
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

 

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 2ο Νηπιαγωγείο Λυγουριού ανήκει στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας,στεγάζεται επί της
οδού Συγγρού 7. Πρόκειται για ένα μισθωμένο από το δήμο Επιδαύρου ισόγειο κτήριο. Αποτελείται από μια
αίθουσα διδασκαλίας. Δεν έχει πραύλιο χώρο και τα παιδιά προαυλίζονται στην αυλή του κείμενου δημοτικού
σχολείου.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

- Ελευθερία λήψης πρωτοβουλιών και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών.

-Άριστη συνεργασία μεταξύ των νηπίων.

- Άριστη συνεργασία μεταξύ νηπίων- εκπαιδευτικών.

- Η αδιάκοπη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Σημεία προς βελτίωση

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

- Η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

- Η άριστη συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

Σημεία προς βελτίωση



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

- Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των νηπίων.

- Αλληλοσεβασμός και αποδοχή του διαφορετικού.

- Συμπερίληψη των συμμαθητών με δυσκολίες.

-Αποδοχή του εαυτού τους και του "άλλου".

-Κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των νηπίων.



- Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης.

-Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.

- Συνεργασία με τους γονείς.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι εκ περιτροπής απουσίες των νηπίων λόγω covid.

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σημαντικότερα θέματα που χρήζουν μελλοντικής μελέτης και προτάσεις για Σχέδια Δράσης

Παρατηρήσεις / Σχόλια


