
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

Στο ιδιωτικό Λύκειο - Κολλέγιο Ψυχικού  υπηρετούν 145 καθηγητές και φοιτούν 728
μαθητές. Αριθμός τμημάτων: 46

Αριθμητικά Δεδομένα Χώρων:

1. Γραφεία Διεύθυνσης: 5 με πλήρη εξοπλισμό
2. Γραφεία Γραμματειών: 8 με πλήρη εξοπλισμό
3. Γραφεία Καθηγητών: 10  με πλήρη εξοπλισμό
4. Αριθμός Αιθουσών Διδασκαλίας: 47 Όλες οι αίθουσες διδασκαλίες είναι

εφοδιασμένες με διαδραστικούς πίνακες (Smartboards).
5. Αριθμός Αιθουσών Λοιπών Χρήσεων: 2 αμφιθέατρα
6. Αριθμός Εργαστηρίων: 12 με πλήρη εξοπλισμό

Αριθμητικά Δεδομένα Υποδομών:

1. Αριθμός Φωτοτυπικών: 5
2. Πλήρεις αθλητικές εγκαταστάσεις με κλειστό γήπεδο basket/volley, στίβο,

γήπεδα ποδοσφαίρου, κλειστή πισίνα, αίθουσα χορού – πολλαπλών χρήσεων,
αίθουσα με βάρη, γήπεδα tennis, γήπεδο squash ανοιχτά γήπεδα basket / volley.

3. Βιβλιοθήκη. Η Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού είναι η
παλαιότερη σχολική βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Στεγάζεται σε δικό της
κτίριο,1000 περίπου τ.μ. Διαθέτει μια συλλογή 70.000 περίπου τόμων
βιβλίων,600 περίπου τίτλους ενεργών και ανενεργών περιοδικών, συνδρομές σε
βάσεις δεδομένων καθώς και πολλά CD, DVD και άλλα τεκμήρια. Η Βιβλιοθήκη
είναι δανειστική για τους μαθητές, το προσωπικό και τους αποφοίτους του
Σχολείου. Το αναγνωστήριο διαθέτει 200 περίπου θέσεις μελέτης και 44
υπολογιστές. Στο χώρο της Βιβλιοθήκης λειτουργούν τέσσερις αίθουσες
σεμιναρίων εξοπλισμένες συνολικά με 36 υπολογιστές καθώς και με ειδικά
μηχανήματα για προβολές οπτικοακουστικού υλικού. Παράλληλα, εκτός από
τους σταθερούς υπολογιστές, διατίθενται και 34 φορητοί υπολογιστές για



χρήση από τους μαθητές κατά τη διάρκεια ερευνητικών εργασιών. Στη
Βιβλιοθήκη απασχολούνται 11 άτομα, 8 από τα οποία είναι εξειδικευμένοι
βιβλιοθηκονόμοι.

4. Θέατρα: Δύο (2) Ένα σε δικό του κτίριο, το «Νέο Θέατρο» και ένα εντός του
Μπενακείου, το «Θέατρο Χωρέμη».

Η φετινή σχολική χρονιά επηρεάστηκε από τους περιορισμούς /lockdown λόγω της
πανδημίας Covid-19.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η οργανωμένη λειτουργία του Σχολείου μέσω Ακαδημαϊκών Τμημάτων,
Ψυχοπαιδαγωγικού Τμήματος, Counselling Offfice υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης.

Σημεία προς βελτίωση

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Συστηματική και πολύπλευρη δραστηριότητα

Σημεία προς βελτίωση

Δεδομένων των συνθηκών έγινε το καλύτερο δυνατό. Θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεργασία με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού,
όπως σχολεία ΙΒ ή σχολεία της ελληνικής διασποράς.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Το Σχολείο προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης

Σημεία προς βελτίωση


