
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

 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο Νηπιαγωγείο Ζακύνθου

ΚΩΔΙΚΟΣ: 9140002

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΧΑΛΗΣ, 29100

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 4 (3 ΠΕ60 & 1 ΠΕ 60.50)

ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ : 0 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ; 4

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Μόνιμοι: 2, Αναπληρωτές: 2

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αριθμός μαθητών:72

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Διοικητική λειτουργία



Θετικά σημεία

Υπήρξε συντονισμός για την δημιουργία του ιστολογίου. 

Η αλληλεπίδραση με τους γονείς χαρακτηρίζεται ικανοποιητική.

Η αλληλεπίδραση με τους φορείς και τις τοπικές αρχές χαρακτηρίζεται λειτουργική.

Σημεία προς βελτίωση

Στόχος της επόμενη σχολική χρονιά είναι να εμπλουτιστεί το ιστολόγιο με περισσότερες ενότητες και υλικό. Να
προβάλλονται τα αποτελέσματα των δράσεων και των εργαστηρίων δεξιοτήτων, αλλά και της αξιολόγησης της
σχολικής μονάδας. Να αξιοποιηθεί ως μέσο επικοινωνίας με τους γονείς (forum συζήτησης και ανταλλαγής
απόψεων), άλλους φορείς και την κοινότητα. 

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-



Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Δημιουργήθηκε η ψηφιακή ταυτότητα του σχολείου.

Μέσω του ιστολογίου παρέχονται πληροφορίες για το σχολείο και τις δράσεις του, καθώς και ανακοινώσεις του
σχολείου.

Αναπτύχθηκαν σχέσεις επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους γονείς, την κοινότητα και άλλα σχολεία.

 

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

΄Ελλειψη επαρκών γνώσεων για την δημιουργία και διαχείριση ενός ιστολογίου.

 

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση στην χρήση τεχνολογικών και ψηφιακών εργαλείων.


