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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 8ο ΔΣ Αγίας Βαρβάρας κατά το σχολικό έτος 2020-21 λειτούργησε με εννέα
τμήματα γενικής παιδείας, δύο τμήματα ολοήμερου, Τμήμα Ένταξης και από το
Νοέμβριο του 2020 με Τμήμα ΖΕΠ ΙΙ και Παράλληλη Στήριξη σε μαθητές που είχαν
έγκριση από το ΚΕΣΥ Γ΄Αθήνας.
Μαθητικό δυναμικό: 137 μαθητές/ήτριες.
Εκπαιδευτικό προσωπικό: 23 εκπαιδευτικοί.
Οι αίθουσες διδασκαλίες είναι όλες πλήρως εξοπλισμένες με Η/Υ, βιντεοπροβολείς
και ηχεία.
Το σχολείο διαθέτει αυτόνομη αίθουσα πληροφορικής, χώρο σχολικής βιβλιοθήκης
και εργαστήριο Φυσικής. Επίσης  ευρύχωρη αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων
εξοπλισμένη με ηχητικό συγκρότημα, βιντεοπροβολέα και σκηνή.
Τέλος διαθέτει εξαιρετικά μεγάλο προαύλιο με κήπο και στεγασμένο σημείο.
Σημαντικό σημείο για την προβολή του σχολείου, την πληροφόρηση της σχολικής
κοινότητας και την διάχυση των επιτευγμάτων του αποτελεί η άρτια ιστοσελίδα του
(8dsav.eu)
Κατά το σχολικό έτος 2020-21 η λειτουργία του σχολείου ζώσης διακόπηκε για
σημαντικό χρονικό διάστημα και η διδασκαλία των μαθημάτων διεξήχθη εξ
αποστάσεως λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας Covid 19.
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία σε γενικές γραμμές εξελίχτηκε ικανοποιητικά.
Δόθηκαν άμεσα στους/στις μαθητές/ήτριες το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
μαθημάτων και λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας  WEBEX.
Ταυτόχρονα υπήρχε διαρκής τηλεφωνική καθοδήγηση ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου από την Δ/νση ή τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σε επιμέρους
απορίες.
Παράλληλα λειτούργησε και η ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας e-me
και  των κυψελών που δημιουργήθηκαν από το εκπαιδευτικό προσωπικό του
σχολείου. Στοιχείο που βοήθησε στην αποστολή  εργασιών  από τους/τις
εκπαιδευτικούς και στην υποβολή τους από τους/τις μαθητές/τήτριες Το παραπάνω



στοιχείο ήταν ιδιαίτερα  σημαντικό στην επιτυχία του εγχειρήματος της εξ
αποσπάσεως εκπαίδευσης.
Καθόλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η συμμετοχή των
μαθητών/τρών  υπήρξε ικανοποιητική και τυχόν απουσίες οφείλονταν σε
προβλήματα τεχνικής φύσης από μεριά των μαθητών ή συνολικότερες τεχνικές
δυσλειτουργίες της πλατφόρμας. 
Πολλοί  εκπαιδευτικοί παρήγαγαν πρωτότυπο υλικό διδασκαλίας και εργασιών για
τον εμπλουτισμό/πλαισίωση της διδασκαλίας τους.
Σε κάθε περίπτωση η επικοινωνία με τους κηδεμόνες ήταν συχνή για την
αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων.
Η συνεργασία και οι συνεδριάσεις των εκπαιδευτικών και η ενημέρωση των  γονέων
διεξήχθησαν με την ίδια  πλατφόρμα  WEBEX απρόσκοπτα.
Η έναρξη της δια ζώσης διδασκαλίας έγινε με αυστηρά πρωτόκολλα υγιεινής και
τους/τις μαθητές/ήτριες. να κάθονται μετωπικά και κατά μόνας στα θρανία και να
προαυλίζονται σε χωριστά σημεία.
Ως αποτέλεσμα αυτών ήταν ότι δεν σημειώθηκε κανένα κρούσμα Covid 19 σε
μαθητή, μαθήτρια ή εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας
Τέλος αξιοποιήθηκε σε μέγιστο βαθμό η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου και τα
μαθήματα έγιναν με τη βοήθεια ηλεκτρονικών εφαρμογών/ ιστοχώρων εκπαίδευσης
(π.χ  ebooks.edu.gr).

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Διδακτική διαδικασία εμπλουτισμένη από σύγχρονα εποπτικά και διαδραστικά
μέσα, με συνέπεια και συνέχεια ως προς του στόχους.

Διδακτικό προσωπικό εξοικειωμένο με τις νέες τεχνολογίες και καινοτόμες
διδακτικές προσεγγίσεις.

Ελάχιστη μαθητική διαρροή.

Ήρεμο κλίμα σε όλες τις εκφάνσεις της σχολικής ζωή και στις σχέσεις με την στενή
και ευρύτερη σχολική κοινότητα.

Υψηλού επιπέδου πληροφόρηση/ επικοινωνία με τους/τις κηδεμόνες των
μαθητών/ητριών. 



Σημεία προς βελτίωση

Περαιτέρω βελτίωση και πλαισίωση της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας με
νέες διδακτικές προσεγγίσεις.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Υψηλό επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής.

Ουσιαστική αξιοποίηση της υποδομής του σχολείου  από το προσωπικό.

Απρόσκοπτη συνεργασία με φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Λειτουργική, ελκυστική ιστοσελίδα σχολείου (8dsav.eu)

Σημεία προς βελτίωση

Περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων με τους φορείς συνεργσίας και διεύρυνση
συνεργασιών με λοιπούς φορείς.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συστηματική συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού σε επιμορφωτικές
διαδικασίες.

Σημεία προς βελτίωση

Έμφαση στη δημιουργία κουλτούρας συμμετοχής εκπαιδευτικών  σε εθνικά και
ευρωπαΐκά προγράμματα.


