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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 2ο Γυμνάσιο Δράμας ιδρύθηκε το 1945 με την επωνυμία «Γυμνάσιο Θηλέων
Δράμας» και με βάση τη νομοθεσία εκείνης της εποχής λειτουργούσε ως εξατάξιο
γυμνάσιο θηλέων. Λόγω έλλειψης διδακτηρίου,  στεγάστηκε αρχικά στο Γυμνάσιο
Αρρένων Δράμας. Το 1958 μετεγκαταστάθηκε στο σημερινό χώρο, όπου μέχρι τότε
στεγαζόταν το «Προσφυγικό Νοσοκομείο Δράμας». Μετά  την πτώση της
δικτατορίας και μετά από αλλεπάλληλες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, το 1976, τα
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίζονται σε τριτάξια Γυμνάσια και σε
τριτάξια Λύκεια. Το 1979 (ΦΕΚ 734/31-8-79) το τριτάξιο Γυμνάσιο Θηλέων Δράμας
μετονομάζεται σε 2ο Γυμνάσιο Δράμας.

 Σήμερα το 2ο Γυμνάσιο συλλειτουργεί με το 2ο ΓΕΛ Δράμας και το ΕΝΕΕΓΥΛ σε
έναν χώρο 22.127 τ.μ., απέναντι από το γήπεδο της Δόξας Δράμας. Διαθέτει 12
διδακτικές αίθουσες, δύο αίθουσες πληροφορικής οι οποίες στεγάζονται στο κτίριο
του 2ου Λυκείου σε απόσταση 100 περίπου μέτρων από το κεντρικό κτίριο των
αιθουσών του σχολείου, αίθουσα γαλλικών και ένα κλειστό γυμναστήριο, στο οποίο
τελούνται και οι εκδηλώσεις του σχολείου μας. Οι εγκαταστάσεις του
περιλαμβάνουν επίσης έναν μεγάλο σε έκταση προαύλιο χώρο, όπου υπάρχει ένα
αλσύλλιο, δύο γήπεδα βόλεϊ και 2 γήπεδα μπάσκετ.

Στο σχολείο μας υλοποιούνται προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής
υγείας, αθλητικές, μουσικές και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το σχολείο
διαθέτει πολύ καλές ομάδες βόλεϊ, μπάσκετ, ποδοσφαίρου κ.α., οι οποίες έχουν
κερδίσει πολλές διακρίσεις. Επίσης έχει να επιδείξει κάθε χρόνο ένα πολύ υψηλό
ποσοστό αριστούχων μαθητών. 

Από τα παραπάνω, και ειδικά από την χρονολογία της πρώτης κτιριακής
λειτουργίας, μπορεί εύκολα να συμπεράνει κανείς ότι πρόκειται για ένα σχετικά
παλαίο κτίριο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Πριν 10 περίπου χρόνια έγινε
αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων με σύγχρονα (διπλά τζάμια) και έτσι



λύθηκε σε μεγάλο βαθμό η κακή ενεργειακή κατάσταση στην οποία βρισκόταν το
κτίτιο. Χρίζει όμως περαιτέρω ανακαίνισης μεγάλο μέρος του κτιρίου λόγω της
μεγάλης ηλικίας των σοβάδων οι οποίοι καταπονούνται από έντονες καιρικές όταν
αυτές επικρατούν.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Στα θετικά της σχολικής μονάδας συγκαταλέγονται οι πέντε (5) αίθουσες που
διαθέτουν διαδραστικούς πίνακες, οι οποίοι ακόμη και με απλή προβολή υλικού
μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη παρακολούθηση της διδακτέας ύλης. Ακόμη,
το δεύτερο εργαστήριο Πληροφορικής που στήθηκε στην αρχή της σχολικής χρονιάς,
βοηθάει στην καλύτερη κατανομή των ωρών των συναδέλφων.

Σημεία προς βελτίωση

Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο εάν όλες οι αίθουσες διέθεταν τουλάχιστον έναν
βιντεοπροβολέα σε σταθερό σημείο. Αυτοί, σε συνδυασμό και με την δυνατότητα
σύνδεσης στο Διαδίκτυο, είτε ενσύρματα είτε ασύρματα, θα μπορούσαν να
συμβάλουν κατακόρυφα στην καλύτερη παρακολούθηση της διδακτέας ύλης.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Σχετικά μικρός μέσος όρος εκπαιδευτικού προσωπικού, με όρεξη για προσφορά στην
μαθησιακή διαδικασία.

Σημεία προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η προθυμία κάποιων καθηγητών να συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα αλλά και 
η προθυμία να βοηθήσουν και άλλους συναδέλφους να συμμετάσχουν σε αυτά.



Σημεία προς βελτίωση


