
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

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  131ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 

Περιγραφή Σχολικής Μονάδας

Γεωγραφική θέση: Πύρλα 33 και Κουρτίδου

Αθήνα  Τ.Κ. 11145

Τηλέφωνο: 2108310603

e-mail:mail@131nip-athin.att.sch.gr

Ιστοσελίδα σχολείου

https://blogs.sch.gr/131nipath/

Αριθμός Εκπαιδευτικών   ΠΕ60 : 3

Αριθμός ψυχολόγων  ΠΕ23 : 1

Αριθμός Μαθητών :37

Αριθμός Βοηθητικού Προσωπικού:1

Αριθμός Τμημάτων : 2 πρωινά υποχρεωτικά και 1 ολοήμερο

Αριθμός αιθουσών : 2

Αριθμός Γραφείων :1

Υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο στο κτίριο(μη ικανοποιητική).

Κατάσταση κτιρίου: ΚΑΛΗ (απαιτείται  άμεσα συντήρηση - βάψιμο του κτιρίου)

Κατάσταση προαύλιου χώρου:ΚΑΛΗ (απαιτείται τοποθέτηση  ελαστικού τάπητα )

Σημαντικές επισημάνσεις:

Σχετικά με τις ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές καθώς και τα έργα συντήρησης που είναι απαραίτητα,
οφείλονται στην υποχρηματοδότηση του σχολείου και τη  μη ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών, παρά το



γεγονός ότι το σχολείο επανειλημμένα το έχει ζητήσει.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Το κλίμα αλληλοσεβασμού, κατανόησης και αλληλοβοήθειας όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική
διαδικασία ,η ένθερμη συμβολή,συνεργασία  και υποστήριξη των γονέων όποτε ήταν απαραίτητο. 
Λόγω covid- 19  οι  ενημερώσεις  γονέων  έγιναν  μέσω webex  

Σημεία προς βελτίωση

Η λειτουργία του Νηπιαγωγείου με τηλεκπαίδευση ,λόγω της ηλικίας των παιδιών δυσκόλεψε την εκπαιδευτική
διαδικασία με αποτέλεσμα να πρέπει να γίνει κυρίως διαχείριση των επιδράσεων του εγκλεισμού.

 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

 

Η άμεση και αρμονική ένταξη και προσαρμογή της ψυχολόγου ΠΕ23   στο περιβάλλον του νηπιαγωγείου μας- το
κλίμα αλληλοσεβασμού, κατανόησης και αλληλοβοήθειας όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία-
η εφαρμογή διαφόρων διδακτικών μεθόδων και πρακτικών με αποτέλεσμα τη συμμετοχή όλων των νηπίων στην
εκπαιδευτική διαδικασία- η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού και ανάθεση αρμοδιοτήτων ανάλογα με
τα ενδιαφέροντα τις κλίσεις και την εμπειρία τους

Συνεργαζόμαστε εξαιρετικά με όλα τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της περιοχής μας.

Σημεία προς βελτίωση

1.Βελτίωση των συνθηκών υγιεινής(επιπλέον τουαλέτες) και ασφάλειας( βανδαλισμούς από εξωσχολικούς) σε
συνεργασία με το Δήμο

2.Η έλλειψη σε υλικοτεχνικές υποδομές (ηλεκτρονικούς υπολογιστές , διαδραστικούς πίνακες  κ.α.)

3. Τα κτιριακά προβλήματα που χρονίζουν.

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία



¨ολοι οι εκπαιδευτικοί ήταν  θετικοί και πρόθυμοι  να συμμετάσχουν στις διάφορες επιμορφωτικές δράσεις.

Σημεία προς βελτίωση

Η συνεχής και αδιάκοπη επιμόρφωση τους


