
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 διθέσιο σχολείο, με δυο οργανικές θέσεις και εδράζεται στην Αραβησσό του δήμου
Πέλλας. Για το σχολικό έτος 2020-2021 λειτούργησαν δυο πρωινά υποχρεωτικά τμήματα και ένα προαιρετικό
ολοήμερο. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν σ΄ αυτό ήταν η Δήμου Ελένη, μόνιμη νηπιαγωγός η οποία εκτελούσε
και χρέη προϊσταμένης ,  η Κυραλίδου Μάρθα, μόνιμη νηπιαγωγός, η Πατσατζούδη Δέσποινα, αναπληρώτρια
νηπιαγωγός και η Μάλλιου Πολυξένη, αναπληρώτρια νηπιαγωγός ειδικής αγωγής, η οποία εργάστηκε  στο
σχολείο ως παράλληλη στήριξη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι καμία από τις παραπάνω εκπαιδευτικούς δεν
βρίσκεται φέτος στη σχολική μονάδα. Η αποτίμηση που ακολουθεί βασίζεται σε διαπιστώσεις των
εκπαιδευτικών που υπηρετούν  στο Νηπιαγωγείο κατά το τρέχον σχολικό έτος, αλλά και σε στοιχεία που
δόθηκαν από την προϊσταμένη έπειτα από επικοινωνία μαζί της.Σχετικά με την κτιριακή υποδομή, το σχολείο
κατασκευάστηκε το 2008 και αποτελείται από τους εξής χώρους: δυο αίθουσες διδασκαλίας, μια κουζίνα, έναν
χώρο στον οποίο βρίσκεται το γραφείο των εκπαιδευτικών, μια αποθήκη μικρών διαστάσεων και τις τουαλέτες.
Επιπλέον διαθέτει μεγάλη αυλή. Σε ότι αφορά το μαθητικό δυναμικό της σχολικής μονάδας, το μεγαλύτερο
ποσοστό  προέρχεται από οικογένειες μέσου μορφωτικού, κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου, ενώ υπάρχει και
ένα μικρό μέρος μαθητών οι οποίοι προέρχονται από άλλη χώρα. Ο αριθμός των μαθητών στο σύνολό τους , κατά
το σχολικό έτος 2020-2021, ανέρχονταν σε 37. Τα νήπια ήταν 19, εκ των οποίων τα 7 ήταν αγόρια και τα 12
κορίτσια και τα προνήπια 18. Από τα προνήπια τα 11 ήταν αγόρια και τα 7 κορίτσια.

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Συστηματική προετοιμασία τόσο κατά τη δια ζώσης όσο και κατά την εξ
αποστάσεως διδασκαλία 
Διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων όπου ήταν απαραίτητο.
Συστηματική αξιολόγηση της ατομικής προόδου των μαθητών (portfolio).
Ιδιαίτερη έμφαση κατα την πρώτη ενημερωτική συνάντηση στη σημασία
φοίτησης των παιδιών στο νηπιαγωγείο αναλύοντας τα οφέλη της .
Συστηματική φοίτηση των μαθητών χωρίς αδικαιολόγητες απουσίες, με έγκαιρη



προσέλευση και αποχώρηση.
Ενθάρρυνση των μαθητών να για συνεργασία.
Καλλιέργεια κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους
μαθητές. 
Αναλυτική ενημέρωση των γονέων για την προόδο των μαθητών.

 

Σημεία προς βελτίωση

Αξιοποίηση της πλατφόρμας e-me ή e-class για την ασύγχρονη διδασκαλία
Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα 
Μέριμνα για την ομαλή μετάβαση των μαθητών κατά την αλλαγή βαθμίδας
Επιμορφώσεις γονέων
Συμμετοχή γονέων σε δράσεις
Δημιουργία ιστοσελίδας σχολείου και ομάδας Facebook, προς διάχυση των
δράσεων και  ενημέρωση των γονέων

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Συνεργασία του συλλόγου διδασκόντων και συλλογικότητα στη λήψη
αποφάσεων.
Κατανομή αρμοδιοτήτων
Επικαιροποίηση του μνημονίου ενεργειών και του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας.
Έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών τόσο για τις εγκυκλίους και τη
νομοθεσία όσο και για τα προγράμματα που προσφέρονταν.
Οργανωμένη ενημέρωση γονέων.
Ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων του σχολείου.
Ενέργειες για τη συντήρηση του κτιρίου.

Σημεία προς βελτίωση



Ανεύρεση πόρων για την βελτίωση και αξιοποίηση του αύλειου χώρου.
Αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (προτζέκτορα , bee bot).
Διαμόρφωση δικτύων  σχολείων.
Συνεργασία με φορείς.
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την προβολή του σχολείου (δημιουργία
ιστοσελίδας-ομάδας facebook).

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις υποχρεωτικού και
προαιρετικού χαρακτήρα.

 

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus, e- twenning)
Πραγματοποίηση ενδοσχολικών επιμορφώσεων


