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 Δημοτικό Σχολείο ‘‘ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ’’ είναι μία σύγχρονη και συνεχώς
εξελισσόμενη σχολική μονάδα, η οποία λειτουργεί ως μία διαδοχική εκπαιδευτική
και παιδαγωγική ενότητα σε συνεργασία με το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο “Birds” στην
πόλη του Πειραιά. Ο εκπαιδευτικός και παιδαγωγικός σχεδιασμός είναι ενιαίος και
καλύπτει όλη την περίοδο της προσχολικής-πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του παιδιού
από τα 2 ½ έως τα 12 χρόνια του. Με τη συμφωνία Εκπαιδευτικής Συνεργασίας η
οποία υπεγράφη το Δεκέμβριο του 1997 με το Γυμνάσιο και το Λύκειο της
Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά «Ο Άγιος Παύλος» (SAINT-PAUL), ο ως άνω
εκπαιδευτικός και παιδαγωγικός σχεδιασμός εκτείνεται και καλύπτει πλέον όλη τη
σχολική εκπαίδευση του παιδιού μέχρι τα 18 του χρόνια. Αυτή η συνεργασία που
αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στον ελληνικό σχολικό χώρο ανταποκρίνεται πλήρως
στις ανάγκες της εποχής και στις σύγχρονες τάσεις που επιβάλλουν, ιδιαίτερα στον
πνευματικό, τεχνολογικό και εκπαιδευτικό τομέα, την ένωση δυνάμεων και την
ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη παραγωγή του καλύτερου αποτελέσματος. Συνεπώς,
τα συνεργαζόμενα σχολεία αποτελούν μια διαδοχική εκπαιδευτική ενότητα που
περιλαμβάνει Παιδικό Σταθμό-Νηπιαγωγείο (BIRDS), Δημοτικό Σχολείο
(ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ) και Γυμνάσιο, Λύκειο.
Το σχολείο μας είναι εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα μέσα για τη διδακτική πράξη,
διαθέτει ταχύτατη σύνδεση στο διαδίκτυο, λειτουργεί διαδικτυακά με χρήση της
πλατφόρμας MS Teams, μίας από τις ασφαλέστερες και κάθε αίθουσα είναι
εξοπλισμένη με υπολογιστή και διαδραστικό πίνακα ή/και προβολικό για
υπολογιστή. Υπάρχουν εργαστήρια ΤΠΕ, Φυσικών Επιστημών και Εικαστικών,
Βιβλιοθήκη και χώροι άθλησης.
Στο σχολείο επίσης υπάρχει σχολικός κήπος στον οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες
ασκούνται βιωματικά σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Στοιχεία παρουσίασης & πληροφορίες στον ιστοχώρο μας:
https://www.pedagogiki-birds.gr/dimotiko/genikes-plirofories
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Αξιοποίηση της εμπειρίας και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών.
Σημεία προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Αξιοποίηση της εμπειρίας και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών.
Υποστήριξη της συνεχούς επιστημονικής και παιδαγωγικής εξέλιξης των
εκπαιδευτικών.
Υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και των συνεργασιών μεταξύ τους
Σημεία προς βελτίωση

