
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 Νηπιαγωγείο  μας είναι ένα σχολείο ελεύθερο, δημοκρατικό που θέτει ως στόχο  την ολόπλευρη ανάπτυξη  
 και ισότιμη όλων των παιδιών μέσα από ένα περιβάλλον πλούσιο και εκλυστικό σε ερεθίσματα και παιγνιώδεις 
δραστηριότητες. Με το μαθητή/τρια στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις 
ιδιαιτερότητες της νηπιακής ηλικίας διαμορφώνουμε τις δραστηριότητες έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους.

Το 6ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαϊδας  είναι διθέσιο και λειτούργησε για πρώτη το 2008. Είναι ισόγειο και  βρίσκεται 
επί της οδού Γερμανού Καραβαγγέλη 4.  Κατασκευάστηκε με σύγχρονες και ασφαλείς προδιαγραφές. 
Εξοπλίστηκε με  κονδύλια του ΕΣΠΑ και λειτούργησε από τον πρώτο κιόλας χρόνο ως ολοήμερο. 

 Αποτελείται από 2 αίθουσες διδασκαλίας, μια αίθουσα ξεκούρασης - σίτισης, κουζίνα, αποθήκη γραφείο 
διδασκόντων καθώς επίσης και ένα λεβητοστάσιο. Στο πίσω μέρος του σχολείου βρίσκεται ο αύλειος χώρος.

Στην μονάδα υπηρετούν τρεις εκπαιδευτικοί  με οργανική θέση  και για το σχολικό έτος 2020-2021  δύο με 
λειτουργική ,  λόγω της αδυναμίας συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού παιδιών. Υπήρξε ένα τμήμα με 23 
μαθητές στο υποχρεωτικό ωράριο 8:15 13:00 και  11 μαθητές στο προαιρετικό ωράριο 13:00 έως 16:00.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η σχολική μονάδα προάγει την δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την ισότητα, τη δημοκρατία. Βασίζεται σε
μαθητοκεντρικά μοντέλα και λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νηπιακής ηλικίας καθώς και τα
ενδιαφέροντα των νηπίων. Εναρμονίζεται με το ΔΕΠΣ-ΑΠΣ και προχωρά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
καινοτόμων προγραμμάτων. Η αξιολόγηση των νηπίων αλλά και του εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται είναι
διαρκής και βασίζεται σε ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Διαρκής συνεργασία των εκπαιδευτικών για την
παραγωγή δραστηριοτήτων αλλά και την αξιολόγησή τους. Σχέσεις μαθητών πολύ καλές χωρίς φαινόμενα βίας.
Σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Διαρκής επικοινωνία και ενημέρωση με την
οικογένεια. Ως εκ΄ τούτου θεωρείται εξαιρετική.

Σημεία προς βελτίωση



Χωρίς σημεία προς βελτίωση

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Άψογη συνεργασία με σχολεία και φορείς

Σημεία προς βελτίωση

Ενίσχυση της ιστοσελίδας του σχολείου και συνεργασία με άλλα σχολεία για ανάδειξη καλών πρακτικών και
εκτεταμένη ενημέρωση των γονέων για θέματα που αφορούν τη νομοθεσία και τα σχολικά δρώμενα.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι διαρκής και στοχευμένη ως εκ΄ τούτου θεωρείται εξαιρετική.

Σημεία προς βελτίωση

Δεν επιδέχεται σημεία προς βελτίωση


