
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 δημόσιο, νηπιαγωγείο για το οποίο προορίζεται το εν λόγω σχέδιο αξιολόγησης βρίσκεται σε μια αγροτική
περιοχή στο νησί της Ζακύνθου, στους Αγίους Πάντες. Το ολοήμερο νηπιαγωγείο Αγίων Πάντων λειτουργεί ως
1/θέσιο ημερήσιο. Το σχολικό κτήριο αποτελείται από έναν ισόγειο προκάτ κτήριο 50 περίπου τμ, μια μικρή
αίθουσα που λειτουργεί ως γραφείο της Προϊσταμένης,  3 WC (αγοριών, κοριτσιών και εκπαιδευτικών).

Η τάξη και το γραφείο Προϊσταμένης είναι εφοδιασμένες με επαρκή τεχνολογικό εξοπλισμό. Σε όλες τις
αίθουσες υπάρχει διαδίκτυο. Το γραφείο είναι εξοπλισμένο με φορητό υπολογιστή, τάμπλετ, έναν εκτυπωτή,
φωτοτυπικό μηχάνημα, πλαστικοποιητή, , φούρνο μικροκυμάτων, καφετιέρα και τοστιέρα.

Στην αίθουσα διδασκαλίας υπάρχει παλαιά τηλεόραση, ραδιοκασετόφωνο, βίντεο player, φορητό ηχείο και dvd
player.

Ο αύλειος χώρος είναι μεγάλος με δέντρα στην περίμετρό του και παιδική χαρά, όπου τις απογευματινές ώρες
χρησιμοποιείται από το δήμο για την ακαδημία ποδοσφαίρου της περιοχής και ως κοινόχρηστη παιδική χαρά του
χωριού.

Το νηπιαγωγείο όσον αφορά την κτηριακή και υλικοτεχνική του υποδομή διαθέτει ένα καλό κτήριο, με μεγάλη
αυλή, αρκετά μεγάλη αίθουσα σωστά προσανατολισμένη και φωτιζόμενη με κουρτίνες για σκίαση τις πρωινές
ώρες, είναι καλά εξοπλισμένη σε έπιπλα, υπολογιστή, οπτικοαουστικό και εποπτικό υλικό.

Το σχολικό έτος 2021-2022 το νηπιαγωγείο λειτούργησε δια ζώσης.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούνταν από μία αναπληρώτρια εκπαιδευτικό ΠΕ60 η οποία έχει οριστεί και
Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου και μία αναπληρώτρια εκπαιδευτικό ΠΕ06 για το μάθημα των Αγγλικών .
Βοηθητικό προσωπικό ήταν μία μόνιμη καθαρίστρια.

Το μαθητικό δυναμικό της σχολικής μονάδας ανερχόταν σε 25 μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι/ ες κατανέμονται
ως εξής:

Νήπια: 17

Προνήπια: 8

Αγόρια: 16

Κορίτσια: 9



Το μαθητικό δυναμικό του σχολείου αποτελούνταν κυρίως από παιδιά ελληνικής ιθαγένειας.
Συμπεριλαμβάνονταν σε μικρό ποσοστό παιδιά από την Αλβανία καθώς επίσης μαθητές και μαθήτριες από
μικτούς γάμους (ένας από τους γονείς είναι από την Ελλάδα ενώ ο/ η άλλος/ η ήταν από την Ολλανδία ήταν
Αλβανία).

Στο νηπιαγωγείο των Αγίων Πάντων υπήρχε 1 μαθητής με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, είχε περάσει από το
ΚΕΔΑΣΥ Ζακύνθου για να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη γνωμάτευση. Εγκρίθηκε η παράλληλη στήριξη ώστε το
συγκεκριμένο παιδί να λάβει την μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια αλλά δεν υλοποιήθηκε. Επίσης παραπέμφθηκαν
άλλοι πέντε μαθητές για αξιολόγηση στο ΚΕΔΑΣΥ Ζακύνθου για εκτίμηση λόγω μαθησιακών δυσκολιών,
προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον και γενικότερα θέματα συμπεριφοράς.

Το σχολείο όπως προαναφέρθηκε βρίσκεται σε αγροτική περιοχή. Αποτέλεσμα αυτού τα παιδιά να χαίρονται τα
θετικά στοιχεία της υπαίθρου, αλλά να παραμένουν πολύ μακριά από τα προτερήματα της πόλης όπως εύκολη
και άμεση πρόσβαση σε θέατρα, ωδεία, κολυμβητήρια, βιβλιοθήκες κ.ά. Όπως επίσης και έλλειψη αντίστοιχων
ερεθισμάτων.

Οι σχολικές επιδόσεις των παιδιών βρίσκονται σε μέτριο επίπεδο, όπως προκύπτει από την καθημερινή
προφορική παρουσία μέσα στην τάξη και από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από διάφορες οργανωμένες
δραστηριότητες και εργασίες.

Όσον αφορά το θέμα της συμπεριφοράς των μαθητών και μαθητριών κινούνταν σε επιτρεπτά όρια τις
περισσότερες φορές. Οι παραβατικές συμπεριφορές γίνονταν από μεμονωμένα άτομα και ήταν
επαναλαμβανόμενες παρά την προσπάθεια εξάλειψής τους σε εύλογο χρονικό διάστημα. Έκταση η οποία
μειώθηκε με την ανάπτυξη κατάλληλων δράσεων στη σχολική μονάδα με θέματα όπως σχολικός εκφοβισμός,
δικαιώματα παιδιού, εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής με θέμα τα παραδοσιακά παιχνίδια στο
φυσικό περιβάλλον και συχνά ομαδικά παιχνίδια για τη συνοχή της ομάδας και της συνεργασίας .

Οι σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους ήταν φιλικές αλλά δεν έλειπαν οι συχνές συγκρούσεις, οι οποίες όμως
ίσως και λόγω των προληπτικών δράσεων που αναπτύχθηκαν από την εκπαιδευτικό και την προσπάθεια
συνεργασίας με τους γονείς περιορίστηκαν αρκετά. Δεν παύουν όμως αυτές οι λιγοστές συγκρούσεις και η
άρνηση ορισμένων γονέων να βοηθήσουν ουσιαστικά τη συνεργασία με το σχολείο να αποτελούν την «Αχίλλειο
φτέρνα» του σχολείου.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Στη σχολική μονάδα έχουν παρατηρηθεί μερικά περιστατικά αποκλεισμού ή ακραίας επιθετικότητας μεταξύ των
μαθητών/ τριών. Είναι περισσότερες οι φορές που τα παιδιά επιλύουν μόνα τους τις όποιες διενέξεις, διαφορές ή
προβλήματα τους παρουσιάζονται, μιας και δε δίνουν καμία βαρύτητα στην εθνική καταγωγή .

Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν καταφέρνουν να επιλύσουν την κατάσταση μόνα τους επεμβαίνει άμεσα το
διδακτικό προσωπικό το οποίο βοηθά στην ειρηνική αντιμετώπιση της σε συνεργασία και με τους πρόθυμους
γονείς.

Σημεία προς βελτίωση

Οι σχέσεις των μαθητών χρήζουν βελτίωσης παρά τις συλλογικές δράσεις που υλοποιήθηκαν μέσω των
εργαστηρίων, των καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των επαναλαμβανόμενων παιχνιδιών ομάδας
και συνεργασίας που θα καλλιεργούσαν τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών περαιτέρω.



Συμβουλευτικές συναντήσεις γονέων από αρμόδιους φορείς προκειμένου να μπορέσουν να αντιληφθούν στο
σύνολό τους την ομαλή συνεργασία  με το σχολείο και την τήρηση των κανονισμών που διέπουν τη σχολική
μονάδα απ΄ όλους καθώς και την καλλιέργεια του σεβασμού προς το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Υποστήριξη των μαθητών με ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό όταν υπάρχει και γνωμάτευση από φορέα όπως το
ΚΕΔΑΣΥ.

Σύγχρονος εξοπλισμός ηλεκτρονικών μέσων όπως smart Tv

Αξιοποίηση της δανειστικής cdοθήκης

Επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες και οι γονείς είναι συνεργάσιμοι  και
έχουν βοηθητικό ρόλο για τις ασφαλείς μετακινήσεις των νηπίων

Συνεργασία με άλλα νηπιαγωγεία της περιοχής

Συναντήσεις με ειδικούς δια ζώσης ανάλογα με την εκπαιδευτική θεματολογία, πράγμα το οποίο δεν μας
επετράπη λόγω πανδημίας και περιοριστικών μέτρων

 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Ορθή διαχείρηση των οικονομικών τόσο των δαπανών όσο και των πόρων του σχολείου.

Ορθή τήρηση των αρχείων της σχολικής μονάδας.

Λειτουργία του σχολείου σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό και τη νομοθεσία.

Πλήρης και επιτυχής αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Σημεία προς βελτίωση

Οι αυξημένες γραφειοκρατικές αρμοδιότητες που έχουν δοθεί στις Προϊστάμενες, ειδικά τω μονοθέσιων
νηπιαγωγείων, έχοντας παράλληλα να εκπληρώσουν και τα διοικητικά τους καθήκοντα, σε κάποιες περιόδους
οδηγούν σε εργασιακή εξάντληση, με ότι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με την παιδαγωγική διαδικασία και την
εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Επιτυχής παρακολούθηση ημερίδων, σεμιναρίων.

Ενεργή συμμετοχή σε όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα .

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά-εθνικά προγράμματα.



Οι αυξημένες γραφειοκρατικές αρμοδιότητες που έχουν δοθεί στις Προϊστάμενες, ειδικά των μονοθέσιων
νηπιαγωγείων, έχοντας παράλληλα να εκπληρώσουν και τα διοικητικά τους καθήκοντα, σε κάποιες περιόδους
οδηγούν σε εργασιακή εξάντληση, με ότι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με την παιδαγωγική διαδικασία και την
εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

α) Η μαζική συμμετοχή των νηπίων στις δράσεις.

β) Η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών.

γ) Η ανάδειξη των υλικών και κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρμογή σχέσεων συνεργασίας των
μαθητών.

δ) Η ενημέρωση των γονέων μέσω της μηνιαίας ηλεκτρονικής εφημερίδας , που διευκολύνει τη επικοινωνία μαζί
τους.

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

α) Το ενδιαφέρον των μαθητών που εκφράστηκε με τη μαζική συμμετοχή τους στις δράσεις.

β) Η ανάδειξη της συσχέτισης των υλικών και κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρμογή



συνεργατικών μεθόδων στην ομάδα.

γ) Όλο το υλικό υπάρχει στο νηπιαγωγείο και σε ηλεκτρονική μορφή και θα βρίσκεται στη διάθεση όλων των
εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας.

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Τα στενά χρονικά περιθώρια που υπάρχουν, προκειμένου να υλοποιηθούν οι δράσεις λειτουργούν ανασταλτικά
καθώς χρειάζονται μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια προκειμένου να προσεγγιστούν τα θέματα από τα νήπια
ολοκληρωμένα και ουσιαστικά.

Οι αυξημένες γραφειοκρατικές αρμοδιότητες που έχουν δοθεί στις Προϊστάμενες, ειδικά τω μονοθέσιων
νηπιαγωγείων, έχοντας παράλληλα να εκπληρώσουν και τα διοικητικά τους καθήκοντα, σε κάποιες περιόδους
οδηγούν σε εργασιακή εξάντληση, με ότι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με την παιδαγωγική διαδικασία και την
εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


