
Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

 

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 10ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Αττικής βρίσκεται στην οδό Ζωοδόζου Πηγής 11 και συστεγάζεται με το 8ο
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου (έχουν ξεχωριστή αυλή και είσοδο).  

Ο αύλειος χώρος είναι μικρός, αναλογικά με τον αριθμό των μαθητών. Στο σημείο που βρίσκεται το πολυόργανο
είναι τοποθετημένο δάπεδο ασφαλείας. 

Διαθέτει δυο αίθουσες διδασκαλίας, ενώ το τρίτο τμήμα στεγάζεται σε προκάτ αίθουσα που είναι τοποθετημένη
στον αύλειο χώρο του 4ου Νηπιαγωγείου (παράρτημα), περίπου 1,5  χιλιόμετρο μακριά από το κεντρικό κτήριο.

'Ολες οι αίθουσες του Νηπιαγωγείου είναι εξοπλισμένες με την απαιτούμενη επίπλωση.

Στη σχολική μονάδα υπηρέτησαν έξι νηπιαγωγοί γενικής αγωγής, δυο νηπιαγωγοί παράλληλης στήριξης, ένα
βοηθητικό προσωπικό και ένας σχολικός ψυχολόγος, με μια ημερήσια παρουσία κάθε εβδομάδα.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Άμεση ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στην υπόστηριξη των μαθητών στην τρέχουσα υγειονομική
συνθήκη.Εφαρμογή σχεδίων μαθημάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών και τακτικές ενημερώσεις
γονέων.

Σημεία προς βελτίωση

Αύξηση και αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και ανανέωση της σχολικής βιβλιοθήκης.

Ανάληψη διοικητικού έργου της σχολικής μονάδας από κατάλληλο διοικητικό προσωπικό.

Διαμόρφωση του αύλειου χώρου ώστε να γίνει πιό λειτουργικός και θελκτικός για τα παιδιά (π.χ φύτευση
δέντρων, τοποθέτηση παρτεριών με λουλούδια ή δημιουργία μικρού λαχανόκηπου για εκπαιδευτικούς λόγους
κ.λ.π )



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Το θετικό κλίμα ανάμεσα στο Σύλλογο Διδασκόντων και η προθυμία όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού να
συνεργαστεί και να προσαρμοστεί στις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας, αποτέλεσε τη βάση. ώστε αυτή η
δύσκολη σχολική χρονιά να ολοκληρωθεί με επιτυχία

Σημεία προς βελτίωση

Είναι αναγκαία η βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, συντονισμού, κατανόησης και
καθοδήγησης των διδασκόντων και εργαζομένων στη σχολική μονάδα.

Πρέπει να γίνει επιμερισμός καθηκόντων και εργασιών καθώς και σωστός συντονισμός,  ώστε να αποφευχθούν
παραλείψεις που επηρεάζουν τη σχολική μονάδα και να γίνει πιο λειτουργική και πιο αποτελεσματική.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας.Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών

Σημεία προς βελτίωση

Με τις τρέχουσες συνθήκες επιλέχθηκε να δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων των
παιδιών


