
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

 

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 μας βρίσκεται σε ένα μεγάλο χωριό στην ανατολική πλευρά του νομού Κορινθίας. Είναι
λειτουργικά μονοθέσιο. Κατά το σχολικό έτος 2021 - 2022 λειτούργησαν το πρωινό υποχρεωτικό τμήμα με 21
νήπια - προνήπια και το προαιρετικό ολοήμερο τμήμα με 16 νήπια - προνήπια. 

Το σχολείο μας ήταν στελεχωμένο με έναν μόνιμο εκπαιδευτικό που ήταν και Προϊστάμενος του Νηπιαγωγείου
και με δυο αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς η μια εκ των οποίων ήταν εκπαιδευτικός Αγγλικής Φιλογίας (ΠΕ 06). 
  

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Εφαρμόστηκαν συναντήσεις με τους γονείς για ενημέρωση της προόδου των
μαθητών.
Αναπτύξαμε επικοινωνία με τους γονείς και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
σε κλειστές ιδιωτικές ομάδες, κυρίως μέσω viber.
Υλοποιήθηκαν δράσης με τη συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών. 

Σημεία προς βελτίωση

Δημιουργία συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Άρτια συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας



Λειτουργία της σχολικής μονάδας κατά τις κείμενες διατάξεις

Σημεία προς βελτίωση

Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού
σχολείου με την υλοποίηση κοινών δράσεων και εορταστικών εκδηλώσεων 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συνεχής διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών της πράξης για θέματα παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών.
Διδακτικές παρεμβάσεις και προγράμματα για την ευαισθητοποίηση απέναντι σε ζητήματα όπως η
περιβαλλοντική κρίση, ο πόλεμος, η βία και την καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και σεβασμού όλων των
ανθρώπων και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων.

Σημεία προς βελτίωση

Η δια ζώσης επιμόρφωση σε μικρότερες ομάδες και στοχευμένη στη βαθμίδα του νηπιαγωγείου θεωρούμε ότι
είναι η βέλτιστη επιμόρφωση, ειδικά όταν πρόκειται για αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-



Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου 2021 ξεκινήσαμε ενέργειες για την τοποθέτηση χλοοτάπητα καθώς στο
προαύλιο του σχολείου μας υπήρχαν χαλίκια, τα οποία σε περίπτωση πτώσης κάποιου παιδιού προκαλούν
σοβαρούς τραυματισμούς. Αρχικά ήρθαμε σε επαφή με το Δ.Σ. γονέων και κηδεμόνων και αποφασίσαμε να
απευθυνθούμε στον πρόεδρο της κοινότητας. Εκείνος με τη σειρά του κίνησε διαδικασίες ώστε να
αντικατασταθεί ο χλοοτάπητας του γηπέδου του χωριού και να χρησιμοποιήσουμε εμείς τον παλίο χλοοτάπητα, ο
οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση και εξυπηρετούσε τον σκοπό μας. Έτσι κι έγινε, λοιπόν. Η τοποθέτηση του
χλοοτάπητα στο σχολείο μας έγινε με τη βοήθεια των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών, μετά τη λήξη του
ολοήμερου προγράμματος την εβδομάδα 6 έως 10 Δεκεμβρίου. Αφού ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του
χλοοτάπητα, ξεκινήσαμε την αναζήτηση χρησιμοποιημένων ελαστικών από διάφορα βουλκανιζατέρ που
βρίσκονται κοντά στο σχολείο μας. Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε περίπου 30 ελαστικά διαφόρων μεγεθών τις
εβδομάδες 10 έως 21 Ιανουαρίου, τα οποία στη συνέχεια βάψαμε μαζί με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών
του σχολείου μας μετά τη λήξη του ολοήμερου προγράμματος τις εβδομάδες 24 Ιανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου.
Επόμενος στόχος ήταν η δεντροφύτευση. Ξεκινήσαμε τις δράσεις μας για την επίτευξη του στόχου αυτού
τηλεφωνώντας σε φυτώρια για να συζητήσουμε για δωρεές δέντρων όπως μουριές, ελιές, ακακίες κ.α. Η
αναζήτηση διήρκησε από 28 Φεβρουαρίου έως 9 Μαρτίου. Στις 11 Μαρτίου συγκαλέσαμε Σύλλογο Διδασκόντων
για να συγκεντρώσουμε όλες τις επιλογές που είχαμε και να οργανώσουμε τη μεταφορά των δέντρων. Στις 21
και 22 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η παραλαβή και μεταφορά των δέντρων από τα φυτώρια στο σχολείο μας και
στις 24 Μαρτίου μετά τη λήξη της σχολικής γιορτής, έγινε η δεντροφύτευση με τη βοήθεια των γονέων και
κηδεμόνων των μαθητών του σχολείου μας.
Τέλος, τον Μάιο ξεκινήσαμε ενέργειες για τη δημιουργία του λαχανόκηπου του Νηπιαγωγείου μας. Περιφράξαμε
με ξύλα το χώρο όπου θα γίνει ο λαχανόκηπος και καλέσαμε εργάτη για να καθαρίσει τα αγριόχορτα τόσο από το
χώρο αυτό όσο και από το υπόλοιπο προαύλιο και φυτέψαμε μαζί με τα παιδιά τα λαχανικά μας. 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Εκτός από κάποιες βροχερές μέρες που μας καθυστέρησαν, δεν αντιμετωπίσαμε κάποια άλλη δυσκολία. 

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


