
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

Το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Δράμας στεγάζεται στη Δράμα επί της οδού Αδριανουπόλεως 70
στο χώρο όπου βρίσκονται και άλλα δυο πρωινά ΕΠΑ.Λ.

Ιδρύθηκε το 2004,έχει τρεις τάξεις Α΄,Β΄ και Γ΄. Το σχολείο μας λειτουργεί από τις
18:25 μ.μ. μέχρι τις 23:00 μ.μ. Οι εγκεκριμένοι τομείς και οι αντίστοιχες ειδικότητες
που λειτουργούν στο σχολείο μας είναι: 1) Μηχανολογίας 2) Ηλεκτρολογίας 3)
Πληροφορικής 4) Οικονομίας Διοίκησης και 5) Υγείας Πρόνοιας & Ευεξίας.

Το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Δράμας προσφέρει στους μαθητές  ένα κύκλο σπουδών επειδή οι
μαθητές μας δυσκολεύονται να λάβουν μέρος στο Μεταλυκειακό έτος- Τάξη
μαθητείας. Παρόλα ταύτα τους δίνεται η δυνατότητα, σε όσους το επιθυμούν, σε
συνεργασία με τα πρωινά ΕΠΑ.Λ να ενταχτούν στα τμήματα αυτά:

Πρόκειται για το δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών τριετούς φοίτησης, όπου οι μαθητές
μας ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους παίρνουν απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο
επιπέδου 4 που τους παρέχει τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις πανελλαδικές
εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο σύνολο λειτουργούν
κάθε χρόνο 6 τμήματα Γενικής παιδείας και πάνω από 30 τμήματα ειδικοτήτων.

Το δυναμικό του σχολείου μας απαρτίζεται αποκλειστικά από ενήλικους μαθητές οι
οποίοι είτε εργάζονται, είτε είναι άνεργοι είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι.

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 εγγράφηκαν στο σχολείο μας 498 μαθητές, εκ των
οποίων είχαν ανεπαρκή φοίτηση οι 101.

Βασική αιτία για την απουσία των μαθητών μας ήταν η πανδημία του κορωνοϊού,
αλλά και η ταυτόχρονη απασχόλησή τους είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα.

Ο αριθμός των μόνιμων καθηγητών 22 και των αναπληρωτών 31.

Στο σχολείο μας είχαμε γραμματειακή υποστήριξη από την εκπαιδευτικό Φιλιππίδου



Ελένη που αποσπάστηκε στο σχολείο μας για το λόγο αυτό.

Τη φετινή χρονιά λόγω της πανδημίας και της αναστολής λειτουργίας του σχολείου
δεν έγιναν εκλογές για το σύλλογο9 γονέων κηδεμόνων. Η συνεργασία του σχολείου
με τον προϋπάρχοντα σύλλογο είναι άριστη.

Το σχολείο μας στεγάζεται σε ένα κτίριο το οποίο υφίσταται πάνω από 50 χρόνια.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε πολλά προβλήματα με διαρροές και άλλα με
αποτέλεσμα να χρειάζεται σχεδόν σε καθημερινή βάση να κάνουμε παρεμβάσεις και
διορθώσεις.

Υπάρχουν 18 αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια για όλες τις ειδικότητες σε
χώρους οι οποίοι σε καμιά περίπτωση δεν πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές

Σίγουρα την τρέχουσα σχολική χρονιά η λειτουργία του σχολείου μας επηρεάστηκε
από την επιδημία του κορωνοϊού, η εμφάνιση του οποίου δημιούργησε σοβαρά
προβλήματα στην εν γένει λειτουργία του σχολείου.

Παρόλα ταύτα περισσότεροι από τους τριακόσιους μαθητές μας, παρά τις δυσκολίες
και τα πολλαπλά προβλήματα κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να
προαχθούν ή να απολυθούν από την τάξη στην οποία φοιτούσαν.

Η συμμετοχή των μαθητών μας στις πανελλαδικές ήταν αρκετά ικανοποιητική, αφού
21 μαθητές μας συμμετείχαν στις εν λόγω εξετάσεις και απ' αυτούς οι 15
κατάφεραν να εισαχθούν σε διάφορα τμήματα πανεπιστημιακά ανάλογα με τις
προτιμήσεις τους.

Όραμα της σχολικής μονάδας είναι η βελτίωση του σχολείου στη Διοικητική-
Μαθησιακή και παιδαγωγική λειτουργία καθώς και η περαιτέρω Επαγγελματική
Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών που σαν τελικό στόχο θα έχουν την αναβάθμιση και
ενδυνάμωση της σχολικής μονάδας.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση (Αξιολόγηση: 4)

 



Στα πλαίσια διδασκαλίας των μαθημάτων χρησιμοποιήσαμε κάθε μέσον και
μεθοδολογία προκειμένου να προσφέρουμε στους μαθητές μας την καλύτερη δυνατή
μετάδοση των γνώσεων.

Συγκεκριμένα εφαρμόσαμε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση τόσο με τη μέθοδο της
ασύγχρονης όσο και με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και τα
αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά αφού σχεδόν όλοι οι μαθητές μας συμμετείχαν στη
μια ή στην άλλη διαδικασία.

Επίσης στο σχολείο καταφέραμε να ενσωματώσουμε και μάλιστα με επιτυχία
μαθητές με ειδικές ανάγκες χωρίς παράλληλη στήριξη ή τμήμα ένταξης. Τα
αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος ήταν εντυπωσιακά και γι αυτό συνεχίζουμε
την πρακτική αυτή και την επόμενη σχολική χρονιά.

Τέλος προετοιμάσαμε αρκετούς μαθητές για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς,
σε πολιτιστικές και σε αθλητικές δράσεις.

Στο σχολείο μας οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την οργάνωση της παιδαγωγικής
επικοινωνίας με τους μαθητές δημιουργώντας κλίμα αλληλοκατανόησης, σεβασμού
στην προσωπικότητα του κάθε μαθητή ανεξαρτήτως, δυσκολιών στη διαδικασία της
μάθησης και οικονομικής επιφάνειας, αντιμετωπίζουν με διακριτικότητα τυχόν 
ζητήματα πειθαρχίας που παρουσιάζονται και ρυθμίζουν τυχόν συγκρούσεις με τον
διάλογο και ορθή επιχειρηματολογία.  Οι εκπαιδευτικοί έχουν τον ρόλο συντονιστή-
καθοδηγητή μέσα στη τάξη και καλλιεργείται λίμα συνεργασίας και συλλογικότητας
εφαρμόζοντας ταυτόχρονα τους3 κανόνες λειτουργίας του σχολείου.  Η αξιολόγηση
των μαθητών γίνεται με εργασίες, τεστ κα ωριαία γραπτά διαγωνίσματα.  Οι
μαθητές ενημερώνονται για την πρόοδο τους με την ηλεκτρονική  αποστολή του
ελέγχου προόδου στο τέλος των τετραμήνων καθώς και με προσωπικές ενημερώσεις.
Θεωρούμε επιβεβλημένο τον περιορισμό όσο είναι δυνατό της μετωπικής
διδασκαλίας ( ένας λόγος παραπάνω ότι είμαστε επαγγελματικό λύκειο) και την
εξασφάλιση καλών σχέσεων μεταξύ καθηγητών και μαθητών που  θα τους επιτρέψει
να εκφράσουν τυχόν δυσκολίες και προβληματισμούς τους και θα μας βοηθήσει στ6η
χάραξη κατάλληλων διδακτικών πρακτικών.  Για την επίτευξη αυτών των στόχων:
Τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αλλά ακόμα περισσότερο στα εργαστήρια
εφαρμόζουμε τη συνεργατική μέθοδο διδασκαλίας.  Οι μαθητές χωρίζονται σε
ομάδες και πραγματοποιούν διάφορες εργασίες. Οργανώνουμε καθημερινά σχέδια
μαθημάτων που περιλαμβάνουν:                    1) Περίληψη προηγούμενού μαθήματος,
για να θυμηθούμε τι έχουμε είδη αναφέρει και να       το συνδέσουμε με την ύλη που
πρόκειται να παραδώσουμε, 2) Παρουσιάζουμε τα θέματα       που θα ασχοληθούμε
στο μάθημα της ημέρας, 3) Σε συνεργασία πάντα με τους μαθητές (για παράδειγμα
με διάλογο) παραδίδεται η ύλη της ημέρας, 4) θέτουμε ασκήσεις  εφαρμογής για να



εντοπίσουμε αν σημαντικά σημεία έχουν γίνει κατανοητά στους μαθητές,    5)
Βάζουμε ερωτήσεις ελέγχου για να δούμε αν κάποια δύσκολα σημεία έχουν περάσει
στα     παιδία, 6)  Γίνεται μια σύντομη επανάληψη στην ύλη της ημέρας που
δουλέψαμε και τέλος     7) Κάνουμε ανάθεση εργασίας για το σπίτι ( ατομικές ή
ομαδικές)Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας υποστηρίζουν πάντα τα ενδιαφέροντα
των μαθητών/-τριών με τη συμμετοχή τους σε σχολικές δρ4αστηριότητες,
προγράμματα, ομίλους κτλ.  Επίσης καλλιεργούν τις δεξιότητες όλων των μαθητών/-
τριών, με τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,
παρουσιάσεις κ.ά. Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη
διεξαγωγή ομιλιών-διαλέξεων σχετικά με θέματα ειδικού ενδιαφέροντος των
μαθητών/-τριών. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των  μαθητών/-
τριών που συμμετέχουν σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.  Τέλος οι
εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή και την προετοιμασία
των μαθητών/-τριών σε μαθητικούς εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς, π.χ. ρομποτικής,
μαθηματικών, φυσικών επιστημών, λογοτεχνίας, κ.τ.λ.  Όμως φέτος λόγω της
πανδημίας, δεν πραγματοποιήθηκαν πολλές δράσεις.  Και όποιες έγιναν,
πραγματοποιήθηκαν μόνο μέσω webex.                            Στα πλαίσια διδασκαλίας
των μαθημάτων χρησιμοποιήσαμε κάθε μέσον και μεθοδολογία προκειμένου να
προσφέρουμε στους μαθητές μας την καλύτερη δυνατή μετάδοση των γνώσεων.
Συγκεκριμένα εφαρμόσαμε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση τόσο με τη μέθοδο της
ασύγχρονης όσο και με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και τα
αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά αφού σχεδόν όλοι οι μαθητές μας συμμετείχαν στη
μια ή στην άλλη διαδικασία. Επίσης στο σχολείο καταφέραμε να ενσωματώσουμε
και μάλιστα με επιτυχία μαθητές με ειδικές ανάγκες χωρίς παράλληλη στήριξη ή
τμήμα ένταξης. Τα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος ήταν εντυπωσιακά και γι΄
αυτό συνεχίζουμε την πρακτική αυτή και την επόμενη σχολική χρονιά. Τέλος
προετοιμάσαμε αρκετούς μαθητές για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς, σε
πολιτιστικές και σε αθλητικές δράσεις....

Σχολική διαρροή - φοίτηση (Αξιολόγηση: 4)

 

Κατά γενική ομολογία το μεγαλύτερο πρόβλημα που παρουσιάζεται κάθε χρόνο
σχεδόν σε όλα τα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ αλλά και Λύκεια είναι το υψηλό ποσοστό
διαρροής ή καλύτερα εγκατάλειψης ακόμη και από τις πρώτες μέρες λειτουργίας των
σχολείων.

Στα πλαίσια αυτά καταβάλλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το φαινόμενο αυτό(συζητήσεις, ενημερώσεις,
έλεγχος απουσιών κ.α.). Επίσης με τη βοήθεια της ψυχολόγου του σχολείου μας
καταφέραμε να πείσουμε πάρα πολλούς μαθητές μας, παρά τα προβλήματα που είχαν



λόγω εργασίας,  να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο σχολείο
μας. Ως εκ τούτου αντιλαμβάνεται ο καθείς εξ ημών ότι δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση
στο παιδαγωγικό στοιχείο και στην όσο το δυνατόν εγγύτερη προσέγγιση των
μαθητών μας, δημιουργώντας έτσι μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, η οποία λειτουργεί
ως σημαντικό κίνητρο προκειμένου να φοιτούν κανονικά  οι μαθητές μας στο
σχολείο μας.

Τελικά καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι δυνατόν να
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, όποια μέτρα και να λάβουμε. Παρόλα ταύτα εμείς
συνεχίζουμε την προσπάθεια με κάθε πρόσφορο τρόπο και στοχευμένες παρεμβάσεις
με την ελπίδα να έχουμε θετικά αποτελέσματα.

Όσον αφορά δε τη μετάβαση στην αγορά εργασίας των μαθητών μας το σχολείο μας
χρησιμοποίησε διάφορους δίαυλους επικοινωνίας με φορείς και κυρίως ιδιωτικές
επιχειρήσεις της πόλης μας, αλλά και άλλων νομών προκειμένου να συμβάλουμε
στην επαγγελματική αποκατάσταση των μαθητών μας.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών (Αξιολόγηση: 4)

 

 

Σκοπός της λειτουργίας του σχολείου είναι η βελτίωση  των σχέσεων μεταξύ των
μαθητών, η ενίσχυση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης με
σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς, ευχάριστου και δημιουργικού περιβάλλοντος
μάθησης.

Η ηλικία καθώς και η ωριμότητα των μαθητών μας περιορίζουν κατά πολύ τις
εντάσεις μεταξύ τους. Ο σεβασμός μεταξύ των μαθητών και εκπαιδευτικών είναι
αμοιβαίος και μέσα σ΄ αυτό το κλίμα ενισχύεται η καλή συνεργασία και άμιλλα. Οι
περισσότεροι μαθητές μας είναι ενήλικοι  και ως εκ τούτου οποιαδήποτε ενημέρωση
που τους αφορά γίνεται άμεσα και με φυσική παρουσία, οπότε στον τομέα αυτό δεν
χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση.

Σχετικά με τις σχέσεις των μαθητών μας μπορούμε ανεπιφύλακτα να ισχυριστούμε
ότι έχουμε δημιουργήσει στο σχολείο μας ένα τόσο ευχάριστο και φιλικό
περιβάλλον, το οποίο λειτουργεί ανασταλτικά στη δημιουργία παρεξηγήσεων και
αντιπαραθέσεων μεταξύ των μαθητών μας. Εξάλλου όπως αναφέρθηκε παραπάνω
όλοι οι μαθητές μας είναι ενήλικοι και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το λόγο που
αποφάσισαν να φοιτήσουν στο σχολείο μας.

Σίγουρα και η παρουσία της ψυχολόγου του σχολείου μας ήταν καταλυτική στην
άμβλυνση και πολλές φορές στην αντιμετώπιση σοβαρών οικογενειακών και



προσωπικών προβλημάτων. Ως εκ τούτου πρόθεσή μας είναι να εκμεταλλευτούμε
εποικοδομητικά και την σχολική χρονιά που ήδη διανύουμε και να βελτιώσουμε
ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών μας.

 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών (Αξιολόγηση: 4)

 

Σχετικά με τις σχέσεις μαθητών καθηγητών είναι κοινός τόπος ότι βρίσκονται στο
υψηλότερο δυνατό επίπεδο επειδή η ηλικιακές διαφορές είναι πολύ μικρές και ως εκ
τούτου η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ μας είναι άψογη και δημιουργική.
Φυσικά ως παιδαγωγοί προσπαθούμε με κάθε τρόπο να διαμορφώσουμε το πλέον
ιδανικό κλίμα για να έρθουμε πιο κοντά στους μαθητές μας. Η συχνή επικοινωνία
και ενημέρωση των μαθητών μας δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις και
συνθήκες για να πλησιάσουμε τους μαθητές μας και να ασχοληθούμε δημιουργικά με
τα μαθησιακά αλλά και τα προσωπικά τους προβλήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην ομαδοσυνεργατική που βοηθά τους μαθητές μας να
συνεργαστούν μεταξύ τους και να έρθουν πιο κοντά ο ένας στον άλλον.

Το ίδιο πράττουμε με την ανάθεση ομαδικών εργασιών που επίσης συμβάλουν τα
μέγιστα στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος συνεργασίας και άμιλλας.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας (Αξιολόγηση: 4)

 

Οι σχέσεις μεταξύ οικογένειας και σχολείου είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο,
επειδή όλοι οι μαθητές μας είναι ενήλικοι, οπότε η επαφή μαζί τους είναι άμεση και
καθημερινή. Σεβόμαστε την προσωπικότητα των μαθητών μας και προσπαθούμε να
είμαστε πάντα δίπλα τους όποιο πρόβλημα κι αν έχουν, ό,τι απρόβλεπτο κι αν τους
συμβεί.

Για τους μαθητές μας οικογένεια είναι ο σύλλογος διδασκόντων, με όλους τους
συναδέλφους να προσφέρουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν προκειμένου να
διαμορφώσουν ένα φιλικό και παιδαγωγικά άρτιο περιβάλλον.

Θετικά σημεία

 



Η επικοινωνία με τους μαθητές

Το άριστο παιδαγωγικό κλίμα

Η συνεργασία με τους μαθητές

Οι συνεργασία με τους διάφορους φορείς που άπτονται της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και λειτουργίας.

Σημεία προς βελτίωση

Περισσότερες εκδηλώσεις για σύσφιξη των σχέσεων.

Σε συνεργασία με το δήμο καλύτερη διαμόρφωση των αιθουσών, με καλύτερη
ηχομόνωση για να μπορούμε να επικοινωνούμε καλύτερα με τους μαθητές μας.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας (Αξιολόγηση: 4)

 

Στο θέμα της ηγεσίας ,οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής μονάδας  έγιναν όλες
οι απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε να εκπονηθεί ο εσωτερικός κανονισμός της
σχολικής μονάδας και να προσδιοριστούν με σαφήνεια τα πλαίσια λειτουργίας της
σχολικής μονάδας.

Βασικό χαρακτηριστικό των σχέσεων μεταξύ της ηγεσίας και των καθηγητών είναι ο
δημοκρατικός διάλογος και η λήψη αποφάσεων με τη συνδρομή όλων των μελών του
συλλόγου διδασκόντων.

Επίσης καταβάλλεται προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρχει αποκέντρωση και
αποτελεσματικός καταμερισμός της εργασίας για να αποδίδουμε καλύτερα και να
διεκπεραιώνουμε τις διάφορες εργασίες μας γρήγορα και δημιουργικά. 

Σχολείο και κοινότητα (Αξιολόγηση: 4)

 

 



Στα πλαίσια της δημιουργίας δικτύων έγιναν αρκετές προσπάθειες και καταφέραμε
να συνδεθούμε και με άλλα σχολεία της επικράτειας με τα οποία είχαμε ούτως ή
άλλως επαφή και επικοινωνία.

Επίσης η συνεργασία τόσο με το δήμο όσο και με άλλους φορείς είναι τακτική και
άμεση με αποτέλεσμα να λύνονται όλα τα προβλήματα εν τη γενέσει τους.

Θετικά σημεία

Η άψογη συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Οι πρωτοβουλίες της διεύθυνσης

Η σωστή και αποτελεσματική κατανομή των πόρων

Η καλή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς

Σημεία προς βελτίωση

Καλύτερη διάχυση καλών πρακτικών

Καλύτερη αξιοποίηση προσωπικού

Η έλλειψη οπτικοακουστικών μέσων στις αίθουσες διδασκαλίας και SΤΕΜ

Υλοποίηση σχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλων τοπικών και όχι μόνο φορέων.

Διεξαγωγή κοινωνικών παρεμβάσεων μέσα από συνεργασίες με τους τοπικούς
φορείς σε θέματα σχολικού εκφοβισμού, χρήσης του διαδικτύου κλπ.

Η προώθηση της κουλτούρας του ΕΠΑ.Λ

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις (Αξιολόγηση: 4)

 



Στο σχολείο έγιναν αρκετές επιμορφωτικές ημερίδες με σκοπό την ενημέρωση των
συναδέλφων σε όλα τα θέματα που τους αφορούν, τόσο επιστημονικά όσο και
κοινωνικά. Για το επόμενο σχολικό έτος ετοιμαζόμαστε να εμπλουτίσουμε τις
ενημερώσεις αυτές με καινούρια θέματα και παρεμβάσεις σε πολλούς τομείς και
δραστηριότητες.

 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Αξιολόγηση: 4)

 

Τέλος όσον αφορά τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών μας σε εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα κι εδώ είχαμε αρκετές συμμετοχές με σχεδόν πλήρη αποστασιοποίηση
των μαθητών μας κυρίως στα ευρωπαϊκά επειδή οι περισσότεροι από αυτούς
εργάζονται και δεν μπορούν να λείψουν από τον εργασιακό τους χώρο.

Κατά το σχολικό 2020-2021 και παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω πανδημίας, το
σχολείο μας συμμετείχε στο τοπικό θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Ν. Δράμας.

Το θέμα της δράσης στην οποία συμμετείχε το σχολείο μας ήταν "Φωτογραφίζοντας
τον τόπο μας" και ο τίτλος της δικής μας εργασίας ήταν "Δράμα: Οι χώροι πρασίνου
και η αξιοποίησή τους στη ζωή της πόλης" Η υλοποίηση της εργασίας ήταν εφικτή
και ως εκ τούτου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

Μετά την ολοκλήρωσή της αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Δράμας.

Θετικά σημεία

Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Συμμετοχή προσωπικού σε προγράμματα

Επιμορφωτικές συναντήσεις εντός του σχολείου είτε με πρωτοβουλία του διευθυντή,
είτε με επιστήμονες εκτός σχολείου.

 

Σημεία προς βελτίωση



Καλύτερος σχεδιασμός ανάπτυξης δράσεων γλωσσικού και επιστημονικού
εγγραμματισμού.

Ενίσχυση των εκπαιδευτικών εμπειριών με καινοτόμα προγράμματα και
επιμορφώσεις

Επιμορφωτικές δράσεις για επιμέρους ειδικότητες Εκπαιδευτικών

Επιμορφωτικές δράσεις για θέματα διαχείρισης τάξης και παραβατικής
συμπεριφοράς.


