
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

 

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 2021-22 λειτούργησε με εννέα τμήματα γενικής παιδείας, δύο
τμήματα ολοήμερου, Τμήμα ΖΕΠ ΙΙ και Παράλληλη Στήριξη για τρεις (3) μαθητές που είχαν έγκριση από το
ΚΕΔΑΣΥ Γ΄ Αθήνας.
Μαθητικό δυναμικό: 135 μαθητές/ήτριες.
Εκπαιδευτικό προσωπικό: 25 εκπαιδευτικοί.
Οι αίθουσες διδασκαλίες είναι όλες πλήρως εξοπλισμένες με Η/Υ, βιντεοπροβολείς και ηχεία.
Το σχολείο διαθέτει αυτόνομη αίθουσα πληροφορικής με σύγχρονους Η/Υ υψηλών δυνατοτήτων, με
προεγκατεστημένο παιδαγωγικό υλικό, βιντεοπροβολέα, ηχητική εγκατάσταση και δύο σετ ρομποτικής
Το σχολείο διαθέτει, επίσης, χώρο σχολικής βιβλιοθήκης εξ ολοκλήρου  ανακαινισμένο και ιδιαίτερα λειτουργικό
με πάνω από 2.000 τίτλους βιβλίων, με  εξοπλισμό  Η/Υ, βιντεοπροβολέα και ηχητική εγκατάσταση.
Στο σχολείο από το τέλος του σχολικού έτους 2021-22 λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Φυσικών
επιστημών. 
Επίσης  διαθέτει ευρύχωρη αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων εξοπλισμένη με βιντεοπροβολέα, ηχητική
εγκατάσταση 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)
Πολλοί  εκπαιδευτικοί παρήγαγαν πρωτότυπο υλικό διδασκαλίας και εργασιών για τον εμπλουτισμό/πλαισίωση
της διδασκαλίας τους.
Η  διδασκαλία κατά το σχολικό έτος 2021-22 έγινε με αυστηρά πρωτόκολλα υγιεινής και τους/τις μαθητές/ήτριες
να κάθονται μετωπικά και κατά μόνας στα θρανία και να προαυλίζονται σε χωριστά σημεία.
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

Πλήρης αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής από  ικανό εκπαιδευτικό προσωπικό.

Επαρκούς ως αυξημένης χωρητικότητας εκπαιδευτιοί και λοιποί χώροι.

Κλίμα αλληλοκατανόησης, συνεργασίας και δημιουργίας ανάμεσα στους παράγοντες και τους θεσμούς της



σχολιής μονάδας και κοινότητας. 

Υψηλής αποτελεσματικότητας αμφίδρομες  λειτουργίες  επικοινωνίας σχολικής μονάδας με τους κηδεμόνες. 

Σημεία προς βελτίωση

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Πολύπλευρη, προσεκτική στοχοθεσία και δράση για την βελτίωση και ανάπτυξη των όρων, των παραγόντων και
των αλληλεπιδράσεων που συμβάλλουν στην τελειοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Αρμονική συνεργασία με ενδοσχολικούς και εξωτερικούς θεσμούς και οργανισμούς.

Σημεία προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οργανωμένη ενδοσχολική επιμόρφωση.

 

Σημεία προς βελτίωση

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν



1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Επιτυχής εκτέλεση σχεδιασμού με ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς τους στόχους.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Συχνές απουσίες τωνμαθητών/ητριών λόγω Covid 19 και των αυστηρών πρωτοκόλλων υγειινής, γεγονός που
αποσυντόιζε μερικώς την ομαλή εκτέλεση των δράσεων.

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


