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Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο 

πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - 

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο τόμος αναφέρεται στις Εκθέσεις «Γενικής Εκτίμησης 

της Εικόνας του χολείου» που συνέταξαν σχολικές μονάδες της Προσχολικής 

Εκπαίδευσης, οι οποίες συμμετείχαν στο πιλοτικό έργο της ΑΕΕ. Ο τόμος 
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Εισαγωγή 

 

Ο παρών τόμος αποτελεί προϊόν του πιλοτικού-ερευνητικού έργου 

«Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: 

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης», όπως αυτό εφαρμόστηκε κατά τη 

διάρκεια της διετίας 2010-2012 σε νηπιαγωγεία της χώρας μας.  

Η έκδοσή του έχει στόχο αφενός να παρουσιάσει τις φιλότιμες 

προσπάθειες των προσχολικών μονάδων που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα και αφετέρου να αποτελέσει μια βάση παραδειγμάτων 

αποτελεσματικής εφαρμογής του προγράμματος της αυτοαξιολόγησης 

στο νηπιαγωγείο. τον τόμο περιλαμβάνονται επιλεγμένα 

παραδείγματα εφαρμογών της αυτοαξιολόγησης, όπως αναπτύχθηκαν 

από τα συγκεκριμένα νηπιαγωγεία στο πλαίσιο των διαδικασιών της 

Γενικής Εκτίμησης για την περιγραφική και ποσοτική αξιολόγηση των 

δεικτών ποιότητας.  

Ειδικότερα, το υλικό του τόμου έχει ως σκοπό να συμβάλει: α) στη 

μεθοδολογική υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της 

αυτοαξιολόγησης στο νηπιαγωγείο και β) στη δημιουργία μιας τράπεζας 

ιδεών σε σχέση με τις διαδικασίες που απαιτούν οι διαφορετικές φάσεις 

της αυτοαξιολόγησης και της βελτίωσης της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου στις μονάδες της προσχολικής αγωγής.   

Σο υλικό αναφέρεται στη διαδικασία της «Γενικής Εκτίμησης», κατά την 

οποία τα μέλη της σχολικής κοινότητας αποκτούν μια συνολική εικόνα 

της κατάστασης και της λειτουργίας του νηπιαγωγείου, εντοπίζουν τα 

σημεία υπεροχής του, διαπιστώνουν τις αδυναμίες του και 

καταγράφουν τους τομείς που χρήζουν συστηματικότερης διερεύνησης. 
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Ο τόμος αποτελείται από τρία μέρη. Σο πρώτο μέρος περιλαμβάνει 

επιλεγμένα παραδείγματα εφαρμογών που περιγράφουν τις διαδικασίες 

αξιολόγησης που ακολούθησαν οι σχολικές μονάδες για τη συνολική 

εκτίμηση της εικόνας του νηπιαγωγείου. Σο δεύτερο μέρος περιλαμβάνει 

παραδείγματα περιγραφικής και ποσοτικής αξιολόγησης των δεικτών 

ποιότητας. Σέλος, το τρίτο μέρος περιλαμβάνει παραδείγματα 

καταγραφής των σημαντικότερων αποτελεσμάτων της Γενικής 

Εκτίμησης (σημεία υπεροχής – αδυναμίες - δείκτες που χρήζουν 

συστηματικής διερεύνησης).  
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1. 1ο Νηπιαγωγείο Καλλονής Λέσβου  :  

«Διαδικασίες αξιολόγησης» 

 

Το κείμενο που ακολουκεί αποτελεί απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ τθσ Γενικισ 

Εκτίμθςθσ, το οποίο περιγράφει τθ διαδικαςία που ακολοφκθςε το 1ο Νθπιαγωγείο 

Καλλονισ ςτθ Λζςβο. Ρεριγράφεται πϊσ ζγινε θ ςφςταςθ τθσ ομάδασ εργαςίασ, ο 

προγραμματιςμόσ και το χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν και θ μζκοδοσ εργαςίασ 

προκειμζνου θ ομάδα εργαςίασ να λάβει αποφάςεισ και να καταλιξει ςε ενιαία 

κζςθ για κάκε τομζα και δείκτθ αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ 

ζργου.  

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

φςταςθ ομάδασ εργαςίασ: Σε ςυνεδρίαςθ ζγινε θ ςφςταςθ τθσ ομάδασ εργαςίασ 

του νθπιαγωγείου που  αποτελείται από τθν  Ρροϊςταμζνθ και τουσ εκπαιδευτικοφσ 

του Νθπιαγωγείου (ςυνολικά 4 άτομα). Επιλζχτθκε ομόφωνα από τθν ομάδα θ 

Ρροϊςταμζνθ να αναλάβει τον ρόλο του ςυντονιςτι και μία εκπαιδευτικόσ  ορίςτθκε 

πρακτικογράφοσ.  

Προγραμματιςμόσ-Χρονοδιάγραμμα εργαςιών: Απαραίτθτθ κρίκθκε θ τιρθςθ 

θμερολογίου, τόςο από τθν ομάδα εργαςίασ, όςο και από τθν Ρροϊςταμζνθ. 

Εκτιμικθκε ότι για τθν ζρευνα κάκε πεδίου απαραίτθτεσ είναι 2 ςυνεδριάςεισ : 1 

για γνωριμία με το αντικείμενο και τθν μζκοδο που κα ακολουκθκεί και 1 για 

ςυηιτθςθ,  κατάκεςθ αιτιολογθμζνων απόψεων των μελϊν και καταγραφι των 

αποτελεςμάτων. Ορίςτθκαν οι θμερομθνίεσ, οι ϊρεσ και το κζμα κάκε ςυνεδρίαςθσ 

τθσ ολομζλειασ. 

Μζκοδοσ εργαςίασ: Σε κάκε ςυνεδρίαςθ θ ςυντονίςτρια, μετά τθν αναφορά που 

ζκανε για το ςυγκεκριμζνο πεδίο που κα εξεταηόταν ςτθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ, 

κατζκετε ςτθν ομάδα εργαςίασ τισ πθγζσ από τισ οποίεσ κα ςυνζλεγαν και κα 

επεξεργάηονταν ςτοιχεία που αφοροφςαν ςτα επιμζρουσ κριτιρια του 

ςυγκεκριμζνου δείκτθ κάκε τομζα. Ππωσ:  ζρευνα και ςυλλογι πλθροφοριϊν από 

το αρχείο του νθπιαγωγείου,  το Βιβλίο Ρράξεων του Συλλόγου Διδαςκόντων, το 

Βιβλίο Ρράξεων του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων, από καταχωριςεισ του 

νθπιαγωγείου ςε βάςεισ δεδομζνων, το Βιβλίο Ρράξεων τθσ Σχολικισ Επιτροπισ,  το 

Θμερολόγιο Σχολικισ Ηωισ, το παρουςιολόγιο νθπίων, το Ρρωτόκολλο 

Αλλθλογραφίασ και τα αρχεία εκπαιδευτικϊν. Θ ομάδα διαμόρφωνε ςε μερικζσ 

περιπτϊςεισ εργαλεία διερεφνθςθσ (ερωτθματολόγια, ςυνεντεφξεισ) και ςε άλλεσ 
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ζκανε χριςθ των ενδεικτικϊν ερευνθτικϊν εργαλείων τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ 

προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ του νθπιαγωγείου. Στθ ςυνζχεια   τα μζλθ τθσ ομάδασ 

κατζκεταν τισ απόψεισ τουσ για κάκε κριτιριο του ςυγκεκριμζνου δείκτθ κάκε 

τομζα του πεδίου που ερευνοφςαν. Μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, καταγράφονταν 

οι αιτιολογθμζνεσ απόψεισ των ςυμμετεχόντων. Στθ ςυνζχεια εξετάηονταν, 

αναλφονταν και ςυγκρίνονταν τα αποτελζςματα και τζλοσ θ διαδικαςία 

ολοκλθρωνόταν με τθν καταγραφι τθσ ομόφωνθσ κζςθσ  τθσ ομάδασ. Τα 

αποτελζςματα κάκε πεδίου (μαηί με το ανάλογο υλικό) παραδιδόταν ςτθν 

Ρροϊςταμζνθ για να ςυμπλθρωκεί θ Ζκκεςθ Γενικισ Εκτίμθςθσ τθσ Εικόνασ του  

Νθπιαγωγείου.   

 

 

Χρόνοσ ζναρξθσ :  Νοζμβριοσ   2010  

Χρόνοσ λιξθσ : Φεβρουάριοσ  2011 

Διάρκεια Αξιολόγθςθσ:  4  μινεσ 

Αρικμόσ ομάδων: 1 

Άτομα : 4 

Αρικμόσ ςυναντιςεων ομάδασ : 9 

Αρικμόσ ςυναντιςεων με άλλουσ φορείσ: 3 

Αρικμόσ ςυναντιςεων με ςχολικι ςφμβουλο:  4 

Αρικμόσ ςυναντιςεων με Σφμβουλο Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ : 2 

Αρικμόσ ςυναντιςεων με  «κριτικό φίλο» : 1 
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2. 37ο Νηπιαγωγείο Λάρισας : 

 «Διαδικασίες αξιολόγησης»   

 

 

 

Στο κείμενο που ακολουκεί περιγράφονται οι διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ που 

ακολοφκθςε το 37ο Νθπιαγωγείο Λάριςασ προκειμζνου να αποτιμθκεί θ γενικι 

εικόνα του νθπιαγωγείου για κάκε τομζα, πεδίο και δείκτθ αξιολόγθςθσ τθσ 

ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Οι διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ που ακολουκιςαμε για να καταλιξουμε ςτθ γενικι 

εκτίμθςθ για τθν εικόνα που παρουςιάηει το ςχολείο μασ διιρκεςαν ζνα τρίμθνο. 

Ξεκίνθςαν τον Οκτϊβριο του 2010 και ολοκλθρϊκθκαν το Δεκζμβριο του 2010. 

Λόγω του μικροφ αρικμοφ των νθπιαγωγϊν που υπθρετοφν ςτο ςχολείο μασ (2) και 

του γεγονότοσ ότι ςυςτεγαηόμαςτε με το 28ο νθπιαγωγείο Λάριςασ το οποίο επίςθσ 

εκδιλωςε ενδιαφζρον για τθν αξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ, κεωριςαμε πιο 

αποτελεςματικό και αποφαςίςαμε μετά από κοινι ςφςκεψθ τθ ςυνεργαςία και 

ανταλλαγι απόψεων και δεδομζνων κακόλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ 

αξιολόγθςθσ. Ζτςι αποφαςίςαμε θ κάκε νθπιαγωγόσ να ζχει τθν ευκαιρία να 

εμπλακεί ςτθ διερεφνθςθ όλων των τομζων και μοιραςτικαμε τουσ δείκτεσ που κα 

ερευνοφςε θ κάκε μία. Για παράδειγμα μία νθπιαγωγόσ από το ζνα ςχολείο και μια 

από το άλλο ορίςτθκαν να διερευνιςουν ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ. Δθμιουργικθκαν 

ζτςι δφο ομάδεσ που αποτελοφνταν από δφο μζλθ θ κάκε μία.  Οι 4 νθπιαγωγοί των 

δφο ςχολείων ςυνεδρίαςαν επτά (7) φορζσ με διαφορετικι κεματολογία κάκε φορά 

κατά τισ οποίεσ κρατικθκαν και κοινά πρακτικά. Σε τρεισ (3) από αυτζσ τισ 

ςυνεδριάςεισ ςυμμετείχε και θ ςχολικι ςφμβουλοσ και ςε μια θ ςχολικι ςφμβουλοσ 
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άλλθσ περιφζρειασ ωσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ –κριτικόσ φίλοσ. Κλικθκαν να 

ςυμμετζχουν γονείσ, αυτό όμωσ δεν κατζςτθ δυνατό διότι ο ςφλλογοσ γονζων 

ζκανε αρχαιρεςίεσ το τελευταίο δεκαιμερο του Δεκεμβρίου.  Υπιρχαν όμωσ και 

πολλζσ άτυπεσ ςυναντιςεισ. Τουλάχιςτον μια φορά τθ βδομάδα οι νθπιαγωγοί 

κάκε ςχολείου ςυηθτοφςαν τα δεδομζνα που είχαν ςυλλεχκεί μζχρι εκείνθ τθ 

ςτιγμι, τα προβλιματα που παρουςιάςτθκαν και τουσ πικανοφσ τρόπουσ 

αντιμετϊπιςθσ, Ραράλλθλα υπιρχαν κοινζσ ςυηθτιςεισ ανάμεςα ςτισ ςυναδζλφουσ 

που διερευνοφςαν τουσ ίδιουσ τομείσ κατά τισ οποίεσ ανταλλάςςονταν απόψεισ για 

τα δεδομζνα διάφορων δεικτϊν που είχαν προβλθματίςει τθ νθπιαγωγό που είχε 

αναλάβει τθ διερεφνθςι του. 
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3. 1Ο  2/θ Νηπιαγωγείο Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης : 

«Ημερολόγιο καταγραφής ενεργειών» 

 

 

Το θμερολόγιο που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το 1ο Νθπιαγωγείο του Αγίου 

Ακαναςίου και καταγράφει τισ ενζργειεσ που ζγιναν κατά τθ διάρκεια τθσ γενικισ 

εκτίμθςθσ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου. Στο θμερολόγιο καταγράφεται θ 

θμερομθνία, το κζμα, οι ςυμμετζχοντεσ και το περιεχόμενο των ςυναντιςεων. 

Ημερομθνία  Θζμα  υμμετζχοντεσ  Περιεχόμενο 

26/5/2010 Ενθμερωτικι 

ςυνάντθςθ με τθ 

Σφμβουλο 61θσ 

Σχολικισ 

Ρεριφζρειασ 

Ρροςχολικισ 

Αγωγισ για το 

πρόγραμμα 

Αυτοαξιολόγθςθσ 

Σχολικισ Μονάδασ 

Ομάδα  

προϊςταμζνων 

Νθπιαγωγείων 

61θσ Ρεριφζρειασ. 

Ενθμζρωςθ για 

το ςυγκεκριμζνο 

Ρρόγραμμα, 

διλωςθ 

ενδιαφζροντοσ 

για ςυμμετοχι 

31/5/2010 Αποςτολι 

πρακτικοφ του  1ου 

Νθπιαγωγείου 

Αγίου Ακαναςίου 

για τθ ςυμμετοχι  

ςτο Ρρόγραμμα 

Αυτοαξιολόγθςθσ 

Σφλλογοσ 

Διδαςκόντων 1ου 

Νθπιαγωγείου 

Αγίου Ακαναςίου 

για τθν 

ςυμμετοχι   

Εκδιλωςθ 

ενδιαφζροντοσ 

9/11/2010 2θ Συνάντθςθ με τθ 

Σχολικι Σφμβουλο 

61θσ Σχολικισ 

Ρεριφζρειασ 

Ρροςχολικισ 

Αγωγισ για το 

Ρρόγραμμα 

Ομάδα 

εκπαιδευτικϊν 

ςχολικοί 

ςφμβουλοι, 

επιςτθμονικι 

επιτροπι ζργου. 

Λεπτομερισ 

παρουςίαςθ των 

ςτόχων, των 

διαδικαςιϊν και 

των εργαλείων 

του 

Ρρογράμματοσ. 

Σε βάκοσ 

ςυηιτθςθ και 
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ανταλλαγι 

απόψεων, 

παραλαβι 

υλικοφ. 

 

19/11/2010 3θ Συνάντθςθ με τθ 

Σχολικι Σφμβουλο 

61θσ Σχολικισ 

Ρεριφζρειασ 

Ρροςχολικισ 

Αγωγισ για το 

Ρρόγραμμα 

Ομάδα 

ςυμμετεχόντων 

ςτθν 

αυτοαξιολόγθςθσ

,  Σφμβουλοσ 

61θσ  

Ρεριφζρειασ 

Ρροςχολικισ 

Αγωγισ 

Ενθμζρωςθ για 

το βαςικό 

πλαίςιο τθσ 

διαδικαςίασ, 

κακοριςμόσ του 

χρονοδιαγράμμα

τοσ εργαςιϊν, 

διευκρίνιςθ του 

τρόπου 

καταγραφισ τθσ 

γενικισ 

κατάςταςθσ του 

νθπιαγωγείου 

 

22/11/10 1θ ολομζλεια 

Συλλόγου 

Διδαςκόντων 

Σφλλογοσ 

Διδαςκόντων 

Λεπτομερισ 

ενθμζρωςθ για 

το βαςικό 

πλαίςιο τθσ 

διαδικαςίασ, 

κακοριςμόσ του 

χρονοδιαγράμμα

τοσ εργαςιϊν, 

διευκρίνιςθ του 

τρόπου 

καταγραφισ τθσ 

γενικισ 

κατάςταςθσ του 

νθπιαγωγείου   

26/11/10 1θ ολομζλεια 

Συλλόγου 

Διδαςκόντων 

Σφλλογοσ 

Διδαςκόντων 

Λιψθ απόφαςθσ 

για τον τελικό 

αρικμό 

ςυμμετεχόντων 

εκπαιδευτικϊν 

ςτο πρόγραμμα 

 



 14 

1/12/10 2θ ολομζλεια 

Συλλόγου 

Διδαςκόντων 

Σφλλογοσ 

Διδαςκόντων 

Διεξοδικι 

ςυηιτθςθ ςχετικά 

με τθν ανάλυςθ 

των πεδίων 1 και 

2 

3/12/10 3θ ολομζλεια 

Συλλόγου 

Διδαςκόντων 

Σφλλογοσ 

Διδαςκόντων 

Διεξοδικι 

ςυηιτθςθ ςχετικά 

με τθν ανάλυςθ 

των πεδίων 3 και 

4 
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Β. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ 

 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΕΙΚΣΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

4.  Νηπιαγωγείο Αγίας οφίας Ν. Θεσσαλονίκης :  

«Φώροι του νηπιαγωγείου 

 

 

Το κείμενο που ακολουκεί είναι απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ γενικισ εκτίμθςθσ 

που ςυνζταξε το Νθπιαγωγείο Αγίασ Σοφίασ του Ν. Θεςςαλονίκθσ και 

καταγράφει τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε ςχζςθ με 

το 1ο Ρεδίο, που αφορά τα Μζςα, τουσ Ρόρουσ και το Ανκρϊπινο Δυναμικό, τον 

1ο Τομζα, που αφορά τθν Υλικοτεχνικι Υποδομι και ειδικότερα τον Δείκτθ 1.1 

που αφορά τουσ Χϊρουσ του νθπιαγωγείου.  

 

 

Περιγραφικι Παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτθ 

αξιολόγθςθσ 1.1:   Χώροι του Νθπιαγωγείου 

 

 

Θζςθ 

Το ςχολείο βρίςκεται ςτθν είςοδο του οικιςμοφ, ςχετικά μακριά από τισ κατοικίεσ. 

Υπάρχει μεγάλοσ ανοιχτόσ χϊροσ μπροςτά από τθν περίφραξθ του, ο οποίοσ 

κυρίωσ χρθςιμοποιείται είτε για διάλυςθ βαρζων οχθμάτων, είτε για τθ διαμονι 

διερχόμενων ομά που δεν είναι κάτοικοι του οικιςμοφ, που ςε αυτό το πλαίςιο, 

ο χϊροσ χρθςιμοποιείται για τθν εναπόκεςθ απορριμμάτων και ωσ δθμόςια 

τουαλζτα, είτε για ανοιχτι καφςθ ςκουπιδιϊν. Μζςα ςτθν αυλι εξακολουκεί να 

υπάρχει το  

 

Προοριςμόσ, χριςθ, παλαιότθτα 

Οι αίκουςεσ ςτισ οποίεσ ςτεγάηεται το ςχολείο είναι καινοφργιεσ, τοποκετικθκαν 

και χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για ςχολικι χριςθ.  
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Εςωτερικοί χώροι 

Το ςχολείο ζχει ζναν ενιαίο χϊρο ο οποίοσ προζκυψε από τθν ενοποίθςθ των δυο 

αικουςϊν με τθν απομάκρυνςθ των εςωτερικϊν panels. Επιπλζον υπάρχουν: 1 

τουαλζτα ενθλίκων, 1 νιπτιρασ ενθλίκων και 1 παιδικι τουαλζτα, χωρίσ καμία 

πρόβλεψθ για τον αρικμό των παιδιϊν και τθν φπαρξθ δεφτερθσ τουαλζτασ για το 

διαχωριςμό αγοριϊν κοριτςιϊν, ενϊ δεν υπάρχει παιδικόσ νιπτιρασ, οφτε πάγκοσ 

για τθν τοποκζτθςθ αντικειμζνων που χρειάηονται πλφςιμο. Επιπλζον εξαιτίασ τθσ 

φτωχισ ποιότθτασ των υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων και εργαςιϊν υπάρχουν 

μόνιμα προβλιματα μζςα ςτισ τουαλζτεσ με τθ διαφυγι νεροφ από τα καηανάκια. 

Δεν υπάρχει ξεχωριςτόσ χϊροσ γραφείου, οφτε αποκικθ, οφτε αίκουςα 

πολλαπλϊν χριςεων.  Θ κζρμανςθ του χϊρου είναι επαρκισ, εφόςον υπάρχουν 4 

air-conditions διπλισ ενζργειασ, ενϊ ο φυςικόσ φωτιςμόσ είναι πολφ καλόσ, ενϊ 

δεν υπάρχει υποδομι για άτομα που παρουςιάηουν κινθτικζσ δυςκολίεσ. 

Επιπλζον, δεν υπάρχει πόςιμο νερό, εφόςον θ υδροδότθςθ του νθπιαγωγείου 

γίνεται με μθχάνθμα άντλθςθσ μζςω δεξαμενισ νεροφ.  

 

Εξωτερικοί χώροι 

Ο αφλειοσ χϊροσ είναι μεγάλοσ ωςτόςο ςε άςχθμθ κατάςταςθ. Υπάρχει 

υποτυπϊδθσ περίφραξθ θ οποία ςε αρκετά ςθμεία είναι ςπαςμζνθ επιτρζποντασ 

τθν είςοδο ατόμων και ηϊων μζςα ςτθν αυλι. Θ μιςι αυλι είναι χωμάτινθ, ενϊ θ 

υπόλοιπθ μιςι είναι ςτρωμζνθ με χαλίκι τφπου 3Α που είναι ςκλθρό και αιχμθρό 

προκαλϊντασ τραυματιςμοφσ ςτα παιδιά. Επιπλζον πολλζσ φορζσ ζχει 

παρατθρθκεί θ φπαρξθ επικίνδυνων απορριμμάτων μζςα ςτθν αυλι όπωσ 

ςπαςμζνα γυαλιά και μπουκάλια ακόμα και μαχαίρια. Δεν υπάρχει κάδοσ 

απορριμμάτων οφτε μζςα οφτε ζξω από τθν αυλι. Ο αφλειοσ χϊροσ δεν 

χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά από το ςχολείο εφόςον παραμζνει  ο ζνασ από 

τουσ δυο λυόμενουσ οικίςκουσ που ςτεγαηόταν το Νθπιαγωγείο, ςτο οποίον 

διαμζνει μια οικογζνεια ομά (χωρίσ μικρά παιδιά) και κάνει χριςθ του χϊρου. 

Δεν υπάρχει χϊροσ πράςινου ςτο ςχολείο, όπωσ άλλωςτε και ςε ολόκλθρο τον 

οικιςμό.  

 

Εκτίμθςθ 

Οι υπάρχοντεσ χϊροι όχι μόνο δεν επαρκοφν για τθν εφαρμογι του ςχολικοφ 

προγράμματοσ αλλά επιπλζον το επιβαρφνουν. Ωσ προσ τθν αςφάλεια κα πρζπει 

επιτζλουσ να υπάρξει ζνα ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ που να εξετάηει όλουσ εκείνουσ 

τουσ παράγοντεσ που ςυνιςτοφν τθν αςφάλεια ενόσ ςχολικοφ κτιρίου και του 

περιβάλλοντα χϊρου. Ο ζλεγχοσ να είναι υποχρεωτικόσ για όλα τα ςχολικά κτίρια 

(και όχι μόνο για τα ιδιωτικά ςχολεία) να διενεργείται από εξειδικευμζνθ ομάδα 

ανκρϊπων και να χορθγοφνται πιςτοποιθτικά αςφάλειασ. Δθλϊνω αναρμόδια να 

κάνω οποιαδιποτε αξιολογικι κρίςθ για τθν αςφάλεια του κτιρίου, εφόςον δεν 
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ζχω οφτε τθ γνϊςθ, οφτε τθν εμπειρία αλλά οφτε και τθν πλθροφόρθςθ για τα 

υλικά καταςκευισ αυτοφ. Από τθν άλλθ πλευρά, κεωρϊ ότι θ κζςθ του 

νθπιαγωγείου ςε μια περιοχι που χρθςιμοποιείται ςυχνά για τθ διάλυςθ βαρζων 

οχθμάτων, για τθ διαμονι διερχομζνων ατόμων και για τθν εναπόκεςθ και 

ανοιχτι καφςθ ςκουπιδιϊν, ςε καμία περίπτωςθ δεν κα μποροφςε να 

χαρακτθριςτεί ωσ αςφαλισ, γεγονόσ που ιςχφει και για τθν αυλι του 

νθπιαγωγείου εφόςον παρουςιάηει τθν εικόνα που προαναφζρκθκε. Ωσ προσ τισ 

αίκουςεσ δραςτθριοτιτων και εκδθλϊςεων και τουσ χϊρουσ διοίκθςθσ του 

νθπιαγωγείου, δεν τίκεται κανζνα κζμα επάρκειασ, ανταπόκριςθσ ι κάλυψθσ των 

πάςθσ φφςεωσ αναγκϊν, εφόςον αυτζσ δεν υπάρχουν, με αποτζλεςμα όλεσ οι 

προαναφερόμενεσ ανάγκεσ να παραμζνουν πλιρωσ ακάλυπτεσ.   

 

 

 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του 

νθπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτθ 1.1 

 

1 2 3 4 

 

Χ 
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5.  37ο Νηπιαγωγείο Θεσ/νίκης :  

«Εξοπλισμός & μέσα του  νηπιαγωγείου» 
 

 

Το κείμενο που ακολουκεί είναι απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ γενικισ εκτίμθςθσ που 

ςυνζταξε το 37ο Νθπιαγωγείο Θεςςαλονίκθσ και καταγράφει τθν αξιολόγθςθ τθσ 

ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε ςχζςθ με το 1ο Ρεδίο, που αφορά τα Μζςα, 

τουσ Ρόρουσ και το Ανκρϊπινο Δυναμικό, τον 1o Tομζα, που αφορά τθν Υλικοτεχνικι 

Υποδομι και τον Δείκτθ 1.2 που αφορά τον εξοπλιςμό και τα διακζςιμα μζςα του 

νθπιαγωγείου.  

 

 

Περιγραφικι Παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον 

δείκτθ 1.2:  Εξοπλιςμόσ – Διακζςιμα μζςα του νθπιαγωγείου 

 

 Εξοπλιςμόσ των αικουςϊν διδαςκαλίασ και ειδικϊν χϊρων 
  

o παιδαγωγικό υλικό: παρατθρείται περιοριςμζνοσ αρικμόσ 
παιδαγωγικοφ υλικοφ, εκ των οποίων πολλά είναι χαλαςμζνα, ενϊ 
απουςιάηει βαςικό υλικό του εξοπλιςμοφ του νθπιαγωγείου (χάντρεσ, 
αρικμθτιρι). Επιτραπζηια δεν υπάρχουν κακόλου. Διακζτει ποικιλία 
οργάνων γυμναςτικισ,  όχι όμωσ ικανοποιθτικό αρικμό ςε ςχζςθ με τον 
αρικμό των νθπίων. Ραρατθροφνται ελλείψεισ ςε μουςικά όργανα, τα 
περιςςότερα εκ των οποίων είναι παλιά και φκαρμζνα.  
o εποπτικό υλικό: με εξαίρεςθ τον θλεκτρονικό υπολογιςτι, το εποπτικό 
υλικό επίςθσ είναι περιοριςμζνο, ενϊ πρόςφατα αγοράςτθκε ψθφιακι 
φωτογραφικι μθχανι με τθ χρθματικι ςυμβολι των γονζων και ζνα 
πολυμθχάνθμα με χριματα τθσ ςχολικισ επιτροπισ. Επίςθσ, διακζτει 
τθλεόραςθ και βίντεο, δεν υπάρχει όμωσ το ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό.  
Τα βιβλία είναι παλιά, τα περιςςότερα κατεςτραμμζνα και κοινά και για τα 
δυο ςχολεία.  
 

 Επίπλωςη των αιθουςϊν διδαςκαλίασ: Τα ζπιπλα, πολλά εκ των οποίων 
είναι φκαρμζνα, δεν ευνοοφν ςφγχρονεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, όπωσ θ 
ςυνεργατικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ. Για παράδειγμα, τα τραπζηια είναι 
μεγάλα, με αποτζλεςμα να μθ μποροφν να μετακινθκοφν εφκολα. Ρίνακεσ  
αναφοράσ φκαρμζνοι με καρφιά που προεξζχουν. Απουςιάηουν 
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αποκθκευτικοί χϊροι (ντουλάπεσ, ςυρτάρια, ράφια), τόςο ςτθν αίκουςα 
διδαςκαλίασ, όςο ςτο χϊρο χαλάρωςθσ.  

 Επίπλωςη των γραφείων των εκπαιδευτικϊν: τα δυο γραφεία είναι παλιά 
και ςκουριαςμζνα, αλλά ζχει επάρκεια αποκθκευτικϊν χϊρων (ντουλάπεσ). 
Διατίκεται μόνο ζνασ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ με εκτυπωτι και ζνα Fax – 
τθλζφωνο. Το φωτοτυπικό μθχάνθμα είναι παλιάσ τεχνολογίασ, 
αςπρόμαυρο, χωρίσ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με τον υπολογιςτι. Υπάρχουν 
επίςθσ καρζκλεσ που επαρκοφν για τουσ εκπαιδευτικοφσ, αλλά είναι παλιζσ 
και χαλαςμζνεσ.  

 Εκπαιδευτικό Υλικό και Εποπτικά μζςα Διδαςκαλίασ: πολφ περιοριςμζνο. 
Ζνα διαφανοςκόπειο που δε λειτουργεί και ζλλειψθ υλικοφ. Στόχοσ είναι θ 
αγορά ενόσ projector με δυνατότθτα ςφνδεςθσ με υπολογιςτι, ζτςι ϊςτε 
να αντικαταςτιςει όλα τα άλλα πεπαλαιωμζνα εποπτικά μζςα.   
o Φπαρξθ υπολογιςτϊν (αίκουςεσ διδαςκαλίασ και γραφείο) - Σφνδεςθ 

με το διαδίκτυο: τόςο ο κοινόσ με το άλλο ςχολείο, θλεκτρονικόσ 
υπολογιςτισ του γραφείου, όςο και ο υπολογιςτισ τθσ τάξθσ είναι 
ςχετικά καινοφριασ τεχνολογίασ. Υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα 
ςφνδεςθσ με το διαδίκτυο ςτο γραφείο και πρόςφατα ςτθν αίκουςα 
διδαςκαλίασ. Επίςθσ, πρόςφατα ζγινε θ αγορά ενόσ πολυμθχανιματοσ 
ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ.    

o Ρρόςφατεσ προςκικεσ: Το κτίριο χρειάηεται ςυντιρθςθ (άβαφο, 
βρϊμικο, ςχιςμζνθ ταπετςαρία ςτθν αίκουςα χαλάρωςθσ, πρίηεσ που 
χρειάηονται επιδιόρκωςθ), Κουρτίνεσ Μουντζσ και φκαρμζνεσ, 
ςεντόνια φπνου παλιά και φκαρμζνα. Βιβλία και παιχνίδια φκαρμζνα 
και χαλαςμζνα. Αξίηει να αναφερκεί ότι ο υπάρχων εξοπλιςμόσ και τα 
μζςα  αξιοποιοφνται κατά το καλφτερο δυνατό τρόπο. 

Ραρεμβάςεισ που πρόκειται να γίνουν: Συγκζντρωςθ χρθμάτων από τθ 

διοργάνωςθ Χριςτουγεννιάτικου παηαριοφ για αγορά παιδαγωγικοφ 

εξοπλιςμοφ, αυτι τθ χρονιά. Τθν επόμενθ χρονιά προτικζμεκα να γίνει 

αλλαγι κουρτινϊν και μοκετϊν, όπωσ επίςθσ με μια εκδιλωςθ ςε 

ςυνεργαςία με τουσ γονείσ να ενιςχυκεί θ βιβλιοκικθ του νθπιαγωγείου. 

Επιπλζον, ζχει γίνει αίτθςθ ςτον ΟΣΚ για ενίςχυςθ και αντικατάςταςθ 

πολλϊν επίπλων και καινοφργιου παιδαγωγικοφ εξοπλιςμοφ, όμωσ δεν ζχει 

ανταποκρικεί. 

 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ 

του νθπιαγωγείου ωσ προσ το 

δείκτθ 1.2 

 

1 2 3 4 

  
√ 
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6. 37ο Νηπιαγωγείο Θεσ/νίκης :  

«Οικονομικοί πόροι του νηπιαγωγείου» 
 

 

Το κείμενο που ακολουκεί είναι απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ γενικισ εκτίμθςθσ που 

ςυνζταξε το 37ο Νθπιαγωγείο Θεςςαλονίκθσ και καταγράφει τθν αξιολόγθςθ τθσ 

ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε ςχζςθ με το 1ο Ρεδίο, που αφορά τα Μζςα, τουσ 

Ρόρουσ και το Ανκρϊπινο Δυναμικό, τον 2ο Τομζα και τον Δείκτθ 1.3 που αφορά τουσ 

οικονομικοφσ πόρουσ του νθπιαγωγείου.  

 

 

 
Περιγραφικι Παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου  ωσ προσ τον δείκτθ 1.3:  
Οικονομικοί Πόροι του Νθπιαγωγείου 
 

 
Ανάγκεσ του νηπιαγωγείου (λειτουργικζσ και μη): το ςχολείο χρειάηεται ςυντιρθςθ 
τόςο κτιριακά (βάψιμο, αλλαγι πατϊματοσ, αλλαγι αποχετευτικοφ και υδραυλικοφ 
ςυςτιματοσ), όςο και ςτον εξοπλιςμό του (επίπλωςθ, κουρτίνεσ, μοκζτεσ, 
παιδαγωγικό υλικό, εποπτικά μζςα). Είναι επίςθσ αναγκαία θ οικονομικι ενίςχυςθ 
για τα βαςικά λειτουργικά ζξοδα του νθπιαγωγείου. Ο αφλειοσ χϊροσ παραμζνει 
αναξιοποίθτοσ (δενδροφφτευςθ, δθμιουργία διαφόρων ειδϊν κιπων) με 
αποτζλεςμα να μθ μπορεί να αποτελζςει πθγι παρατιρθςθσ, μελζτθσ και 
παιδαγωγικισ δράςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Θ παιδικι χαρά χριηει επίςθσ 
άμεςθσ αντικατάςταςθσ. Στα πλαίςια αυτϊν των αναγκϊν, μπορεί να δρομολογθκεί 
ζνα καινοτόμο πρόγραμμα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ με κζμα τθν «αυλι του 
νθπιαγωγείου μου» 
 

Διαθζςιμοι οικονομικοί πόροι για την κάλυψη των αναγκϊν του 
νηπιαγωγείου 

  
Κατανομι εςόδων ανά κατθγορία πθγών χρθματοδότθςθσ 

Υπόλοιπο προθγοφμενου ζτουσ ΟΣΚ : για 
αμοιβι κακαρίςτριασ Αϋ δόςθ 

1 2 3 4 

    

ΟΣΚ : για αμοιβι κακαρίςτριασ Βϋ δόςθ     

Κρατικι επιχοριγθςθ Αϋ δόςθ     

Κρατικι επιχοριγθςθ Βϋ δόςθ     

Υπόλοιπο για αντιμετϊπιςθ Γρίπθσ      

     

φνολο     

Κατανομι πραγματοποιθκειςών δαπανών 
ανά κατθγορία δαπάνθσ 

    

Αμοιβι κακαρίςτριασ     
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Ειςφορζσ εργοδότθ και αςφαλιςμζνου (ΙΚΑ)     

ΟΤΕ     

Θζρμανςθ     

Υλικά κακαριότθτασ     

Γραφικι Φλθ      

Βιβλία - Ρεριοδικά     

Μικροεπιςκευζσ     

Εγκατάςταςθ και ζλεγχοσ δικτφου Θ/Υ     

Εξαρτιματα Θ/Υ      

Ρυροςβεςτιρεσ     

Εξοπλιςμόσ Νθπιαγωγείου     

Κακαριςμόσ Υπογείου και αφλειου χϊρου     

Φαρμακευτικό Υλικό     

φνολο     

Κριτιρια ποιότθτασ: 
Οι οικονομικοί πόροι δεν επαρκοφν για τισ 
ανάγκεσ του νθπιαγωγείου 

    

 
 

Παρατθριςεισ 

1. Οικονομικι ςυμβολι των γονζων: παρά το γεγονόσ ότι δεν υπάρχει ςφλλογοσ 
γονζων και κθδεμόνων, οι γονείσ άτυπα ςυμβάλλουν οικονομικά ςε λειτουργικά 
ζξοδα και άλλεσ ανάγκεσ του νθπιαγωγείου 

2. Θ ςχολικι επιτροπι είναι κοινι με το 41ο  Νθπιαγωγείο Θεςςαλονίκθσ, με το 
οποίο ςυςτεγάηεται. 
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7. 6ο Νηπιαγωγείο ερρών : 

«Διδακτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου» 

 

Το κείμενο που ακολουκεί είναι απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ γενικισ εκτίμθςθσ που 

ςυνζταξε το 6ο Νθπιαγωγείο Σερρϊν και καταγράφει τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου ςε ςχζςθ με το 1ο Ρεδίο, που αφορά τα Μζςα, τουσ Ρόρουσ και το 

Ανκρϊπινο Δυναμικό, τον 3ο Τομζα και τον Δείκτθ 1.4 που αφορά το διδακτικό 

προςωπικό του νθπιαγωγείου.  

 

Περιγραφικι Παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτθ 

1.4:  Διδακτικό Προςωπικό του Νθπιαγωγείου 

 

Στο 6ο Νθπιαγωγείο υπθρετοφν δφο νθπιαγωγοί. Θ πρϊτθ ζχει είκοςι επτά 

ζτθ (27) υπθρεςίασ, αποφοίτθςε από τθ Σχολι Νθπιαγωγϊν Θεςςαλονίκθσ, 

ςυμμετείχε ςτθ διαδικαςία εξομοίωςθσ πτυχίου, είναι πτυχιοφχοσ του 

Διδαςκαλείου Θεςςαλονίκθσ και υπθρετεί ςτο ςυγκεκριμζνο ςχολείο τρία 

χρόνια. Θ δεφτερθ ζχει ζντεκα ζτθ υπθρεςίασ και αποφοίτθςε από το 

Ραιδαγωγικό τμιμα του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου.  

Και οι δφο εκπαιδευτικοί ςυμμετζχουν ενεργά ςε καινοτόμεσ δράςεισ και 

προγράμματα. Επίςθσ διοργανϊνουν κατά τακτά χρονικά διαςτιματα, 

απογευματινζσ ςυγκεντρϊςεισ γονζων, με καλεςμζνουσ κάκε φορά 

εκπροςϊπουσ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ και κζματα που ενδιαφζρουν 

τουσ γονείσ. Θεωροφμε ότι το διδακτικό προςωπικό ανταποκρίνεται ςτισ 

ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ του νθπιαγωγείου και τισ απαιτιςεισ του 

αναλυτικοφ προγράμματοσ. 

 

 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ 

του νθπιαγωγείου ωσ προσ το δείκτθ 

1 2 3 4 

   Χ 
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8. 2ο Νηπιαγωγείο Φαλανδρίου :  

«Διαμόρφωση και εφαρμογή αναλυτικού  

προγράμματος» 
 

 

Το κείμενο που ακολουκεί είναι απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ γενικισ εκτίμθςθσ που 

ςυνζταξε το 2ο Νθπιαγωγείο Χαλανδρίου και καταγράφει τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ 

του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε ςχζςθ με το 2ο Ρεδίο, που αφορά τθν Οργάνωςθ και τθ 

Διοίκθςθ του Νθπιαγωγείου, τον 1ο Τομζα, που αφορά τθν Οργάνωςθ του 

Νθπιαγωγείου και τον Δείκτθ 2.1 που αφορά τθ διαμόρφωςθ και εφαρμογι του 

Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ του νθπιαγωγείου.  

 

Πεπιγπαυική παποςσίαση τηρ εικόναρ τος νηπιαγωγείος ωρ ππορ τον 

Δείκτη Αξιολόγησηρ 2.1: Διαμόπυωση και Ευαπμογή Αναλςτικού 

Ππογπάμματορ Νηπιαγωγείος 

 

Θ διαμόρφωςθ του ωρολογίου προγράμματοσ λαμβάνει υπόψθ τισ οδθγίεσ 

του Α.Ρ.Σ. και ΔΕΡΡΣ και ταυτόχρονα διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τισ 

ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, οι οποίεσ, ςτο κλαςςικό τμιμα 

επθρεάηονται από τθν ζνταξθ και ςτο ολοιμερο τμιμα από το διευρυμζνο 

ωράριο (8.00-4.00.)  

Θ ανάπτυξθ διαδικαςιϊν για τθν υλοποίθςθ του αναλυτικοφ προγράμματοσ 

αποτελοφν γενικζσ οδθγίεσ που προδιαγράφονται από τον Οδθγό τθσ 

Νθπιαγωγοφ.  Ωςτόςο, θ επιλογι των κεωριϊν μάκθςθσ που κα 

εφαρμοςτοφν, οι κεματικζσ ενότθτεσ και τα ςχζδια εργαςίασ αποτελεί 

ηιτθμα που ςυηθτείται κατά κφριο λόγο με τισ εκπαιδευτικοφσ τθσ κάκε 

τάξθσ ξεχωριςτά ζτςι ϊςτε να είναι προςαρμοςμζνο ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ 

παιδιϊν (ειδικζσ ικανότθτεσ, κζματα ςυμπεριφοράσ, μακθςιακζσ δυςκολίεσ, 

προβλιματα προςαρμογισ ςτο ςχολικό περιβάλλον και το διευρυμζνο 

ωράριο). Επίςθσ, ςε προγραμματιςμζνεσ παιδαγωγικζσ ςυναντιςεισ που 

πραγματοποιοφνται κάκε Τρίτθ με τθ ςχολικι ςφμβουλο και άλλουσ 

ςυναδζλφουσ (12.30-14.30) ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου μασ ςυηθτοφνται 

γενικά κζματα διαχείριςθσ, αλλά και  ειδικότερα που αφοροφν  μελζτθ 

περιπτϊςεων για τα οποία προτείνονται αποτελεςματικοί τρόποι και 

μζκοδοι διαχείριςθσ ηθτθμάτων που αφοροφν γονείσ, εκπαιδευτικοφσ και 
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γονείσ.  

Ο προγραμματιςμόσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων γίνονται τόςο ςε 

μακροπρόκεςμθ όςο και βραχυπρόκεςμθ βάςθ, με  εβδομαδιαία και 

θμεριςια προςαρμογι (οι  τροποποιιςεισ γίνονται αν απουςιάηουν πολλά 

παιδιά ι αν παιδιά τθσ ζνταξθσ εκδθλϊςουν ζντονεσ κρίςεισ ςτθν αρχι τθσ 

ςχολικισ θμζρασ). 

 

 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του 

νθπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτθ: 

1 2 3 4 

   Χ 
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9. 85ο Νηπιαγωγείο Θεσ/νίκης :  

«υντονισμός χολικής ζωής» 

 
 

Το κείμενο που ακολουκεί είναι απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ γενικισ εκτίμθςθσ που 

ςυνζταξε το 85ο Νθπιαγωγείο Θεςςαλονίκθσ και καταγράφει τθν αξιολόγθςθ τθσ 

ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε ςχζςθ με το 2ο Ρεδίο, που αφορά τθν 

Οργάνωςθ και τθ Διοίκθςθ του Νθπιαγωγείου, τον 2ο Τομζα, που αφορά τθ 

Διοίκθςθ του Νθπιαγωγείου και τον Δείκτθ 2.2 που αφορά τον ςυντονιςμό τθσ 

ςχολικισ ηωισ.  

 

 
Περιγραφικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου 

ωσ προσ τον δείκτθ 2.2 : υντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ 

 

Οι τακτικζσ ςυνεδριάςεισ του ςυλλόγου διδαςκόντων  είναι τζςςερισ το χρόνο 

και οι ζκτακτεσ  περίπου πζντε. Πμωσ επειδι  υπάρχει πολφ καλό κλίμα 

ςυνεργαςίασ πολλζσ φορζσ  οι εκπαιδευτικοί ανεπίςθμα βρίςκονται  και εκτόσ 

του χϊρου του νθπιαγωγείου.  

Τα κζματα που τουσ απαςχολοφν κυρίωσ είναι οι εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, θ 

προετοιμαςία των ςχολικϊν εορτϊν, ο εξοπλιςμόσ του νθπιαγωγείου και πιο 

ςπάνια προβλιματα ςυμπεριφοράσ παιδιϊν. Συνικωσ αυτζσ οι ςυνεδριάςεισ 

διαρκοφν περίπου μία ϊρα και γίνονται κάκε τρεισ εβδομάδεσ. Οι αποφάςεισ 

υλοποιοφνται ςε ποςοςτό 95%.  

Επειδι ςτο νθπιαγωγείο είναι μόνο δφο εκπαιδευτικοί, υπάρχει κατανομι 

κάποιων αρμοδιοτιτων: πρωτόκολλο, βιβλιοκικθ, πυραςφάλεια, καυςτιρασ, 

είναι οι αρμοδιότθτεσ τθσ κ. …., αλλθλογραφία, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, 

κακαριότθτα, αςφάλεια κτθρίου, ςυντιρθςθ κτθρίου τθσ κ. …..  (Βιβλίο 

Ρράξεων Ρροϊςταμζνθσ). Επιπλζον  ακριβϊσ επειδι το προςωπικό είναι λίγο 

είναι αυτόματεσ και οι διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και επαναπροςδιοριςμοφ των 

δραςτθριοτιτων.  
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Θ ςυνεργαςία με το 3ο Γραφείο Ρ.Ε. είναι ςυνεχισ, υπάρχει άμεςθ 

ανταπόκριςθ ςε όλα  τα αιτιματα  και θ διεκπεραίωςθ είναι ταχφτατθ και από 

τισ δφο πλευρζσ, όπωσ και με τθ Δ/νςθ Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ. 

 

 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου 
ωσ προσ τον δείκτθ 2.2  12 3 4ωσ  προσ  τον δείκτθ: 

1 2 3 4 

   χ 
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10. 1ο Νηπιαγωγείο Δεμενίκων Αχαϊας : 

«Διαχείριση και αξιοποίηση των μέσων και των πόρων» 

 
 

Το κείμενο που ακολουκεί είναι απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ γενικισ εκτίμθςθσ που 

ςυνζταξε το 1ο Νθπιαγωγείο Δεμενίκων και καταγράφει τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου ςε ςχζςθ με το 2ο Ρεδίο, που αφορά τθν Οργάνωςθ και τθ Διοίκθςθ 

του Νθπιαγωγείου, τον 3ο Τομζα που αφορά τθν Αξιοποίθςθ μζςων και όρων του 

νθπιαγωγείου και τον Δείκτθ 2.3 που αφορά τθ Διαχείριςθ και αξιοποίθςθ των μζςων και 

πόρων.  

 

Περιγραφικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου 

ωσ προσ τον δείκτθ αξιολόγθςθσ 2.3: 

Διαχείριςθ και Αξιοποίθςθ των Μζςων και των Πόρων 

 

Θ Σχολικι επιτροπι που είναι υπεφκυνθ για το Νθπιαγωγείο ζχει ςυςτακεί 

με απόφαςθ  του Δθμάρχου και ζχει οκτϊ μζλθ. Ρρόεδροσ τθσ είναι θ 

προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου. Θ πρόεδροσ γνωςτοποιεί τισ ανάγκεσ τθσ 

ςχολικισ μονάδασ ςτα υπόλοιπα μζλθ. Ακολουκεί διαλογικι ςυηιτθςθ 

παίρνονται αποφάςεισ οι οποίεσ καταγράφονται ςτο βιβλίο πράξεων τθσ 

Σχολικισ Επιτροπισ. Ζπειτα τα μζλθ αλλά και ο υπεφκυνοσ για κζματα 

παιδείασ φροντίηει για τθν εξαςφάλιςθ του απαραίτθτου χρθματικοφ 

ποςοφ. 

Οι ανάγκεσ μπαίνουν ςε προτεραιότθτα και ανάλογα με τα ποςά των  

επιχορθγιςεων επιτυγχάνεται θ κάλυψθ τουσ. Τα οικονομικά ςτοιχεία 

αναλφονται και ςτο υπόλοιπο εκπαιδευτικό προςωπικό ϊςτε να κατανοοφν 

και να μθν ζχουν παράλογεσ απαιτιςεισ. 

Στθν πρόκεςθ τθσ προζδρου για υλοποίθςθ κάποιου ζργου, λαμβάνουν 

γνϊςθ όλα τα μζλθ  και φςτερα από ομόφωνθ απόφαςι τουσ, θ οποία 

καταγράφεται ςε πρακτικό, ακολουκεί θ υλοποίθςθ. 

Το Σχολείο δεν ζχει άλλθ πθγι εςόδων, οφτε ζχει εκφραςτεί  από το 

Σφλλογο Γονζων-Κθδεμόνων πρόκεςθ για τθν αξιοποίθςθ των μζςων και 

των υποδομϊν του. 
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Οι περικοπζσ ςτα χρθματικά ποςά των επιχορθγιςεων τα δφο τελευταία 

χρόνια μασ αναγκάηουν  να κάνουμε μειϊςεισ εξόδων που ζχουν ςχζςθ με 

γραφικι φλθ, χαρτικά, αναλϊςιμα κ.ά. Επίςθσ δεν μπορεί να γίνει 

προγραμματιςμόσ για αναγκαίεσ επιςκευζσ του κτιρίου (βάψιμο 

εςωτερικϊν χϊρων, επιδιορκϊςεισ ςτισ εγκαταςτάςεισ του). 

 

 

Πθγζσ: Βιβλίο Πρακτικών τθσ χολικισ Επιτροπισ, βιβλίο εςόδων-εξόδων 

του Νθπιαγωγείου 

 

 

 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου  

ωσ προσ τον δείκτθ:  

1 2 3 4 

  χ  
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11. 7ο Νηπιαγωγείο Νάουσας  : 

 «χέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών  

 
 

Το κείμενο που ακολουκεί είναι απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ γενικισ εκτίμθςθσ που 

ςυνζταξε το 7ο Νθπιαγωγείο Νάουςασ και καταγράφει τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου ςε ςχζςθ με το 3ο Ρεδίο και 1ο Τομζα, που αφορά το Κλίμα και τισ 

Σχζςεισ ςτο Νθπιαγωγείο και τον Δείκτθ 3.1 που αφορά τισ Σχζςεισ μεταξφ των 

Εκπαιδευτικϊν. 

 

 

Περιγραφικι Παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου  ωσ προσ τον 
δείκτθ 3.1:  χζςεισ μεταξφ των εκπαιδευτικών 
 

 

Θ υλοποίθςθ των καινοτόμων  προγραμμάτων (Comenius, Αγωγισ Υγείασ, 

Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ κ.λπ.) που εφαρμόηονται κατά κόρον ςτο 

νθπιαγωγείο μασ, απαιτοφν πάνω απ’ όλα  ανάπτυξθ ςχζςεων 

επικοινωνίασ και ςυλλογικότθτασ ανάμεςα ςε όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ, γόνιμο προβλθματιςμό, βακφτερθ ςυνειδθτοποίθςθ των 

ςχολικϊν καταςτάςεων, δυνατότθτα για προςδιοριςμό προβλθμάτων και 

κακοριςμό πρακτικϊν αντιμετϊπιςισ τουσ.  

Οι ςχζςεισ μεταξφ των ςυναδζλφων είναι άριςτεσ. Υπάρχει κλίμα 

ςυναδελφικότθτασ, δθμιουργικότθτασ, πρωτοβουλιϊν και  καινοτομίασ 

ςτθ κακθμερινι ςχολικι πράξθ.  

Υπάρχουν: 

o Επικοινωνία 
o Δθμιουργικι ςυνεργαςία 
o Συλλογικι δράςθ  
o δθμοκρατικότθτα 
o Αλλθλοκατανόθςθ 
o Αλλθλεγγφθ 
o Αλλθλοχποςτιριξθ 
o Ενκάρρυνςθ 
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o Αξιοποίθςθ ικανοτιτων και δεξιοτιτων των εκπαιδευτικϊν  
 

Θ υλοποίθςθ του Α.Ρ. απαιτεί κακθμερινι επαφι, ςυηιτθςθ, 

προγραμματιςμό, αλλθλοενθμζρωςθ. Ρραγματοποιοφνται επομζνωσ 

κακθμερινζσ ςυναντιςεισ για τθ διαχείριςθ του κακθμερινοφ Ωρολογίου 

Ρρογράμματοσ, ζκτακτεσ -όταν προκφπτουν προβλιματα που χριηουν 

άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ- και μθνιαίεσ ςε ςτακερι βάςθ, κατά τισ οποίεσ 

ςυηθτείται και καταγράφεται ο μθνιαίοσ απολογιςμόσ του Σχολικοφ Ζργου. 

Επίςθσ πραγματοποιοφνται και ςυναντιςεισ κατά τθν εξζλιξθ των 

διαφόρων project για τθν ανατροφοδότθςθ -και αξιολόγθςι τουσ. 

 

 

 
Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του 
νθπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτθ: 

 

1 2 3 4 

   Χ 
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12. Νηπιαγωγείο Αγίας οφίας Θεσ/νίκης: 

«χέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών  και 

 μεταξύ των μαθητών» 
 

Το κείμενο που ακολουκεί είναι απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ γενικισ εκτίμθςθσ που 

ςυνζταξε το Νθπιαγωγείο Αγίασ Σοφίασ Θεςςαλονίκθσ και καταγράφει τθν αξιολόγθςθ τθσ 

ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε ςχζςθ με το 3ο Ρεδίο, που αφορά το Κλίμα και τισ 

Σχζςεισ ςτο  Νθπιαγωγείο και τουσ Δείκτεσ 3.2.1 και 3.2.2 που αφοροφν τισ Σχζςεισ μεταξφ 

των Εκπαιδευτικϊν-Μακθτϊν και τισ Σχζςεισ μεταξφ των Μακθτϊν.  

Περιγραφικι Παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον 

δείκτθ 3.2.1: χζςεισ μεταξφ των εκπαιδευτικών – μακθτών 

 

Οι ςχζςεισ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ/τριεσ και τθν εκπαιδευτικό είναι πολφ 

καλζσ και αποτελοφν μια πθγι μεγάλθσ ικανοποίθςθσ και για τα δυο μζρθ. Τα 

παιδιά δείχνουν να απολαμβάνουν τθν παραμονι τουσ ςτο ςχολείο πολλζσ 

φορζσ ηθτϊντασ να μθ φφγουν μετά τθ λιξθ του ωραρίου.  Υπάρχει ςχζςθ 

εμπιςτοςφνθσ και αλλθλοεκτίμθςθσ ανάμεςα ςτθν εκπαιδευτικό και τα 

παιδιά, ενϊ κζματα που αφοροφν ςτθν οργάνωςθ κακθμερινϊν 

δραςτθριοτιτων αλλά και ςτθν τιρθςθ κανόνων, αποφαςίηονται από τα μζλθ 

τθσ κοινότθτασ μάκθςθσ. Ειδικότερα τα κζματα ςτα οποία υπάρχει 

ςυνεργαςία ανάμεςα ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ και τθν εκπαιδευτικό είναι: 

 

Θζμα Διαδικαςίεσ Αρικμόσ 

ςυμμετεχόντων 

 

 

Διαμόρφωςθ και 

φροντίδα τάξθσ 

Ειςαγωγι του 
κζματοσ από 
τθν 
εκπαιδευτικό 
Επιτόπια 
παρατιρθςθ για 
τθν κατανόθςθ 
του ηθτιματοσ 
Συηιτθςθ και 
ανάλυςθ του 
κζματοσ 
Συγκεραςμόσ 

 

 

Πλθ θ τάξθ 
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απόψεων 
Λιψθ 
απόφαςθσ 

 

Διαμόρφωςθ κανόνων 

λειτουργίασ και 

ςυμπεριφοράσ των 

μελϊν τθσ μακθτικισ 

κοινότθτασ  

Ειςαγωγι του 
κζματοσ είτε 
από τθν 
εκπαιδευτικό 
είτε από τα 
παιδιά 
Επιτόπια 
παρατιρθςθ για 
τθν κατανόθςθ 
του ηθτιματοσ 
Συηιτθςθ και 
ανάλυςθ του 
κζματοσ 
Συγκεραςμόσ 
απόψεων 
Λιψθ 
απόφαςθσ 

 

Πλθ θ τάξθ 

 

Ομάδα παιδιϊν 

 

Μεμονωμζνα 

άτομα  

 

 

Επιλογι ι απόρριψθ ι 

τροποποίθςθ 

δραςτθριοτιτων  

 
 
Ειςαγωγι του 
κζματοσ είτε 
από τθν 
εκπαιδευτικό 
είτε από τα 
παιδιά 
Επιτόπια 
παρατιρθςθ για 
τθν κατανόθςθ 
του ηθτιματοσ 
Συηιτθςθ και 
ανάλυςθ του 
κζματοσ 
Συγκεραςμόσ 
απόψεων 
Λιψθ 
απόφαςθσ 

 

 

 

Πλθ θ τάξθ 

Ομάδα παιδιϊν 

Μεμονωμζνα 

άτομα 

 

 

 

 

Θ προςαρμογι των παιδιϊν ςτο ςχολικό περιβάλλον φαίνεται να είναι 

ευκολότερθ και ποιοτικά καλφτερθ από αυτι των παιδιϊν του γενικοφ 

πλθκυςμοφ. Δείχνουν να ζχουν μεγαλφτερθ ανάγκθ για ζνα δομθμζνο 

περιβάλλον με όρια και κανόνεσ, το οποίο το δζχονται αρχικά με ζκπλθξθ, 

χαρά ακόμα και ανακοφφιςθ. Κακθμερινά κζλουν να επιβεβαιϊςουν τθν 
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προςζλευςθ τουσ για τθν επόμενθ θμζρα ρωτϊντασ: «Κυρία, αφριο πάλι, 

πρωί πρωί». Τα παιδιά αποτελοφν πολφ ςθμαντικι πθγι πλθροφόρθςθσ και 

μάκθςθσ για τθν εκπαιδευτικό εφόςον υπάρχει ζνα μοντζλο 

«αλλθλοδιδαςκαλίασ» ανάμεςα τουσ, ςτο πλαίςιο του οποίου ςυχνά γίνονται 

αλλαγζσ ρόλων, όπου θ εκπαιδευτικόσ μακαίνει από τα παιδιά, κυρίωσ 

ςτοιχεία τθσ γλϊςςασ και του πολιτιςμοφ τουσ, διαδικαςία που φαίνεται να 

τα ευχαριςτεί, να τα διαςκεδάηει αλλά και να τα ενιςχφει. Ραρατθρείται ότι 

τα παιδιά  κινοφνται με ςιγουριά ςτο ςχολικό χϊρο και  χρθςιμοποιοφν νζεσ 

δεξιότθτεσ, ενϊ παράλλθλα φαίνεται μια αφξθςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ, τθσ 

υπευκυνότθτασ και τθσ ςυμμετοχισ τουσ.      

Ραράλλθλα τα περιςτατικά που αφοροφν ςτθν απομάκρυνςθ ι απομόνωςθ 

μακθτϊν/τριϊν είναι ςπάνια, και όταν αυτό ςυμβαίνει θ απόφαςθ 

λαμβάνεται από όλα τα μζλθ τθσ κοινότθτασ μάκθςθσ. 

 

 

Ποςοτικι παρουςίαςθ προσ εικόνασ του 

νθπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτθ 3.2.1 

 

1 2 3 4 

  Χ  

 

 

Περιγραφικι Παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον 

δείκτθ 3.2.2:   χζςεισ μεταξφ των μακθτών 

 

 

Τα παιδιά όλα ςε μεγαλφτερο ι μικρότερο βακμό γνωρίηονται μεταξφ τουσ 

μζςα από το οικογενειακό και κοινωνικό τουσ πλαίςιο. Οι μεταξφ τουσ 

ςχζςεισ φαίνεται να βελτιϊνονται, με τθν ζννοια ότι δθμιουργοφν 

αυκόρμθτα, ςυχνότερα ομάδεσ για τθν εναςχόλθςθ τουσ με διάφορα 

κζματα αλλά κυρίωσ κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ, ενϊ δεν 

παρατθροφνται φαινόμενα δθμιουργίασ κλικϊν ι ομάδων ςε 

αντιπαλότθτα. Κατά τθ διάρκεια των διαλειμμάτων ςυνικωσ παίηουν 

ομαδικά παιχνίδια όπου ςυμμετζχει ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ τουσ. Οι 

κανόνεσ αυτϊν των παιχνιδιϊν τίκενται από τα ίδια, ενϊ θ ίδια θ ομάδα 

διαςφαλίηει και τθν τιρθςθ τουσ. Μοιράηονται ςυχνότερα πράγματα, 

αντικείμενα, ςυναιςκιματα, ιδζεσ κ.λπ. μεταξφ τουσ, ενϊ ςχεδόν όλα 
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φροντίηουν να δίνουν λίγο από το φαγθτό τουσ ςε παιδιά που δεν ζχουν 

μαηί τουσ.  Επιπλζον υποδζχονται τα καινοφργια παιδιά και τα κακοδθγοφν 

ςτθ γνωριμία τουσ με το χϊρο, τουσ κανόνεσ και τισ διαδικαςίεσ του 

νθπιαγωγείου. Οπωςδιποτε δεν πρόκειται για μια τάξθ αγγελικά 

πλαςμζνθ, εφόςον παρατθροφνται φαινόμενα αψιμαχιϊν, λογομαχιϊν, 

ςυγκροφςεων μεταξφ τουσ, που όλα όμωσ ςυμβαίνουν μζςα ςε ζνα 

φυςιολογικό πλαίςιο. Οι ςυγκροφςεισ τουσ ζχουν περιςςότερο τον 

χαρακτιρα ζντονων λεκτικϊν ςυμπεριφορϊν και χειρονομιϊν, 

ςεξουαλικοφ ςυνικωσ περιεχομζνου, παρά εκδιλωςθσ ςυμπεριφορϊν 

ςωματικισ βίασ. Ωςτόςο, παρατθρείται ότι ςυχνότερα επιηθτοφν τθ λφςθ 

αυτϊν των ςυγκροφςεων από τθν κοινότθτα μάκθςθσ, ενϊ θ ομάδα είναι 

αυτι που αςχολείται με τθν οριοκζτθςθ τθσ άςχθμθσ ςυμπεριφοράσ.    

 

 

 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ 

του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον 

δείκτθ 3.2.2 

1 2 3 4 

  Χ  
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13. 2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά Φίου  : «χέσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικών-μαθητών και μαθητών μεταξύ τους» 

 
 

Το κείμενο που ακολουκεί είναι απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ γενικισ εκτίμθςθσ που 

ςυνζταξε το Νθπιαγωγείο Αγίου Μθνά και καταγράφει τθν αξιολόγθςθ τθσ 

ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε ςχζςθ με το 3ο Ρεδίο, που αφορά το Κλίμα 

και τισ Σχζςεισ ςτο  Νθπιαγωγείο και τον Δείκτθ 3.2 που αφορά τισ Σχζςεισ μεταξφ 

των Εκπαιδευτικϊν-Μακθτϊν και τισ Σχζςεισ μεταξφ των Μακθτϊν.  

 

 

Περιγραφικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον 
δείκτθ 3.2: 

χζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών-μακθτών και μακθτών μεταξφ τουσ 
 

Οι ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςτο ςχολείο ςτθρίηονται 

ςτθν αποδοχι και ςτον αμοιβαίο ςεβαςμό. Βαςικόσ ςτόχοσ μασ άλλωςτε 

είναι θ δθμιουργία κετικϊν ςχζςεων μεταξφ όλων. Οι εκπαιδευτικοί ακοφνε 

και δίνουν ςθμαςία ςτισ ιδζεσ των παιδιϊν και τα ενκαρρφνουν να 

παίρνουν αποφάςεισ για κζματα που τα αφοροφν. 

Στθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ εκπαιδευτικοί και νιπια ςυναποφαςίηουν 

για τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ που κα οδθγιςουν ςτθν ομαλι ςυμβίωςθ και 

ςυνεργαςία μεταξφ τουσ. Θ εκπαιδευτικόσ ωσ μζλοσ τθσ ομάδασ ςυηθτά με 

τα νιπια για το τι πρζπει να γίνει ςε περίπτωςθ που κάποιοσ παραβεί ζναν 

κανόνα. Ο αρικμόσ των κανόνων είναι μικρόσ για να μποροφν να τουσ 

κυμοφνται και να τουσ εφαρμόηουν τα παιδιά. 

Σε περιπτϊςεισ ςυγκροφςεων των παιδιϊν μεταξφ τουσ, θ εκπαιδευτικόσ τα 

ενκαρρφνει να ςυηθτοφν και να βρουν μια κοινά αποδεκτι λφςθ που κα 

επαναφζρει τισ ιςορροπίεσ, ενιςχφοντασ ζτςι τθν αυτονομία τουσ. Στο 

πλαίςιο αυτό χρθςιμοποιείται θ τεχνικι επίλυςθσ των ςυγκροφςεων από τα 

ίδια τα παιδιά ςε ειδικά διαμορφωμζνθ γωνιά. Τα δφο παιδιά που ζχουν 

διαφορζσ ενκαρρφνονται να ςυηθτιςουν τισ μεταξφ τουσ ςυγκροφςεισ ενϊ 

κάκονται ςε δφο καρζκλεσ ςθματοδοτθμζνεσ με αυτί και ςτόμα για να 

αςτικοποιείται και να διευκολφνεται ο διάλογοσ. Αναλυτικι παρουςίαςθ 
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τθσ διαδικαςίασ ζχει δθμοςιευτεί ςτο παιδαγωγικό περιοδικό Σφγχρονο 

Νηπιαγωγείο. 

Τα παιδιά κατά τθν επεξεργαςία των κεματικϊν προςεγγίςεων 

ενκαρρφνονται να εκφράηουν ελεφκερα τόςο τισ ιδζεσ τουσ όςο και με τι 

κζλουν να αςχολθκοφν. Τα νιπια κάνουν νζουσ φίλουσ ςτο ςχολείο βάςθ 

κοινϊν ενδιαφερόντων. Συνικωσ ζχουν 2-3 φίλουσ που είναι οι «κολλθτοί» 

τουσ και κζλουν να είναι ςυνζχεια μαηί και δφςκολα ςε αυτι τθν ομάδα 

μπορεί να μπει νζο μζλοσ. Θ εκπαιδευτικόσ προςπακεί να ωκιςει τα παιδιά 

να ζχουν φιλικζσ ςχζςεισ και να ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ με άλλα 

παιδιά. Το δζςιμο των παιδιϊν είναι ανεξάρτθτο από τθν εκνικι τουσ 

καταγωγι, όμωσ πολλζσ φορζσ αντιμετωπίηονται αρνθτικά τα παιδιά με 

μακθςιακά προβλιματα. Οι εκπαιδευτικοί ςτθν προςπάκειά τουσ να 

καλλιεργιςουν κετικζσ ςχζςεισ μεταξφ των νθπίων εντάςςουν ςτο 

πρόγραμμα από τθν αρχι και κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ 

παιχνίδια και τεχνικζσ που καλλιεργοφν τθν φιλία, τθ ςυνεργαςία και τθν 

αποδοχι του διαφορετικοφ, ςυμβάλλουν ςτο δζςιμο τθσ ομάδασ και 

αποςκοποφν ςτθ ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των παιδιϊν. Ρεριςτατικά βίασ 

μεταξφ ςυμμακθτϊν είναι ςπάνια και οι ςυγκροφςεισ προκφπτουν ςυνικωσ 

για τθν διεκδίκθςθ υλικϊν πραγμάτων. Οι προςπάκειζσ μασ το τελευταίο 

διάςτθμα αφοροφν παιδιά που χρθςιμοποιοφν λεκτικι βία του τφπου «δε 

ςε ζχω φίλο» αλλά και αρνθτικϊν ςεξιςτικϊν διακρίςεων. Επίςθσ δίνεται 

ιδιαίτερθ προςοχι ςε παιδιά απομονωμζνα που δυςκολεφονται να 

παίξουν. Χρθςιμοποιείται για το ςκοπό αυτό υποςτθρικτικό υλικό που ζχει 

δοκεί από τθ Σχολικι Σφμβουλο. 

 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του 
νηπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτη: 

1 2 3 4 

  χ  
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14. 13Ο Νηπιαγωγείο Πατρών :   

«χέσεις μεταξύ σχολείου και γονέων» 

 
 

Το κείμενο που ακολουκεί είναι απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ τθσ γενικισ εκτίμθςθσ 

τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου που ςυνζταξε το 13ο Νθπιαγωγείο Ρατρϊν και 

καταγράφει τθν περιγραφικι και ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του 

νθπιαγωγείου ςε ςχζςθ με τον Δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3 που αφορά τισ ςχζςεισ μεταξφ 

ςχολείου και γονζων. 

 

 

 

Περιγραφικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτθ 

3.3: χζςεισ μεταξφ ςχολείου –γονζων 

 

Στο Νθπιαγωγείο μασ δίνεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ 

και κθδεμόνεσ. Θ επικοινωνία μεταξφ Νθπιαγωγϊν και γονζων ςτο ςχολείο μασ 

επικεντρϊνεται: α. ςτθ δράςθ των παιδιϊν ςτθν τάξθ, β. ςτθν πρόοδό τουσ, γ. 

ςτισ δραςτθριότθτζσ τουσ ςτο ςπίτι, δ. ςτουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι γονείσ 

μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθ μάκθςθ των παιδιϊν τουσ, ε. προςκλιςεισ για 

ςυμμετοχι των γονζων ςτο πρόγραμμα του νθπιαγωγείου και ςτ. διάφορα 

κζματα που απαςχολοφν εκπαιδευτικοφσ και γονείσ. Οι τρόποι που 

ακολουκοφνται ςτθ ςχολικι μασ μονάδα για μια αποτελεςματικι και αμφίδρομθ 

επικοινωνία είναι οι ακόλουκοι: 

• Ρρογραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ με το ςφνολο των γονζων του κάκε τμιματοσ. 

Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ πραγματοποιοφνται 3 ομαδικζσ ενθμερωτικζσ 

ςυναντιςεισ εκ των οποίων θ πρϊτθ γίνεται μζχρι τζλοσ Σεπτεμβρίου, θ δεφτερθ 

τον Ιανουάριο και θ Τρίτθ τον Απρίλιο. Δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ πρϊτθ 

ςυνάντθςθ γιατί αυτι θ ςυνάντθςθ ορίηει και κακορίηει το περιεχόμενο και τθν 

ποιότθτα των ςχζςεων όλων των παραγόντων του νθπιαγωγείου. Οι γονείσ 

ενθμερϊνονται για τισ ςυναντιςεισ με γραπτι «τοιχοκολλθμζνθ» ανακοίνωςθ 

κακϊσ και με γραπτό ςθμείωμα ςτο κάκε γονζα χωριςτά. 

• Ατομικι αναλυτικι ενθμζρωςθ γονζα κάκε Δευτζρα. 

• Ολιγόλεπτεσ επικοινωνίεσ όταν οι γονείσ ζρχονται να πάρουν τα παιδιά τουσ 

από 
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το νθπιαγωγείο. 

• Τθλεφωνικζσ επικοινωνίεσ. 

• Συναντιςεισ ατομικζσ για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ του 

παιδιοφ (είτε με πρωτοβουλία τθσ νθπιαγωγοφ είτε του γονζα) 

• Ταμπλό ανακοινϊςεων που απευκφνεται ςτουσ γονείσ ςτο χϊρο του 

νθπιαγωγείου. 

Στο νθπιαγωγείο μασ προςπακοφμε να υπάρχει ΕΝΕΓΘ ΕΜΡΛΟΚΘ ΓΟΝΕΩΝ με 

τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: 

• Στο χϊρο του νθπιαγωγείου 

o Γονείσ καλοφνται να μιλιςουν ςτα παιδιά (ικθ και ζκιμα των παιδικϊν 
τουσ χρόνων, για τα επαγγζλματα τουσ κ.α). 

o Συμμετζχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ των καινοτόμων προγραμμάτων που 
υλοποιεί το ςχολείο. 

o Ραρακολοφκθςθ εκδθλϊςεων και γιορτϊν. 
o Στον εξωςχολικό χϊρο: να ςυνοδεφουν τα παιδιά ςε εξόδουσ από το 

ςχολείο ςτο πλαίςιο π.χ. των καινοτόμων προγραμμάτων. 
o Ανταλλαγι υλικϊν και προςωπικϊν αντικειμζνων από το ςχολείο ςτο 

ςπίτι και αντίςτροφα 
Ραρόλα αυτά όμωσ παρατθροφνται – όχι με μεγάλθ ςυχνότθτα- διενζξεισ ανάμεςα 

ςτουσ γονείσ των νθπίων. Σπανιότερα υπάρχουν διενζξεισ μεταξφ κάποιων 

νθπιαγωγϊν και γονζων που επικεντρϊνονται ςτο διαφορετικό αντιλθπτικό 

ςφςτθμα του ρόλου των γονζων ςτο ςχολείο. 

 

 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του 

νηπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτη: 

1 2 3 4 

  √  
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15. 4ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης Αττικής :  

«χέσεις μεταξύ  νηπιαγωγείου-φορέων»    

 
 

Το παράδειγμα περιγραφικισ και ποςοτικισ παρουςίαςθσ τθσ εικόνασ του 

νθπιαγωγείου ςε ςχζςθ με τον Δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3 που αφορά τισ ςχζςεισ 

μεταξφ νθπιαγωγείου και φορζων, είναι απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ τθσ γενικισ 

εκτίμθςθσ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου που ςυνζταξε το 4ο Νθπιαγωγείο 

Λυκόβρυςθσ Αττικισ 

 

 

Περιγραφικι Παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον 

δείκτθ 3.4:  χζςεισ μεταξφ Νθπιαγωγείου-Φορζων 

 

Το νθπιαγωγείο ζχει αναπτφξει ποικίλεσ ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ 

φορείσ κακϊσ και με φορείσ τθσ ευρφτερθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

Συνεργάςτθκε με το 1ο Δθμοτικό Σχολείο Λυκόβρυςθσ ςτα πλαίςια 

υλοποίθςθσ προγράμματοσ Ομαλισ Μετάβαςθσ των νθπίων από το 

Νθπιαγωγείο ςτο Δθμοτικό, με το 3ο Νθπιαγωγείο Λυκόβρυςθσ, με τον 

Διμο Λυκόβρυςθσ κακϊσ και με τθν Κίνθςθ Ρολιτϊν Λυκόβρυςθσ για τθν 

ςυνδιοργάνωςθ θμερίδων, εκδθλϊςεων και κοινϊν δράςεων.  

 

Τθ φετινι ςχολικι χρονιά ζχει ιδθ αναπτυχκεί ςυνεργαςία και ανταλλαγι 

ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ των καινοτόμων προγραμμάτων 

με το 3ο Νθπιαγωγείο και ζχουν ςχεδιαςτεί κάποιεσ κοινζσ δράςεισ και 

εκδθλϊςεισ ςτα πλαίςια αυτϊν των προγραμμάτων.  

 

Επίςθσ το νθπιαγωγείο ςυνεργάηεται με το ΤΕΑΡΘ του Ρανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν και δζχεται φοιτιτριεσ για τθν πραγματοποίθςθ των 

παρακολουκιςεων και των πρακτικϊν τουσ.  



 41 

 

Τζλοσ το νθπιαγωγείο ζχει άριςτθ ςυνεργαςία με τθ Σχολικι Σφμβουλο 

τόςο ςε κζματα που αφοροφν το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό του ζργο 

και τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν κεμάτων των παιδιϊν όςο και ςε κζματα 

που αφοροφν τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των νθπιαγωγϊν.  

 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ 
του νηπιαγωγείου ωσ προσ τον 
δείκτη:  

1 2 3 4 

    

 



 42 

 

 

16. 7ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης Λέσβου :  

«Ανάπτυξη ικανοτήτων  των μαθητών» 

 
 

Το παράδειγμα περιγραφικισ και ποςοτικισ παρουςίαςθσ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου 

ςε ςχζςθ με το 4ο Ρεδίο (Εκπαιδευτικζσ Διαδικαςίεσ), τον 1ο Τομζα (Εφαρμογή του 

Προγράμματοσ Σπουδϊν) και ειδικότερα, τον Δείκτθ αξιολόγθςθσ 4.1 που αφορά τθν 

Ανάπτυξθ Ικανοτιτων των Μακθτϊν, είναι απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ τθσ γενικισ 

εκτίμθςθσ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου που ςυνζταξε το 7ο Νθπιαγωγείο Μυτιλινθσ. 

 

 

Περιγραφικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτθ 4.1: 

Ανάπτυξθ ικανοτιτων μακθτών 

        

       Το Νθπιαγωγείο μασ χρθςιμοποιεί ςφγχρονεσ διδακτικζσ μεκόδουσ, 

ςφγχρονα εκπαιδευτικά εγχειρίδια (Οδθγόσ Νθπιαγωγοφ, ΔΕΡΡΣ κ.ά.) και 

πλοφςιο εποπτικό υλικό. Τα προγράμματα δραςτθριοτιτων υλοποιοφνται 

με τθν προςζγγιςθ των διαφόρων κεμάτων και των ςχεδίων εργαςίασ 

αναπτφςςοντασ τον διακεματικό τρόπο προςζγγιςθσ τθσ γνϊςθσ. Από τθν 

αρχι τθσ χρονιάσ και μζχρι τϊρα, ςτο τρζχον πρόγραμμα του νθπιαγωγείου 

μασ, ζχουν υλοποιθκεί αρκετζσ κεματικζσ προςεγγίςεισ και ζχουν αναδυκεί 

και δυο ςχζδια εργαςίασ. Ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων 

ςυνδζονται με όλεσ τισ γνωςτικζσ περιοχζσ και ζχουν προςεγγιςτεί και 

κατακτθκεί από τουσ μακθτζσ μασ οι περιςςότεροι από τουσ ςτόχουσ που 

ζχουμε κζςει .  

        Φζτοσ, ενςωματϊνονται  ςτο πλαίςιο τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ και 

καινοτόμεσ δράςεισ, οι οποίεσ ςυνδζονται με κεςμοκετθμζνα εκπαιδευτικά 

προγράμματα όπωσ «Τςίπουσ τςι Μακρφσ Γιαλόσ , τσ Μυτιλιν'σ μασ γι 

ουμφαλόσ! Νοιάηομαι για ότι αγαπϊ και αγαπϊ ότι γνωρίηω.-

Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ» και «Ρολιτιςτικζσ Δραςτθριότθτεσ-« Τςίπουσ 

τςι Μακρφσ Γιαλόσ ,τσ Μυτιλιν'σ μασ γι ουμφαλόσ! -Ο Μακρφσ  Γιαλόσ- 

ΧΟΝΙΚΘ ΑΝΑΔΟΜΘ & ΤΕΧΝΘ». Τα προγράμματα ξεκίνθςαν ( Νοζμβρθσ 

του 2010) μετά από μια τυπικι ψυχαγωγικι ζξοδο μασ από το ςχολείο μασ, 

που παράλλθλα είχε ςαν ςτόχο να γνωρίςουν οι μακθτζσ μασ «τθν 

γειτονιά» του και κα ςυνεχιςτοφν, όςο το επιτρζπει θ διατιρθςθ του 
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ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν μασ. 

           Για τθν ορκι παρακολοφκθςθ τθσ μακθςιακισ εξζλιξθσ των μακθτϊν 

μασ και τθν εξζλιξθ τθσ κοινωνικοποίθςισ τουσ εφαρμόηουμε διάφορεσ 

πρακτικζσ, όπωσ: θ καταγραφι του θμεριςιου προγράμματοσ, θ 

ςυμπλιρωςθ ατομικϊν ερωτθματολογίων από τα νιπια (μαηί με τθ δικι 

μασ βοικεια) και από τουσ γονείσ και τζλοσ θ οργάνωςθ των ατομικϊν τουσ 

φακζλων (portfolios).    

          Αναςταλτικό παράγοντα για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ μασ  

αποτελοφν οι μικροί χϊροι του νθπιαγωγείου, ενϊ κετικά επιδροφν θ 

ςυνεργαςία των νθπιαγωγϊν μεταξφ τουσ, θ παιδαγωγικι και επιςτθμονικι 

κατάρτιςθ τουσ και θ καλι ςυνεργαςία με τθ Σχολικι Σφμβουλο και τουσ 

άλλουσ φορείσ.  

 

 

 

 

 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του 
νηπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτη:  

1 2 3 4 
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17. Νηπιαγωγείο γουρού Ρόδου :  

«Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών»    

 
 

Το παράδειγμα περιγραφικισ και ποςοτικισ παρουςίαςθσ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου 

ςε ςχζςθ με το 4ο Ρεδίο (Εκπαιδευτικζσ Διαδικαςίεσ), τον 1ο Τομζα (Εφαρμογή του 

Προγράμματοσ Σπουδϊν) και ειδικότερα τον Δείκτθ αξιολόγθςθσ 4.2 που αφορά τθν 

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διδακτικϊν Πρακτικϊν, είναι απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ τθσ 

γενικισ εκτίμθςθσ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου που ςυνζταξε το 7ο Νθπιαγωγείο 

Μυτιλινθσ. 

 

Περιγραφικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον 

δείκτθ 4.2: Ανάπτυξθ και εφαρμογι διδακτικών πρακτικών 

 

Στθν αρχι τθσ  ςχολικισ χρονιάσ οι νθπιαγωγοί διερευνοφν τισ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των παιδιϊν και ςχεδιάηουν-προγραμματίηουν -ςε 

ετιςια βάςθ- κεματικζσ προςεγγίςεισ ςτθριγμζνεσ ςτο μεκοδολογικό 

πλαίςιο του Α.Ρ., που εναρμονίηουν ςκοπό και ςτόχουσ  Α.Ρ. και 

ανταποκρίνονται ςτισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των παιδιϊν. 

Ενδεικτικά, τθν προθγοφμενθ χρονιά ςχεδιάςτθκαν επτά κεματικζσ 

προςεγγίςεισ οι οποίεσ κάλυπταν όλεσ τισ γνωςτικζσ περιοχζσ ωσ εξισ: 

Γλϊςςα (επικοινωνία, γραφι, ανάγνωςθ, λογοτεχνία), Μακθματικά 

(αντιςτοίχιςθ, απαρίκμθςθ, ταξινόμθςθ, ομαδοποίθςθ, χρϊματα 

καταγραφζσ ςε πίνακεσ, ςυγκρίςεισ-εκτιμιςεισ μεγεκϊν, ταξινομιςεισ, 

μετριςεισ ποςοτιτων, ανάγνωςθ χάρτθ, μοτίβα, ςυμμετρία), Μελζτθ 

περιβάλλοντοσ (πειραματιςμοί, διαμόρφωςθ κανόνων, βιολογία, ιςτορία, 

γεωγραφία), Ρλθροφορικι ( χριςθ Internet και ανάλογων CD-ROM), 

Δθμιουργία (εικαςτικά, δραματικι τζχνθ, μουςικι, φυςικι αγωγι), 

Μελζτθ περιβάλλοντοσ (ιςτορία, γεωγραφία, βιολογία, φυςικζσ 

επιςτιμεσ). 

Οι διδακτικοί μζκοδοι που χρθςιμοποιικθκαν ιταν: δουλειά ςε ομάδεσ, 

ςχζδια εργαςίασ,  ανακάλυψθ. Οι τεχνικζσ: επίλυςθ προβλιματοσ, 

δραματοποίθςθ, οργανωμζνο Ραιχνίδι- ομαδικά παιχνίδια,  ζρευνα, 

καταιγιςμόσ ιδεϊν, παραμφκι πειράματα. Τα μζςα: λειτουργία 
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δανειςτικισ βιβλιοκικθσ, αρμοδιότθτεσ, οργάνωςθ παραςτάςεων,  

πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων. 

Σε κάκε κεματικι προςζγγιςθ διερευνικθκε και αξιοποιικθκε θ 

προχπάρχουςα γνϊςθ των παιδιϊν. Το διδακτικό υλικό που 

χρθςιμοποιικθκε είχε ςυνάφεια με τουσ ςτόχουσ τθσ ενότθτασ και ιταν 

κατάλλθλο ςε βακμό δυςκολίασ. 

Οι εργαςίεσ που ζκαναν τα παιδιά, ιταν ςχεδιαςμζνεσ ϊςτε να: 

o υποςτθρίηουν τθν ομαδικότθτα και τθ ςυνεργαςία, 
o είναι διαφοροποιθμζνεσ για να αντιςτοιχοφν ςτισ δυνατότθτεσ 

των παιδιϊν,  
o παίρνουν υπόψθ το νοθτικό και γλωςςικό δυναμικό των παιδιϊν, 
o αξιοποιοφν το  πολιτιςμικό τουσ δυναμικό και παίρνουν υπόψθ τα 

ενδιαφζροντα τουσ. 
Συμπεραςματικά, θ ανάπτυξθ και εφαρμογι των διδακτικϊν πρακτικϊν τθσ 

ςχολικισ μονάδασ αποτυπϊνεται χωρίσ προβλιματα. 

 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του 

νθπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτθ: 

1 2 3 4 
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18. 1ο Νηπιαγωγείο Δεμενίκων Αχαϊας : 

 «Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και 

αξιολόγηση μαθητών 

 
 

Το παράδειγμα περιγραφικισ και ποςοτικισ παρουςίαςθσ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου 

ςε ςχζςθ με το 4ο Ρεδίο (Εκπαιδευτικζσ Διαδικαςίεσ), τον 3ο Τομζα (Οργάνωςθ τθσ Τάξθσ) 

και ειδικότερα τον Δείκτθ αξιολόγθςθσ 4.3 που αφορά τθν Ανάπτυξη και Εφαρμογή 

Παιδαγωγικϊν Πρακτικϊν και Πρακτικϊν Αξιολόγηςησ των μαθητϊν, είναι απόςπαςμα από 

τθν ζκκεςθ τθσ γενικισ εκτίμθςθσ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου που ςυνζταξε το 1ο 

Νθπιαγωγείο Δεμενίκων Αχαϊασ. 

 

Περιγραφικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον 

δείκτθ 4.3: Ανάπτυξθ και εφαρμογι παιδαγωγικών πρακτικών και 

πρακτικών αξιολόγθςθσ μακθτών 

 

Στθν αρχι τθσ Σχολικισ χρονιάσ δίνεται ςτουσ γονείσ ζνα ερωτθματολόγιο 

με ςκοπό τθ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων που αφοροφν ςτθν εικόνα του 

παιδιοφ τουσ. Θ μελζτθ των ςτοιχείων αυτϊν μασ βοθκά ςε πρϊτθ φάςθ 

να αντιμετωπίςουμε δυςκολίεσ προςαρμογισ ι ιδιαιτερότθτεσ των 

παιδιϊν. Τθν πρϊτθ μζρα γίνονται οι απαραίτθτεσ ανακοινϊςεισ ςτουσ 

γονείσ  για τθ λειτουργία των τμθμάτων. Μετά τθν πρϊτθ εβδομάδα 

λειτουργίασ του νθπιαγωγείου, προγραμματίηεται θ πρϊτθ ςυνάντθςθ 

Εκπαιδευτικϊν-Γονζων με ςκοπό τθν αναλυτικι ενθμζρωςθ τουσ. Οι 

γονείσ ενθμερϊνονται για το ωράριο του νθπιαγωγείου, για τον τρόπο 

επικοινωνίασ με τουσ εκπαιδευτικοφσ, για το ετιςιο προγραμματιςμό του 

εκπαιδευτικοφ ζργου και τουσ ςκοποφσ του. Αναλφονται  οι βαςικζσ αρχζσ 

και οι ςτόχοι του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ. Ακολουκεί ςυηιτθςθ όπου 

διατυπϊνονται οι προςδοκίεσ τουσ από το Σχολείο. Σε αυτό το ςθμείο 

κεωροφμε απαραίτθτθ τθ ςθμείωςθ: οι προςδοκίεσ αρκετϊν γονζων 

ζχουν ςχζςθ με τθν εκμάκθςθ γραφισ και ανάγνωςθσ ςτα παιδιά του 
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Νθπιαγωγείου. Ρροςδοκίεσ που δεν είναι ςφμφωνεσ με τισ αρχζσ και τουσ 

ςτόχουσ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ. Σε κάκε τμιμα θ Νθπιαγωγόσ 

μαηί με τουσ μακθτζσ κζτουν τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ. Οι κανόνεσ 

αναγράφονται ςε πίνακα που διαμορφϊνουν τα παιδιά με ηωγραφικι ι 

κολλάη ςκίτςων. Ο πίνακασ αυτόσ μπαίνει ςε κζςθ που διευκολφνει τα 

παιδιά να τον ςυμβουλεφονται, ειδικά τον πρϊτο καιρό. Οργανϊνονται οι 

γωνιζσ με τθ βοικεια των παιδιϊν και μπαίνουν ςε αυτζσ κανόνεσ ςωςτισ 

λειτουργίασ, π.χ. αρικμόσ παιδιϊν που μποροφν να παίξουν ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ γωνιά, ςωςτι ςυμπεριφορά. Στθν αρχι τθσ Σχολικισ χρονιάσ 

θ διδαςκαλία ζχει τθ μορφι μιασ ομάδασ. Στθ ςυνζχεια βάςει των 

παρατθριςεων τθσ Νθπιαγωγοφ, μπορεί να γίνει εξατομικευμζνθ 

διδαςκαλία για μικρό χρονικό διάςτθμα τθσ μζρασ ςε περιπτϊςεισ 

παιδιϊν που παρουςιάηουν δυςκολίεσ προςαρμογισ ι μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ. Ο μεγάλοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα δεν αφινει 

μεγαλφτερα περικϊρια παρεμβάςεων ςτθ Νθπιαγωγό. Αφοφ περάςει το 

ςτάδιο προςαρμογισ των παιδιϊν και δθμιουργθκοφν ςχζςεισ 

εμπιςτοςφνθσ, φιλίασ και αλλθλοεκτίμθςθσ τα παιδιά εργάηονται ςε 

μικρζσ ομάδεσ ςτθ αρχι κι ζπειτα ςε μεγαλφτερεσ. Με τθν επιβράβευςθ 

των πρϊτων ομαδικϊν εργαςιϊν και τθν ενκάρρυνςθ τθσ κάκε 

προςπάκειασ ξεχωριςτά αναπτφςςουν κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, 

καλφπτονται ςυναιςκθματικά, αναγνωρίηουν και ςζβονται κάκε 

προςπάκεια. Δυςκολίεσ παρατθροφνται ςτον παραπάνω τρόπο εργαςίασ 

με παιδιά μικρότερθσ θλικίασ που ο εγωκεντριςμόσ τουσ δεν επιτρζπει τθ 

μοιραςιά .Τθ ςυνοχι τθσ ομάδασ καταςτρζφει επίςθσ θ επικετικι 

ςυμπεριφορά κάποιων παιδιϊν. Τθν ϊρα τθσ ςυηιτθςθσ και τθσ 

καταγραφισ ιδεϊν προκφπτουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ που πολλζσ φορζσ 

αποτελοφν κζμα για περιςςότερθ διερεφνθςθ. Θ ςυςτθματικι 

παρατιρθςθ βοθκά να προςαρμόηεται θ διδαςκαλία ςτισ απαιτιςεισ των 

παιδιϊν. Οι ατομικοί φάκελοι των μακθτϊν για κάκε μακθςιακι επιδίωξθ 

αποτελοφν πθγι πλθροφοριϊν για τθν πρόοδό τουσ τόςο για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ όςο και για τουσ Γονείσ. Βάςει αυτϊν των ςτοιχείων 
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αναπτφςςονται δράςεισ όπωσ: εξεφρεςθ  άλλων τρόπων που κα 

οδθγιςουν ςτθν επίτευξθ των ςτόχων, δραματοποίθςθ παιχνίδι, 

παραμφκι. Θ επιβράβευςθ ζχει πολλζσ μορφζσ και πάντα άριςτα 

αποτελζςματα. Είτε είναι ζνα αυτοκόλλθτο είτε είναι μια αγκαλιά. 

  

Πθγζσ: Ημερολόγιο τθσ Νθπιαγωγοφ, καταγραφζσ, Ατομικοί φάκελοι των 

παιδιών 

 

 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του 
νηπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτη:  

1 2 3 4 

  χ  
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19. 1ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου :  

«Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών  

δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων» 

 
 

To παράδειγμα περιγραφικισ και ποςοτικισ παρουςίαςθσ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου 

ςε ςχζςθ με το 4ο Ρεδίο (Εκπαιδευτικζσ Διαδικαςίεσ), τον 4ο Τομζα (Εκπαιδευτικζσ 

Δραςτηριότητεσ) και ειδικότερα τον Δείκτθ αξιολόγθςθσ 4.4 που αφορά τθν ανάπτυξη και 

εφαρμογή εκπαιδευτικϊν δραςτηριοτήτων και παρεμβάςεων είναι απόςπαςμα από τθν 

ζκκεςθ τθσ γενικισ εκτίμθςθσ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου που ςυνζταξε το 1ο 

Νθπιαγωγείο Αςπροπφργου. 

 

 
Περιγραφικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτθ 
4.4: Ανάπτυξθ και εφαρμογι εκπαιδευτικών δραςτθριοτιτων και 
παρεμβάςεων 
 

 

Στο ςχολείο ςχεδιάηονται και υλοποιοφνται ςυςτθματικά, κάκε ςχολικι 

χρονιά διαφορετικά εμψυχωτικά, εκπαιδευτικά προγράμματα, με βάςθ 

αφενόσ τα χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν (για παιχνίδι, 

δθμιουργικι ζκφραςθ, επικοινωνία) και αφετζρου τισ κλίςεισ και τισ 

ιδιαίτερεσ γνϊςεισ και εξειδικεφςεισ των εκπαιδευτικϊν.  

Τα προγράμματα αυτά εκτυλίςςονται ςε όλθ τθ διάρκεια του διδακτικοφ 

ζτουσ και περιλαμβάνουν τθν παραγωγι πρωτότυπων αφθγθματικϊν 

κειμζνων από τα νιπια με ερζκιςμα ςυνικωσ λογοτεχνικά κείμενα ι 

άλλων ειδϊν ζργα τζχνθσ.  

Τα ομαδικά ι ατομικά αφθγθματικά κείμενα που παράγονται από το 

ςφνολο των νθπίων με τθν κινθτοποίθςθ και τθν ανατροφοδότθςθ  τθσ 

δθμιουργικισ ςκζψθσ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςτο πλαίςιο αυτϊν των 

προγραμμάτων, εκφράηουν τισ εμπειρίεσ, τισ επικυμίεσ και τισ 

ιδιαιτερότθτεσ των δθμιουργϊν τουσ. Κινοφνται δε ςτουσ άξονεσ τθσ 

δθμιουργικισ μίμθςθσ, τθσ τροποποίθςθσ ι τθσ ανατροπισ του προτφπου.  
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Τα ςυγκεκριμζνα παιδικά κείμενα και οι εμψυχωτικζσ δραςτθριότθτεσ 

από τισ οποίεσ προκφπτουν, παρουςιάηονται ςτθν ευρφτερθ τοπικι 

κοινωνία, κακϊσ και ςτθν εκπαιδευτικι και επιςτθμονικι κοινότθτα με τθ 

μορφι ανοιχτϊν κεατρικϊν παραςτάςεων των νθπίων,  ζντυπων 

εκδόςεων που απευκφνονται ςε παιδιά, άρκρων και  ειςθγιςεων για 

εκπαιδευτικοφσ, γονείσ, φοιτθτζσ κ.λπ.    

 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του 
νηπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτη:  

1 2 3 4 

    

Χ 
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20.  1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά Φίου  :  

«Τποστήριξη της Επιστημονικής  και παιδαγωγικής 

κατάρτισης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών»   
 

Σο παράδειγμα περιγραφικής και ποσοτικής παρουσίασης της εικόνας 

του νηπιαγωγείου σε σχέση με το 4ο Πεδίο (Εκπαιδευτικές Διαδικασίες), 

τον 5ο Σομέα (Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών) και ειδικότερα τον Δείκτη 

αξιολόγησης 4.5 που αφορά την Τποστήριξη της Επιστημονικής-

Παιδαγωγικής Κατάρτισης και Εξέλιξης των Εκπαιδευτικών είναι  

απόσπασμα από την έκθεση της γενικής εκτίμησης του νηπιαγωγείου. 

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του νηπιαγωγείου ως 

προς τον δείκτη 4.5. Τποστήριξη της Επιστημονικής-

Παιδαγωγικής Κατάρτισης και Εξέλιξης των Εκπαιδευτικών 

 

Οι εκπαιδευτικοί παρακολουκοφν επιμορφϊςεισ που πραγματοποιοφνται 

από τθ Σχολικι Σφμβουλο, κακϊσ και ενδουπθρεςιακζσ επιμορφϊςεισ 

οργανωμζνεσ από τθ Σχολικι Σφμβουλο με επιμορφωτζσ άλλουσ 

ςυναδζλφουσ εκπαιδευτικοφσ και από τουσ υπευκφνουσ Αγωγισ Υγείασ 

και Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ.  

Επίςθσ ζχουμε παρακολουκιςει ςεμινάρια υπολογιςτϊν και οι 

περιςςότερεσ εκπαιδευτικοί ζχουμε πιςτοποιθκεί ςτο πρϊτο επίπεδο. 

Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφζρον για ςυνεχι επιμόρφωςθ με ςεμινάρια 

ωςτόςο που κα πραγματοποιοφνται ςτα πλαίςια του εργαςιακοφ μασ 

ωραρίου.  

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του 
νηπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτη:  

1 2 3 4 

  χ  
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21. Νηπιαγωγείο Αγίας οφίας Θεσ/νίκης : 

«Παρακολούθηση της φοίτησης  και της σχολικής 

διαρροής»   

  
 

Το παράδειγμα περιγραφικισ και ποςοτικισ παρουςίαςθσ τθσ εικόνασ του 

νθπιαγωγείου ςε ςχζςθ με το 5ο Ρεδίο (Εκπαιδευτικά Αποτελζςματα), τον 1ο Τομζα 

(Φοίτηςη και Διαρροή των Μαθητϊν) και ειδικότερα τον Δείκτθ αξιολόγθςθσ 4.5 

που αφορά την Παρακολοφθηςη τησ φοίτηςησ και τησ ςχολικήσ διαρροήσ, είναι 

απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ τθσ γενικισ εκτίμθςθσ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου 

που ςυνζταξε το Νθπιαγωγείο Αγίασ Σοφίασ. 

Περιγραφικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτθ 

5.1: Παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ και τθσ ςχολικισ διαρροισ 

 

 

Στο ςχολείο παρατθρείται μεγάλθ διαρροι ςε ςχζςθ με τουσ εγγεγραμμζνουσ 

μακθτζσ/τριεσ. Από τθν άλλθ πλευρά υπάρχουν πολλά περιςςότερα παιδιά που ενϊ 

κα ζπρεπε να βρίςκονται ςτο ςχολείο δεν ζχουν εμφανιςτεί ποτζ για εγγραφι. Το 

αίτθμα προσ το Διμο για μαηικι εκτφπωςθ των πιςτοποιθτικϊν γζννθςθσ των 

παιδιϊν που είναι δθμότεσ (που είναι τα λιγότερα) και είναι ςε θλικία εγγραφισ ςτο 

νθπιαγωγείο, είχε ωσ ςτόχο τθν καταγραφι τουλάχιςτον των παιδιϊν για τα οποία 

υπάρχουν ςτοιχεία. Ωςτόςο αυτό δεν ζγινε, επειδι δεν μποροφν να κάνουν 

αναηιτθςθ με βάςθ τθ διεφκυνςθ κατοικίασ (για τθν αποφυγι άλλων παιδιϊν, από 

άλλεσ περιοχζσ του Διμου), ενϊ όπωσ μασ ειπϊκθκε δεν ζχουν λίςτα με τα ονόματα 

των κατοίκων του οικιςμοφ για να προβοφμε ςε αναηιτθςθ με βάςθ το όνομα.  

 

Το πρόβλθμα των πιςτοποιθτικϊν αντιμετωπίηεται μζχρι τϊρα με τθν μετάβαςθ τθσ 

εκπαιδευτικοφ ςτα Δθμοτολόγια για ζρευνα είτε με βάςθ τα ονόματα που 

δθλϊνονται από τουσ γονείσ είτε με βάςθ οποιαδιποτε άλλου ςτοιχείου (ονόματα 

άλλων οικογενειϊν κ.λ.π.), ενϊ γίνεται πλιρθσ ζλεγχοσ ςτθ βάςθ δεδομζνων των 

Δθμοτολογίων ςε ολόκλθρο το οικογενειακό και ςυγγενικό δζντρο κάκε παιδιοφ για 

τθν πικανι φπαρξθ και άλλων που δεν ζχουν ζρκει για εγγραφι ςτο ςχολείο. Στο 

ςχολείο από τθν αρχι τθσ χρονιάσ τθρείται κακθμερινό παρουςιολόγιο του οποίου 

τα ςτοιχεία παρουςιάηονται παρακάτω: 
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Ημερομθνία 

εγγραφισ 

Αρικμόσ 

παιδιών 

Ποςοςτό ςυμμετοχισ ςε 

ςχζςθ με τθν θμερομθνία 

εγγραφισ 

Ποςοςτό 

ςυμμετοχισ ςε 

ςχζςθ με το 

ςυνολικό χρόνο 

λειτουργίασ 

2/9/2010   

1 87,7% 87,7% 

2 71,9% 71,9% 

3 70,1% 70,1% 

4 43,9% 43,9% 

5 42,1% 42,1% 

6 31,5% 31,5% 

16/9/2010   

1 75,9% 71.9% 

2 48,1% 45,6% 

3 44,4% 42.1% 

4 31,5% 29,9% 

20/9/2010   

1 25% 22,8% 

14/10/2010   

1 45,7% 28% 

19/10/2010   

1 90,6% 50,8% 

2 53,1% 29,8% 

3 40,6% 22,8% 

4 15,6% 8,7% 
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Ημερομθνία 

εγγραφισ 

Ποςοςτό ςυμμετοχισ ςε 

ςχζςθ με τθν θμερομθνία 

εγγραφισ 

Ποςοςτό 

ςυμμετοχισ ςε 

ςχζςθ με το 

ςυνολικό χρόνο 

λειτουργίασ 

4/11/2010   

1 87,5% 36,8% 

11/11/2010   

1 59,1% 22,8% 

24/11/2010   

1 56,2% 15,7% 

13/12/2010   

1 100% 5,2% 

 

 

Από τουσ εγγεγραμμζνουσ μακθτζσ/τριεσ παρακολουκεί ζςτω και ςποραδικά το 

58,9% (20 παιδιά), ενϊ το 41,1% (14 παιδιά) δεν ζχει εμφανιςτεί ποτζ. Το ςχολείο 

δεν ζχει εικόνα για τα παιδιά που δεν ζχουν εμφανιςτεί, παρά μόνο ςποραδικζσ 

πλθροφορίεσ. Σχετικά με τθ ςποραδικι φοίτθςθ των υπολοίπων παιδιϊν οι αιτίεσ 

που αναδεικνφονται αφοροφν είτε ςτθν απουςία όλθσ τθσ οικογζνειασ από τον 

οικιςμό για επαγγελματικοφσ λόγουσ (γυρολογικό εμπόριο), είτε για λόγουσ υγείασ 

(νοςθλεία ςε νοςοκομείο), είτε γιατί δεν μποροφν να ξυπνιςουν νωρίσ οι γονείσ για 

να τα ετοιμάςουν, είτε λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν.  Ραρόλο που υπιρξε προςπάκεια 

από τθν πλευρά του νθπιαγωγείου, με επιςκζψεισ ςτα ςπίτια των παιδιϊν, για να 

πειςτοφν οι γονείσ (κυρίωσ θ αναλφάβθτθ, ςυνικωσ ανιλικθ μθτζρα) να 

βοθκιςουν τα παιδιά τουσ ςε αυτι τθ μετάβαςθ αυτι ιταν μάλλον ανεπιτυχισ. 

Ρζρα από όλεσ τισ προαναφερόμενεσ δυςκολίεσ που αφοροφν ςτο αξιακό επίπεδο 

των ομά από τθ μια πλευρά, και ςτον ελλειμματικό και προβλθματικό τρόπο 

πολιτικισ διαχείριςθσ από τθν άλλθ, υπάρχουν πολφ ςυγκεκριμζνα βαςικά 

προβλιματα. Ρρϊτον οι γονείσ δεν γνωρίηουν το χρόνο, τθν ϊρα δεν ζχουν καμιά  

δυνατότθτα να το «διαβάςουν» εφόςον είναι παντελϊσ αναλφάβθτοι. Οπότε θ 

τακτικότθτα τθσ προςζλευςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ ϊρα αποτελεί κενό γράμμα. 

Δεφτερον οι ανιλικοι αυτοί γονείσ δεν γνωρίηουν βαςικά πρακτικά κζματα για τθν 

ανάπτυξθ (τάιςμα, πλφςιμο, ντφςιμο, κανονικότθτα ςτον φπνο) και τθν περιποίθςθ 
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των παιδιϊν τουσ. Τα περιςςότερα από τα  παιδιά που ζρχονται ςτο ςχολείο, 

ξυπνοφν και ετοιμάηονται μόνα τουσ, αναλαμβάνοντασ τα ίδια τθν ευκφνθ τθσ 

παρουςίασ τουσ ςτο ςχολείο.  

 

Στο πλαίςιο των ορίων που τίκενται από τθν ίδια τθ φφςθ τθσ εργαςίασ αλλά και 

τθσ φυςικισ απομόνωςθσ τθσ νθπιαγωγοφ (ζνα άτομο), ζγινε προςπάκεια 

προςζγγιςθσ των γονζων θ οποία όμωσ δεν κρίνεται αποτελεςματικι. Για να 

υπάρξει αποτελεςματικι ςυνεργαςία, όπωσ αναδεικνφεται από τθ διεκνι 

βιβλιογραφία και τισ καλζσ πρακτικζσ δράςεων για τθν ζνταξθ των παιδιϊν ομά 

ςτο ςχολείο, απαιτείται ομάδα εργαςίασ (κοινωνικοί λειτουργοί, γιατροί, 

ψυχολόγοι) που πλαιςιϊνοντασ το ςχολείο να λειτουργοφν μαηί ωσ μια διαρκισ 

παιδευτικι δομι και για τα παιδιά και για τουσ γονείσ τουσ.  

 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του 

νθπιαγωγείου ωσ προσ το δείκτθ 5.1. 

1 2 3 4 

Χ    
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22. 1ο Νηπιαγωγείο Καλλονής : 

«Εξέλιξη και πρόοδος των μαθητών» 

 
 

Το παράδειγμα περιγραφικισ και ποςοτικισ παρουςίαςθσ προσ εικόνασ του 

νθπιαγωγείου ςε ςχζςθ με το 5ο Ρεδίο (Εκπαιδευτικά Αποτελζςματα), τον 2ο Τομζα 

(Εκπαιδευτικά Επιτεφγματα των Μαθητϊν) και ειδικότερα τον Δείκτθ αξιολόγθςθσ 

5.2 που αφορά την Εξζλιξη και Πρόοδοσ των Μαθητϊν, είναι απόςπαςμα από τθν 

ζκκεςθ προσ γενικισ εκτίμθςθσ προσ εικόνασ του νθπιαγωγείου που ςυνζταξε το 1ο 

Νθπιαγωγείο Καλλονισ. 

 

 

Περιγραφικι παρουςίαςθ προσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον 

δείκτθ 5.2: Εξζλιξθ και Πρόοδοσ των Μακθτών 

 

Τα νιπια εκδθλϊνουν ενδιαφζρον για κεματικζσ προςεγγίςεισ και 

ςυμμετζχουν ςε καταςτάςεισ προβλθματιςμοφ. Ζχουν δθμιουργικζσ 

ςκζψεισ, διατυπϊνουν υποκζςεισ ςχετικά με κάποιο κζμα , εκφράηουν τθν 

γνϊμθ προσ και εξάγουν  ςυμπεράςματα . Θ πλειοψθφία των μακθτϊν 

εκδθλϊνει ενδιαφζρον για προσ δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ, ςυμμετζχουν 

ςτθ δθμιουργία κανόνων και ςτθν τιρθςι προσ. Αυτοεξυπθρετοφνται , 

δθμιουργοφν φίλουσ, εκτιμοφν τον εαυτό προσ και ςυμμετζχουν ομαλά και 

ςυνεργάςιμα ςε ςυλλογικζσ δραςτθριότθτεσ. Επικοινωνοφν με το 

προςωπικό και με τα άλλα παιδιά. Κινοφνται άνετα ςτον εςωτερικό και 

αφλειο χϊρο του νθπιαγωγείου, κατανοοφν προσ κανόνεσ και ςυμμετζχουν 

ςε ομαδικά παιχνίδια.  

         Θ εξζλιξθ των παιδιϊν  παρακολουκείται με παρατιρθςθ, 

καταγραφι, ςυγκριτικι αξιολόγθςθ εργαςιϊν ( portfolio ) κακ’ όλθ τθν 

διάρκεια προσ ςχολικισ χρονιάσ. Τα εκπ/κά επιτεφγματα των νθπίων 

ανταποκρίνονται ςε ικανοποιθτικό βακμό προσ επιδιϊξεισ του αναλυτικοφ 
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προγράμματοσ. Θ πλειονότθτα των νθπίων ανταποκρίνεται επαρκϊσ προσ 

ςτόχουσ των δραςτθριοτιτων ςτθν τάξθ. Οι δεξιότθτεσ των μακθτϊν 

βελτιϊκθκαν  ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ςχολικι χρονιά που φοίτθςαν 

ςαν προνιπια και όλοι οι μακθτζσ παρουςιάηουν πρόοδο. Το ςχολείο 

αναλαμβάνει εκπ/κά προγράμματα  και οργανϊνει εκπ/κζσ επιςκζψεισ για 

τθν βελτίωςθ προσ εξζλιξθσ των παιδιϊν. Οι εκπ/κοί υποςτθρίηουν ατομικά 

κάποια παιδιά όταν χρειάηονται υποςτιριξθ, κυρίωσ προσ ελεφκερεσ 

δραςτθριότθτεσ.  

 

 

 

 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του 

νθπιαγωγείου ωσ προσ το δείκτθ 5.1. 

1 2 3 4 

   Χ 
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23. 7ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης :  

«Ενισχυτικές, υποστηρικτικές και 

αντισταθμιστικές παρεμβάσεις» 

 
 

Το παράδειγμα περιγραφικισ και ποςοτικισ παρουςίαςθσ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου 

ςε ςχζςθ με το 5ο Ρεδίο (Εκπαιδευτικά Αποτελζςματα), τον 3ο Τομζα (Ατομική και 

Κοινωνική Ανάπτυξη των Μαθητϊν) και ειδικότερα τον Δείκτθ αξιολόγθςθσ 5.3 που αφορά 

τισ Ενιςχυτικζσ, Υποςτηρικτικζσ και Αντιςταθμιςτικζσ Παρεμβάςεισ, είναι απόςπαςμα από 

τθν ζκκεςθ τθσ γενικισ εκτίμθςθσ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου που ςυνζταξε το 7ο 

Νθπιαγωγείο Μυτιλινθσ. 

 

 

Περιγραφικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον 

δείκτθ 5.3: Ενιςχυτικζσ, Τποςτθρικτικζσ και Αντιςτακμιςτικζσ 

Παρεμβάςεισ 

 

Θ εκπαίδευςθ  των μακθτϊν μασ για  διαχείριςθ των ςυναιςκθμάτων τουσ, θ 

ανάπτυξθ των διαπροςωπικϊν τουσ ςχζςεων, κακϊσ και θ ςθμαςία που δίνεται 

ςτισ πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ τουσ με ςκοπό τθν εξάλειψθ τθσ προκατάλθψθσ 

απζναντι ςτουσ «άλλουσ» (κατάλλθλθ διαμόρφωςθ του χϊρου, προςεκτικι 

επιλογι εποπτικοφ υλικοφ, κ.ά.), αποτελοφν κάποιεσ από τισ παρεμβάςεισ που 

χρθςιμοποιοφνται ςτο νθπιαγωγείο μασ.  

Επιπλζον, θ ανάπτυξθ ψυχοπαιδαγωγικϊν προγραμμάτων και μεκόδων 

διδαςκαλίασ που ςζβονται τισ ατομικζσ διαφορζσ των μακθτϊν μασ και 

ςτοχεφουν ςτθν ιςόπλευρθ ανάπτυξθ και πρόοδο τουσ ςτο ςχολείο είναι μια 

ακόμα παιδαγωγικι μασ πρακτικι.  

Το τρζχον πρόγραμμα του νθπιαγωγείου μασ αλλά και τα καινοτόμα 

προγράμματα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Υγείασ και Ρολιτιςτικϊν, 

που υλοποιοφμε, παρζχουν τα αναγκαία εφόδια και γνϊςεισ ςτουσ μακθτζσ μασ.  
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Μζςα από το πρόγραμμα του Ολοιμερου Τμιματοσ, οι μικροί μασ μακθτζσ 

προετοιμάηονται κατάλλθλα, τόςο μακθςιακά όςο και ψυχοςωματικά, ενϊ 

παράλλθλα βρίςκουν ζνα κατάλλθλο και πρόςφορο περιβάλλον που τουσ 

επιτρζπει να αναπτφξουν μια ςειρά δεξιότθτεσ, αλλά και να αφομοιϊςουν 

ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ απαραίτθτεσ για τθν θλικία τουσ 

 

 

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του 
νηπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτη:  

1 2 3 4 
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24. 1ο Νηπιαγωγείο Καλλονής Λέσβου : 

«Κύρια αποτελέσματα από τη γενική εκτίμηση της 

εικόνας του νηπιαγωγείου»   

 

 

 

Θ ζκκεςθ τθσ γενικισ εκτίμθςθσ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου περιλαμβάνει, μεταξφ 

άλλων, τα κφρια αποτελζςματα από τθ διαδικαςία που ακολουκικθκε με τθ διατφπωςθ 

των ςθμείων υπεροχισ και των αδυναμιϊν τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου του 

νθπιαγωγείου κακϊσ επίςθσ και των δεικτϊν που επιλζγονται για ςυςτθματικότερθ 

διερεφνθςθ. Ακολουκεί ζνα παράδειγμα τθσ διατφπωςθσ των κυρίων αποτελεςμάτων τθσ 

γενικισ εκτίμθςθσ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου, ζτςι όπωσ ςυντάχκθκε ςτθν αντίςτοιχθ 

ζκκεςθ από το 1ο Νθπιαγωγείο Καλλονισ Λζςβου.  

 

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ, δραςτθριοτιτων και εκδθλϊςεων του 1ου Νθπιαγωγείου 

Καλλονισ, είναι επαρκείσ και κατάλλθλοι για τθ διδαςκαλία και τθ ςχολικι ηωι 

καλφπτοντασ τισ ανάγκεσ των παιδιϊν κάκε τάξθσ. Ο αφλειοσ χϊροσ είναι 

οργανωμζνοσ ςε χϊρουσ πραςίνου ϊςτε να δθμιουργεί ζνα ευχάριςτο περιβάλλον 

για τα παιδιά. Οι χϊροι διοίκθςθσ δεν ανταποκρίνονται ςτισ εργαςιακζσ ανάγκεσ 

των εκπαιδευτικϊν. Οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ, εκδθλϊςεων και διοίκθςθσ δεν 

ςτεγάηονται ςε ζνα κτίριο, με αποτζλεςμα να δυςκολεφεται  θ υλοποίθςθ του 

ςχολικοφ προγράμματοσ. Επίςθσ υπάρχει ζλλειψθ υποδομισ για άτομα με κινθτικζσ 

δυςκολίεσ.  

       Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ικανοποιθτικό για τθν εφαρμογι του Σχολικοφ 

Ρρογράμματοσ και οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ είναι επαρκείσ ςε κζρμανςθ, φωτιςμό 

και επίπλωςθ για τισ ανάγκεσ των παιδιϊν. Υπάρχουν ελλείψεισ ςε εποπτικά μζςα 

διδαςκαλίασ όπωσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ μζςα ςτισ  τάξεισ και οι διακζςιμοι 

υπολογιςτζσ ςτον χϊρο διοίκθςθσ δεν είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. Οι οικονομικοί 

πόροι είναι επαρκείσ για να καλφψουν μόνο τισ βαςικζσ ανάγκεσ λειτουργίασ του 

νθπιαγωγείου, κα ιταν αποτελεςματικότερο όμωσ οι δαπάνεσ ςυντιρθςθσ και 

επιςκευισ του ςχολικοφ κτιρίου να καλφπτονται από διαφορετικά κονδφλια και όχι 

από τα λειτουργικά ζξοδα του νθπιαγωγείου. 
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         Το Νθπιαγωγείο ςτελεχϊνεται επαρκϊσ με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ από 

εκπαιδευτικοφσ με επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κατάρτιςθ. Απαραίτθτθ κα ιταν 

θ ςυχνι διοργάνωςθ επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ 

χρονιάσ ςτθν ζδρα του νθπιαγωγείου κακϊσ βρίςκεται μακριά από τθν 

πρωτεφουςα του νθςιοφ. 

         Στο ςχολείο υπάρχει τμιμα Ζνταξθσ όμωσ δεν λειτουργεί. Σθμαντικι κρίνεται θ 

λειτουργία του, ϊςτε να υποςτθρίηονται τα παιδιά που ζχουν ανάγκθ από 

ειδικευμζνουσ εκπαιδευτικοφσ, κακϊσ κάποιεσ δυςκολίεσ ςυμπεριφοράσ και 

μάκθςθσ εντοπίηονται κατά τθν διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ. 

         Από τθν αρχι του ςχολικοφ  ζτουσ ο ςφλλογοσ διδαςκόντων ςυνεδριάηει για 

τον προγραμματιςμό του εκπαιδευτικοφ ζργου και τθν διαμόρφωςθ του Ωρολογίου 

Ρρογράμματοσ. Οι εκπαιδευτικοί διαμορφϊνουν τον εςωτερικό κανονιςμό 

λειτουργίασ του νθπιαγωγείου, ςυνεργάηονται αρμονικά για τον προγραμματιςμό 

εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων, προγραμμάτων και εκδθλϊςεων και οργανϊνουν 

τακτικζσ ςυναντιςεισ με ζμφαςθ ςε παιδαγωγικά κζματα. Αναπτφςςουν 

δθμιουργικι ςυνεργαςία με τα παιδιά και διευκετοφν προβλιματα τθσ ςχολικισ 

ηωισ 

Θ ςυνεργαςία γονζων και εκπαιδευτικϊν είναι αρκετά ικανοποιθτικι. Αρκετοί  

γονείσ δεν ςυμμετζχουν ενεργά ςτισ δραςτθριότθτεσ του νθπιαγωγείου και δεν 

ενδιαφζρονται για τα προβλιματα του νθπιαγωγείου. Ππου κρίνεται αναγκαίο το 

ςχολείο ςυνεργάηεται με τισ τοπικζσ, τισ εκπαιδευτικζσ αρχζσ  και διαφόρουσ 

φορείσ για τθν υλοποίθςθ του Αναλυτικοφ προγράμματοσ. 

         Ο ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ γίνεται ςε ετιςια και τριμθνιαία βάςθ. Θ 

διδαςκαλία προγραμματίηεται με βάςθ τισ μακθςιακζσ επιδιϊξεισ ανά γνωςτικι 

περιοχι του Αναλυτικοφ προγράμματοσ. Τα παιδιά δεν μποροφν να ζρκουν τακτικά 

ςε επαφι με τισ νζεσ τεχνολογίεσ κακϊσ δεν υπάρχουν Θ/Υ ςτισ τάξεισ. Οι 

εκπαιδευτικοί χρθςιμοποιοφν ποικίλεσ ςτρατθγικζσ οργάνωςθσ τθσ τάξθσ. 

Ενιςχφουν κετικά τα παιδιά, καταγράφουν τθν πρόοδό τουσ και αξιοποιοφν τισ 

πλθροφορίεσ αυτζσ για ανατροφοδότθςθ τθσ διδαςκαλίασ. Το ςχολείο 

αναλαμβάνει καινοτόμεσ πρωτοβουλίεσ και εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι 

εκπαιδευτικοί ςυμμετζχουν ςε επιμορφϊςεισ, αλλά είναι δφςκολθ θ μετακίνθςθ 

όταν αυτζσ πραγματοποιοφνται ςτθν πρωτεφουςα, κακϊσ αυτι είναι μακριά από 

τθν ζδρα του νθπιαγωγείου. 

         Εφαρμόηονται διαδικαςίεσ για τθ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ 

των νθπίων – απουςιολόγιο – και οι γονείσ ενθμερϊνουν το προςωπικό για τουσ 

λόγουσ απουςίασ των παιδιϊν. Θ εξζλιξθ των μακθτϊν καταγράφεται με ατομικοφσ 

φακζλουσ αξιολόγθςθσ. Θ πλειοψθφία   των παιδιϊν ανταποκρίνεται επιτυχϊσ ςτισ 
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επιδιϊξεισ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ και παρζχονται ίςεσ ευκαιρίεσ ςε όλα τα 

παιδιά για ατομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ. 

         Από τα κφρια αποτελζςματα τθσ Αξιολόγθςθσ τθσ Γενικισ Εκτίμθςθσ του 

νθπιαγωγείου,  εντοπίηοντασ τισ αδυναμίεσ τθσ ςχολικισ μασ μονάδασ, ο τομζασ ο 

οποίοσ επιλζχτθκε για ςυςτθματικότερθ  διερεφνθςθ  είναι «Κλίμα και Σχζςεισ ςτο 

ςχολείο»  και ςυγκεκριμζνα  ο  δείκτθσ  «Σχζςεισ  μεταξφ  ςχολείου – γονζων».  

         Διαπιςτϊκθκε ότι πολλοί γονείσ ςυμμετζχουν ςε ςθμαντικό βακμό ςτθν 

εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ και οι ςχζςεισ τουσ με το προςωπικό του 

νθπιαγωγείου δεν παρουςιάηουν  προβλιματα. Αντικζτωσ προβλιματα 

εντοπίςτθκαν ςε μερίδα γονζων που ςυςτθματικά δεν ενδιαφζρονται για τθν 

πρόοδο των παιδιϊν τουσ, δεν ςυμμετζχουν ενεργά ςτισ δραςτθριότθτεσ του 

νθπιαγωγείου  και  γενικά αδιαφοροφν για τον κεςμό του νθπιαγωγείου.          

         Ζτςι αποφαςίςτθκε ομόφωνα από το προςωπικό να  διερευνθκοφν  

ςυςτθματικότερα ςτοιχεία που αφοροφν τισ ςχζςεισ που αναπτφςςονται μεταξφ 

ςχολείου – γονζων και αποτυπϊνουν τθ ςυνεργαςία, τθν επικοινωνία, τθν 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν, τουσ τρόπουσ επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ, τθν 

αμοιβαία εμπιςτοςφνθ, τθ κατανόθςθ κακϊσ και τθ ςυμμετοχι των γονζων ςτθ 

ςχολικι ηωι. 

 


