
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 κτίριο του 3ου Νηπιαγωγείου Σιδηροκάστρου  βρίσκεται στην οδό  27ης Ιουνίου 64 Β ,κοντά  σε κεντρικό
σημείο της μικρής πόλης μας που  είναι  ημιαστική περιοχή του Ν. Σερρών. Είναι  1/θέσιο  διευρυμένου  ωραρίου 
με πρωινό υποχρεωτικό τμήμα και το προαιρετικό –απογευματινό. Κατά το ο σχολικό έτος 2020-2021  φοίτησαν
20 νήπια και προνήπια, τα δύο από αυτά   ήταν  από τη δομή φιλοξενίας  προσφύγων (hotel Olympic). Οι
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες διαβίωσης των μαθητών είναι καλές-αξιοπρεπείς.

Στο νηπιαγωγείο εργάστηκαν δύο εκπαιδευτικοί Π.Ε 60. Επίσης στο  λοιπό προσωπικό του νηπιαγωγείου  ανήκει
μία καθαρίστρια με τρίωρη απασχόληση.

     Το  Νηπιαγωγείο στεγάζεται σε ένα παλιό κτίριο (περίπου 50 ετών) το οποίο ανήκει πλέον στο Δήμο Σιντικής
(παλιό ορφανοτροφείο). Είναι ένα ισόγειο κτίριο που διαθέτει  τις απαραίτητους χώρους (αίθουσα
δραστηριοτήτων ,αίθουσα χαλάρωσης ,γραφείο. κουζίνα, χωλ, τουαλέτες και βοηθητικούς χώρους) και είναι σε
καλή κατάσταση. Το νηπιαγωγείο είναι  εξοπλισμένο με παιδαγωγικό  και εποπτικό υλικό. Διαθέτει γωνιές:
βιβλιοθήκης-γλώσσας, μαθηματικών, κουκλοθεάτρου, αμφίεσης, εικαστικών-καβαλέτου , ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, σύνδεση στο διαδίκτυο, υλικό για ψυχοκινητικές  δραστηριότητες. Επίσης διαθέτει αύλειο χώρο με
δέντρα, αμμοδόχο, μικρή παιδική χαρά(τσουλήθρα  τραμπάλα) και παιχνίδια  ώστε να  επιδρά  ευνοϊκά  στην
 ανάπτυξη των μαθητών/τριων  της προσχολικής ηλικίας.

    Όραμα μας: η συνεχή αναβάθμιση-εξέλιξη του σχολείου μας, μέσα από την συνεργασία των εκπαιδευτικών,
εκπαιδευτικών – γονέων, σχολείου-τοπικής κοινωνίας, ώστε να συμβάλλουμε μαζί στην ολόπλευρη  και ισόρροπη
ανάπτυξη των  μαθητών μας.

Το νηπιαγωγείο διαθέτει ιστολόγιο από το σχολικό έτος 2014-15 https://blogs.sch.gr/3nipsidir/author/3nipsidir/

Το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο.Κατά το σχολικό έτος 2020-21
συντάχθηκε  ο πρώτος Εσωτερικός Κονισμός Λειτουργίας του νηπιαγωγείου. Επίσης κάθε χρόνο επικαιροποιείται
το Σχέδιο για την αντιμετώπιση  φυσικών καταστροφών , καθώς και το Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση
του Σεισμικού Κινδύνου.

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

https://blogs.sch.gr/3nipsidir/author/3nipsidir/


Θετικά σημεία

Το πολύ καλό σχολικό κλίμα  μεταξύ  μαθητών- εκπαιδευτικών (σεβασμός,
εμμπιστοσύνη).
Η καλλιέργεια κλίματος αλληλοσεβασμού και  σεβασμού της διαφορετικότητας
μεταξύ των μαθητών.
ΟΙ καλές σχέσεις των γονέων (επικοινωνία,ενημέρωση,συνεργασία) με  τη
σχολική μονάδα.
Ο μικρός και ευέλικτος σύλλογος διδασκόντων, πρόθυμος για συνεργασία και
δουλειά ανοιχτός σε καινούριες προκλήσεις.

Σημεία προς βελτίωση

Η ενημέρωση γονέων από τους εκπαιδευτικούς για τη διασφάλιση της πιστής
εφαρμογής του Ε.Κ.Λ.
Συνεργασία με φορείς ή αρμόδια πρόσωπα για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών
δράσεων με τη συμμετοχή των γονέων κηδεμόνων για κοινά θέματα που   τους
απασχολούν (θέματα συμπεριφοράς,διαδίκτυο, σχολικός εκφοβισμός κ. άλλα)

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η αγάπη, το μεράκι, η συνέπεια των εκπαιδευτικών για την εργασία τους..
Η προβολή του έργου του νηπιαγωγείου συμμετοχή του νηπιαγωγείου στις
 εκδηλώσεις της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας
Η καλή συνεργασία με φορείς της εκπ/σης (4ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κ.Μακεδονίας, τη
Διεύθυνση Πρωτ/θμιας εκπ/σης, τη Σ.Ε.Ε. τον υπεύθυνο σχολικών
προγραμμάτων ).
Η αξιοποίηση των εκπαιδευτικών ανάλογα με την επιστημονική κατάρτιση ή τις
κλίσεις που διαθέτει.
Η ύπαρξη ενεργού ιστολογίου που προβάλλει τις δράσεις του σχολείου μας.

Σημεία προς βελτίωση

Διαμόρφωση του αύλειου χώρου του νηπιαγωγείου(δημιουργία
κήπου,καθαρισμός αμμοδόχου και ανανέωση της).
Συνεργασία με επιπλέον φορείς (Κ.Π.Ε. Κ. Ποροϊων, δήμος δασαρχείο, Κέντρο
Υγείας Σιδηροκάστρου και εξειδικευμένους επιστήμονες).
Συνεργασία με όμορες σχολικές μονάδες ανάληψη κοινών δράσεων.



Δημιουργία επίσημου Συλλόγου Γονέων –κηδεμόνων.

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η συνεχής ενημέρωση των εκπαιδευτικών στο χώρο της εκπαίδευσης.

Σημεία προς βελτίωση

Επιπλέον επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με θέματα πολιτικής
προστασίας  δια ζώσης με  βιωματικά σεμινάρια.
Υλοποίηση ενδοσχολικών επιμορφώσεων.
Συμμετοχή του σχολείου σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.


