
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 ιδιωτικό νηπιαγωγείο "Αγάπη και Αγωγή είναι συστεγαζόμενο με παιδικό σταθμό και λειτουργεί απο το 2007.
Είναι διθέσιο νηπιαγωγείο αλλά λειτουργεί το ένα του τμήμα. Τη σχολική χρονιά 2020- 2021 οι εγγεγραμμένοι
μαθητές και μαθήτριες αριθμούνταν σε 25(νήπια - προνήπια).

Η σχολική χρονιά 2020- 2021 ήταν ιδιαίτερη και πρωτόγνωρη για όλους, μαθητές,μαθήτριες,γονείς και
εκπαιδευτικούς. Ξεκίνησε κανονικά στις αρχές Σεπτέμβρη, με μεγάλη χαρά όλων. Το Νοέμβριο βέβαια, μετά απο
εισηγήσεις της πολιτείας και των επιστημόνων για τη μείωση διασποράς του κορονοιού, το νηπιαγωγείο έκλεισε
και τα μαθήματα γινόταν μέσω της τηλεκπαίδευσης.

Η τηλεκπαίδευση το σχολικό έτος 2020-2021 διήρκησε αρκετό χρονικό  διάστημα καθώς το νηπιαγωγείο έκλεισε
συνολικά περίπου 4 μήνες. Τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης γινόταν σε καθημερινή βάση. Τα παιδιά στην
αρχή ήταν μουδιασμένα σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα και αρκετές φορές εξέφραζαν παράπονα και απορίες
για το πότε θα επιστρέψουν στο χώρο του σχολείου. Η συμμετοχή τους βέβαια στα μαθήματα και το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ήταν υψηλή.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου βασίζεται σε σχέδια εργασίας (project), σε θεματικές ενότητες και
στη βιωματική μέθοδο. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενσυναίσθηση των παιδιών και στην κίνηση, καθώς
καθημερινά τα παιδιά αθλούνται σε ειδικά διαμορφωμένο και πιστοποιημένο γυμναστήριο στο εσωτερικό χώρο
του νηπιαγωγείου.

Οι εκδηλώσεις και οι εορταστικές επέτειοι (28η Οκτωβίου και καλοκαιρινή γιορτή- αποφοίτηση) διεξήχθησαν στο
χώρο του νηπιαγωγείου μόνο με τη παρουσία των παιδιών.

 

 

 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία



Θετικά σημεία

Οι μαθητές  ανταποκρίθηκαν πλήρως στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και κατέκτησαν βασικές έννοιες και γνώσεις 
.

Σημεία προς βελτίωση

Δεν υπάρχουν σημεία για βελτίωση.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Πολύ καλή συνεργασία με γονείς και μαθητές .

Σημεία προς βελτίωση

Δεν υπάρχουν σημεία προς βελτίωση .

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η νηπιαγωγός είναι κάτοχος πιστοποητικού χρήσης ηλεκτρονικών μέσων (ECDL) , αγγλικής γλωσομμάθειας και
επιμορφωτικού προγράμματος στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

Σημεία προς βελτίωση

Δεν υπάρχουν σημεία προς βελτίωση


