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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

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Νηπιαγωγείο Κλένιας

ΚΩΔΙΚΟΣ:9280191

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2741099362

EMAIL: mail@nip-klenias.kor.sch.gr

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ: https://blogs.sch.gr/nipklenias/

Το   Νηπιαγωγείο Κλένιας βρίσκεται σε αγροτική περιοχή. Ιδρύθηκε το 1978 και από τότε λειτουργεί ανελλιπώς.
Από το 2000 λειτουργεί  και ολοήμερο τμήμα. Από το 2011 συγχωνεύτηκε με το Νηπιαγωγείο Αγιονορίου-
Στεφανίου.

Το διδακτήριο έχει κατασκευαστεί το 1987, βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση  και το Νηπιαγωγείο έχει την
αποκλειστική χρήση του. Διαθέτει μία αίθουσα  80 τμ., όπου βρίσκεται και το γραφείο της Προϊσταμένης  και
βοηθητικούς χώρους: βοηθητική αίθουσα που λειτουργεί ως τραπεζαρία, κουζίνα και τουαλέτες ενώ δυσκολίες 
δημιουργεί η έλλειψη αποθήκης.

Το Νηπιαγωγείο διαθέτει επαρκές εποπτικό και παιδαγωγικό υλικό και πλούσια βιβλιοθήκη με βιβλία για παιδιά
και εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν δύο υπολογιστές και βιντεοπροβολέας(από δωρεές πριν 5-7 χρόνια).

Στο  Νηπιαγωγείο υπηρετεί επί σειρά ετών μία μόνιμη Νηπιαγωγός η οποία εκτελεί και χρέη Προϊσταμένης. Το
άλλο λειτουργικό κενό τα τελευταία χρόνια καλύπτεται  από αναπληρώτριες.

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021  φοιτούσαν 12 νήπια και λειτούργησε εν μέρει το  Ολοήμερο Προαιρετικό
Πρόγραμμα. Τοποθετήθηκε αναπληρώτρια η οποία παρέμεινε από 25-9-2020 έως 9-10-2020.  Στη συνέχεια
αντικαταστάθηκε από άλλη η οποία παρέμεινε έως 18-2-2021 που  αποχώρησε με άδεια ευπαθών ομάδων και δεν
αναπληρώθηκε.

Σε όλο το διάστημα της αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω της πανδημίας έγινε
σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
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Θετικά σημεία

Η χρήση νέων τεχνολογιών από εκπαιδευτικούς και παιδιά.
Οι καλές σχέσεις μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (εκπαιδευτικών, παιδιών,
οικογενειών).
Η τακτική φοίτηση των παιδιών.
Οι άνετοι χώροι του διδακτηρίου και της αυλής.
Το πλούσιο εποπτικό και παιδαγωγικό  υλικό, και  η εξοπλισμένη βιβλιοθήκη.
Η ενασχόληση με Προγράμματα  Σχολικών  Δραστηριοτήτων.

 

Σημεία προς βελτίωση

Ο εμπλουτισμός και  εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής του
Νηπιαγωγείου.

 

Η απόκτηση διαδραστικού πίνακα θα εμπλουτίσει τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Με δεδομένες τις δυσκολίες που προέκυψαν, λόγω της υγειονομικής κρίσης, και η διοικητική λειτουργία του
Νηπιαγωγείου, προσαρμόστηκε σε νέα δεδομένα.

 



Η αξιοποίηση της τεχνολογίας για τόσο για την ενημέρωση των γονέων όσο και
των εκπαιδευτικών, όσο και για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Η προσπάθεια εκπαιδευτικών να κρατήσουν ζωντανή την εκπαιδευτική
διαδικασία, ειδικά στην ηλικιακή ομάδα που απευθύνονται. Ευελιξία και
προσαρμοστικότητα από την πλευρά τους σε νέες πρακτικές, στη δημιουργία
παραγωγής υλικού, στην ανεύρεση νέων τρόπων ώστε να κρατηθεί αμείωτο-
κατά το δυνατόν- το ενδιαφέρον των παιδιών, το διάστημα της τηλεκπαίδευσης.
Η παροχή βοήθειας σε γονείς που δυσκολεύονταν ή δεν κατανοούσαν τη
λειτουργία της πλατφόρμας.
Συνεργασία με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικό προσωπικό,
προσωπικό καθαριότητας, γονείς, φορείς).
Η συνεχής προσπάθεια των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στα καθήκοντα
και στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις του ρόλου τους.

Σημεία προς βελτίωση

Θεωρούμε ότι τα σημεία προς βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας, δεν άπτονται αποκλειστικά  στην ευθύνη
του Νηπιαγωγείου, αλλά  εξαρτώνται και από άλλους παράγοντες όπως: 

Η έγκαιρη τοποθέτηση προσωπικού και η παραμονή του ίδιου προσωπικού για
μεγάλο χρονικό διάστημα στη σχολική μονάδα, ώστε να υπάρχει συνέχεια.
Η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τις λειτουργικές ανάγκες των
σχολείων.
Η γραμματειακή υποστήριξη των σχολείων έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να
επικεντρωθούν στα διδακτικά τους καθήκοντα.
Σε ότι αφορά τη σχολική μονάδα, την Διοικητική λιετουργία του Νηπιαγωγείου
θα μπορούσαν να βελτιώσουν :

-Η σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού.

-Η βελτίωση των  σχολικών χώρων και υποδομών.

 

 

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και  διαρκής
επιμόρφωσή τους.



Η ανταλλαγή απόψεων, παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών μεταξύ των
εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου  αλλά και όμορων  Νηπιαγωγείων.
Η αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού από το διαδίκτυο.
Οι διδακτικές παρεμβάσεις για την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε ζητήματα
που αφορούν στην την τέχνη, το περιβάλλον και την καλλιέργεια σεβασμού και
αλληλεγγύης.

Σημεία προς βελτίωση

Απαλλαγή των εκπαιδευτικών  από τα διδακτικά καθήκοντα κατά τη διάρκεια
ετήσιας   ουσιαστικής  επιμόρφωσης.
Περιορισμός της γραφειοκρατικής διαδικασίας των εθνικών προγραμμάτων
έτσι ώστε να  εμπλουτίζεται η διδασκαλία, να έρχονται τα  παιδιά σε επαφή με
καινοτόμες  μαθησιακές εμπειρίες.


