
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

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

Ονομασία Σχολείου: 7ο Νηπιαγωγείο Νάουσας

 Κωδικός Σχολείου: 9160194

 Διεύθυνση: Βενιζέλου 4

 ΤΚ: 59200

 Πόλη: Νάουσα

 Εκπαιδευτική Βαθμίδα: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 Οργανικότητα: 1/θέσιο

 e-mail: 7nipnaou@sch.gr

 Τηλέφωνο: 0302332023060

 Ιστοσελίδα: http://7nip-naous.ima.sch.gr

 Εκπαιδευτικοί: 1 εκπαιδευτικός με οργανική θέση ( 33 έτη υπηρεσίας) 

                         1 εκπαιδευτικός με απόσπαση ( 28 έτη υπηρεσίας)

                         1 αναπληρώτρια εκπαιδευτικός  Αγγλικής φιλολογίας Π.Ε 06

 

Μαθητικό δυναμικό: 18 Νήπια και Προνήπια 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου

Το 7ο Νηπιαγωγείο Νάουσας βρίσκεται στη Νάουσα Ημαθίας στην οδό Βενιζέλου 4.  Λειτουργεί έχοντας ένα
πρωινό υποχρεωτικό τμήμα και ένα ολοήμερο τμήμα.

Στεγάζεται στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας. Αποτελείται από μία αίθουσα 40 τ.μ, ένα γραφείο
διδασκόντων το οποίο μετατράπηκε σε κουζίνα για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ολοήμερου τμήματος, ένα
μικρό  χολ και δύο τουαλέτες. Δεν υπάρχουν αίθουσες δραστηριοτήτων ούτε βέβαια χώροι διοίκησης. Παρόλα
αυτά, μετά από επίπονες προσπάθειες και χάρη στην άριστη συνεργασία με το Σύλλογο Γ/Κ κατορθώθηκε η
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άβολη αίθουσα του Νηπιαγωγείου να μετατραπεί σε μια ζεστή ζωντανή φωλιά.

Ο αύλειος χώρος είναι μεγάλος, ακατάλληλος όμως για παιδιά, αφού είναι ασφαλτοστρωμένος. Δεν υπάρχει
χώρος πρασίνου ή κάποιο κομμάτι που να θυμίζει αυλή σχολείου.

Οι περιορισμοί που μας επιβάλει η στενότητα του χώρου, δυστυχώς αποτελεί τροχοπέδη στη δημιουργία του
σχολείου που θα θέλαμε, που ονειρευόμαστε.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Στο Νηπιαγωγείο μας τη χρονιά που μας πέρασε υπήρξε:

Θετικό κλίμα στις σχέσεις μαθητών/τριών.
Προσπάθεια για την ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη των νηπίων.
Άριστη και καθημερινή συνεργασία με τους γονείς για το καλό των παιδιών
Προσέγγιση της γνώσης με τρόπο διαφορετικό και καινοτόμο ανάλογα με τις
ανάγκες των παιδιών μας.
Προσπάθεια να κρατήσουμε αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών με ποικίλες
δραστηριότητες.
Μεταφορά σύγχρονων μεθοδολογικών πρακτικών στη σχολική τάξη.
Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των νηπίων.
Ανάπτυξη δικού μας εκπαιδευτικού υλικού.
Η δημιουργία portfolio-φάκελος αξιολόγησης μαθητή

 

 

Σημεία προς βελτίωση

Για το Νηπιαγωγείο μας θέλουμε:

Ενδυνάμωση κοινωνικών δεξιοτήτων, που αποδυναμώθηκαν την εποχή της
 πανδημίας
Καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή για καλύτερη εκπαίδευση.
Διάθεση σύγχρονων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Οι στόχοι που τέθηκαν από την αρχή της χρονιάς , παιδαγωγικοί και διοικητικοί, με τις κατάλληλες



προσαρμογές που έγιναν, λόγω της πανδημίας, υλοποιήθηκαν με επιτυχία.

Η λήψη πρωτοβουλιών, η επίλυση πάσης φύσεως προβλημάτων που σχετιζόταν με την οργάνωση, διοίκηση και
λειτουργία του Νηπιαγωγείου διασφάλισαν την καλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Η άριστη συνεργασία με τα Νηπιαγωγεία του Δικτύου και με το Δημοτικό Σχολείο.

Σημεία προς βελτίωση

Είναι ανάγκη να βρεθεί λύση σχετικά με τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου, η οποία ήταν
επιφορτισμένη με πλήρες διδακτικό ωράριο, ασκώντας παράλληλα τα διοικητικά της καθήκοντα. Η πληθώρα των
θεμάτων που παρουσιάζονταν καθημερινά την οδηγούσε στο να εργάζεται υπερωριακά, εκτός εργασιακού
ωραρίου.

Απαραίτητη είναι η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και του αύλειου χώρου του Νηπιαγωγείου μας, καθώς
επίσης και η επαρκής χρηματοδότηση από τους αρμόδιους φορείς.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου μας σε επιμορφωτικές συναντήσεις της ΣΕΕ, του ΙΕΠ και
άλλων εκπαιδευτικών φορέων για την βελτίωση της επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισής τους.

Η συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις που οργανώνονται από διάφορους φορείς.

Η δημιουργία μικρών ομάδων σχολείων- δίκτυο για ανταλλαγή απόψεων και κοινών δράσεων.

Σημεία προς βελτίωση

Για την επόμενη χρονιά οι εκπαιδευτικοί θα ήταν σημαντικό να συμμετέχουν και σε άλλα προγράμματα.

Επίσης σημαντική θα ήταν η Διασύνδεση των επιμορφώσεων με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η συνέχιση και ο εμπλουτισμός του Δικτύου από άλλα σχολεία.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις



-
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

 Τα αποτελέσματα είναι θετικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τους στόχους που τέθηκαν κατά τον
σχεδιασμό της Δράσης.

Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό, ενδιαφέρον και συμμετείχαν με χαρά στις κοινές δραστηριότητες με
τα παιδιά του Δημοτικού. Επίσης εξοικειώθηκαν με το περιβάλλον και τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού
Σχολείου.

Οι συνεργατικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν, βοήθησαν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, να αποβάλλουν
φοβίες ή και πιθανά άγχη για το νέο σχολείο.

Αναπτύχθηκαν ακόμη σχέσεις φιλίας, συνεργασίας και αλληλοαποδοχής μεταξύ των νηπίων και των παιδιών του
Δημοτικού Σχολείου.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι γονείς συμμετείχαν ενεργά στο Σχέδιο Δράσης και ενημερώθηκαν για τη
Μετάβαση με την πραγματοποίηση σχετικής εκδήλωσης.

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων ήταν εποικοδομητική και συνέβαλε στην επιτυχία του
Σχεδίου Δράσης.

Επίσης η συνεργασία και η καθοδήγηση της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου, ήταν καταλυτική στην όλη
διαδικασία.

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την πραγματοποίηση του Σχεδίου Δράσης.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1



Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών σε θέματα μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο
Δημοτικό σχολείο.


