
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

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Υψηλάντου 8 & Μάρκου Μπότσαρη, Βριλήσσια / Τ.Κ.: 15235
Τηλέφωνο: 2108048245
e-mail: lykeiomet@hotmail.com / metamorfosischool@gmail.com
Ιστοσελίδα: metamorfosischool.com/lykeio

 

Στελέχωση

Διδάσκοντες Εκπαιδευτικοί: 17 (εκ των οποίων οι 4 εργάζονται και σε άλλη
σχολική μονάδα των εκπαιδευτηρίων)
Με άδεια μητρότητας: 1
Γραμματείς: 2
Επιστάτης: 1

 

Μαθητικό δυναμικό

Οι μαθητές του Ιδιωτικού Λυκείου «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» διαμένουν κατά πλειονοψηφία στα Βριλήσσια και
σε όμορες περιοχές (π.χ. Μελίσσια, Πεντέλη, Γέρακας, Χαλάνδρι), ενώ άλλοι καταφθάνουν από πιο μακρινούς
δήμους (π.χ. Κηφισιά, Μαρούσι, Παλλήνη, Αγ. Παρασκευή, Αιγάλεω). Για την εξυπηρέτησή τους, αξιοποιούνται
σχολικά οχήματα.

Μαθητές που φοιτούν: 74

 

Υποδομές

mailto:lykeiomet@hotmail.com
mailto:metamorfosischool@gmail.com
http://www.metamorfosischool.com/lykeio


Η σχολική μονάδα περιλαμβάνει τους εξής χώρους:

Γραφείο Δ/ντριας
Γραφείο καθηγητών
Αίθουσες διδασκαλίας
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
Αίθουσα ψυχαγωγίας
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (όχι πλήρως εξοπλισμένο, καθώς η μονάδα
διανύει το δεύτερο έτος της λειτουργίας της)
Εργαστήριο Πληροφορικής
Τουαλέτες (καθηγητών, μαθητών, ΑΜΕΑ)
Αύλειοι χώροι
Γυμναστήριο
Αίθουσα γραμματείας
Δωμάτιο επιστάτη
Αποθηκευτικοί χώροι

 

Συσκευές

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές:

στην αίθουσα της γραμματείας για τη γραμματειακή υποστήριξη
στο γραφείο των καθηγητών για την προετοιμασία της διδασκαλίας
στο εργαστήριο της πληροφορικής για χρήση από τους μαθητές

Οπτικοακουστικά μέσα:

cd player
μικρόφωνα
ηχεία
βιντεοπροβολείς σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας
φωτοτυπικό μηχάνημα

 

Ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, λόγω της μεγάλης διάρκειας της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, υπήρξε
αντικειμενική δυσκολία στην υλοποίηση δράσεων που απαιτούν την παρουσία των μαθητών και στην
πραγμάτωση της αναντικατάστατης διά ζώσης (επι)κοινωνίας των μελών της σχολικής κοινότητας.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Άριστη διεξαγωγή της τηλεκπαίδευσης ως προς τη μαθησιακή λειτουργία.
Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών.
Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών
Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση μαθητών
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
Ανάπτυξη θετικού κλίματος και συνεργασίας μεταξύ μαθητών και μαθητών -
εκπαιδευτικών

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις
Έκδοση σχολικής εφημερίδας

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Στοχοθεσία και προτεραιοποίηση στόχων
Εφαρμογή του σχολικού κανονισμού
Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού
Άριστη διεκπεραίωση τηλεκπαίδευσης ως προς το τεχνικό της μέρος, που
απαιτεί συγκροτημένη και συντονισμένη διοικητική λειτουργία.

Σημεία προς βελτίωση

---

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Ενδιαφέρον και συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών στις ενδοσχολικές επιμορφώσεις.

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και σε επιμορφώσεις.


