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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

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

1/Θ Νηπιαγωγείο Αγίου Κήρυκα

Κωδικός Σχολείου: 9140079

Διεύθυνση ΠΕ Ζακύνθου

Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκας Ζακύνθου

Τ.Κ. 29100

Το Νηπιαγωγείο Αγίου Κήρυκα είναι ένα μονοθέσιο, γενικό, δημόσιο σχολείο, το οποίο λειτουργεί και στεγάζεται
μέσα στο χωριό Άγιος Κήρυκας, στη Ζάκυνθο. Πρόκειται για ένα ισόγειο κτίριο, τοποθετημένο χρονικά στο 1956
του οποίου η χρήση γίνεται αποκλειστικά από το νηπιαγωγείο. Διαθέτει δύο αίθουσες(μία ως κύρια αίθουσα
διδασκαλίας και μία ως αίθουσα φαγητού και ξεκούρασης από τα νήπια του ολοήμερου προγράμματος), έναν
χώρο γραφείου, έναν χώρο κουζίνας, δύο τουαλέτες για οτυς μαθητές και δύο για το εκπαιδευτικό και βοηθητικό
προσωπικό. Διαθέτει επίσης, ένα προαύλιο χωρισμένο σε δύο χώρους. Στο ένα είναι τοποθετημένος
χλωροτάπητας ενώ στο άλλο όχι. Υπάρχει μόνο τσιμέντο.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στη σχολική μονάδα υπήρχαν δύο νηπιαγωγοί, μία στο πρωινό και μία στο ολοήμερο τμήμα. Η νηπιαγωγός του
πρωινού τμήματος εκτελούσε χρέη Προϊσταμένης. Για το σχολικό έτος 2021-2022 στο νηπιαγωγείο στου Αγίου
Κήρυκα εφαρμόστηκε το μάθημα των αγγλικών. Δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη ερχόταν
καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας. Στο νηπιαγωγείο για την παρούσα χρονιά δε χρειάστηκε παράλληλη στήριξη.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Το μαθητικό δυναμικό του Νηπιαγωγείου του Αγίου Κήρυκα για το σχολικό έτος 2021-2022 ξεκίνησε με 25
μαθητές και μαθήτριες (10 αγόρια και 15 κορίτσια). Φοίτησαν 10 νήπια και 15 προνήπια. Λειτούργησε το
ολοήμερο τμήμα με 14 παιδιά. Τον Οκτώβριο μία μαθήτρια πήρε μετεγγραφή σε νηπιαγωγείο άλλου νομού και
στις αρχές Απριλίου μία ακόμη μαθήτρια διαγράφηκε από το νηπιαγωγείο γιατί μετακόμισαν οικογενειακώς για
το εξωτερικό. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Αναφορικά με τα εποπτικά μέσα, το νηπιαγωείο διαθέτει έναν μόνο ηλεκτρονικό υπολογιστή γεγονός που
δυσκολεύει το έργο των εκπαιδευτικών, όπως και το διοικητικό έργο της Προϊσταμένης. Υπάρχει ένα τάμπλετ και
μία smart τηλεόραση που είχε δοθεί σα δωρεά στο νηπιαγωγείο από τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού. Παρά
το μεγάλο μαθητικό δυναμικό του νηπιαγωγείου, δεν υπάρχει διαδραστικός πίνακας ούτε προβολέας διαφανειών.



Το νηπιαγωγείο, επίσης, διαθέτει δύο εκτυπωτές και φωτοτυπικό αλλά δεν έχει τηλεομοιότυπο. Μέσο θέρμανσης
του Νηπιαγωγείου είναι τα δύο κλιματιστικά που υπάρχουν στις δύο αίθουσες.

Το Νηπιαγωγείο του Αγίου Κήρυκα διαθέτει παιχνίδια στις γωνιές της αίθουσας διδασκαλίας, όμως πάντα
υπάρχει ανάγκη για περισσότερα διότι με το πέρασμα των χρόνων πολλά καταστρέφονται και τα καινούρια
παιχνίδια ενισχύουν το ενδιαφέρον των νηπίων. Φέτος αγοράστηκαν δύο ξύλινα μεγάλα παιχνίδια  (μια κουζίνα
και έναν πάγκος μαναβικής)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Ένα κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νηπιαγωγείο του Αγίου Κήρυκα από το Σεπτέμβριο του 2020 είναι ότι
στην κύρια αίθουσα διδασκαλίας (είναι η αίθουσα που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του κτιρίου) κατά το
πέρασμα του καιρικού φαινομένου "Ιανός", υποχώρησε η οροφή λόγω κεραμιδιών που έσπασαν και υπέστη
σοβαρή ζημιά. Η οροφή επισκευάστηκε προσωρινώς, ωστόσο οι εργασίες που απαιτούνται δεν είχαν ολοκληρωθεί
ακόμη όπως αναφέρουν έγγραφα της προηγούμενης προϊσταμένης. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του δήμου είχαν
προβεί σε εργασίες συντήρησης της οροφής και αναμενόταν η ολοκληρωτική αλλαγή της. Μέχρι σήμερα οι μόνες
ενέργειες που έχουν γίνει είναι μια επίσκεψη τριών ατόμων από το δήμο στις αρχές Ιουνίου 2022 για να δουν τη
σκεπή.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το νηπιαγωγείο του Αγίου Κήρυκα έχει στην είσοδο του σκαλοπάτια, μια ακόμη έλλιψη
της σχολικής μονάδας είναι ότι δεν υπάρχει ράμπα για ΑΜΕΑ καθώς ούτε και τουαλέτα. Το Νοέμβριο του 2020
αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου Ζακύνθου προχώρησαν σε επισκόπηση του χώρου για τη δημιουργία ράμπας αλλά
έκτοτε δεν υπήρξε κάποια άλλη ενημέρωση αναφορικά με το έργο.

Τέλος, κάποιες ακόμη ελλείψεις που έχει το νηπιαγωγείο του Αγίου Κήρυκα είναι ότι δεν υπάρχει ιστός για την
ανύψωση σημαίας καθώς και μια εξωτερική βρύση στο προαύλιο χώρο του σχολείου γεγονός που θα διευκόλυνε
πολύ το έργο της καθαρίστριας.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η σχολική χρονιά 2021-2022 υπήρξε μία ήρεμη χρονιά με ομαλή λειτουργία του σχολείου και συνεργασία του
εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι νηπιαγωγοί συνεργάστηκαν καθ΄όλη τη διάρκεια της για να πετύχουν τους
διδακτικούς στόχους που είχαν θέσει, αλλά και να αντιμετωπίσουν δυσκολίες που τυχόν προέκυπταν.
Κατάφεραν να ολοοκληρώσουν με επιτυχία όλα όσα είχαν προγραμματίσει για τα εργαστήρια δεξιοτήτων που
διενεργήθηκαν φέτος για πρώτη φορά, ενώ υπήρξε άριστη συνεργασία και με την δασκάλα των αγγλικών. 

Οι μαθητές ήταν κατά κύριο λόγο ήρεμοι, δεν δημιουργούσαν εντάσεις στην τάξη και το κλίμα της ομάδας ήταν
συνεργατικό. Δεν μάλωναν έντονα μεταξύ τους, ήταν υπάκοοι και αυτό βοήθησε πολύ και το εκπαιδευτικό έργο
των δύο νηπιαγωγών. Επειδή υπήρχαν παιδιά που παρουσίαζαν γλωσσικές και αναπτυξιακές δυσκολίες και αυτό
προυπέθετε κάποιες φορές την εξατομικευμένη φροντίδα και υποστήριξη της εκάστοτε νηπιαγωγού, το
συνεργατικό και ήρεμο κλίμα της υπόλοιπης ομάδας υπήρξε πολύ βοηθητικό.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθήθηκε ήταν προσαρμοσμένο στις ανάγκες, δυνατότητες και δυσκολίες
της τάξης, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν και να αναπτύσσουν τις γνώσεις τους. Στο τέλος της
χρονιάς, οι ατομικοί και ομαδικοί στόχοι που είχαν σχεδιαστεί να αναπτυχθούν από τις νηπιαγωγούς, είχαν όλοι
επιτευχθέι για την ομάδα αλλά και για το κάθε παιδί ξεχωριστά.



Σημεία προς βελτίωση

Η παρούσα σχολική χρονιά ξεκίνησε με ένα μαθητικό δυναμικό όπου τα προνήπια ήταν περισσότερα από τα
νήπια. Αυτό προϋπέθετε πολλές φορές ειδικότερα τους πρώτους μήνες της προσαρμογής και γνωριμίας των
δυνατοτήτων των παιδιών, να δίνεται περισσότερη υποστήριξη στους μικρότερους μαθητές, με αποτέλεσμα οι
πιο μεγάλοι να δυσανασχετούν. Την βελτίωση αυτής της πρακτικής αντιλήφθηκαν σύντομα οι νηπιαγωγοί και
προσπάθησαν να αλλάξουν την προσέγγισή τους χωρίζοντας τα παιδιά σε ομάδες. Καθ΄ όλη τη χρονιά αυτό
λειτούργησε θετικά, πολλές φορές δίνονταν διαφορετικές εργασίες-δραστηριότητες μεταξύ των ομάδων
ανάλογες των δυνατοτήτων των παιδιών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις γίνοταν ανακατανομή των ομάδων έτσι
ώστε να είναι ισοδύναμες και να αλληλουποστηρίζει και βοηθάει ο ένας τον άλλον. 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

* Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου διαχειρίστηκε με άψογο τρόπο τα οικονομικά του σχολείου.

* Η Προϊσταμένη κράτησε τις ισορροπίες σε δυσκολες καταστάσεις.

* Διατέθηκαν πόροι του σχολείου για την αγορά 2 ξύλινων παιχνιδιών για το σχολείο.

 

Σημεία προς βελτίωση

* Η Προϊσταμένη χρειάζεται έναν χώρο ανεξάρτητο από τις αίθουσες διδασκαλίας για να μπορεί να ασκήσει το
διοικητικό έργο. Για να συμβεί αυτό χρήζει ανάγκης ένας δεύτερος υπολογιστής για το Νηπιαγωγείο του Αγίου
Κήρυκα

* Οι αρμοδιότητες καλό θα ήταν να ανατίθενται ισάξια στους εκπαιδευτικούς του σχολείου

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Μέσω της συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα για τα εργαστήρια δεξιοτήτων αλλά και για τα αγγλικά,
οι εκπαιδευτικοί υπήρξαν πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουν και να εντάξουν στη σχολική τάξη τις δύο αυτές νέες
εισόδους. Μπόρεσαν να συνεργαστούν και να υποστηρίξουν το μάθημα των αγγλικών, σε συνεργασία πάντα με
τη δασκάλα των αγγλικών και να διαμορφώσουν ένα πρόγραμμα πάνω στα εργαστήρια δεξιοτήτων που είχαν
επιλέξει στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Με τη συμμετοχή στην επιμόρφωση που παρακολούθησαν με τη ψυχολόγο και μουσικοθεραπεύτρια, αποκόμισαν
ένα πλήθος νέων γνώσεων και προσεγγίσεων τις οποίες θα μπορούσαν να εφαρμόσουν στη σχολική τάξη. Μέσω
των νεοαποκτηθέντων γνώσεων μπόρεσαν να εξελίξουν τις ήδη γνώσεις τους και να καταφέρουν να τις
εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.



Σημεία προς βελτίωση

Μέσω των επιμορφώσεων και της σημαντικότητας των όσων αποκτήθηκαν μέσω αυτών, φάνηκε η αναγκαιότητα
της συνεχούς επιμόρφωσης. Ίσως εάν η δράση των επιμορφώσεων των εργαστηρίων δεξιοτήτων και των
αγγλικών, είχε προηγηθεί της εισόδου τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί έχοντας
ολοκληρώσει τις επιμορφώσεις να είσαι πιο έτοιμοι να τις υποδεχτούν. Το ίδιο ισχύει και για την συμμετοχή
στην επιμόρφωση στη μουσικοθεραπεία και μουσικοπαιδαγωγική. Εάν και αυτή είχε γίνει νωρίτερα μέσα στη
σχολική χρονιά, οι εκπαιδευτικοί θα είχαν περισσότερο χρόνο να την εντάξουν στη διδασκαλία τους και θα
υπήρχαν πιθανώς περισσότερα θετικά αποτελέσματα στα παιδιά και κυρίως στα παιδιά με τις γλωσσικές
δυσκολίες.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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Παρατηρήσεις / Σχόλια

Πέρα από τη δράση για την βελτίωση της επαγγελματικής ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών μέσω της συμμετοχής τους σε επιμορφωτικές δράσεις, έγιναν
αρκετές προσπάθειες βελτίωσης του κτιρίου του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί
προσπάθησαν να επιμείνουν στους αρμόδιους για τη σωστή επιδιόρθωση της σκεπής
που είχε υποχωρήσει το σχολικό έτος 2020-2021. Επίσης αναβάθμισαν τον
εξοπλισμό του σχολείου, έφτιαξαν μηχανήματα που ήταν χρόνια χαλασμένα και
αγόρασαν ξύλινα παιχνίδια γωνιές για την τάξη.



Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη μουσικοθεραπεία και μουσικοπαιδαγωγική, βοήθησε πολύ τους
εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν με άλλο τρόπο τις δυσκολίες που παρουσίαζαν τα παιδιά με γλωσσικά
προβλήματα και να εντάξουν τη μουσική στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως ένα μέσο έκφρασης,
δημιουργικότητας και ευρύτερης συμμετοχής. Τα οφέλη που αποκόμισαν τα παιδιά στο τέλος της σχολικής
χρονιάς ήταν σημαντικά. Η μουσικοπαιδαγωγική εντάχθηκε αρκετά στο καθημερινό πρόγραμμα και αυτό
απέφερε θετικά αποτελέσματα τόσο μαθησιακά όσο και κοινωνικά στα παιδιά. Τα νήπια φάνηκε να έχουν
αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση και αυτό είχε ως συνάρτηση να βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές τους
αποδόσεις αλλά και τις κοινωνικές τους σχέσεις.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν αφορούσαν κυρίως την επικοινωνία και τη συμμετοχή των παιδιών με
γλωσσικές δυσκολίες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Υπήρχαν πολλά δίγλωσσα παιδιά, ένα παιδί με πρόβλημα
άρθρωσης και παιδιά με αναπτυξιακά προβλήματα. Μέσα στο πλήθος των μαθητών, τα παιδιά αυτά χρειάζονταν
πολλές φορές εξατομικευμένη βοήθεια και υποστήριξη για να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Αν αυτή ήταν δεδομένη κάθε φορά σίγουρα θα υπήρχαν καλύτερα αποτελέσματα και οι μαθητές αυτοί θα είχαν
εξελιχθεί περισσότερο. Η δυσκολία λοιπόν που παρουσιάστηκε είναι ότι πολλές φορές δεν μπορούσε να δοθεί η
εξατομικευμένη υποστήριξη στους μαθητές αυτούς (λόγω συνθηκών της τάξης, λόγω της ενασχόλησης των
νηπιαγωγών με άλλα παιδιά) και έτσι οι μαθητές αυτοί δεν ανατπύχθηκαν όσο πιθανώς θα μπορούσαν.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Διγλωσσία και εκπαίδευση


