
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 6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης αποτελεί το μεγαλύτερο σε εκπαιδευτικό και μαθητικό δυναμικό Νηπιαγωγείο της
Ελλάδας, το οποίο κατά το σχολικό έτος φιλοξενούσε 188 μαθητές και 20 άτομα εκπαιδευτικό και λοιπό
προσωπικό σε εννέα τμήματα υποχρεωτικής πρωινής λειτουργίας και δύο Τμήματα προαιρετικού Ολοήμερου
Προγράμματος. Στο Νηπιαγωγείο επίσης, λειτουργεί Τμήμα Ένταξης, για την μαθησιακή υποστήριξη έξι μαθητών.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Εκτιμούμε ότι στο σύνολό της η σχολική κοινότητα, αναφορικά με την παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
της εκπαιδευτικής μας μονάδας, ανταποκρίθηκαν στο βέλτιστο βαθμό παιδαγωγικά και μαθησιακά στις
απαιτήσεις των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώσαμε στα πλαίσια της πανδημίας και της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.

Σημεία προς βελτίωση

Κανένα.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Οι συνθήκες πανδημίας και το επικείμενο lock down δεν επέφεραν ουσιαστικό πρόβλημα στη διοίκηση της
σχολικής μονάδας, επισημαίνοντας βέβαια το γεγονός ότι από την αρχή του σχολικού έτους και κατά τη διάρκεια
της δια ζώσης λειτουργίας του Νηπιαγωγείου υλοποιήθηκαν όλες οι σχετικές εργασίες αναβάθμισης του
διαδικτύου και των ψηφιακών υποδομών για την υλικοτεχνική υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.



Σημεία προς βελτίωση

Θα επισημάνουμε κυρίως την πρόθεση μας να υλοποιήσουμε βελτιωτικές ενέργειες αναφορικά με το δείκτη:
Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαμόρφωση δικτύων σχολείων, εκτιμώντας ότι υπόλοιποι δείκτες δεν
αξιοποιήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας και των κανόνων προάσπισης της υγειονομικής ασφάλειας

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Παρόλη την ιδιαιτερότητα των συνθηκών και του περιορισμένου αριθμού προτεινόμενων επιμορφωτικών
δράσεων, εκτιμούμε ότι ατομικά και συλλογικά οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μας μονάδας επέδειξαν σημαντικό
ενδιαφέρον για την επαγγελματική ανάπτυξη τους.

Σημεία προς βελτίωση

Παραμένουν ως σημεία προς βελτίωση για το επόμενο σχολικό έτος οι παρακάτω δείκτες:

1. Συμμετοχή σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις
2. Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε συνεργασία με άλλα

σχολεία
3. Συμμετοχή σε περισσότερες δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος


