
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 22 νηπιαγωγείο Αθηνών είναι ένα διθέσιο νηπιαγωγείο το οποίο στεγάζεται σε χώρους του 69ου Δ.Σ Αθηνών.
Εδράζεται στα Κ.Πατήσια σε μια πολυπολιτισμική περιοχή.To μαθητικό δυναμικό αποτελείται από 40 μαθητές
διαφόρων εθνικοτήτων. Το εκπαιδευτικό προσωπικό απαρτίζεται από 2 μόνιμους εκπαιδευτικούς και 2-3
αναπληρωτές. Λειτουργεί για χρόνια τμήμα ένταξης πράγμα που προσδίδει στο σχολείο μας χαρακτήρα
συμπεριληπτικό και ανοιχτό σε κάθε πρόκληση.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Με βάση την παραπάνω τεκμηρίωση θεωρούμε ότι τα θετικά σημεία της σχολικής μας μονάδας είναι 
η διδασκαλία, η μάθηση- αξιολόγηση, η συστηματική φοίτηση των παιδιών και οι σχέσεις μεταξύ 
μαθητών- εκπαιδευτικών και γονιών. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι παρόλες τις δυσκολίες τις κτιριακές, το
νηπιαγωγείο μας είναι αγαπητό στους γονείς λόγω της συστηματικής δουλειάς που λαμβάνει χώρα και της
σημασίας που δίνει σε κάθε ιδιαιτερότητα που αντιμετωπίζει το κάθε παιδί. Οι δίαυλοι επικοινωνίας ήταν και 
είναι ανοιχτοί σε κάθε ανάγκη των παιδιών και των γονιών και ιδιαιτέρως στα πρωτόγνωρες συνθήκες της
τηλεκπαίδευσης.

Σημεία προς βελτίωση

Παρόλα αυτά κρίνουμε ότι χρειάζεται να βελτιώσουμε λίγο παραπάνω τις σχέσεις με τους γονείς. 
Η επισήμανση αυτή γίνεται διότι χρειάζεται να καθορίσουν κι αυτοί το ρόλο τους στην εκπαιδευτική
πραγματικότητα και να είναι πιο ενεργοί , λαμβάνοντας πρωτοβουλίες πάντα σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό
προσωπικό. Κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης έγιναν σημαντικά κάποια πρώτα βήματα. Χρειάζεται να
χτίσουμε παραπάνω γέφυρες συνεργασίας και επικοινωνίας.



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

 Το θετικό σημείο της σχολικής μας μονάδας είναι η διοίκηση του σχολείου που είναι αρωγός, με συχνές
ενημερώσεις για τα τεκταινόμενα της εκπαίδευσης.

Σημεία προς βελτίωση

Το σημείο που χρειάζεται βελτίωση είναι οι συνεργασίες με φορείς της τοπικής κοινωνίας, ιδίως στα πλαίσια της
πανδημίας που οι συνθήκες εφαρμογής ήταν ιδιαίτερες.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Το θετικό σημείο ,όσον αφορά το δείκτη της επαγγελματικής ανάπτυξης ,αφορά την ανελλιπή  συμμετοχή των
εκπαιδευτικών του σχολείου μας σε επιμορφώσεις, πράγμα που δείχνει το ενδιαφέρον τους για την
επαγγελματική τους εξέλιξη, προς όφελος πάντα των μαθητών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Eπίσης η
ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων μέσω της παραγωγής ψηφιακού υλικού στα πλαίσια της εξ' αποστάσεως
εκπαίδευσης.

Σημεία προς βελτίωση

Το σημείο που αξίζει να ειπωθεί ότι χρειάζεται βελτίωση, είναι η εμπλοκή του σχολείου μας σε συνεργασίες
ευρωπαϊκού επιπέδου. Και πάλι όπως προαναφέρθηκε ήδη καταβάλλονται προσπάθειες επιμορφωτικές από τους
συναδέλφους και σε αυτό το επιπέδο με επιμορφώσεις αρχικά και συνεργασίες σε δεύτερο επίπεδο.


