
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

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

Το 2ο ΕΠΑΛ Δράμας είναι ένα σχολείο με μεγάλη εκπαιδευτική παράδοση στους
τομείς Οικονομίας & Διοίκησης, Πληροφορικής, Γεωπονίας και Υγείας Πρόνοιας 
και Ευεξίας .

Το αξιόλογο εκπαιδευτικό προσωπικό μαζί με τη διοίκηση του σχολείου δημιουργούν
ένα συμπαγές εκπαιδευτικό περιβάλλον κατάλληλο για επαγγελματική εκπαίδευση
μαθητών. Το κτηριακό πρόβλημα είναι  ένα μειονέκτημα για το σχολείο που
συστεγάζεται με άλλα σχολεία σε συγκρότημα στην Αδριανουπόλεως 44,το οποίο
κτίστηκε στη δεκαετία του 60 και παρουσιάζει πολλά προβλήματα στη συντήρηση
του. Τα δυνατά στοιχεία του σχολείου είναι το αξιόλογο προσωπικό, η άριστη
λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων, η συνεργασία της διοίκησης με το
προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές. Το γενικό κλίμα είναι θετικό για
συνεργασία, αλληλοβοήθεια, στήριξη των μαθητών σε προσωπικό  και μαθησιακό
επίπεδο.

Τη σχολική χρονιά 2020-2021 εγγράφηκαν  408  μαθητές και μαθήτριες

Στην Α΄ τάξη γράφτηκαν 101 μαθητές

Στην Β΄ τάξη γράφτηκαν  168 μαθητές

Στην Γ΄ τάξη γράφτηκαν  139 μαθητές

Οι καθηγητές που συμμετείχαν στο σύλλογο διδασκόντων ήταν  69 με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας.

Το κτίριο είναι παλιό, με κατασκευαστικά προβλήματα. Ο αύλιος χώρος είναι μικρός



(κοινός με το 1ο ΕΠΑ.Λ.) με έλλειψη πρασίνου. Το σχολείο διαθέτει μικρή
βιβλιοθήκη,Υπάρχει ανελκυστήρας για άτομα με κινητικά προβλήματα με το οποίο
όμως δεν είναι προσπελάσιμοι όλοι οι χώροι.

Οι οικονομικοί πόροι του σχολείου  προέρχονται από την Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Δράμας. Το 2ο ΕΠΑ.Λ. μαζί με το εσπερινό ΕΠΑ.Λ.
που συστεγάζονται , αποτελούν μία σχολική κοινότητα. Η σχολική  επιτροπή δίνει
κάποιο ποσό  στη σχολική κοινότητα που αφορά τα  μικροέξοδα των σχολικών
μονάδων Τα χρήματα αυτά επαρκούν για τις ανάγκες του σχολείου.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία Η παιδαγωγική ευαισθησία  και συνεργασίας με τους μαθητές και
τους γονείς/κηδεμόνες τους. Η επίλυση προβλημάτων μέσω του διαλόγου και η
διαρκής μέριμνα για την πρόοδο των μαθητών/τριών. Η υλικοτεχνική υποδομή σε
μέσα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας  και η εφαρμογή καινοτομιών στην
επικοινωνία σχολείου και γονέων.

 

Σημεία προς βελτίωση

Σημεία προς βελτίωση  Πιο αποτελεσματικές δράσεις   για την εξισορρόπηση
προθέσεων και  προσδοκιών όλων των εμπλεκομένων ( σχολείο μαθητές- κηδεμόνες)

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία Η εξωστρέφεια της διοικητικής λειτουργίας και η διάθεση να
δοκιμαστούν και να στηριχτούν νέες πρακτικές. Η διαρκή επικοινωνία με
εκπροσώπους του Δήμου και της Σχολικής Επιτροπής της  Διεύθυνσης  του
Σχολείου.  
Ο δημοκρατικός τρόπος οργάνωσης της σχολικής ζωής  και η αποτελεσματική
διαχείριση των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού .



 

Σημεία προς βελτίωση

 

Σημεία προς βελτίωση : Η καλύτερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία   εκ μέρους 
όλων για καλύτερα αποτελέσματα  εκπαιδευτικά αλλά και λειτουργικά

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία : Η διάθεση συμμετοχής και υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων

 

Σημεία προς βελτίωση

Σημεία προς βελτίωση :Οι απαιτήσεις των επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών
παράλληλα με τις αυξημένες καθημερινές απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας

 

 

Η παρούσα Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του έργου του 2ου ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ για
το σχολικό έτος 2020-2021 αποτελεί προϊόν του Συλλόγου Διδασκόντων. Η τελική
της μορφή συζητήθηκε διεξοδικά, στη σχετική συνεδρίαση (Πρ.7/4-10-2021, και
εγκρίθηκε  , τόσο ως προς την ποιοτική, όσο και ως προς την ποσοτική αποτύπωση
των δεικτών..

 


