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

1ο Γενικό Λύκειο Δράμας, Π.Ε. Δράμας
Πρώτη λειτουργία 1935 ως Γυμνάσιο Αρρένων στο κτίριο της οδού Κατακουζηνού
12. Διακοπή λειτουργίας την περίοδο 1941-1946.
Σχολική χρονιά 2021-22
Εκπαιδευτικοί: Διευθυντής επί θητεία 1, εκπαιδευτικοί με οργανική θέση 25,
εκπαιδευτικοί με απόσπαση/διάθεση 7. Σύνολο: 33
Διοικητικό προσωπικό/ γραμματεία: 1
Μαθητές που φοίτησαν: 311 (Α Λυκείου 98, Β Λυκείου 112 και Γ Λυκείου 101).
Υποδομές:
Διδακτήριο και κτίριο βιβλιοθήκης
Γραφείο διευθυντή και υποδιευθυντών, γραφείο γραμματείας, γραφείο
καθηγητών/τριών, γραφείο βιβλιοθήκης
Αίθουσες διδασκαλίας: 14 και 2 βοηθητικές
Εργαστήρια: πληροφορικής, φυσικών επιστημών
Αμφιθέατρο
Βιβλιοθήκη
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η κουλτούρα παιδαγωγικής ευαισθησίας 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.
Σημεία προς βελτίωση

Η αποτελεσματικότητα δράσεων με βάση τη σύγκριση αφενός των προθέσεων και
αφετέρου των προσδοκιών εκ μέρους των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων τους.
Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η εξωστρέφεια της διοικητικής λειτουργίας και η διάθεση να δοκιμαστούν και να
στηριχτούν νέες πρακτικές σε επίπεδο διεύθυνσης και εκπαιδευτικής λειτουργίας.
Για παράδειγμα, ενσωματώνονται πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού για την
εξυπηρέτηση της διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας.
Σημεία προς βελτίωση

Η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας με βάση την εκτιμούμενη σύγκριση αφενός
των προθέσεων και αφετέρου των προσδοκιών εκ μέρους των εμπλεκόμενων με την
εκπαιδευτική διαδικασία και τη λειτουργία του σχολείου.
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η διάθεση συμμετοχής και υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων
Σημεία προς βελτίωση

Η προσαρμογή της λειτουργίας, όσο είναι εφικτό, στις απαιτήσεις των
επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων παράλληλα με τις αυξημένες
καθημερινές απαιτήσεις της λυκειακής εκπαίδευσης.

