
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 δημόσιο 2ο 2/θ Νηπιαγωγείο, βρίσκεται στην πόλη του Αλμυρού Μαγνησίας.Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί
κι ως Ολοήμερο νηπιαγωγείο. Συστεγάζεται με το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού, όπου εκεί και φιλοξενείται και
το 2ο τμήμα του νηπιαγωγείου. Λόγω του ότι η αίθουσα είναι μεγάλη, χρησιμοποιείται και για το ολοήμερο τμήμα
(για την ώρα της χαλάρωσης των νηπίων).Το κτίριο του νηπιαγωγείου είναι ισόγειο και περιλαμβάνει μια
αίθουσα διδασκαλίας για το νηπιαγωγείο, μια αίθουσα που λειτουργεί ως γραφείο της προϊσταμένης και του
Συλλόγου Διδασκόντων και WC (ειδική για τα παιδιά του νηπιαγωγείου και wc εκπαιδευτικών). Στον εξωτερικό
χώρο του νηπιαγωγείου, έχει κατασκευαστεί και ράμπα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Και οι δύο αίθουσες αλλά
και το γραφείο των εκπαιδευτικών και της προΪσταμένης, είναι εξοπλισμένες με τεχνολογικό εξοπλισμό. Ο
αύλειος χώρος είναι μεγάλος , διαχωρίζεται από το χώρο του δημοτικού σχολείου, με ψηλά κάγκελα, για την
ασφάλεια των παιδιών. Διατίθενται και παιδικά παιχνίδια για την αυλή, κατάλληλα για τα παιδιά αυτής της
ηλικίας. Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, στο νηπιαγωγείο ήταν εγγεγραμμένα 39 προνήπια-νήπια κι εργαζόταν
στο σχολείο 6 άτομα: 4 νηπιαγωγοί(όπου η 1 νηπιαγωγός παράλληλης στήριξης), 1 σχολική νοσηλεύτρια και 1
καθαρίστρια.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Συνεργασία εκπαιδευτικών
Πολύ καλές σχέσεις μεταξύ των μαθητών
Μηδενική σχολική διαρροή
Πολύ καλή οργάνωση σχολικής μονάδας
Πολύ καλή συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και τους Τοπικούς Φορείς.

Σημεία προς βελτίωση

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Βελτίωση αύλειου χώρου



Κατασκευή σχολικής αίθουσας στο χώρο του νηπιαγωγείου
Παροχή ηλεκτρονικού εξοπλισμού στις εκπαιδευτικούς

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Συλλογικότητα κατά τη λήψη αποφάσεων
Εφαρμογή Σχολικού Κανονισμού
Ενημέρωση εκπαιδευτικών-γονέων
Συνεργασία με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Διάχυση καλών πρακτικών
Προβολή του έργου του σχολείου στην κοινωνία
Συνεργασία με Τοπικούς Φορείς

Σημεία προς βελτίωση

Βελτίωση προαύλιου χώρου
Κατασκευή και νέας αίθουσας νηπιαγωγείου
Περισσότερος χρόνος για τα διοικητικά καθήκοντα της προϊσταμένης της
σχολικής μονάδας, μιας και απασχολείται 25 ώρες /εβδομάδα, στην σχολική
τάξη.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συμμετοχή σε επιμορφώσεις από δημόσιους φορείς 
Συμμετοχή σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις , από το ΠΕΚΕΣ Θεσσαλία
Δράσεις και συνεργασία με άλλα σχολεία (μέσω της τεχνολογίας)
Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning
Βράβευση του νηπιαγωγείου με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας του eTwinning
Δικτύωση με άλλα σχολεία (νηπιαγωγεία της Ελλάδας, Σερβίας, Σλοβακίας,
Τουρκίας), μέσω του προγράμματος eTwinning.

Σημεία προς βελτίωση

Παροχή ηλεκτρονικού εξοπλισμού στους εκπαιδευτικούς
Παροχή ηλεκτρονικού υλικού στη σχολική μονάδα, για τους μαθητές


