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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 Ριζαριού είναι ένα δημόσιο σχολείο, από τα πρώτα e Twinning σχολεία της Ευρώπης ,που
λειτουργεί ως ολοήμερο, με άρτια καταρτισμένο προσωπικό που διαθέτει επάρκεια ψηφιακών δεξιοτήτων και
προσφέρει στους μαθητές του ανεξαρτήτως φυλής ή εθνικότητας ίσες ευκαιρίες για ποιοτική εκπαίδευση με
στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξή τους και ομαλή κοινωνικοποίησή τους,ώστε να είναι προετοιμασμένοι να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κοινωνίας του αύριο όπου  πρόκειται να ζήσουν.

Είναι ένα σχολείο που εξελίσσεται συνεχώς εντάσσοντας κάθε είδους καινοτομία στο πρόγραμμά του, ανοικτό
στην κοινωνία και η ενεργός συμμετοχή των γονέων είναι έκδηλη σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Είναι ένα πιστοποιημένο e Safety σχολείο (bronze label) γνωστό στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων αλλά και
σε εθνικό κι Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω διεθνών συνεργασιών, τόσο για την πρωτοπόρο συμμετοχή του σε
διάφορα  καινοτόμα προγράμματα  από το 1996 μέχρι και σήμερα (περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας,
Ολυμπιακή παιδεία, κυκλοφοριακή αγωγή και ευρωπαϊκά σχέδια Comenius, Erasmus και e twinning ), όσο και
για την εξαιρετικά πλούσια δράση  του  και  τις  τιμητικές του διακρίσεις.

Οι παιδαγωγικές και κοινωνικές μας προτεραιότητες είναι:

• Η συνολική, αρμονική και ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών.
• Η ευέλικτη προετοιμασία των παιδιών για το δημοτικό σχολείο.
• Η προώθηση της δημιουργίας συνθηκών για τον μελλοντικό έλεγχο της σχολικής αποτυχίας.
• Η καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων των παιδιών του 21ου αιώνα 
• Ο μετριασμός των κοινωνικών και πολιτισμικών διαφορών και η  εξασφάλιση ίσων σημείων    εκκίνησης και
ευκαιριών για το μέλλον

• H συμμετοχή μας σε εκπαιδευτικά προγράμματα και οι καινοτόμες δράσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της
επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτισμικής διάστασης του εκπαιδευτικού έργου, στη βελτίωση του κλίματος
και των σχέσεων στο σχολείο, καθώς και στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

Μέρος της φιλοσοφίας μας και προτεραιότητά μας είναι να βελτιώσουμε το εκπαιδευτικό μας έργο με την
υιοθέτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας και τη συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών μας προς όφελος του
συνόλου της σχολικής μονάδας ,παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και ίσες ευκαιρίες σ όλους τους
μαθητές μας.

Σύνδεσμος ιστολογίου σχολείου :https://blogs.sch.gr/niprizartri/  (προφίλ του Νηπιαγωγείου)

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Το Νηπιαγωγείο Ριζαριού είναι ένα σχολείο που προσφέρει ποιότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία και
εξελίσσεται συνεχώς, εντάσσοντας κάθε είδους καινοτομία στο πρόγραμμα του.Οι παιδαγωγικές και κοινωνικές
μας προτεραιότητες είναι:• Η συνολική, αρμονική και ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών.• Η ευέλικτη
προετοιμασία των παιδιών για το δημοτικό σχολείο.• Η προώθηση της δημιουργίας συνθηκών για τον
μελλοντικό έλεγχο της σχολικής αποτυχίας.• Ο μετριασμός των κοινωνικών και πολιτισμικών διαφορών.• Η
εξασφάλιση ίσων σημείων εκκίνησης και ευκαιριών για το μέλλον.• H συμμετοχή μας σε εκπαιδευτικά
προγράμματα και οι καινοτόμες δράσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιστημονικής, κοινωνικής και
πολιτισμικής διάστασης του εκπαιδευτικού έργου, στη βελτίωση του κλίματος και των σχέσεων στο σχολείο,
καθώς και στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

Η σχολική μονάδα διαθέτει μόνιμο προσωπικό με μεγάλη διδακτική εμπειρία ,με επάρκεια ψηφιακών δεξιοτήτων
και συνεχή  επιμόρφωση στις νέες τάσεις στην εκπαίδευση. 

Διαθέτει ικανή προϊσταμένη, με μεγάλη διδακτική εμπειρία, υποστηρικτική, με προθυμία και διάθεση για
καινοτόμες δράσεις και με μεγάλη εμπειρία σε διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και βραβευμένο μέλος κι
εμψυχώτρια της  e Twinning κοινότητας .

Υπάρχει άριστη  συνεργασία με τους γονείς, οι οποίοι έχουν προθυμία και όρεξη για συμμετοχή και υποστήριξη
του όλου εκπαιδευτικού μας έργου κι άλλωστε είναι εμφανής η παρουσία τους σ όλες τις σχολικές μας
δραστηριότητες κι εκδηλώσεις.

Και βέβαια στη συνταγή της επιτυχίας αυτής συμβάλλει η αρμονική συνεργασία εκπαιδευτικών ,παιδιών και
γονέων αλλά και φορέων τοπικής κοινωνίας κι ευελπιστούμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον με τον ίδιο τρόπο!...

 

 

Σημεία προς βελτίωση

Υιοθετώντας τη φιλοσοφία της  δια βίου εκπαίδευσης  είμαστε πάντα πρόθυμοι να ενημερωθούμε για τις νέες
εξελίξεις και νέες μεθόδους διδασκαλίας που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και  παρακολουθούμε
σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης που ανακοινώνονται κατα καιρούς από έγκυρους κι αρμόδιους φορείς.Δεν
εστιάζονται ιδιαίτερα σημεία προς βελτίωση.

 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Το Νηπιαγωγείο Ριζαριού είναι ένα δημόσιο νηπιαγωγείο και λειτουργεί  με άρτια καταρτισμένο προσωπικό που
προσφέρει στους μαθητές ανεξαρτήτως φυλής ή εθνικότητας ίσες ευκαιρίες για ποιοτική εκπαίδευση με στόχο
την ολόπλευρη ανάπτυξη και την ομαλή κοινωνικοποίηση τους, ώστε να είναι προετοιμασμένοι να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κοινωνίας του αύριο, όπου πρόκειται να ζήσουν.

 



Είναι ένα μεγάλο και άνετο σχολείο( χτίστηκε το 2000) το οποίο διαθέτει αρκετά μεγάλη αυλή, κατάλληλη για
εξωτερικές δράσεις.

Την διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού  εγγυάται η προϊσταμένη της σχολικής μονάδας κατά
κύριο λόγο που διαθέτει εξαιρετικη εμπειρία αρκετών χρόνων  και η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και
υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής  κοινότητας. 

Υπάρχει άριστη συνεργασία και υποστήριξη από τους τοπικούς φορείς και τα μέσα τοπικής ενημέρωσης, οι οποίοι
είναι συμπαραστάτες στις καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις του σχολείου μας. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία
με το Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν Τρικάλων , τη Συντονίστρια του εκπαιδευτικού έργου και γενικά με
όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες....

Σημεία προς βελτίωση

Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό που να χρήζει βελτίωσης δεν υπάρχει προς το παρόν . Θα μπορούσε ίσως να βελτιωθεί
η κτιριακή υποδομή και να εξοπλισθεί με σύγχρονο παιδαγωγικό υλικό και νομίζω είναι απαραίτητο βήμα για 
τις περισσότερες σχολικές μονάδες της προσχολικής εκπαίδευσης.

Τόσο η Προϊσταμένη όσο και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό φροντίζουμε για την άψογη λειτουργία της
σχολικής μονάδας τόσο διοικητικά όσο και λειτουργικά με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας.

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου Ριζαριού είναι βραβευμένα μέλη της e Twinning κοινότητας και έχουν
εμπλακεί και τόσο σε e Twinning όσο και σε Erasmus σχέδια. Η Προϊσταμένη της σχολικής μονάδας διετέλεσε
προωθήτρια του ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius  Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Ν Τρικάλων επί σειρά
ετών και διαθέτει επίσης εξαιρετική πείρα στη διαχείρηση σχεδίων αυτού του είδους,γεγονός που εξασφαλίζει
την επιτυχία των σχετικών έργων καθοδηγώντας σε σωστές γραμμές το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Γενικά στο σχολείο μας υπάρχει θετική διάθεση για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα,γνωρίζοντας τα
οφέλη που αποκομίζονται απο την εμπλοκή ενός σχολείου τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο
σχολικής κοινότητας.

Σημεία προς βελτίωση

Προς το παρόν δεν διαπιστώνεται κάποιο σημείο που χρήζει βελτίωσης καθ ότι η σχολική μονάδα αν και είναι
ένα μικρό νηπιαγωγείο σε ημιαστική περιοχή πληρεί όλα τα κριτήρια μιας σύγχρονης σχολικής μονάδας που
μπορεί να προσφέρει στους μαθητές της υψηλού επιπέδου ποιοτική εκπαίδευση διαθέτοντας άρτια καταρτισμένο
εκπαιδευτικό προσωπικό που ανανεώνει και βελτιώνει συνεχώς τις γνώσεις του και είμαστε ιδιαίτερα
ικανοποιημένοι γι αυτό.


