
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 2ο Νηπ/γείο Προσοτσάνης βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πόλης επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 63,
δίπλα στον 2ο Βρεφονηπιακό Σταθμό .

Είναι ένα άνετο και ευρύχωρο κτίριο με πολλές αίθουσες και βοηθητικούς χώρους , όπου στεγάζονται 2 πρωινά
υποχρεωτικά τμήματα και ένα προαιρετικό (ολοήμερο) απογευματινό τμήμα .Επίσης υπάρχει Τμήμα Ένταξης για
τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες .

Σ΄αυτό εργάζονται τρεις μόνιμες νηπ/γοί γενικής παιδείας και μια μόνιμη ειδικής αγωγής .

Κατά τη σχολική χρονιά 2020-21 υπηρέτησε με πρόγραμμα ΕΣΠΑ , μια αναπληρώτρια Κοινωνική Λειτουργός. Η
ΠροΪσταμένη του νηπ/γείου συνταξιοδοτήθηκε , ο αριθμός των παιδιών που φοίτησαν 33.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η άριστη συνεργασία των εκπ/κών μεταξύ τους καθώς και το άριστο σχολικό κλίμα με τους μαθητές και τις
οικογένειές τους . Η καλή συνεργασία όλων των δημόσιων φορέων με το σχολείο καθώς και των σχολικών
μονάδων του Δήμου μας μεταξύ τους (παιδικός σταθμός , δημοτικό σχολείο κ.α.).

Σημεία προς βελτίωση

Περισσότερη υλικοτεχνική  υποδομή για την υποστήριξη της διδασκαλίας.

Εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων.

Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης.



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Πολύ καλή διοικητική οργάνωση της σχολικής μονάδας.

Άριστη συνεργασία με τοπικούς φορείς και σχολική επιτροπή.

Σημεία προς βελτίωση

Μεγαλύτερη εξωστρέφεια και άνοιγμα προς την τοπική κοινωνία.

Βελτίωση των εξωτερικών χώρων και κυρίως εξοπλισμού του αύλειου χώρου του σχολείου.

Ενίσχυση σχέσεων μεταξύ των σχολικών μονάδων και ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Προθυμία των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σε όλες τις επιμορφωτικές δράσεις της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Ν. Δράμας.

Σημεία προς βελτίωση

Μεγαλύτερη συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.


