
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

 

Στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, ισόγειο και υπόγειο, στεγάζονται το 2ο  και 3ο Π.Ν., ενταγμένα στο
Α.Π.Θ., και, ταυτόχρονα, συστεγάζονται με το 5ο Νηπιαγωγείο Πανοράματος. Το 2ο Πειραματικό νηπιαγωγείο
Α.Π.Θ. υπαγόταν στον νόμο Π.Δ. 338/1982 (ΦΕΚ Α 60) που αφορούσε τον σκοπό, την οργάνωση και την
λειτουργία των πειραματικών σχολείων.  Με το ΦΕΚ 2456/ 7-11-2011 άλλαξε η επωνυμία της σχολικής μονάδας
2ο 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ. (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ) σε 2ο 2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ. (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ). Στη σχολική μας μονάδα λειτουργούν δύο τμήματα υποχρεωτικού πρωινού ωραρίου και δύο
τμήματα προαιρετικού ολοήμερου,  υπηρετούν  πέντε εκπαιδευτικοί, οι δύο στα υποχρεωτικά πρωινά τμήματα, οι
δύο στο ολοήμερο τμήμα και μία νηπιαγωγός με εξειδίκευση στην Ειδική αγωγή ακολουθεί άτυπο πρόγραμμα
Τμήματος Ένταξης, καθώς δεν υπάρχει ιδρυμένο Τμήμα Ένταξης. Ο αριθμός των μαθητών/τριών ανέρχεται
στους 20 ανά πρωινό υποχρεωτικό τμήμα (σύνολο 40) με ίση αναλογία αγοριών και κοριτσιών και συνολικά 32
μαθητές στα ολοήμερα τμήματα, ενώ το πρόγραμμα του τμήματος ένταξης ακολουθούν τρεις μαθητές/τριες.

Το κτίριο αποτελεί ιδιοκτησία του Ιδρύματος «Μέλισσα» και ενοικιάζεται από το Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη τα
τελευταία 22 χρόνια. Το κτίσμα είναι διώροφο με εσωτερικά μη εργονομικά και ακατάλληλα για νήπια
σκαλοπάτια, στο οποίο υπάρχουν οι εξής χώροι για τα τρία συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία: επτά αίθουσες
διδασκαλίας, κοινό γραφείο εκπαιδευτικών, κοινό γυμναστήριο, κοινή τραπεζαρία και κουζίνα, 12 κοινές
παιδικές τουαλέτες, δύο τουαλέτες ενηλίκων μόνο στον επάνω όροφο και κοινός αύλειος χώρος με παιδική χαρά
(χωρίς πιστοποίηση και πλημμελή συντήρηση). Η χωρητικότητα των αιθουσών του 2ου Πειραματικού
Νηπιαγωγείου είναι 18 παιδιών βάσει των τ.μ. που αντιστοιχούν σε κάθε παιδί σύμφωνα με τον νόμο. Η αίθουσα
του Τμήματος 1 είναι στον επάνω όροφο και του Τμήματος 2 στον κάτω. Το υπνωτήριο των δύο ολοήμερων
τμημάτων στεγάζεται στην αίθουσα του Τμήματος 2, ενώ το Τμήμα Ένταξης λειτουργεί στην τραπεζαρία. Το
κτίριο παρουσιάζει σημαντική φθορά σε όλη την υλικοτεχνική υποδομή, κακή συντήρηση, παρά τα επανειλημμένα
αιτήματα των διευθύνσεων των τριών σχολικών μονάδων. Δεν διαθέτει πυρασφάλεια, παρότι έχει εγκριθεί η
μελέτη.

Τo νηπιαγωγείo βρίσκεται εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, δεν πραγματοποιείται
μεταφορά μαθητών/τριών με λεωφορείο. Η προσέλευση των μαθητών/τριών δυσχεραίνεται καθώς ο δρόμος
διέρχεται μέσα από το πάρκινγκ της Κλινικής «Άγιος Λουκάς» με αποτέλεσμα να υπάρχει κάθε πρωί
κυκλοφοριακή συμφόρηση και καθυστέρηση στην έναρξη του προγράμματος. Το γεγονός της συστέγασης του
Πειραματικού Νηπιαγωγείου με άλλα δύο σχολεία, καθιστά, εν μέρει, δυσλειτουργική, την συνύπαρξη πολλών
παιδιών στον ίδιο χώρο και δύσκαμπτη τη χρήση κοινών χώρων και υλικών. Το 2ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο
διασυνδέεται με το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο (ενταγμένο στο ΑΠΘ) με τον Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ A 111 -
12.06.2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.



Για τη φετινή σχολική χρονιά 2020-21, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των
Σχολικών Μονάδων τηλεκπαίδευση και στα δύο Τμήματα με συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η αξιοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και νέων τεχνολογιών. Η ανελλιπής παρουσία των παιδιών
είτε δια ζώσης είτε στην ΕξαΕ. Η αξιοποίηση σε μεγάλο βαθμό της  ΕξαΕ δίνοντας βήμα για καθημερινή
επικοινωνία και για συνεργασία γονέων και παιδιών και η εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία
με πρόσκληση των εκπαιδευτικών. Αξιοποιήθηκε συστηματικά η δυνατότητα Breakout Sessions, η οποία επέτρεπε
τη συνεργασία σε ομάδες γονέων και παιδιών για ομαδοσυνεργατικά έργα και δράσεις με την υποστήριξη των
υπεύθυνων εκπαιδευτικών

Σειρά δράσεων (ομιλίες, εργαστήρια) με επιπλέον ειδικότητες από εξωσχολικούς επιστήμονες (Συνεργασία με
ΣΕΕ και εκπαιδευτικούς Πληροφορικής για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, μέλη ΔΕΠ στα πλαίσια των ομίλων κτλ)
όπως και από τις ίδιες τις εκπαιδευτικούς στη βάση των ειδικοτήτων τους.

Σημεία προς βελτίωση

Οριοθέτηση των επικοινωνιακών διαδικασιών.

Εμπλουτισμός των δράσεων με εξωσχολικούς επιστήμονες και κοινές δράσεις με γονείς και παιδιά.

Συμβουλευτική καθοδήγηση με αρμόδιους φορείς για το σύνολο της σχολικής κοινότητας.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Παρά την πανδημία το σχολείο δραστηριοποιήθηκε πολύπλευρα και οι στόχοι των προγραμμάτων μας
υλοποιήθηκαν.

Σημεία προς βελτίωση

Ένας μελλοντικός στόχος θα αφορούσε στην αύξηση της εμπλοκής των εκπαιδευτικών του νηπιαγωγείου στα
διοικητικά καθήκοντα και η συμβολή τους στο διοικητικό έργο με στόχο την καλύτερη γνώση διοικητικών
υποχρεώσεων και ενεργειών, ώστε να είναι πιο λειτουργική η οποιαδήποτε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης
της Προϊσταμένης από άλλη συνάδελφο.

Να γίνουν επιμορφώσεις σε σχέση με το διοικητικό έργο από δημόσιους φορείς.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών



Θετικά σημεία

Η πλούσια επιμορφωτική δράση των εκπαιδευτικών.

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα.

Επιμορφωτική δράση του Σχολείου ως φορέα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε επίπεδο διάχυσης καλών
πρακτικών στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα (ενδοσχολικές επιμορφώσεις).

Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με το ΑΠΘ


