
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 Νηπιαγωγείο Αλικανά ανήκει στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 του Π.Δ. 79/2017, κάθε Νηπιαγωγείο έχει δική του σχολική περιφέρεια και σε αυτό
φοιτούν οι μαθητές που διαμένουν εντός των ορίων της. Τα όρια για το Νηπιαγωγείο Αλικανά, σύμφωνα με τον
χάρτη που υπάρχει στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου ορίζονται ως εξής:
Κοινότητα Αλικανά και Αλωνίων.

Κατά το σχολικό έτος 2021 -22 λειτούργησε ως 1/θέσιο σχολείο με την ύπαρξη υποχρεωτικού πρωινού τμήματος.
Η στελέχωση του προσωπικού του νηπιαγωγείου ήταν μια εκπαιδευτικός ΠΕ 60, αναπληρώτρια και μια
εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης ΠΕ 61, αναπληρώτρια. Τις πρώτες δύο εβδομάδες του Ιουνίου λειτούργησε
τμήμα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας από μια εκπαιδευτικό ΠΕ 06, μόνιμη.   

Το μαθητικό δυναμικό του νηπιαγωγείου το σχολικό έτος 2021-2022 αριθμούσε σε 7 μαθητές (2 νήπια & 5
προνήπια).

Το σχολείο λειτούργησε με κανονική δια ζώσης λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους
εφαρμόζοντας ωστόσο περιοριστικά μέτρα προστασίας μετάδοσης της ασθένειας του covid-19.

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 μεγαλύτερο ποσοστό του μαθητικού δυναμικού της σχολικής μονάδας είναι μέλος οικογενειών μέσου
μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Κατά την καθημερινή φοίτηση τους στο νηπιαγωγείο, θετικά αποτιμάται το γεγονός ότι
όλα τα παιδιά συμμετείχαν στα διάφορα κέντρα μάθησης με ενδιαφέρον, εξαιτίας του εμπλουτισμού και της
αναπροσαρμογής του υλικού που υπάρχει σε αυτά. Ο παιγνιώδης χαρακτήρας των δραστηριοτήτων και η ενεργός
συμμετοχή των παιδιών στην ολοκλήρωση τους, κρατούσε αμείωτο το ενδιαφέρον κάνοντας τη μαθησιακή



διαδικασία ευχάριστη.

Σημεία προς βελτίωση

Λόγω περιοριστικών υγειονομικών μέτρων δεν υλοποιήθηκαν – αξιοποιήθηκαν πλήρως και στον επιθυμητό βαθμό
οι υλικοτεχνικές υποδομές και υπηρεσίες για την ανάπτυξη κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων και
κοινωνικής δράσης (π.χ. λειτουργία βιβλιοθήκης κ.α.).

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Λειτουργία της σχολικής Μονάδος κατά τις κείμενες διατάξεις.
Πλήρης αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Ορθή διαδικασία τήρησης των αρχείων της σχολικής Μονάδας.
Χρηστή διαχείριση των διατιθέμενων οικονομικών πόρων.
Διατήρηση του σχολικού εξοπλισμού σε λειτουργική κατάσταση.
Συχνή επικοινωνία με ΣΕΕ.

Σημεία προς βελτίωση

Αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων-υποδομών.
Εξωστρέφεια – διάχυση καλών πρακτικών
Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με τοπικούς φορείς.
Αναγκαιότητα αναμόρφωσης του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Υλοποιήθηκε συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιμορφωτική συνάντηση από αρμόδιους φορείς και στελέχη της
εκπαίδευσης.

Επιτυχής παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος εκπαιδευτικών σχετικά με τα Εργαστήρια
Δεξιοτήτων και με τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο.

Σημεία προς βελτίωση

Σχεδιασμός και συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών.

Ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα που άπτονται άμεσα με την καθημερινή διδακτική πράξη, όπως η ετερο-
αξιολόγηση των μαθητών.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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

Η αναγκαιότητα εφαρμογής του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης προέκυψε από το
γεγονός ότι στο νηπιαγωγείο δεν έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν πρακτικές
αξιολόγησης της μάθησης. Έτσι αναδύθηκε η ανάγκη εφαρμογής της περιγραφικής
αξιολόγησης με την αξιοποίηση των ατομικών φακέλων «portfolio». Το κάθε παιδί
έχει τη δική του δυναμική και τον δικό του ρυθμό μάθησης. Η περιγραφική
αξιολόγηση μπορεί να αναγνωρίσει και να ανταποκριθεί στη μοναδικότητα του κάθε
παιδιού, να συμβάλει στον προσδιορισμό των δυνατών και αδύναμων σημείων του,
των ενδιαφερόντων και των αναγκών του, ώστε να ενισχυθεί η μάθηση και η
ανάπτυξή του.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

ξοικείωση με τη διαδικασία της αξιολόγσης: οι μαθητές συμμετείχαν αυτόνομα και αυτοδύναμα στη διαδικασία
της αυτοαξιολόγησής τους. Ενεργή εμπλοκή στις ανατροφοδοτικές διαδικασίες. Προοδευτική κατάκτηση των
δεξιοτήτων: να παρατηρούν, να εντοπίζουν και να βλέπουν κριτικά στοιχεία της μαθησιακής διαδικασίας και του
έργου τους. Ελευθερία των μαθητών να μιλούν για την εργασία τους, για τον τρόπο που σκέφτονται κατά την
επίλυση ενός προβλήματος, τις ευκολίες και τις δυσκολίες των δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη μεταγνωστικών
στρατηγικών και την ικανότητά τους για αυτοαξιολόγηση. Σύνδεση σχολείου-οικογένειας. Εμπλοκή των γονέων
στην αξιολογική διαδικασία. Συνεργασία εκπαιδευτικού- γονέων, εκπαιδευτικού- μαθητών και μαθητών μεταξύ
τους. Βαρύτητα στις ατομικές εργασίες τόσο από τους μαθητές όσο και από τους γονείς. Διαδικασία
αναστοχασμού στα μέσα και στις τεχνικές που χρησιμοποίησε στη μαθησιακή διαδικασία με σκοπό τη βελτίωση
της δράσης του. Ο εκπαιδευτικός εντοπίζει τα σημεία προς βελτίωση, τα σημεία προς διατήρηση αξιολογώντας
και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του καθημερινού προγράμματος στο Νηπιαγωγείο, τις συνθήκες και



τα μέσα εφαρμογής του.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Δεν παρουσιάστηκαν δυσκολίες κατά τη διάρκεια του σχεδίου δράσης καθώς εκείνο ενείχε ενδιαφέρον και ο
σχεδιασμός του ήταν άρτιος. Οι στόχοι ήταν ρεαλιστικοί. Οι ενέργειες για την υλοποίηση της δράσης διέθεταν
οργάνωση και ακολουθία.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


