
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

 

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 Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Λιμένα βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Θάσου, νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου,
αποτελεί διοικητικά ξεχωριστή Περιφερειακή Ενότητα ενώ γεωγραφικά ανήκει στον Ν. Καβάλας.

Η σχολική μονάδα συστεγάζεται με το Γυμνάσιο Λιμένα και στον αύλειο χώρο υπάρχει το κλειστό γυμναστήριο
που εξυπηρετεί τόσο τους/τις μαθητές/μαθήτριες των δύο σχολικών μονάδων όσο και τους πολίτες του Δήμου.

Μαθητικό δυναμικό

Οι μαθητές/μαθήτριες του σχολείου ήταν 211 κατά την εγγραφή τους και μετά τις μετεγγραφές 191.

Στην Α΄ τάξη δημιουργήθηκαν τρία (3) τμήματα και φοίτησαν 69
μαθητές/μαθήτριες
Στη Β΄ τάξη δημιουργήθηκαν τρία (3) τμήματα και φοίτησαν 72
μαθητές/μαθήτριες
Στη Γ΄ τάξη δημιουργήθηκαν δύο (2) τμήματα και φοίτησαν 50
μαθητές/μαθήτριες

Εκπαιδευτικό δυναμικό

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν στη σχολική μονάδα ήταν συνολικά 19, εκ των οποίων 13 ήταν μόνιμοι/ες και
6 αναπληρωτές/αναπληρώτριες. Το δε ακαδημαϊκό τους προφίλ ήταν:

4 με Διδακτορικό τίτλο σπουδών.
9 με Μεταπτυχικό/ούς τίτλο/ους σπουδών
6 με Βασικό/ούς τίτλο/ους σπουδών

Αλλοδαποί - Παλιννοστούντες, Μειονότητες. Λειτουργία Τάξεων Υποδοχής Φροντιστηριακών
Τμημάτων

Στη Σχολική Μονάδα του ΓΕ.Λ Λιμένα κατά το σχολικό έτος 2021-22 φοίτησαν 51 αλλαδαποί/αλλοδαπές
μαθητές/μαθήτριες και 2 Παλιννοστούντες.

Σε κάθε τμήμα υπήρχαν αλλοδαποί/έ μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες για την ενσωμάτωσή
τους στην ελληνική κοινωνία, όσοι όμως εργαζόταν δεν είχαν τη διάθεση για καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματα.



Οι παλιννοστούντες μαθητές/μαθήτριες σημείωσαν καλές επιδόσεις.

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

Επίδοση μαθητών/τριών

Γενικά η επίδοση των μαθητών/τριών θεωρείται καλή, τηρουμένων των αναλογιών εξαιτίας της πανδημίας,
κυρίως δε της νόσησής τους και της επιβολής καραντίνας, που είχε ως συνέπεια την αποχή τους από την
εκπαιδευτική διαδικασία.

Όλοι/ες οι μαθητές/μαθήτριες είχαν επαρκή φοίτηση, με εξαίρεση οκτώ μαθητών/τριών που είχαν ανεπαρκή
φοίτηση (5 από την Α΄ Τάξη, 1 από τη Β΄ Τάξη και 2 από τη Γ΄ Τάξη) .

Επίσης μία μαθήτρια της Γ΄ Τάξης διέκοψε τη φοίτησή της κατά τη διάρκεια του Α΄ Τετραμήνου.

Επιπρόσθετα μία μαθήτρια της Α΄ Τάξης από τον μήνα Δεκέμβριο 2021 χαρακτηρίστηκε ως κατ' ιδίαν διδαχθείσα
λόγω προβλήματος υγείας και συμμετείχε στις προαγωγικές εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου 2022 όπως προβλέπει η
κείμενη νομοθεσία.

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

Βραβεύσεις μαθητών/τριών

Μαθητής της Γ΄ Τάξης διακρίθηκε σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης με θέμα ανθρωπιστικού περιεχομένου για
ένα εκτενές αφηγηματικό ποίημα. Τρεις μαθητές/μαθήτριες της Α΄, Β΄ και Γ΄ αντίστοιχα παρουσίασαν
αξιοσημείωτη βελτίωση στην επίδοσή τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ώστε να τιμηθούν με ειδικό
έπαινο.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές

Πραγματοποίηση πέντε (5) σχολικών περιπάτων .
Η πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ Τάξης δεν πραγματοποιήθηκε ένεκα της
πανδημίας  covid- 19 και νόσησης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Μαθητικές κοινότητες

Οι μαθητικές κοινότητες λειτούργησαν κανονικά και ικανοποιητικά και υπήρξε αγαστή συνεργασία με τον
Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.

Ιδιαιτερότητες περιοχής και ειδικά προβλήματα

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

Η πλειοψηφία των μαθητών/τριών του σχολείου 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 φέτος χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά στο ωρολόγιο πρόγραμμα και το
προσωπικό, παρόλο βέβαια που αρκετές φορές οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τα απαγορευτικά απόπλου δεν
επέτρεπαν τους/τις εκπαιδευτικούς να προσέλθουν εγκαίρως στο σχολείο και η αναδιαμόρφωση του ωρολόγιου



προγράμματος ήταν επιβεβλημένη.

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, λειτουργεί και αυτό υποδειγματικά.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

1) Επιτεύχθηκε η παρουσίαση της μεγάλης προσφοράς των Μαθηματικών.

2) Επιτεύχθηκε η διερεύνηση της αξιοποίησης της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως μορφή
εκπαίδευσης σε επίπεδο δευτεροβάθμιας λυκειακής εκπαίδευσης.

3) Επιτεύχθηκε η γνωριμία των μαθητών/τριών με τη δομή της ύλης σε στοιχειώδες επίπεδο και του σύμπαντος
και με τους διάφορους τύπους σωματιδίων που υπάρχουν στο σύμπαν μας, τις θεωρίες (μοντέλα) που τα
περιγράφουν και τον ρόλο που αυτά έχουν στην  εξέλιξη του σύμπαντος και την κοσμολογία.

4) Επιτεύχθηκε η παρουσίαση της σπουδαιότητας του άρρητου υπερβατικού αριθμού «π».

5) Επιτεύχθηκε η παρότρυνση για συμμετοχή μαθητών/τριών στον  82ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμός στα
Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ».

6) Διαπίστωση ελάχιστου ποσοστού μαθητικής διαρροής στη σχολική μονάδα.       

7) Αποτελεσματικές διαδικασίες παρακολούθησης της φοίτησης των μαθητών/τριών περιορίζοντας ή/και
αποτρέποντας τον/την μαθητή/μαθήτρια να υπερβεί το ανώτατο όριο απουσιών (καθημερινός έλεγχος της
έγκαιρης προσέλευσης των μαθητών/τριών, καθημερινή τηλεφωνική ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων για
τους/τις απόντες/απούσες μαθητές/μαθήτριες, συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς για την
επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει).

9) Οι μαθητές/μαθήτριες κατάφεραν να συνεργαστούν μεταξύ τους, να συζητήσουν σε ήπιο κλίμα τις μεταξύ τους
διαφωνίες και να αναστοχαστούν σχετικά με την εύρεση  αποτελεσματικών στρατηγικών διευθέτησης των
συγκρούσεων.

10) Οι βελτιωμένες σχέσεις των μαθητών/τριών σε συνδυασμό με τον συμβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο των
εκπαιδευτικών του σχολείου συνέδραμαν στη δημιουργία κλίματος ισότητας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το
οποίο πρέπει να εφαρμόζεται για την διαχείριση και την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών.

11) Η διάθεση για καλή συνεργασία μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, η αποφυγή ποινών μη
εκπαιδευτικού και τιμωρητικού χαρακτήρα.

12) Επικοινωνία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για
εκπαιδευτικά θέματα και θέματα συμπεριφοράς των παιδιών τους, ώστε να επιλυθούν έγκαιρα τα τυχόν
προβλήματα που θα προκύψουν.



Σημεία προς βελτίωση

1) Διεξαγωγή των ημερίδων και των εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου ώστε να επιτευχθεί η
μέγιστη, αν όχι απόλυτη συμμετοχή των μαθητών/τριών.

2) Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σχετικά με τον θεσμό του σχολικού διαμεσολαβητή.

3) Ανάγκη υποστήριξης του έργου του Συμβούλου Σχολικής Ζωής.

4) Πρόσκληση των γονέων/κηδεμόνων για συμμετοχή σε σεμινάρια και επιμορφώσεις που αφορούν τους/τις
μαθητές/μαθήτριες (διαχείριση άγχους, σχολικός εκφοβισμός κ.α.)

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1) Ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών για την προώθηση δεξιοτήτων μη τυπικού γραμματισμού των
μαθητών/τριών και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

2) Διαμόρφωση παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος προς διευκόλυνση της αποτελεσματικής λειτουργίας της
σχολικής μονάδας.

3) Επιτεύχθηκε η διέγερση του ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων για το αντικείμενο της εκπαιδευτικής δράση.

4) Επιτεύχθηκε η σύνδεση της θεωρία με την πράξη καθώς και η ενθάρρυνση ώστε να διατυπώνονται απορίες και
ερωτήσεις.

5) Μέσω του πρακτικού μέρους επιτεύχθηκε η καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής ΚΑΡΠΑ και η χρήση
Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή.

6) Διαπίστωση των δυνατοτήτων της σχολικής μονάδας σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιεί
τις ψηφιακές τεχνολογίες για τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Σημεία προς βελτίωση

1) Ενίσχυση του ενδιαφέροντος των γονέων και κηδεμόνων για θέματα που άπτονται της φοίτησης και της
διαγωγής των μαθητών/τριών.

2) Διάθεση περισσότερου χρόνου πρακτικής άσκησης κατά τις εκπαιδευτικές δράσεις.

3) Συμμετοχή όλου του πληθυσμού της σχολικής μονάδας στις εκπαιδευτικές δράσεις.

4) Συμμετοχή όλου του πληθυσμού της σχολικής μονάδας σε εκπαιδευτικές έρευνες ευρωπαϊκής κλίμακας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

1) Οι πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν για την οργάνωση, την πραγματοποίηση και την αποτίμηση της δράσης,
θέτουν τις βάσεις  για την διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου οργάνωσης και υλοποίησης ενδοσχολικών
επιμορφώσεων.



2) Δημιουργήθηκε λίστας επιμορφωτών σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες.

3) Συνεργασίας της σχολικής μονάδας, μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, με σχολείο του εξωτερικού και
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα πολιτιστικά δρόμενα της κάθε περιοχής-έδρας της σχολικής μονάδας.

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή όλου του πληθυσμού της σχολικής μονάδας σε επιμορφωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Κατά το συγκεκριμένο σχολικό έτος, οι τεχνικές και μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν από το
διδακτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας στόχευαν στο να αποκτήσουν οι μαθητές/μαθήτριες δεξιότητες και
ικανότητες, ώστε να διεκπεραιώνουν καθήκοντα και να επιλύουν προβλήματα, αλλά και να λάβουν βοήθεια για
την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξή τους.

Οι μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας που εφαρμόστηκαν βοήθησαν στην επεξεργασία των πρωταρχικών εννοιών
και στη διαδοχική ομάδα εργασιακών ενεργειών για τη διοργάνωση δεδομένης παραγωγικής πορείας μάθησης.



Συνεπώς 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 (σύγχρονη και ασύγχρονη) - λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών - με σκοπό την εκπλήρωση
των μορφωτικών και διαπαιδαγωγικών αναγκών των μαθητών/τριών.

Επίσης, η καλή σχέση μεταξύ των μαθητών/τριών και η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ σχολείου και
οικογένειας με κοινό γνώμονα την προσωπική πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/τριών.

Οι επιμορφωτικές εκπαιδευτικές δράσεις που διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα της σχολικής μονάδας, εφοδιάσαν
τους/τις εκπαιδευτικούς της με τέτοια διδακτικά προσόντα ώστε να μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν
αποτελεσματικότερα σε τυχόν σχετικές διδακτικές καταστάσεις. Από την άλλη πλευρά οι εκπαιδευτικοί
εφοδιάστηκαν με γνώσεις, δεξιότητες και μεθοδολογίες οι οποίες θα συνεισφέρουν επίσης στην επαγγελματική
τους ανάπτυξη.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας στις διάφορες εκπαιδευτικές
δράσεις δεν ήταν καθολική λόγω του γεγονότος ότι πολλές εξ αυτών έγιναν εκτός σχολικού ωραρίου με
αποτέλεσμα να μη μπορούν να συμμετάσχουν εξαιτίας άλλων εξωσχολικών δραστηριοτήτων τους.

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

Πρακτική 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

Προώθηση των Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών στη μαθητική κοινότητα

Στόχος Βελτίωσης

Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για τα  μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες στη μαθητική κοινότητα.

Ενέργειες Υλοποίησης

1) Ημερίδα με τίτλο «Διασκεδάζοντας με τα Μαθηματικά».

Την 9η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:00-20:00 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ημερίδα με θέμα
«Διασκεδάζοντας με τα Μαθηματικά» υπό την αιγίδα του ΓΕΛ Λιμένα Θάσου. Σκοπός της ημερίδας τέθηκε η
ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών Γενικού Λυκείου για τα  Μαθηματικά. Η στοχοθεσία της ημερίδας
σχετίστηκε με την παρουσίαση της μεγάλης προσφοράς των Μαθηματικών με τον εγκλεισμό χαρακτηριστικών
ιστορικών και πρακτικών παραδειγμάτων, τα οποία λύνονται με τη βοήθεια μαθηματικών εννοιών και έχουν
άμεση ή έμμεση πρακτική εφαρμογή, αλλά πάντα άμεση διδακτική προσφορά, σε ό,τι αφορά τα Μαθηματικά.



Επίσης στόχος της αποτέλεσε και η διεπιστημονική προσέγγιση των Μαθηματικών με επιστήμες όπως τη Φυσική,
τη Χημεία, τη Βιολογία, την Οικονομολογία αλλά και τη Φιλολογία. Δυνατότητα συμμετοχής είχαν οι μαθητές
όλων των τάξεων Γενικού Λυκείου καθώς και Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση της
ημερίδας ήταν δυνατή μέσω ηλεκτρονικής αίθουσας της πλατφόρμας Webex.

2) Εκπαιδευτική έρευνα «Αξιολόγηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μαθημάτων θετικών
επιστημών».

Από την 7η Μαρτίου 2022 έως και την 24η Μαρτίου 2022 διεξήχθη εκπαιδευτική έρευνα βάσει της οποίας
ερευνάται η διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ως μορφή
εκπαίδευσης μαθημάτων θετικών επιστημών επιπέδου Γενικού Λυκείου. Κατά τη συγκεκριμένη μορφή
εκπαίδευσης δεν απαιτεί η ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών την ίδια
χρονική στιγμή, αλλά γίνεται με τη μορφή ανακοινώσεων. Έτσι οι μαθητές/μαθήτριες από μόνοι τους επιλέγουν
το πότε θα μελετήσουν τα όσα τους έχει κοινοποιήσει ο εκπαιδευτικό τους.

Η έρευνα εστιάστηκε σε ένα ανώνυμο έντυπο ερωτηματολόγιο το οποίο απαντήθηκε ανώνυμα από τους
μαθητές/μαθήτριες του ΓΕΛ Λιμένα Θάσου. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα μαθητές/μαθήτριες δε διέτρεξαν
κάποιο κίνδυνο από τη συμμετοχή τους στην  έρευνα, γιατί όπως αναφέρθηκα και παραπάνω το ερωτηματολόγιο
ήταν ανώνυμο και δεν εμφανίζονταν πουθενά τα προσωπικά τους στοιχεία. Η συμμετοχή των
μαθητών/μαθητριών σε αυτή την έρευνα θα βοηθήσει όλους εμάς τους εκπαιδευτικούς θετικών επιστημών να
εντοπίσουμε τα σημαντικά χαρακτηριστικά της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως τα καταγράφουν
οι μαθητές/μαθήτριες, τα οποία συντελούν σε μία αποτελεσματική διδασκαλία.

H συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών ήταν καθαρά εθελοντική.

Ζητήθηκε γραπτή συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα, ο οποίος αν αποφάσιζε ότι επιθυμεί να μη λάβει μέρος το
παιδί, δε θα υπάρξει καμία επίπτωση προς αυτό. Το έντυπο της συγκατάθεσης αφαιρέθηκε από το υπόλοιπο
ερωτηματολόγιο και παραδόθηκε σε διαφορετική χρονική στιγμή στην ερευνητική ομάδα, ώστε το
ερωτηματολόγιο να διατηρήσει την ανωνυμία του.

3) Ενημερωτική διάλεξη «Φυσική των σωματιδίων και Κοσμολογία»

Τη 17η Δεκεμβρίου 2021και ώρα 11:00-13:00 διοργανώθηκε δια ζώσης ενημερωτική διάλεξη με τίτλο «Φυσική
των σωματιδίων και Κοσμολογία», υπό την αιγίδα του Γενικού Λυκείου Λιμένα Θάσου σε συνεργασία με την
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΛΑΙΚΕΥΣΗΣ» η οποία αποτελεί τμήμα της «Διεθνής Ομάδας Εκλαΐκευσης Φυσικής
Στοιχειωδών Σωματιδίων». Ομιλητής ήταν Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και
Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ. Σκοπός της επιμορφωτικής διάλεξης τέθηκε η γνωριμία των μαθητών/μαθητριών
της σχολικής μονάδας με τη δομή της ύλης σε στοιχειώδες επίπεδο και του σύμπαντος. Στόχευε στο να
ενημερωθούν οι μαθητές/μαθήτριες για τους διάφορους τύπους σωματιδίων που υπάρχουν στο σύμπαν μας, τις
θεωρίες (μοντέλα) που τα περιγράφουν και να κατανοήσουν τον ρόλο που αυτά έχουν στην  εξέλιξη του
σύμπαντος και την κοσμολογία. Επίσης να ενημερωθούν για τα μεγαλύτερα πειράματα φυσικής στοιχειωδών
σωματιδίων και κοσμολογίας που πραγματοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, πως αυτά ερευνούν για την ύπαρξη
νέων σωματιδίων και προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στα βαθύτερα ερωτήματα σχετικά με τη δημιουργία
και εξέλιξη  του σύμπαντος.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

http://lyk-thasou.kav.sch.gr/diadiktyaki-imerida-diaskedazontas-me-ta-mathimatika/

Πρακτική 2

Άξονας



Σχολείο και κοινότητα

Τίτλος Δράσης

Εκπαιδευτικοί και μαθητές παρέχουν πρώτες βοήθειες

Στόχος Βελτίωσης

Η απόκτηση δεξιοτήτων για την παρόχη πρώτων βοηθειών στον συνάνθρωπο.

Ενέργειες Υλοποίησης

Την 29η και 30η Μαρτίου 2022 διοργανώθηκε εκπαιδευτική δράση με θέμα «Εκπαιδευτικοί και μαθητές παρέχουν
πρώτες βοήθειες», υπό την αιγίδα του Γενικού Λυκείου Λιμένα Θάσου σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο
Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)- Παράρτημα Πρίνου Θάσου.

Σκοπός της εκπαιδευτικής δράσης ήταν η ενημέρωση ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών και των
εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας σε θέματα που αφορούν σε κινδύνους ατυχημάτων, τρόπους πρόληψης,
αναζήτησης και παροχής βοήθειας σε περιστατικά κινδύνου της ζωής και της υγείας.

Η εκπαιδευτική δράση απευθυνόταν στους/στις μαθητές/μαθήτριες της Α΄ Τάξης καθώς και σε όλους τους
εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Η δράση περιλάμβανε δύο φάσεις. Αρχικά το προσωπικό του ΕΚΑΒ
επιμόρφωσε τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς σε θέματα τραυματισμών και παροχής πρώτων
βοηθειών. Συγκεκριμένα για τον τρόπο εκτίμησης της κατάστασης του θύματος, τον ενδεδειγμένο τρόπο κλησης
των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας (ΕΚΑΒ 166), την εκτέλεση Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και τη
χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή. Η δεύτερη φάση περιλάμβανε το πρακτικό μέρος όπου οι
μαθητές/μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν στην πράξη την παροχή πρώτων βοηθειών (ΚΑΡΠΑ και χρήση
Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή) καθώς και τον τρόπο τοποθέτησης του θύματος σε θέση ανάνηψης.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

http://lyk-thasou.kav.sch.gr/analysi-apotelesmaton-tis-drasis-quot-ekpaideytikoi-kai-
mathites-parechoyn-protes-voitheies-quot-quot/

Πρακτική 3

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη της Συνεργασίας των Εκπαιδευτικών του Σχολείου

Στόχος Βελτίωσης



Η ενδυνάμωση των γνώσεων καθώς και η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος και συνεργατικότητας στους
εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Ενέργειες Υλοποίησης

1).  Επιμορφωτική δράση σε θέματα Φυσικής των Στοιχειωδών Σωματιδίων

Κατά τις ημερομηνίες 13/04/2022 και 14/04/2022, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή επιμόρφωση για
εκπαιδευτικούς με θέμα "Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων" υπό την αιγίδα του ΓΕ.Λ. Λιμένα Θάσου. Η
επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Εκλαικευσης σε θέματα φυσικής
σωματιδίων και κοσμολογίας. Στόχος της επιμόρφωσης ήταν οι εκπαιδευτικοί να έρθουν σε επαφή με βασικές 
έννοιες της  σωματιδιακής φυσικής, να μάθουν για τα σύγχρονα πειράματα σωματιδιακής φυσικής που 
πραγματοποιούνται στον κόσμο, να κατανοήσουν τη συνεισφορά της συγκεκριμένης έρευνας στην ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, αλλά και στην ανάπτυξη του πολιτισμού γενικότερα. Επιπλέον στόχος της επιμόρφωσης ήταν οι 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να πληροφορηθούν για σχετικές δράσεις για μαθητές που πραγματοποιούνται κάθε 
χρόνο σε διάφορα μέρη της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, όπως είναι τα διεθνή MasterClasses αλλά και να 
έρθουν σε επαφή με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση σχετικών 
θεμάτων φυσικής σε μαθητές. Η επιμόρφωση είχε διάρκεια 2 ώρες  και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά εκτός 
σχολικού ωραρίου μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων  Webex.  Στην επιμόρφωση συμμετείχαν εκπαιδευτικοί 
κάθε κλάδου από διάφορα σχολεία της ΔΔΕ Καβάλας. Μετά το πέρας της επιμόρφωσης εστάλη στους 
συμμετέχοντες ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της δράσης.

 

2). Επιμορφωτική δράση σε θέματα Συνεξέτασης των Νέων Ελληνικών.

Την 13η Μαΐου 2022 και ώρα 9:30-12:30 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική δράση υπό την αιγίδα του ΓΕ.Λ Λιμένα
Θάσου για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02 σε θέματα συνεξέτασης νέων ελληνικών. Η επιμόρφωση έγινε σε
συνεργασία με ελληνικά Πανεπιστημιακά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, η εισήγηση έφερε τον τίτλο <<Αξιοποίηση 
της δημιουργικής γραφής στη διδασκαλία της λογοτεχνίας>>.  Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, οι
εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης του θεωρητικού πλαισίου της δημιουργικής
γραφής στην διδακτική πράξη, καθώς και την ένταξη ανάλογων δραστηριοτήτων στο μάθημα τους.
Παρουσιάστηκαν από τον επιμορφωτή στοχευμένα παραδείγματα που διευκόλυναν την πρόσληψη  του  υλικού
της παρουσίασης από τους εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια, συμμετείχαν ενεργά σε βιωματικό εργαστήριο
εφαρμογής ομαδοσυνεργατικών ασκήσεων  δημιουργικής γραφής τόσο στο μάθημα της λογοτεχνίας, όσο και της
Νεολληνικής Γλώσσας, εφόσον διδάσκονται μαζί στο πλαίσιο της συνεξέτασης. 

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, στο εργαστήριο πληροφορικής του ΓΕ.Λ. Λιμένα  ενώ συμμετείχαν
σε αυτή  εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ02 από διάφορα σχολεία του νομού Καβάλας. Μετά το πέρας της
επιμόρφωσης ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων ενώ εστάλη σ'αυτούς και ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της δράσης.

3). Επιμόρφωση σε θέματα Διαβαθμισμένης Αξιολόγησης.



Την 18η Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε  εσωτερική επιμορφωτική δράση διάρκειας 2 ωρών για τους
εκπαιδευτικούς του ΓΕ.Λ. Λιμένα σε θέματα διαβαθμισμένης αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών. Επιμορφωτής
ήταν επιστημονικός συνεργάτης του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Σκοπός της
εκπαιδευτικής δράσης ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας σχετικά με τη
διαβαθμισμένη αξιολόγηση η οποία αποτελεί εναλλακτική μέθοδος αξιολόγησης του/της μαθητή/μαθήτριας
βασισμένη στις ρουμπρίκες (rubrics) με στόχο την παροχή μιας διαδικασίας υπολογισμού της επίδοσής τους
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και διαβαθμίσεων ποιότητας. Η διάρκεια της επιμόρφωσης  ήταν δύο (2)
διδακτικές ώρες και πραγματοποιήθηκε δια ζώσης εντός σχολικού ωραρίου, στις εγκαταστάσεις του ΓΕ.Λ.
Λιμένα. Στο τέλος της εισήγησης ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων.

 

4). Συμμετοχή των εκπαιδευτικών του ΓΕ.Λ. Λιμένα σε επιμορφωτικές δράσεις άλλων φορέων.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι εκπαιδευτικοί του ΓΕ.Λ. Λιμένα συμμετείχαν σε διάφορες
επιμορφωτικές δράσεις  (σεμινάρια, επιμορφώσεις, ημερίδες, επιστημονικά συνέδρια) που πραγματοποιήθηκαν
από  άλλους  φορείς (σχολεία, πανεπιστήμια, επιστημονικές ομάδες). Την 20η Μαΐου 2022, μετά από κάλεσμα
της ομάδας δράσης, οι εκπαιδευτικοί του ΓΕ.Λ. Λιμένα συζήτησαν για την επιμορφωτική δράση του σχολείου εώς
τώρα αλλά και τη συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις κάθε εκπαιδευτικού σε προσωπικό επίπεδο. Αφού πρώτα
έγινε μία καταγραφή των επιμορφωτικών δράσεων στις οποίες συμμετείχε κάθε εκπαιδευτικός, έπειτα
ακολούθησε συζήτηση με ταυτόχρονη ανταλλαγή νέων γνώσεων σε παιδαγωγικά θέματα εκπαίδευσης αλλά και
θέματα χρήσης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Παράλληλα, συνδυάστηκαν γνώσεις από διάφορες
επιμορφώσεις στις οποίες συμμετείχαν τα μέλη του συλλόγου και συζητήθηκαν ιδέες για την πραγματοποίηση
διαθεματικών/διεπιστημονικών δράσεων για μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς στο μέλλον. Μετά το πέρας της
συζήτησης, μοιράστηκε στα μέλη του συλλόγου ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για την γενικότερη αποτίμηση της
επιμορφωτικής δράσης του ΓΕ.Λ Λιμένα.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

http://lyk-thasou.kav.sch.gr/2021/12/

Πρακτική 4

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Τίτλος Δράσης

Προβολή των φυσικών τοπίων της Θάσου μέσα από τη συνεργασία με Ευρωπαϊκά
σχολεία

Στόχος Βελτίωσης

Η ανάπτυξη των σχέσεων με ευρωπαϊκά σχολεία.

Ενέργειες Υλοποίησης



  Περιγραφή

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και κατόπιν συναντήσεων των εκπαιδευτικών και ενημέρωσης των μαθητών,
δημιουργήθηκε τους μήνες Απρίλιο και Μάιο τουριστικός οδηγός του νησιού της Θάσου  μέσα από την
συνεργασία των εκπαιδευτικών και των μαθητών της Α΄ Λυκείου του ΓΕΛ Λιμένα. Ο οδηγός μεταφράστηκε στην
αγγλική και στην γερμανική γλώσσα, προκειμένου να είναι κατανοητός από μεγαλύτερη μερίδα μαθητών και
εμπλουτίστηκε με φωτογραφίες και βίντεο μέσω drone που τράβηξαν οι μαθητές, αναδεικνύοντας τα αγαπημένα
τους μέρη στο νησί της Θάσου. Στην συνέχεια αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας στον
σύνδεσμο http://lyk-thasou.kav.sch.gr.

Η συμμετοχή των μαθητών ήταν καθαρά εθελοντική και έδειξαν πραγματικό ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους
σε προγράμματα ανταλλαγής μαθητών. Επίσης προσπάθησαν να αναδείξουν τον τόπο τους και να παρουσιάσουν
τις ομορφιές του μέσα από τα δικά τους μάτια, ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των ξένων μαθητών .

Κατόπιν διανεμήθηκε έντυπο ερωτηματολόγιο το οποίο απαντήθηκε ανώνυμα από τους μαθητές/μαθήτριες του
ΓΕΛ Λιμένα Θάσου. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα μαθητές/μαθήτριες δε διέτρεξαν κάποιο κίνδυνο από τη
συμμετοχή τους στην  έρευνα, γιατί όπως αναφέρθηκα και παραπάνω το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και δεν
εμφανίζονταν πουθενά τα προσωπικά τους στοιχεία.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

http://lyk-thasou.kav.sch.gr/toyristikos-odigos-thasoy/

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

1) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διαχείριση εννοιών διεπιστημονικής προσέγγισης
των Μαθηματικών με άλλες επιστήμες 2) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση
εργαλείων ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 3) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
για τη διαβαθμισμένη αξιολόγηση 4) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την
ανεστραμμένη μέθοδο διδασκαλίας 5) Επιμόρφωση Φιλολόγων για τη συνεξέταση
Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας 6) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών θετικών
επιστημών σε θέματα σύγχρονης φυσικής και Κοσμολογίας

Θέμα 2

Άξονας

http://lyk-thasou.kav.sch.gr


Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-27

Θέμα 3

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-27


