
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

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟ: 22ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Α΄ΑΘΗΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση:  Ολοφύτου 55 & Λάρνεως 2

  T.K: 11142, Αθήνα

  Τηλέφωνο : 2102284425/2102010952

  E-mail: mail@22lyk-athin.att.sch.gr

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ : 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ : 39 
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ : 
ΜΟΝΙΜΟΙ : 25    
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ:13 και 01 ΠΕ23  
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ: -

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ : 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 263        Αγόρια : 124 Κορίτσια : 139

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 12

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ: 04



ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ: 05

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ : 
Το σχολείο μας βρίσκεται από το 2010 σε νεόκτιστο κτίριο στην περιοχή της
Ριζούπολης, συνοικία της Αθήνας  στα βόρεια του δήμου Αθηναίων, ανάμεσα στον
Περισσό, τη Νέα Ιωνία και τα Άνω Πατήσια. Διαθέτει εργαστήριο Φυσικών
Επιστημών, εργαστήριο Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αίθουσα
πολλαπλών εκδηλώσεων, 12 κύριες αίθουσες διδασκαλίας, 2 μικρότερες αίθουσες
διδασκαλίας, δύο βιντεοπροβολείς. To  προαύλιο του σχολείου  διαθέτει  μικρό
γήπεδο μπάσκετ και volley για την άθληση των μαθητών. Το μαθητικό δυναμικό της
σχολικής μας μονάδας προέρχεται από οικογένειες με  μέσο και υψηλό μορφωτικό,
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Σημαντικός αριθμός γονέων ενδιαφέρεται για τη
μόρφωση, την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των παιδιών τους. Ο
Σύλλογος Γονέων  συμμετέχει ενεργά σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του
σχολείου. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα των μαθητών να συμμετέχουν στις σχολικές
δραστηριότητες που προάγουν τη μάθηση και την κοινωνικοποίησή τους. Κατά το
σχολικό έτος 2020-2021 τα μαθήματα έγιναν σε πολύ μεγάλο βαθμό με
τηλεκπαίδευση μέσω webex λόγω αναστολής λειτουργίας της σχολικής μονάδας στο
πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης covid 19. 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Αποτελεσματική επικοινωνία, καλό κλίμα συνεργασίας, αλληλοσεβασμού,
υποστήριξης μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.

Αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στη διδασκαλία.

Συμμετοχή των μαθητών σε ειδικά προγράμματα διαδικτυακά.

Ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από τους συντονιστές διαφόρων
ειδικοτήτων.

Επαρκής φοίτηση των μαθητών.

Πολύ καλή επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους γονείς και κηδεμόνες των



μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση

Καλύτερος τεχνικός εξοπλισμός με επέκταση wi fi σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας.

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων.

Παιδαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης της τάξης.

Διερεύνηση σχέσεων μεταξύ των μαθητών με στόχο την πρόληψη προβλημάτων
συμπεριφοράς.

Κάλυψη διδακτικών κενών στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Εκπλήρωση διοικητικών και λειτουργικών αναγκών του σχολείου.

Εποικοδομητική συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου και τους
αρμόδιους φορείς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οργάνωση της διδασκαλίας των μαθημάτων μέσω webex και δια ζώσης.

Συντονισμός και κάλυψη της διδακτέας ύλης.

Διενέργεια Πανελλαδικών Εξετάσεων χωρίς προβλήματα.

Συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών του σχολείου.

Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του σχολείου.

Εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού.

Τήρηση των μέτρων προστασίας και υγιεινής λόγω covid19.

 

Σημεία προς βελτίωση

Έλλειψη διδακτικού προσωπικού.



Έλλειψη γραμματέα.

Αιτήματα συντήρησης και αναβάθμισης του σχολικού χώρου τα οποία δεν
ικανοποιήθηκαν.

Διάθεση Σχολικού Ψυχολόγου περισσότερες μέρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια και
ημερίδες.

Παρακολούθηση σεμιναρίων για την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στη σχολική
τάξη.

Σημεία προς βελτίωση

Αδυναμία συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
λόγω πανδημίας.

Έλλειψη παροχής τεχνικού εξοπλισμού στους εκπαιδευτικούς για τη διενέργεια της
εξ αποστάσεως διδασκαλίας.


