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Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

 

Νηπιαγωγείο Κυλλήνης, 

Κυλλήνη Ηλείας, Τ.Κ.  27068,

 τηλ: 2623092220,

e-mail: mail@nip-kyllin.ilei.sch.gr

ιστολόγιο: https://blogs.sch.gr/nikyll/

 

Το νηπιαγωγείο Κυλλήνης κατά το σχολικό έτος 2020-2021 είχε αρχικά 17  εγγεγραμμένους μαθητές και
αργότερα 14 μαθητές καθώς πήραν μετεγγραφή 2 μαθήτριες σε άλλο νηπιαγωγείο λόγω αλλαγής κατοικίας και 1
μαθητής στο ειδικό νηπιαγωγείο έπειτα από γνωμάτευση του ΚΕΔΑΣΥ Ηλείας.

Λειτούργησαν: 1 Τμήμα υποχρεωτικού πρωινού

Εκπαιδευτικοί: 1 μόνιμη νηπιαγωγός (οργανικά τοποθετημένη)

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Δόθηκε η ευκαιρία λόγω της πανδημίας να διδάξουμε μέσω webex , να διαφοροποιήσουμε και να προσαρμόσουμε
τη διδασκαλία μας στα νέα δεδομένα.

Προσπαθήσαμε να καλλιεργήσουμε αίσθημα ασφάλειας στα παιδιά, να μάθουν να χρησιμοποιούν μάσκες,
αντισηπτικά, να κρατούν αποστάσεις.

Μάθαμε γονείς και εκπαιδευτικοί να συνεργαζόμαστε από απόσταση

(webex, e mail, τηλέφωνο) προς όφελος των παιδιών. Πολλές φορές οι συζητήσεις αυτές λειτούργησαν
ψυχοθεραπευτικά και για τις δύο πλευρές
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Σημεία προς βελτίωση

Πρέπει να γίνει προσπάθεια οι γονείς να αισθανθούν ότι έχουν θέση μέσα στο σχολείο. Να αντιληφθούν ότι
μπορούν  σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά αλλά και την ευρύτερη κοινωνία να επιτελέσουν
σημαντικό έργο προς όφελος της σχολικής κοινότητας.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Επαρκής προγραμματισμός , στοχοθεσία και αξιοποίηση των πόρων.

Δημιουργία κλίματος σεβασμού, εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης με γονείς και ευρύτερη κοινότητα.

Σημεία προς βελτίωση

 Εξάλειψη της εσωστρέφειας και σύνδεση του σχολείου με την ευρύτερη κοινωνία  για να δώσει στους μαθητές
την ευκαιρία να βιώσουν τη μάθηση έξω από τους τοίχους της σχολικής αίθουσας μέσω της συνεργασίας με
τοπικά πολιτιστικά ιδρύματα.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

 Δόθηκε η ευκαιρία στο εκπαιδευτικό προσωπικό να παρακολουθήσει εξ αποστάσεως, σύγχρονα και ασύγχρονα,
επιμορφωτικές δράσεις.

Σημεία προς βελτίωση

Επιδίωξη συμμετοχής σε δίκτυα και σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος.


