
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 40 Νηπιαγωγείο Αθηνών, βρίσκεται στην Αθήνα, στην περιοχή των Αμπελοκήπων στην οδό Αχαίας 3 και
συστεγάζεται με το 18 Νηπιαγωγείο Αθηνών, το 18 Δημοτικό Σχολείο και το 56ο Γυμνάσιο.

Το Νηπιαγωγείο είναι διθέσιο και στεγάζεται σε μία ισόγεια αίθουσα 45τετραγωνικών μέτρων. Σε αυτό φοιτούν
δύο ηλικίες παιδιών, νήπια και προνήπια, 23 στο σύνολό τους. Τα παιδιά προέρχονται από διαφορετικά
περιβάλλοντα γλώσσας, κουλτούρας, κ.λ.π.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η εκπαιδευτική πείρα των συναδέλφων, οι επιμορφώσεις που έχουν κατά διαστήματα λάβει, η διάθεση για
προσφορά στα παιδιά, το πολύ καλό κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας για την όλη πορεία της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, συγκαταλέγεται στα θετικά σημεία.

Επίσης η επαρκής χρηματοδότηση από τον Δήμο, η κάλυψη όλων των αναγκών μας σε αναλώσιμα, εκπαιδευτικό
υλικό, παιχνίδια, αγορές για ηλεκτρονικό εξοπλισμό , κ.λ.π. , δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Σημεία προς βελτίωση

Η ύπαρξη του Νηπιαγωγείου στον ίδιο χώρο με αυτόν που υπάρχει και Γυμνάσιο, θεωρούμε πως είναι
απαράδεκτη.

Μεγάλο πρόβλημα η ανυπαρξία ουσιαστικά αυλής για τα νήπια, που αναγκάζονται να κάνουν χρήση, αυτήν του
Γυμνασίου, σε διαφορετική βέβαια ώρα, αλλά δεν παύει να είναι μία αφιλόξενη αυλή, στρωμένη με τσιμέντο και
πολλές κακοτεχνίες.

Διοικητική λειτουργία



Θετικά σημεία

Στο 40 Νηπιαγωγείο, η Προϊσταμένη είναι το ίδιο πρόσωπο εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι φυλάσσονται στο
Νηπιαγωγείο και ενημερώνονται όλα τα απαραίτητα βιβλία. Επίσης γίνεται η ενημέρωση των στοιχείων της
σχολικής μονάδας στο πληροφοριακό σύστημα myschool και η επικαιροποίηση αυτών, κάθε 1η και 15η ημέρα
εκάστου μήνα.

 

Σημεία προς βελτίωση

Όλα λειτουργούν πολύ καλά.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι Εκπαιδευτικοί του 40 Νηπιαγωγείου είναι κάτοχοι δύο πτυχίων, με συνεχείς επιμορφώσεις και συγγραφική
δραστηριότητα.

Σημεία προς βελτίωση

Επειδή τα πράγματα αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς,  θα επιθυμούσαμε οι επιμορφώσεις να συνεχιστούν.


