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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 νηπ/γείο Νέας Ανατολής βρίσκεται στον οικισμό Νέα Ανατολή 8 χιλιόμετρα από
την πόλη της Ιεράπετρας σε αγροτική περιοχή με θερμοκηπιακές καλλιέργειες.
Πρόκειται για μια περιοχή με πολλούς οικονομικούς μετανάστες και ένα μεγάλο
μέρος του μαθητικού πληθυσμού είναι αλλοδαπά αλλά με πολύ καλό οικονομικό
κοινωνικό υπόβαθρο.

Αποτελείται από ένα τμήμα πρωινό και ένα απογευματινό (προαιρετικό ολοήμερο).
Υπηρετούν σ’ αυτό για το τρέχον σχ. Έτος 2021-22 δυο εκπαιδευτικοί ΠΕ 60 κι ένα
άτομο σαν βοηθητικό προσωπικό – καθαρίστρια. Μέσα σε μια ατμόσφαιρα στην
οποία βασιλεύει η χαρά, το παιχνίδι, η δημιουργία και η πειθαρχημένη ελευθερία
επιδιώκουμε τον σεβασμό της προσωπικότητας του νηπίου, την ικανοποίηση των
φυσικών και ψυχικών του αναγκών και τον σεβασμό στις ατομικές του διαφορές.
Στοχεύουμε σε ένα σχολείο γεμάτο χαμόγελα. Η  διαμόρφωση παιδιών με κριτική
σκέψη, που να μπορούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται, η διαμόρφωση
πολιτών με περιβαλλοντική συμπεριφορά μέσα και έξω από το σχολείο, η ενεργή
συμμετοχή σε κοινωνικά δρώμενα. Το νηπιαγωγείο μας  αποτελεί ένα σχολείο
ανοικτό στη γνώση και στην κοινωνία μέσω της βιωματικής εμπειρίας και των
καινοτόμων πρακτικών που χρησιμοποιεί.

Από κτιριακής άποψης το νηπ/γείο είναι μια σύγχρονη κατασκευή με άνετους
χώρους .Έχει 3 αρκετά μεγάλες αίθουσες, χώρο υποδοχής ,ένα μικρό γραφείο
,τουαλέτες παιδιών και ενηλίκων. Διαθέτει στην είσοδο μια αυλή αρκετά μεγάλη με
επιδαπέδια παιχνίδια και μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου. Επίσης από την πίσω πλευρά
έχει κήπο με μεγάλα δέντρα σκιάς και οπωροφόρα .Οι χώροι του είναι καλά
διατηρημένοι και διαθέτει πλουσίου υλικοτεχνικό και παιδαγωγικό εξοπλισμό με
δυνατότητες βελτίωσης και εμπλουτισμού

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η θέληση των εκπ/κων να προσφέρουν στα παιδιά όσο το δυνατόν περισσότερη
στήριξη. Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα σε ένα νέο τρόπο διδασκαλίας 

Σημεία προς βελτίωση

Η ενδυνάμωση των σχέσεων σχολείου -μαθητών ,σχολείου – οικογένειας σε ειδικές
συνθήκες.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Με επιδίωξη της ηγεσίας υπάρχει μέσα στο σχολείο καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ
των εκπ/κων. Ενημερώνεται για τα τρέχοντα θέματα και ενισχύει την πρωτοβουλία
των εκπ/κων. Φροντίζει για την σωστή συντήρηση των υποδομών της σχολικής
μονάδας. Υπάρχει σαφής διάκριση των πόλων και καταμερισμός ευθυνών. Το
σχολείο είναι ανοιχτό στην κοινωνία και γι αυτό ιδιαίτερα αγαπητό .

Σημεία προς βελτίωση

Δημιουργία δυνατότητας πρόσβασης ΑΜΕΑ. Εμπλουτισμός παιχνιδιών αυλής.
Εξοπλισμός με ψηφιακά μέσα όπως δια δραστικοί πίνακες. Δημιουργία
αποθηκευτικού χώρου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Όρεξη για συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη .Ικανοποιητική γνώση ΤΠΕ

Σημεία προς βελτίωση

Ανάλυψη ευρωπαικών πριγραμμάτων,επιμόρφωση σε θέματα STEM και ρομποτικής.


