
Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

 

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 Γαϊτανίου.Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ζακύνθου.

Το Νηπιαγωγείο Γαϊτανίου ,βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Γαϊτανίου, Ν. Ζακύνθου. Ανήκει στην
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Για το σχολικό έτος 2020-2021 λειτούργησαν 2 Υποχρεωτικά Πρωινά Τμήματα και 1 Προαιρετικό Ολοήμερο
τμήμα.

Σύνολο φοιτούντων μαθητών 34.

Τηλέφωνο σχολείου 2695023513

e-mail mail@nip-gaitan.zak.sch.gr

Ιστοσελίδα  blogs.sch.gr/nipgaitan/

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Στο Νηπιαγωγείο Γαϊτανίου κατά το σχολικό έτος υπήρξε άψογη συνεργασία μεταξύ των εκαιδευτικών σε όλα τα
θέματα που αφορούσαν τη λειτουργία του σχολείου ,αλλά και με τον Διευθυντή  Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. 
Ζακύνθου όσο και με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του
σχολείου.

Τόσο η συνεργασία μεταξύ των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών με την οικογένεια υπήρξε ικανοποιητική σε
μεγάλο βαθμό.

Σημεία προς βελτίωση

mailto:mail@nip-gaitan.zak.sch.gr


Λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολείων λόγω COVID-19, οι μικροί μαθητές στερήθηκαν για μεγάλο
διάστημα τη φυσική παρουσία του σχολείου και των φίλων τους.

Επίσης η ώρα που πραγματοποιούνταν η εξ΄αποστάσεως διδασκαλία στο Νηπιαγωγείο σύμφωνα με απόφαση του
ΥΠΑΙΘ, ήταν ακατάλληλη για την ηλικά των μικρών μαθητών.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, υπηρετεί με αυτή την ιδιότητα στο Νηπιαγωγείο Γαϊτανίου 20 χρόνια, με
αποτέλεσμα να διαχειρίστηκε σωστά τις κατανομές των επιχορηγήσεων και  αντιμετώπισε κατάλληλα τυχόν
τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν,απευθυνόμενη στον πρόεδρο αλλά και στις αρμόδιες υπηρεσίες του
Δήμου(Τεχνικές Υπηρεσίες).

Σημεία προς βελτίωση

Αύξηση των κατανομών των επιχορηγήσεων και αμεσότερη ανταπόκριση από τον Δήμο σε έργα που απαιτούνται
να γίνουν στο Νηπιαγωγείο.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Σημαντική η βοήθεια  των ημερίδων και των προγραμμάτων που παρακολουθήσαμε και συμμετείχαμε, στο έργο
μας.

Σημεία προς βελτίωση

Να δίνονται περισσότερα κίνητρα στους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα.

Οι επιμορφωτικές ημερίδες να πραγματοποιούνται εντός εργασιακού χρόνου των εκπαιδευτικών.


