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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

 

Το Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου στεγάζεται σε 'ενα παραδοσιακό πέτρινο κτίριο με δύο αίθουσες, που
παλαιότερα ήταν το Δημοτικό Σχολείο της περιοχής. 'Εχει ευρύχωρες και ηλιόλουστες αίθουσες με μεγάλα
παράθυρα.Το προαύλιο ειναι μεγάλο με δέντρα και παιχνίδια εξωτερικού χώρου. Βρίσκεται έξω από το χωριό του
Αγίου Νικολάου  και είναι κυριολεκτικά μέσα στη φύση γύρω από ελιές, χαρακτηριστικό της Μανιάτικης γης. Η
αποθήκη είναι στο πίσω μέρος του σχολείου έξω από το κυρίως κτίριο σε ένα μικρό παλιό κτίσμα που δεν είναι
ιδιαίτερα λειτουργικό. Οι τουαλέτες επίσης είναι σε ένα μικρό χώρο μία για τα νήπια και μια για τις
νηπιαγωγούς με ένα μικρό χώρισμα στη μέση. Επειδή το κτήριο είναι παλαιό ( πάνω από πενήντα ετών)
χρειάζεται συχνά εργασίες συντήρησης ιδιαίτερα στην κεραμοσκεπή. Οι μαθητές προέρχονται από τον οικισμό
του Αγίου Νικολάου και τους γύρω οικισμούς .

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η παιδαγωγική και μαθησιακή  λειτουργία βασίστηκε στα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τον ιδιαίτερο τρόπο
που μαθαίνει το κάθε παιδί ξεχωριστά, μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης ,συνεργασίας , σεβασμού ,αλληλεγγύης,
βιωματικής μάθησης, επικοινωνίας και ομαδικότητας. Ακόμα και στην περίοδο της τηλεκπαίδευσης έγινε μεγάλη
προσπάθεια να κρατηθεί ζωντανή η μαθησιακή λειτουργία και επικοινωνία με τους μαθητές μας, παρόλες τις 
τεχνικές δυσκολίες ( τα περισσότερα παιδιά συμμετείχαν στην τηλεκπαίδευση με το κινητό, κακό δίκτυο λόγω
καιρικών συνθηκών και του απομακρυσμένου της περιοχής)

Σημεία προς βελτίωση

Επιπλέον επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γύρω από νέα ερευνητικά  προγράμματα . Έγκαιρη τοποθέτηση
εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες, η συνάδελφος της παράλληλης στήριξης ήρθε στο σχολείο μας τον
Ιανουάριο και σε διάθεση μόνο για δύο μέρες την εβδομάδα  ενώ υπήρξε μαθητής με επαναφοίτηση και είχε ήδη
παράλληλη στήριξη από την προηγούμενη σχολική χρονιά.



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Το σχολείο λειτούργησε για όσο διάστημα υπήρξε δια ζώσης λειτουργία σε καλή συνεργασία με το Δήμο όσον
αφορά τις λειτουργικές του ανάγκες. Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών ήταν άριστες με εμπιστοσύνη ,αλληλεγγύη
και κοίνο στόχο την παιδαγωγική και μαθησιακή εξέλιξη των νηπίων. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί
συνεργάστηκαν άψογα είχαν πολύ καλή επικοινωνία  και η σχέση τους στηρίχθηκε σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και
υποστήριξη. Ο σχολικός  κανονισμός λειτούργησε χωρίς προβλήματα ήταν από όλους σεβαστός. 

Σημεία προς βελτίωση

Χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση που να καλύπτει  ανάγκες πλέον των λειτουργικών ,όπως εργασίες
συντήρησης των υποδομών και κάλυψη της ανάγκης συνεχούς καθαριότητας στη σχολική μονάδα κι όχι μόνο στο
τέλος της λειτουργίας του σχολείου ιδιαίτερα σε συνθήκες πανδημίας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Υπήρξε ενδιαφέρον από τους αρμόδιους φορείς για οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων και ανάλογο ενδιαφέρον
και ανταπόκριση  συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε αυτά τα προγράμματα .

Σημεία προς βελτίωση

Ανάγκη για επιπλέον επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαικά προγράμματα στο εργασιακό
ωράριο και καλύτερα τους μήνες Σεπτέμβριο και Ιούνιο.


