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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

1) Μαθητικό δυναμικό:

Οι μαθητές του σχολείου μας ήταν 190 κατά την εγγραφή τους και μετά τις
μετεγγραφές 183.

Στην Α τάξη είχαμε τρία (4) τμήματα. Στη Β τάξη είχαμε δύο (2) τμήματα. Στη Γ
τάξη είχαμε δύο (2) τμήματα.
Σε κάθε τμήμα υπήρχαν αλλοδαποί μαθητές οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες
για την ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία, όσοι όμως εργάζονταν δεν
είχαν τη διάθεση για καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματα.

Στο ΓΕ.Λ Λιμένα δεν λειτούργησαν Τάξεις υποδοχής ή Φροντιστηριακά 
τμήματα.

2) Επίδοση μαθητών:

Γενικά η επίδοση των μαθητριών και μαθητών θεωρείται καλή, τηρουμένων των
αναλογιών εξαιτίας της πανδημίας, κυρίως δε της επιβολής καραντίνας, που
αναπόφευκτα τους επηρέασε.

Όλοι οι μαθητές και μαθήτριες είχαν επαρκή φοίτηση, με εξαίρεση έναν μαθητή της
Β’ τάξης.

Αναφορικά με τη διαγωγή τους, ορισμένα προβλήματα συμπεριφοράς αποδόθηκαν
στις εφηβικές ανησυχίες τους και αντιμετωπίστηκαν σε συνεργασία με τους
κηδεμόνες.

4) Βραβεύσεις μαθητών:

Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και της συνακόλουθης αναστολής της
λειτουργίας των σχολείων από τον Νοέμβριο και μετά, δεν εντοπίστηκαν



περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι παρουσίασαν αξιοσημείωτη βελτίωση στην επίδοσή
τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ώστε να τιμηθούν με ειδικό έπαινο.

5) Εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές:

Πραγματοποίηση τριών (3) σχολικών περιπάτων λόγω αναπλήρωσης των
ημερών που έγινε κατάληψη του σχολείου από τους μαθητές.
Η πολυήμερη εκδρομή της Γ' τάξης δεν πραγματοποιήθηκε ένεκα της πανδημίας
covid- 19.

6) Μαθητικές κοινότητες:

Οι μαθητικές κοινότητες λειτούργησαν κανονικά και ικανοποιητικά κατά τους μήνες
που το σχολείο λειτούργησε κανονικά και τα μαθήματα γίνονταν δια ζώσης.

 7) Ιδιαιτερότητες περιοχής και ειδικά προβλήματα:

Η ιδιαιτερότητα του σχολείου μας έγκειται στο ότι κατά τους χειμερινούς μήνες
παρουσιάζονται προβλήματα λειτουργίας εξαιτίας του αποκλεισμού των μαθητών
που κατάγονται και ζουν στην Παναγία και στην Ποταμιά, λόγω δυσμενών
καιρικών συνθηκών,  χιονιού ή παγετού.

Η πλειοψηφία των μαθητών  και μαθητριών του σχολείου μας μετακινούνται με
λεωφορεία του ΚΤΕΛ, σε συγκεκριμένες ώρες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να
συμμετάσχουν σε προγράμματα που διοργανώνει το σχολείο μετά το πέρας των
μαθημάτων.

Επισημάνσεις και προτάσεις σε θέματα
Οργάνωσης και λειτουργίας σχολικών μονάδων
Εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού

Το σχολείο λειτούργησε και φέτος με αρκετά προβλήματα σε ό,τι αφορά στο
ωρολόγιο πρόγραμμα και το προσωπικό, παρόλο βέβαια που από τη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας έγινε το ανθρωπίνως δυνατό για να λυθούν
οριστικά.

Σε ό,τι αφορά στο διοικητικό προσωπικό του σχολείου, μετά την αποχώρηση του
γραμματέα του σχολείου δεν  υπάρχει τακτική γραμματειακή υποστήριξη με
αποτέλεσμα τον υπέρογκο φόρτο εργασίας σε Διευθύντρια και Υποδιευθυντή, γι'
αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι έχουμε απόλυτη ανάγκη τη γραμματειακή στήριξη
του σχολείου.

Η καθαριότητα καλύπτεται από υπάλληλο αορίστου χρόνου.

Το κυλικείο του σχολείου, εκσυγχρονισμένο ριζικά, λειτούργησε κι αυτό



υποδειγματικά μέχρι την αναστολή τηςλειτουργίας του σχολείου.

 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία στην παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία αποτελούν 
οι μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας που εφαρμόστηκαν από τους 
εκπαιδευτικούς τόσο στη δια ζώσης όσο και στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση με σκοπό την εκπλήρωση των μορφωτικών και 
διαπαιδαγωγικών αναγκών των μαθητών. Επίσης, η καλή σχέση μεταξύ 
των μαθητών και η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ σχολείου και 
οικογένειας με κοινό γνώμονα την προσωπική πολύπλευρη ανάπτυξη των 
μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Το Γενικό Λύκειο Λιμένα Θάσου έχει μια παράδοση στην ανάπτυξη δράσεων και
πρωτοβουλιών που προωθούν δεξιότητες μη τυπικού γραμματισμού των μαθητών και
στοχεύουν στη διεύρυνση του πολιτισμικού τους ορίζοντα, στην καλλιέργεια των
ερευνητικών και επιστημονικών ενδιαφερόντων τους και στην καλλιέργεια
συνεργατικού κλίματος μεταξύ των μαθητών, όπως και εκπαιδευτικών - μαθητών.
Το σχολείο έχει όραμα να υλοποιεί  στόχους και δράσεις που συνδυάζουν υψηλής
ποιότητας παρεχόμενη εκπαίδευση και ενίσχυση του πολιτιστικού κεφαλαίου των
μαθητών με πολλές παράλληλες δραστηριότητες, κουλτούρα συνεργασίας και
εξωστρέφεια.

Σημεία προς βελτίωση



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Εξίσου επιτυχημένη ήταν η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με την
αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τόσο στον Διδακτικό – Παιδαγωγικό
Τομέα όσο και στον Επιστημονικό Τομέα της ειδικότητάς τους. Παράλληλα, η
συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα και ο εμπλουτισμός των
μαθησιακών περιβαλλόντων αποτελούν έναν ακόμη μοχλό για τη βελτίωση της
ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Σημεία προς βελτίωση


