
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  4ο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Ελευθερίου-Κορδελιού βρίσκεται στην ομώνυμη ημιαστική περιοχή της Δυτικής
Θεσσαλονίκης και ανήκει στο Δήμο Ευόσμου - Κορδελιού. Μοιράζεται τον ίδιο αύλειο χώρο με το 13ο
Νηπιαγωγείο Ελευθερίου - Κορδελιού με το οποίο συστεγάζεται. Λειτουργεί ως 2/θ νηπιαγωγείο με 2
υποχρεωτικά πρωινά τμήματα, 2 προαιρετικά ολοήμερα τμήματα και 1 τμήμα πρόωρης υποδοχής.Τα ολοήμερα
τμήματα φιλοξενούν και τους μαθητές του 13ου Νηπιαγωγείου που δήλωσαν προαιρετικό τμήμα.Ο μαθητικός
πληθυσμός του σχολείου αποτελείται συνήθως από 44-50 μαθητές.

Το σχολικό κτίριο αποτελείται από 3 σχολικές αίθουσες ,μια μικρή κουζίνα, ένα μικρό γραφείο, ένα χώρο χολ
που χρησιμοποιείται σαν αίθουσα χαλάρωσης-ύπνου, ένα κοινόχρηστο χολ που χρησιμοποιείται σαν τραπεζαρία ,
μία αποθήκη και μία τουαλέτα. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί η έλλειψη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων που θα μπορούσαμε να αξιοποιούμε
για δράσεις της σχολικής μας μονάδας.

Καμία αίθουσα δεν είναι εξοπλισμένη με σταθερό Η/Υ και στο γραφείο υπάρχει μόνο ένας που τον μοιράζονται
τα 2 συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία για τις διοικητικές τους ανάγκες,

Ο αύλειος χώρος είναι μικρός καθώς έχει μειωθεί κατά το ήμισυ με την τοποθέτηση αίθουσας προκάτ που
φιλοξενεί το 2ο τμήμα υποχρεωτικού ωραρίου του 13ου συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου και στερείται
παιχνιδιών.Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται και ένας δεύτερος αύλειος χώρος  ακόμη πιο μικρός που βρίσκεται
στο πίσω μέρος του σχολείου.Έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν και τα 4 τμήματα.

Το σχολείο στελεχώνουν 5 εκπαιδευτικοί 4 ΠΕ60 και 1 ΠΕ06. Από αυτούς η προϊσταμένη και άλλη μία
εκπαιδευτικός είναι οργανικά τοποθετημένοι , άλλοι δύο εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι και ένας αναπληρωτής.

Ως βοηθητικό προσωπικό στο σχολείο για ένα παιδί με ιδιαίτερες εκπαυδευτικές ανάγκες απασχολείται με
μέριμνα της οικογένειας  μια  ιδιώτης βοηθός.

Για την καθαριότητα του σχολείου μας είναι τοποθετημένη μια καθαρίστρια με σύμβαση από το Δήμο Ευόσμου-
Κορδελιού.

 

 

 

SWOT ANALYSIS ΤΟΥ 4 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

STRENGTHS



STRENGTHS / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ WEAKNESSES / ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

-ιστοσελίδα σχολείου

 

- ενσύρματο δίκτυο

 

-επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί με διάθεση για
συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα

 

-ευχάριστο, συνεργατικό, δημιουργικό κλίμα

 

-καλή συνεργασία με τη ΣΕΕ

 

 

 

-μικρή αυλή

 

-έλλειψη Η/Υ στις τάξεις

 

-έλλειψη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων

 

-έλλειψη παιχνιδιών αυλής

 

-απουσία θεσπισμένου οργάνου Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων

 

-έλλειψη ψυχολογικής υποστήριξης σε παιδιά με
ιδιαιτερότητες από εξειδικευμένους συνεργάτες

 

-ανισοκατανομή φορτίου εργασίας στην προϊσταμένη για
άσκηση διοικητικού έργου παράλληλα με το διδακτικό-
παιδαγωγικό

 

 

 

OPPORTUNITIES / ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ THREATS / ΑΠΕΙΛΕΣ



-καλή συνεργατική σχέση με τους γονείς και τον
πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου
Ευόσμου- Κορδελιού

 

 

 

-συναντήσεις στα σχολικά συμβούλια γιαεπίλυση
προβλημάτων και ανταλλαγή απόψεων

 

 

-θορυβώδες περιβάλλον δίπλα σε κεντρικό δρόμο( Κ.
Καραμανλή) και μπροστά σε στάση αστικού λεωφορείου

-λειτουργία λαϊκής αγοράς μία φορά την εβδομάδα μπροστά
στο σχολείο που δημιουργεί δυσκολίες πρόσβασης   στις
εισόδους του σχολείου

 

 

 

 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

 Οι αρμονικές σχέσεις και το θετικό κλίμα της σχολικής μας μονάδας.

Οι υποστηρικτικοί και συνεργάσιμοι γονείς.

Σημεία προς βελτίωση

 

Η  κριτική σκέψη των παιδιών που λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της περσινής χρονιάς δεν είχε την ενίσχυση
που θα θέλαμε.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η ομοφωνία στη λήψη αποφάσεων

H συμμετοχή του σχολείου με εισηγήτριες δύο εκπαιδευτικούς στο επιμορφωτικό σεμινάριο της ΣΕΕ που
απευθυνόταν στην εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής μας.

Η διάχυση των εκπαιδευτικών μας δράσεων (τόσο της δια ζώσης όσο και της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης) στην
ιστοσελίδα του σχολείου.



Σημεία προς βελτίωση

 Η διάχυση του έργου μας και στην τοπική κοινότητα σε συνεργασία με το Δήμο

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν πρόθυμα στις επιμορφώσεις που διοργάνωσε η ΣΕΕ και στην επιμόρφωση της εξ’
αποστάσεως εκπαίδευσης Τ4Ε.

 

Σημεία προς βελτίωση

Η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα


