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Το Μακροχώρι είναι μια κωμόπολη του Ν. Ημαθίας και  βρίσκεται σε απόσταση 8
χλμ. από το κέντρο της πόλης της Βέροιας.  

 Το 2ο Νηπιαγωγείο Μακροχωρίου βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και στην
παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης -Βέροιας,  το δε κτίριο που χρησιμοποιεί είναι
ιδιόκτητο, φιλοξενούσε παλαιότερα  το 2ο Δημοτικό Σχολείο και η ημερομηνία
ανέγερσης είναι το 1927.

Το κτίριο αποτελείται από ένα γραφείο για τους εκπαιδευτικούς,  τρεις μεγάλες
αίθουσες, εκ των οποίων η μία χρησιμοποιείται για την κάλυψη της ώρας
ξεκούρασης των νηπίων  του ολοήμερου τμήματος, το χώρο της κουζίνας και τις
τουαλέτες των νηπίων και των εκπαιδευτικών.

Το κτίριο και οι χώροι του ανακαινίστηκαν την τριετία 2016-2019, με τη συνδρομή
του Δήμου της Βέροιας και των τεχνικών υπηρεσιών του.



Ο αύλειος χώρος έχει πρόσβαση από δύο εισόδους, η προσέλευση όμως των νηπίων
πραγματοποιείται από την είσοδο που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του κτιρίου.
Επίσης διαθέτει υπαίθριο θέατρο για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο είναι τρεις και  κατέχουν οργανική
θέση. Το νηπιαγωγείο βρίσκεται σε αγροτική περιοχή και το μεγαλύτερο ποσοστό
των γονέων είναι αγρότες αλλά υπάρχουν ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς
και μικρός αριθμός αλλοδαπών και ρομά.

 Η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου είναι αρκετά καλή.

 Οι δύο τάξεις του σχολείου διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στη μία αίθουσα
υπάρχει οθόνη τηλεόρασης για εκπαιδευτικούς σκοπούς ενώ στη δεύτερη
προτζέκτορας. Ηλεκτρονικός υπολογιστής υπάρχει και το γραφείο των
εκπαιδευτικών για τη διεκπεραίωση του διοικητικού έργου της σχολικής  μονάδας.

 Κατά το σχολικό έτος 2020-21 το σχολείο εξοπλίστηκε  με τρία τάμπλετ , εκ των
οποίων το ένα δόθηκε από τη σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου
Βέροιας ενώ τα άλλα δύο ήταν προσφορά του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων μετά
από συνεννόηση με την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου. Τα τάμπλετ αυτά δόθηκαν
σε μαθητές κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας για την παρακολούθηση
των μαθημάτων .

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η εξοικείωση των νηπίων με την πλατφόρμα της τηλεκπαίδευσης. Πολύ καλή
συνεργασία των παιδιών μεταξύ τους αλλά και  με τις εκπαιδευτικούς. Επίσης
εξαιρετική  συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς.

Σημεία προς βελτίωση

Σχεδιασμός ενεργειών έτσι ώστε να αυξηθεί ο αριθμός της υλικοτεχνικής υποδομής
(ηλεκτρονικό υλικό) του σχολείου.



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

 Η αποδοχή και η συμμετοχή των γονέων, των τοπικών αρχών αλλά  και της τοπικής
κοινωνίας σε δράσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τη σχολική μονάδα
είναι πολύ μεγάλη.

Σημεία προς βελτίωση

Η προβολή των δράσεων του σχολείου στην ευρύτερη κοινότητα.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για συνεχή επιμόρφωση και επιστημονική
κατάρτιση, έτσι ώστε να  αξιοποιούνται  όλες οι  δυνατότητες, ικανότητες και
δεξιότητες τους για την καλύτερη παροχή εκπαίδευσης στους μαθητές.

Σημεία προς βελτίωση

Οι εκπαιδευτικοί μέσα από διάλογο  και θέλοντας το σχολείο μας να αποκτήσει
ευρωπαϊκή προοπτική,  αποφάσισαν  να συμμετέχουν σε δράση επιμόρφωσης τους ,
με στόχο τη συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα.


