
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 Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαγκαδά στεγάζεται μαζί με το Ειδικό Δημοτικό σχολείο Λαγκαδά στο πρώην Δημοτικό
Σχολείο Λοφίσκου, που κατασκευάστηκε το 1995-96. Το 2016 εκδόθηκε ΦΕΚ για την ίδρυση Ειδικού
Νηπιαγωγείου αλλά τέθηκε σε αναστολή. Το Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαγκαδά λειτούργησε  για πρώτη φορά το
σχολικό έτος 2020-2021 με δύο μαθητές, έναν Νηπιαγωγό και ένα Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. Σήμερα στο
Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαγκαδά φοιτούν 4 μαθητές που μεταφέρονται με μισθωμένα ταξί ή λεωφορεία από τον
Δήμο Λαγκαδά και τους γειτονικούς Δήμους Βόλβης. Στο νηπιαγωγείο υπηρετεί μία νηπιαγωγός, μια σχολική
νοσηλεύτρια (μερική διάθεση από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο) και ένα Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Άμεση επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών του προσωπικού αλλά και μεταξύ σχολείου-οικογένειας με
σκοπό την υποστήριξη των αναγκών των μαθητών.

Επικέντρωση στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή.

Σημεία προς βελτίωση

Αύξηση του βαθμού αξιοποίησης της τεχνολογίας για την υποστήριξη της μάθησης των μαθητών/-τριών.

Δημιουργία Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Άρτια συνεργασία μελών συλλόγου διδασκόντων



Σημαντικός εξοπλισμός σχολικής μονάδας

Σημεία προς βελτίωση

Τεχνολογικός εξοπλισμός τάξης και συντήρηση/εξοπλισμός του προαύλιου χώρου.

Επέκταση εκπαιδευτικών δράσεων σε χώρους εκτός του Νηπιαγωγείου.

Ενεργός συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας και ανάληψη πρωτοβουλιών για κοινές δράσεις με φορείς της
τοπικής κοινωνίας

Συνεργασία με άλλα σχολεία, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς

Σύνταξη σχολικού κανονισμού με τη συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Συστηματική ενημέρωση ιστοσελίδας Ειδικού Νηπιαγωγείου Λαγκαδά

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Άμεση ενημέρωση για ευκαιρίες επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή του προσωπικού σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις της σχολικής μονάδας και συνεισφορά τους ανάλογα
με την εξειδίκευση τους. Συνεργασία με συστεγαζόμενο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο

 


