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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 1ο Γενικό Λύκειο Καβάλας υπάγεται στην Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας και έχει
ως αποστολή την παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική
συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών και θα διευκολύνει την πρόσβαση τους
στην αγορά εργασίας. Το σχολείο έχει υψηλές προσδοκίες για όλους τους μαθητές και όλους τους
εκπαιδευτικούς. Στόχος του είναι να
διαμορφώσει ένα κοινό όραμα καινοτομίας και ανάπτυξης και να καλλιεργήσει την αποδοχή και το σεβασμό στη
διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει τους μαθητές του (διαφορετικότητα στη γλώσσα, τον τύπο νοημοσύνης, την
κουλτούρα, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, όχι μόνο στην πολυπολιτισμική
τάξη ,αλλά και στην κοινή τάξη). Πιο συγκεκριμένα, το όραμα του 1ου ΓΕΛ Καβάλας είναι:
- να αναπτύξει τις νοητικές ικανότητες, γνώσεις και κριτική σκέψη των μαθητών του
- να αναπτύξει τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τον διάλογο 
- να βάλει τα θεμέλια για τη διαμόρφωση δημοκρατικών πολιτών

Το σχολείο διαθέτει τμήματα ένταξης και για τις τρείς τάξεις, παρέχοντας εκπαίδευση σε μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς. Επίσης, πρόσφατα ιδρύθηκε τάξη υποδοχής( ΖΕΠ) με σκοπό να
παρέχει διαπολιτισμική εκπαίδευση και στόχο το γλωσσικό εγγραμματισμό προσφύγων μαθητών, που
φιλοξενούνται σε δομή της πόλης μας. Το σχολείο πραγματοποιεί δράσεις και προγράμματα που προάγουν την
ατομική και την κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Συγκεκριμένα υλοποιούνται: προγράμματα εκπαιδευτικής
Ρομποτικής με συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις και σημαντικές διακρίσεις, θεατρικές παραστάσεις, 
συμμετοχή σε διαγωνισμούς Φυσικής , Μαθηματικών, Ρομποτικής, Οικονομικών, μετάφρασης και ορθογραφίας
καθώς και πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και προγράμματα αγωγής υγείας και σταδιοδρομίας. Επιπλέον,
στοχεύοντας στη διαμόρφωση ενεργών Ευρωπαίων πολιτών το σχολείο συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Juvenus Translatores , European School Ambassadors, Teachers4Europe, E-
twinning,Erasmus).

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Καλό σχολικό κλίμα με σχέσεις αλληλοσεβασμού, ελευθερίας και δικαιοσύνης.  



Σημεία προς βελτίωση

Συνεχής εγρήγορση και όχι επανάπαυση σχετικά με φαινόμενα σχολικής βίας.

Εκσυγχρονισμός των διδακτικών μεθόδων με τη χρήση νέων τεχνολογιών και διαφοροποιημένης
διδασκαλίας, ώστε να προάγονται ποικίλες δεξιότητες και να ενθαρρύνεται η δημιουργική εμπλοκή
όλων των μαθητών.
Σχεδιασμός για τη διδακτική στήριξη μαθητών με πολλά μαθησιακά κενά που δυσκολεύουν τη συμμετοχή τους
στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Ικανοποιητική η διοικητική λειτουργία του σχολείου και το άνοιγμα του στην κοινωνία.

Σημεία προς βελτίωση

Καλύτερη ενημέρωση και εμπλοκή των εκπαιδευτικών στή διαχείρηση των οικονομικών πόρων

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Υψηλή συμμετοχή του σχολείου σε καινοτόμα προγράμματα και καλός μέσος όρος της επαγγελματικής
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών

Σημεία προς βελτίωση

Εστίαση στη διαρκή επιμόρφωση και τη δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών


