
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 1ο νηπιαγωγείο Ν.Μεσήμβριας βρίσκεται στην ομώνυμη περιοχή της Ν.Μεσήμβριας στη Δυτική Θεσσαλονίκη 
και ανήκει στο Δήμο Χαλκηδόνας.. Συναυλιάζεται στον ίδιο αύλειο χώρο με το 2ο Νηπιαγωγείο Ν.Μεσήμβριας. 
Λειτουργεί ως 2/θ (διθέσιο) νηπιαγωγείο με 1 υποχρεωτικό πρωινό τμήμα και ένα προαιρετικό ολοήμερο τμήμα. Ο 
μαθητικός πληθυσμός του σχολείου αποτελείται συνήθως από 40-45 μαθητές οι οποίοι μοιράζονται στο 1ο και 2ο 
νηπιαγωγείο.

  λ Το σχολικό κτίριο αποτελείται από: 2 σχολικές αίθουσες, μια κουζίνα, ένα 
γραφείο, 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με 1 μικρή σκηνή, που χρησιμοποιείται ως 
χώρος υποδοχής. ως τραπεζαρία και ως χώρος εκδηλώσεων, 1 αποθήκη,1 χώλ και 3 
τουαλέτες,από τις όποιες οι 2 είναι για τα παιδιά και η 1 για τους εκπαιδευτικούς. 

Σε όλες τις αίθουσες υπάρχει διαδίκτυο και το γραφείο και οι 2 αίθουσες είναι εξοπλισμένες με έναν σταθερό 
Η/Υ. Στο σχολείο υπάρχει και προτζέκτορας.

Επίσης υπάρχει 1 λεβητοστάσιο,όπου το 2021 τοποθετήθηκε λέβητας φυσικού αερίου και πλέον το νηπιαγωγείο 
θερμαίνεται με φυσικό αέριο.

Ο αύλειος χώρος είναι μεγάλος χωρίς πολύ πράσινο και αθλητικές εγκαταστάσεις:μόνο με μια τσουλήθρα και 
κάποια πλαστικά παιχνίδια ,δωρεά από τους γονείς.

Το σχολείο στελεχώνουν 3 εκπαιδευτικοί τοποθετημένοι οργανικά. Από αυτούς κανείς δεν βρίσκεται στο 
σχολείο,υπηρετούν με απόσπαση σε άλλα νηπιαγωγεία. Για το σχολικό έτος 2021-2022 υπηρετούν στο 
Νηπιαγωγείο 2 εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι από άλλους νομούς,που καλύπτουν τα λειτουργικά κενά Ως 
βοηθητικό προσωπικό στο σχολείο απασχολείται μια καθαρίστρια τοποθετημένη με σύμβαση από το Δήμο 
Χαλκηδόνας.



Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

-Εφαρμόστηκαν καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας ενισχύοντας ιδιαίτερα τις ψηφιακές δεξιότητες των
μαθητών/τριών.

-Η διδασκαλία εμπλουτίστηκε με ποικίλο υποστηρικτικό οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο,παρουσιάσεις,e-book
κ.α).

-Δεν υπήρξαν σχολικές διαρροές.Υλοποιήθηκε συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων εκτός από τις
τελευταίες εβδομάδες της τηλεκπαίδευσης.

-Παρά το σύντομο διάστημα της δια ζώσης διδασκαλίας κατέστη αρκετά ικανοποιητική η ανάπτυξη δεσμών
συνεργασίας των μαθητών.

-Αναπτύχθηκαν πολλοί και διαφορετικοί δίαυλοι επικοινωνίας με τους γονείς ως συνέπεια της πολύωρης επαφής
με την εξ'αποστάσεως εκπαίδευση.

-Οι μαθητές /τριες υποστηρίχτηκαν ,κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο,ώστε να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα
της τηλεκπαίδευσης.

Σημεία προς βελτίωση

-Το παρατεταμένο χρονικό διάστημα της εξ'αποστάσεως εκπαίδευσης άφησε πίσω θέματα που άπτονται της
κοινωνικότητας αλλά και της συνεργασίας των μαθητών/τριών.

-Λόγω των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων δεν αξιοποιήθηκαν οι υποδομές για την ανάπτυξη κοινωνικο-
συναισθηματικών δεξιοτήτων(δανειστική βιβλιοθήκη,σχολικές επιμορφωτικές συναντήσεις,εκδρομές,σχολικές
γιορτές).

-Η σχέση σχολείου -οικογένειας λειτούργησε ικανοποιητικά,κατά την διάρκεια της πανδημίας,ωστόσο θα
μπορούσε να βελτιωθεί με επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

-Λειτουργία της σχολικής μονάδας κατά τις κείμενες διατάξεις.

-αξιοποιήθηκε πλήρως το εκπαιδευτικό προσωπικό.

-ορθή διαδικασία τήρησης των αρχείων της σχολικής μονάδας

-ομαλή συνεργασία με φορείς και σχολεία της περιοχής



Σημεία προς βελτίωση

-λόγω της πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις στις σχολικές υποδομές.

-δεν υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου.

-διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και συντονισμός δραστηριοτήτων με την τοπική κοινωνία

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

-Υλοποιήθηκε συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε όλες τις επιμορφωτικές συναντήσεις-επιμορφώσεις από
αρμόδιους φορείς και στελέχη της εκπαίδευσης.

-Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε επιμορφωτικό πρόγραμμα για την εξ'αποστάσεως εκπαίδευση.

-Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν την επιμόρφωση του ΙΕΠ για τα" εργαστήρια  δεξιοτήτων".

Σημεία προς βελτίωση

-Σχεδιασμός και συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαικά προγράμματα.

-συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος.


