένης είχε προϋπηρεσία 2 ετών, 8 μηνών
και 17 ημερών προ της πρόσληψής της και η δεύτερη είχε προϋπηρεσία 5 μηνών και
17 ημερών προ της προσλήψεώς της. Και οι δύο εξ’ αυτών βρέθηκαν για πρώτη φορά
στο Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων. Στην πορεία της σχολικής χρονιάς διατέθηκε στη
σχολική μονάδα ειδικότητα ψυχολόγου.

Γενικά χαρακτηριστικά του μαθητικού δυναμικού: 

Στο νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2020-2021 λειτούργησαν δύο τμήματα, ένα
Ενιαίο Υποχρεωτικό Τμήμα (08:15 πμ-13:00 μμ) και ένα Προαιρετικό Ολοήμερο
Τμήμα (13:00 μμ). Συνολικά φοιτούσαν δεκαπέντε (15) μαθητές στο Πρωινό
Υποχρεωτικό Τμήμα  και έξι (6) μαθητές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Τμήμα. Αρχικά
οι μαθητές ήταν δεκαεφτά (17), όμως 2 μαθητές πήραν μετεγγραφή κατά τη διάρκεια
της χρονιάς λόγω μετοίκισης.

Σημειώνουμε, ότι από το σύνολο των μαθητών που φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο οι 2



ήταν Ρομά.

Κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου: 

Το Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων Κεφαλληνίας εδράζεται στην περιοχή Ραζάτων
Κεφαλληνίας, επί της εθνική οδού Αργοστολίου – Σάμης και υπάγεται στην
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Πρόκειται για κτίριο με μία αίθουσα διδασκαλίας που
φιλοξένησε για το σχολικό έτος 2020-2021 ένα ενιαίο υποχρεωτικό τμήμα και ένα
προαιρετικό ολοήμερο. Εδράζεται σε αυτόνομο κτίριο, βρίσκεται 5 χλμ από το
κέντρο του Αργοστολίου και εξυπηρετεί τη Σχολική περιφέρεια του Νηπιαγωγείου
Φαρακλάτων Κεφαλληνίας (ΑΔΑ: ΩΞΩΕ46ΜΤΛΗ-ΛΗΕ, Αρ. πρωτ. 1109/10-4-2020).
Οι μαθητές που προάγονται στην επόμενη  βαθμίδα της Α/θμιας Εκπαίδευσης
εγγράφονται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο του Αργοστολίου.

Κτίριο & υποδομές:

Το κτίριο του νηπιαγωγείου είναι ιδιαίτερα παλιό, απροσδιορίστου έτους
κατασκευής, καθώς δεν έχουν βρεθεί στο αρχείο του Νηπιαγωγείου σχετικά σχέδια
και έχει κατά το παρελθόν μεταφερθεί από άλλο κτίριο στο συγκεκριμένο. Η ύπαρξη
του ως κτίριο ξεπερνά τα εξήντα (60) έτη, σύμφωνα με τις μαρτυρίες ηλικιωμένων
κατοίκων της περιοχής. Αποτελείται από μία αίθουσα διδασκαλίας, δύο WC (ένα
παιδιών και ένα ενηλίκων) και έναν επιπλέον χώρο που λειτουργεί ταυτόχρονα ως
αποθηκευτικός χώρος, ως γραφείο συλλόγου διδασκόντων και φιλοξενεί τον
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του προαιρετικού ολοήμερου τμήματος. Δε διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, πρόσβαση ΑΜΕΑ (ράμπες), καθώς και WC με αντίστοιχες
προδιαγραφές. Ομοίως δε διαθέτει ασφαλή παράθυρα - τζάμια. Πιο συγκεκριμένα
διαθέτει μονά επάλληλα τζάμια, με αλουμίνια που δεν ασφαλίζουν - σφραγίζουν και
ενισχύουν την απώλεια της θερμότητας που εξασφαλίζεται στη σχολική μονάδα
μόνο από τις δύο συσκευές air condition. Τα συγκεκριμένα παράθυρα κρίνονται
εξαιρετικά επικίνδυνα και ακατάλληλα για σχολική μονάδα που βρίσκεται σε νομό
με αυξημένη σεισμική δραστηριότητα και έντονα καιρικά φαινόμενα. Ομοίως
παρατηρούνται σοβαρά ζητήματα με την κεραμοσκεπή του Νηπιαγωγείου που ευνοεί
την εισροή υδάτων σε περιπτώσεις βροχοπτώσεων, γεγονός που αν και έχει
επισημανθεί στον οικείο Δήμο, οι λύσεις που έχουν εφαρμοστεί τα προηγούμενα
χρόνια είναι προσωρινές. Μία εξ αυτών ήταν η αντικατάσταση μεμονωμένων
γυψοσανίδων, λύση που κρίνεται προσωρινή, αφού σε κάθε βροχόπτωση
παρατηρείται εισροή υδάτων από την οροφή.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Όπως προκύπτει από την παραπάνω αποτίμηση η παιδαγωγική και μαθησιακή
λειτουργία του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2020-2021 έχει αξιολογηθεί ως
προς τους πέντε άξονες από διαφορετικό εκπαιδευτικό δυναμικό που στηρίζεται
μόνο σε τεκμήρια και καταγραφές που ανευρέθηκαν στο αρχείο του Νηπιαγωγείου.
Για το λόγο αυτό δε δύναται να είναι απόλυτα ακριβής. Η αποτίμηση έδειξε ότι 
υπήρξε καλή οργάνωση της σχολικής μονάδας και συστηματική προσπάθεια για
δημιουργία

εποικοδομητικού κλίματος και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ όλων των
εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων).
Σημειώθηκε αξιοσημείωτη προσπάθεια προόδου σε διάφορα ζητήματα οργάνωσης και
λειτουργίας και ως επί το πλείστον αποτιμάται θετικά η συστηματική ενίσχυση από
μέρους των εκπαιδευτικών για την παρακολούθηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης εκ μέρους των μαθητών, παρά τις απαιτητικές συνθήκες που
επικράτησαν. Τα επιτεύγματα των μαθητών μέσα σε αυτή την ιδιαίτερα απαιτητική
χρονιά ήταν σημαντικά και οι όποιες δυσκολίες προσπελάστηκαν σε ικανοποιητικό
βαθμό μέσω της συνέπειας, της υπευθυνότητας  και της συστηματικής προσπάθειας
των εκπαιδευτικών για να ανταποκριθούν στις συνθήκες.

Σημεία προς βελτίωση

Σημεία προς βελτίωση εντοπίζονται στις δυσχέρειες που προκάλεσε η αναστολή της
δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Κρίνεται απαραίτητη η εξεύρεση
τρόπων προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός των μαθητών/τριών που δεν
συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιβεβλημένη ομοίως κρίνεται και η
αναθεώρηση του ωρολογίου προγράμματος της εξΑΕ και η υλοποίησή του σε μια πιο
παραγωγική ώρα της ημέρας για τους μαθητές του Νηπιαγωγείου για να είναι πιο
ξεκούραστοι, σε αντίθεση με την προηγούμενη χρονιά που η σύγχρονη εξΑΕ
συνέπιπτε με την ώρα χαλάρωσης (στο δια ζώσης πρόγραμμα) των προαιρετικών
ολοήμερων τμημάτων. 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία



Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021 ενημερώθηκαν με έγγραφα τόσο ο
Δήμος όσο και η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του οικείου Δήμου
για τις επισκευές που απαιτούνταν να γίνουν στη σχολική μονάδα. Η ανταπόκριση
εκ μέρους της σχολικής επιτροπής δεν ήταν πάντα άμεση, αλλά κατόπιν συνεχούς
προσπάθειας υλοποιήθηκαν ορισμένες μόνο και πρόχειρες επισκευές, όπως εκείνες
που προκλήθηκαν από την επέλαση του Ιανού. Υπήρξαν ωστόσο και σοβαρά
ζητήματα που δεν ήταν εφικτό να επιλυθούν οριστικά, παρά το γεγονός ότι είχαν
υποβληθεί σχετικά έγγραφα στον οικείο Δήμο, όπως η επίδειξη ασυνέπειας στην
υγιεινή  και την καθαριότητα του Νηπιαγωγείου από τον υπεύθυνο καθαριότητας.
Θετικά αποτιμάται η συνεργασία με τη Σ.Ε.Ε ΠΕ 60 που διαφαίνεται άλλωστε από
το εύρος των καταγραφών στα διαθέσιμα τεκμήρια και υποδηλώνει την άμεση
συνεισφορά της σε επιμέρους ζητήματα διαχείρισης κρίσεων.

Σημεία προς βελτίωση

Η σχολική μονάδα δεν μπόρεσε κατά το σχολικό έτος 2020-2021 να είναι ανοιχτή
στην κοινωνία, λόγω των δυσχερειών που επέφερε η πανδημία COVID-19, η
αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας και τα πρωτόκολλα για την προστασία και
αποφυγή διασποράς του covid -19. Δεν ήταν εφικτή η πραγματοποίηση ανοικτών
εκδηλώσεων, η υλοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων, η δια ζώσης συνεργασία
με φορείς, το “άνοιγμα στην κοινωνία”. Επίσης, η διάχυση των εκπαιδευτικών
αποτελεσμάτων και το άνοιγμα στην κοινωνία δεν υλοποιήθηκε μέσω του
ιστολογίου, το οποίο παρά την ύπαρξή του παρέμεινε ανενεργό. Τέλος είναι
απαραίτητο να υπάρξει σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή βελτιωτική μέριμνα
για τα ζητήματα κτιριακής υποδομής και συγκεκριμένα για την άμεση
αντικατάσταση των ακατάλληλων αλουμινίων-τζαμιών, η οποία δεν είναι εφικτό να
επιτευχθεί μόνο από τα χρήματα που διατίθενται στο Νηπιαγωγείο για τις
λειτουργικές δαπάνες του. Επιπλέον είναι επιτακτική η ανάγκη αναδιαμόρφωσης
και οργάνωσης του χώρου του Νηπιαγωγείου και η απόκτηση επιπλέον τεχνολογικού
εξοπλισμού, ώστε να απομονωθεί η διοικητική λειτουργία σε έναν χώρο και να
αρχειοθετηθεί εκ νέου το αρχείο του Νηπιαγωγείου, με χρονολογική σειρά και να
διαφυλαχθεί σε ασφαλή χώρο. Για το σκοπό αυτό και με αφορμή την ελλιπή
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικού περιεχομένου είναι
απαραίτητη η αναζήτηση τρόπων διοικητικής επιμόρφωσης. Τέλος είναι απαραίτητη
η ενημέρωση του myschool αναφορικά με το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης του
Νηπιαγωγείου που ως σήμερα δεν έχει αποτυπωθεί στο πληροφοριακό σύστημα.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών



Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε επιμορφωτικές δράσεις που διοργανώθηκαν από τη
Σ.Ε.Ε και μερίμνησαν για την  επαγγελματική τους ανάπτυξη μέσω προσωπικών
επιλογών (παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών).

Σημεία προς βελτίωση

Ενεργότερη συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις και προγράμματα


