
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

 

Γενικά στοιχεία του σχολείου:

Πρόκειται για το Νηπιαγωγείο Κεραμειών Κεφαλονιάς. Ο κωδικός του σχολείου είναι: 9250124. Η διεύθυνση
είναι : Κεραμειές, Τ.κ. 28100, Δήμος Αργοστολίου, Νομού Κεφαλληνίας. Ανήκει στην Α/θμια Εκπ/ση Νομού
Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Γενικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού:

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 υπηρετούσαν 2 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, γένους θηλυκού.
Από αυτές η 1 ήταν μόνιμη και η 1 αναπληρώτρια ΕΣΠΑ. Η Προϊσταμένη Νηπιαγωγός υπηρετεί 12 χρόνια στο
συγκεκριμένο νηπιαγωγείο και είναι στη θέση ευθύνης από το σχολικό έτος 2018-2019. Η αναπληρώτρια
εργαζόταν σε αυτή τη σχολική μονάδα για δεύτερη συνεχόμενη σχολική χρονιά.

Γενικά χαρακτηριστικά του μαθητικού δυναμικού: 

Στο νηπιαγωγείο λειτουργούσαν δύο τμήματα, ένα Πρωινό Υποχρεωτικό Τμήμα και ένα Προαιρετικό Ολοήμερο
Τμήμα. Συνολικά φοιτούσαν 20 μαθητές στο Πρωινό Υποχρεωτικό Τμήμα  και 14 μαθητές στο 
Προαιρετικό Ολοήμερο Τμήμα. Αρχικά οι μαθητές ήταν 24, όμως 3 μαθητές πήραν μετεγγραφή κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς και 1 μαθητής κατόπιν ανάλογης γνωμάτευσης πήρε μετεγγραφή σε ειδικό 
νηπιαγωγείο.

Σημειώνουμε, ότι από το σύνολο των 20 μαθητών (10 νήπια και 10 προνήπια), που φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο οι
8 ήταν αλλοδαποί μαθητές(Αλβανικής καταγωγής) και 1 Ρομά.

Κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου: 

Το νηπιαγωγείο αποτελεί μέρος ενός μεγάλου σχολικού  συγκροτήματος που περιλαμβάνει Δημοτικό σχολείο,
Γυμνάσιο και Λύκειο. Αναφέρουμε, ότι το Νηπιαγωγείο συναυλίζεται με το Δημοτικό. Βρίσκεται περίπου 9 χλμ.
από το κέντρο του νησιού (Αργοστόλι).

Κτίριο & υποδομές:

Το κτίριο του νηπιαγωγείου είναι ιδιαίτερα παλιό (έτος κατασκευής περίπου 1955) και αποτελείται από δυο
αίθουσες διδασκαλίας, την είσοδο και τις τουαλέτες. Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 λειτουργούσε ως αίθουσα
διδασκαλίας μόνο η μια τάξη (λόγω μειωμένου αριθμού μαθητών) και η άλλη αίθουσα διδασκαλίας
χρησιμοποιούνταν ως γραφείο Προϊσταμένης και Συλλόγου Διδασκόντων. Δεν διαθέτει πρόσβαση ΑΜΕΑ. Το
νηπιαγωγείο δε διαθέτει γραφείο διδασκόντων ή Προϊσταμένης, ούτε χώρο αποθήκης γεγονός που δημιουργεί
σημαντικές δυσκολίες. Επιπλέον η παλαιότητα του κτιρίου, δημιουργεί σοβαρές δυσχέρειες και προβλήματα
καθώς υπάρχει ανάγκη σοβάρων ενεργειών συντήρησης ,αντικατάστασης (π.χ στέγης) και προσθήκης (γραφείου,
αποθήκης και πρόσβασης ΑΜΕΑ) και όχι μόνο επισκευών, που γίνονται κατόπιν ανάλογων αιτημάτων και



ενεργειών της Προϊσταμένης Νηπιαγωγού.

Το σχολείο διαθέτει σχετικά επαρκή τεχνολογικό εξοπλισμό για τις ανάγκες του, όχι ομως για να καλύψει τις
ανάγκες των μαθιητών σε συνθήκες τηλεκπαίδευσης. Δεν υπάρχει προτζέκτορας, ούτε διαδραστικός πίνακας.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Όπως προκύπτει από την παραπάνω αποτίμηση η σχολική μονάδα  αξιολογείται θετικά σε όλους τους
προαναφερόμενους άξονες. Υπήρχε καλή οργάνωση της σχολικής μονάδας, μέσα σε κλίμα θετικό μεταξύ όλων
των εμπλεκόμενων (εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων). Τα επιτεύγματα των μαθητών και ιδιαίτερα μέσα σε αυτή
την ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά ήταν σημαντικά, καλλιεργήθηκαν ήπιες δεξιότητες, υπήρξε αγαστή συνεργασία
και ενδιαφέρον για το καλό όλων. Ήταν πολύ θετική η ανατροφοδότηση τόσο από τα ίδια τα παιδιά όσο και από
τους γονείς/κηδεμόνες. Οι όποιες δυσκολίες προσπελάστηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό μέσα από το γνήσιο
ενδιαφέρον, την όρεξη, το μεράκι και την καλή διάθεση αρχικά των εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια και των
υπόλοιπων εμπλεκόμενων.

Σημεία προς βελτίωση

Σημεία προς βελτίωση εντοπίζονται στις δυσχέρειες που προκάλεσε η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των
σχολικών μονάδων, λόγω του αποκλεισμού μέρους των μαθητών από τις διαδικασίες αυτές, για λόγους που δεν
μπορούσε περαιτέρω να συνδράμει το σχολείο, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των εκπαιδευτικών, οι οποίες
κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια ακόμα και με άλλα μέσα ώστε να ενισχύσουν και αυτούς τους μαθητές.
Ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης, η πλειοψηφία των
προνηπίων (συνολικά 10 μαθητές) δε συμμετείχε καθόλου ή συμμετείχαν αποσμασματικά (μόνο οι 4 από αυτούς
και όχι σε συστηματική βάση, παρά μόνο για λίγο). Θεωρούμε, ως εκ τουτου ότι το σύνολο των προνηπίων δεν
ανέπτυξε καθόλου σημαντικές ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες γενικά και για τη
μετέπειτα σχολική πορεία των μαθητών, πέρα και έξω από τις συνθήκες της πανδημίας.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 έγιναν απαραίτητες ενέργειες και επισκευές  για τη λειτουργία της σχολικής
μονάδας (επισκευή στις τουαλέτες του σχολείου, τοποθέτηση κλιματιστικών στη 1 αίθουσα, επισκευή της σκεπής
και τοποθέτηση υδρορροών, αλλαγή φωτισμού στη 1 αίθουσα). Η ανταπόκριση εκ μέρους της σχολικής επιτροπής
δεν ήταν πάντα άμεση, αλλά κατόπιν συνεχούς προσπάθειας μπόρεσαν να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Σημεία προς βελτίωση

Η σχολική μονάδα δεν μπόρεσε κατά το σχολικό έτος 2020-2021 να είναι ανοιχτή στην κοινωνία, λόγω των
δυσχερειών που επέφερε η πανδημία COVID-19, η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας και οι δεσμεύσεις από τα
πρωτόκολλα προστασίας. Η διάχυση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και το άνοιγμα στην κοινωνία έγινε
κυρίως μέσω αναρτήσεων στο επίσημο blog του νηπιαγωγείου.

Εκκρεμούν επισκευές στο κτιριακό θέμα, καθώς πρόκειται για ένα πολύ παλίο κτίριο το οποίο απαιτεί



ουσιαστικές ενέργειες συντήρησης. Η σκεπή του σχολείου μόνο επισκευάστηκε, ένω στην πραγματικότητα
χρειάζεται ολική αντικατάσταση και για λόγους ασφάλειας. Η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς ήταν συχνή,
αλλά θα πρέπει να είναι ακόμα πιο συστηματική, ώστε να δρομολογηθούν ουσιαστικότερες παρεμβάσεις στο
θέμα του κτιρίου του σχολείου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί έδειξαν έντονο ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά σε δράσεις και προγράμματα για την
επαγγελματική τους ανάπτυξη, μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους σε σχέση με ευρύτερα
θέματα και ιδιαίτερα σε μια σχολική χρονιά με υψηλές απαιτήσεις και συνεχείς αλλαγές (λόγω πανδημίας ,
τηλεκπαίδευσης κλπ), επιδεικνύοντας γνήσιο ζήλο για την βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στα
πλαίσια της γενικότερης φιλοσοφίας τους για δια βίου μάθηση.

Σημεία προς βελτίωση

Η μη μονιμότητα του εκπαιδευτικού δυναμικού (πλην μιας εκπαιδευτικού), και οι αλλαγές του προσωπικού κάθε
σχολική χρονιά, δημιουργεί την ανάγκη και πάλι να υπάρξει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα σε
ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και τη γνώση και χρήση ψηφιακών εργαλείων, ώστε
να μπορούν να συνδράμουν ουσιαστικά το ψηφιακό έλλειμμα των μαθητών, λόγω μη συμμετοχής τους στην
τηλεκπαίδευση.


