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1. ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ  
Το σχολείο  συστεγάζεται με το Γυμνάσιο Κασσάνδρας. Στο κτηριακό συγκρότημα 

Γυμνασίου-Λυκείου Κασσάνδρας  χρησιμοποιεί έξι (06) αίθουσες διδασκαλίας που ανήκαν στο 
ΓΕΛ και δύο (02) αίθουσες του Γυμνασίου Κασσάνδρας και ενοικιάζει σε διπλανό κτήριο από 
ιδιώτη άλλες επτά (07) αίθουσες διδασκαλίας για τις ανάγκες στέγασης των μαθητών. Η  
λύση είναι προσωρινή και η ανάγκη κατασκευής νέων αιθουσών είναι επείγουσα. Δεν υπάρχει 
αίθουσα για εκδηλώσεις και γιορτές στο σχολείο, ούτε στην περιοχή του Δήμου Κασσάνδρας. 
Για τις εκδηλώσεις του σχολείου χρησιμοποιείται το Γυμναστήριο, το οποίο έχει κακή 
ακουστική και είναι ακατάλληλο για εκδηλώσεις.  

 Το κτήριο του Γυμνασίου – Λυκείου Κασσάνδρας είναι παλιό και πρέπει άμεσα να 
συντηρηθεί τόσο στις μόνιμες εγκαταστάσεις του, όσο και στο ίδιο το κτήριο. Επίσης πρέπει 
να αντικατασταθεί ή να επισκευαστεί η περίφραξη της αυλής του σχολείου, η οποία σε 
κάποια σημεία της έχει πάρει κλίση και υπάρχει κίνδυνος να γκρεμιστεί. Η άποψη των 
μηχανικών της Νομαρχίας , που μετά από αναφορά μας εξέτασαν την περίφραξη, είναι ότι 
πρέπει να αντικατασταθεί. Παρ’ όλα αυτά το πρόβλημα της περίφραξης είναι μακροχρόνιο και 
δεν διαφαίνεται λύση του.  

 
2. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Το σχολείο εργάζεται πάντοτε πρωινό, από τις 8:00 έως τις 14:00. 
 
3. ΜΑΘΗΤΕΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

Αριθμός μαθητών Τμήματα Τμήματα Project 

Α΄ ΤΑΞΗ                       95          5 5 

Β΄ ΤΑΞΗ                       81     4 5 

Γ΄ ΤΑΞΗ                       81     4  

     ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:   Β΄ ΤΑΞΗ:    2 τμήματα ανθρωπιστικού προσανατολισμού  
                                                 2 τμήμα θετικού προσανατολισμού 
                              Γ΄ ΤΑΞΗ:      1 τμήμα ανθρωπιστικού προσανατολισμού 
                                                 1 τμήμα θετικού προσανατολισμού 
                                                 2  τμήματα οικονομίας και πληροφορικής  
 
4. ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  

Η διανομή των σχολικών βιβλίων ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο.  
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5. ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
Η φοίτηση των μαθητών του σχολείου μας γενικά ήταν κανονική, εκτός μεμονωμένων 

περιπτώσεων. Προβλήματα στην επίδοση των μαθητών παρατηρήθηκαν εξαιτίας της 
ανομοιογένειας των τμημάτων, υπήρξαν όμως πολλοί μαθητές με άριστη επίδοση. Στην Α΄ 
τάξη αρίστευσαν 10 μαθητές, στη Β΄ τάξη αρίστευσαν 15 μαθητές και στη Γ΄ τάξη 
αρίστευσαν 14 μαθητές.  

  
6. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ – ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  
Στην διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιήθηκαν πέντε (05) περίπατοι. Επιπλέον, 

το σχολείο πραγματοποίησε τις παρακάτω εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις: 
α) Διδακτική επίσκεψη της Α΄ τάξης στη Θεσσαλονίκη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και 

στο NOESIS στις 23/11/2015. 
β) Διδακτική επίσκεψη της Α΄ τάξης στο ΚΠΕ Αρναίας στις 26/11/2015.  
γ) Ετήσια Ημερήσια εκδρομή της Α  Β και Γ Λυκείου  στις 23/12/15 στη Θεσσαλονίκη. 
δ) Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στις 28-31/01/2016 στο Άγιο Όρος .  
ε)  Πολυήμερη εκδρομή των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης στην Πράγα και τη Βιέννη κατά 

το χρονικό διάστημα από τις 04 έως τις 10/3/2016. 
στ) Διδακτική επίσκεψη μαθητών στις 10/03/2016 στην εφημερίδα «Μακεδονία» στη 

Θεσσαλονίκη, για τη βράβευση των σχολείων που συμμετείχαν σε διαγωνισμό. 
ζ) Διδακτική επίσκεψη της Β’ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη στις 21/03/2016 στο ΚΕΛΠΝΟ και  

στο ΚΕΣΥΠ Περαίας, στα πλαίσια των ερευνητικών εργασιών. 
η) Διδακτική επίσκεψη της Β’ Λυκείου στις 28/03/2016 στις αγροτικές φυλακές της 

Κασσάνδρας στα πλαίσια της ερευνητικής τους διδασκαλίας. 
θ)  Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Βόλο στις 02/04/2016 εως 05/04/2016 των 

μαθητών της Β’ Λυκείου που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των  προγράμματων  σχολικών 
δραστηριοτήτων. 

ι) Διήμερη εκδρομή των μαθητών της Β’ Λυκείου στο ΚΠΕ Ελασσόνας στις 12-
13/04/2016. 

κ) Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Α’ τάξης στην Κέρκυρα στις 14-17/04/2016, 
που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των  προγράμματων  σχολικών δραστηριοτήτων. 
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7. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ   
Ικανοποιητική υπήρξε η λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων. Αξιοσημείωτη ήταν 

ευαισθητοποίηση των μαθητών σε ανθρωπιστικά θέματα, όπως οικονομική βοήθεια σε 
πάσχοντες συμμαθητές τους.  

 
8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
Η μετακίνηση των μαθητών έγινε ομαλά με μισθωμένα λεωφορεία του Κ.Τ.Ε.Λ. καθώς και 

με το τουριστικό πρακτορείο ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ . Προβλήματα παρατηρήθηκαν στην αρχή της 
σχολικής χρονιάς με ένα λεοφωρείο του ΚΤΕΛ που αργούσε αλλά στη συνέχεια 
ομαλοποιήθηκε η μεταφορά. 

 
9. ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Αναβαθμίστηκε το εργαστήριο πληροφορικής και επανδρώθηκε με Η/Υ καθώς και έναν  

(1) προτζέκτορα. Έγινε χρήση όλων των εποπτικών μέσων διδασκαλίας από τους καθηγητές 
και διαρκής επίδειξη πειραμάτων. Επισημάνθηκε η ανάγκη εγκατάστασης ασύρματου internet 
για την πραγματοποίηση των μαθημάτων και των projects.  

 
10.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ. 
Στο σχολείο μας λειτουργεί βιβλιοθήκη με σημαντικό αριθμό βιβλίων. Πολλοί μαθητές και 

εκπαιδευτικοί δανείστηκαν βιβλία κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η βιβλιοθήκη 
χρησιμοποιήθηκε επίσης για την πραγματοποίηση των projects. Ωστόσο, για την 
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αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία της απαιτείται να λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια του 
σχολικού ωραρίου.   

 
 
11.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECTS) 
Πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω προγράμματα στα τμήματα Project της Α’ τάξης κατά 
το Α’ Τετράμηνο: 
 

1. Ομορφιά και Μόδα. 
2. Αθλητισμός και Διατροφή. 
3. Αξιοθέατα και ξενάγηση στο Λονδίνο. 
4. Μουσική και Στερεότυπα. 
5. Διαπροσωπικές σχέσεις και σεξουαλική ζωή στην εφηβεία. 

 
Πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω προγράμματα στα τμήματα Project της Β’ τάξης κατά 

το Α’ Τετράμηνο: 
 

1. Τι πρέπει να γίνεις ή τι θέλεις να γίνεις. 
2. Τέχνη του δρόμου. 
3. Σεξουαλικότητα εφήβων. 
4. Διατροφή και υγεία. 
5. Τα οφέλη της διαστημικής έρευνας στην καθημερινή ζωή.  

 
Πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω προγράμματα στα τμήματα Project της Α’ τάξης κατά 

το Β’ Τετράμηνο: 
 
1. Εφηβεία και εξαρτήσεις. 
2. Γιόγκα και  Pilates- Ευεξία και άσκηση. 
3. Ethnic κουζίνες. 
4. Η ιστορία του gaming. 
5. Μάθε ξένη γλώσσα και ασ’ τηνε ! 

 
   Πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω προγράμματα στα τμήματα Project της Β’ τάξης       
κατά το Β’ Τετράμηνο: 
 

1. Υπερπληθυσμός και βιωσιμότητα του πλανήτη. 
2. Κι αν βγω απ΄ αυτή τη φυλακή κανείς δε θα με περιμένει; 
3. Ping –pong _ Badminton στο σχολείο. 
4. Η σεξουαλική ζωή των εφήβων. 
5. ΣΕΠ: Μετά το Λύκειο, τι; 

 
12.  ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Στις 5/10/2015 στα πλαίσια της Πανελλήνιας ημέρας σχολικού Αθλητισμού 
πραγματοποιήθηκαν αθλητικές εκδηλώσεις, αγώνες, μπάσκετ, βόλλεϋ, πινγκ-
πονγκ και μπάντμιντον.  

2. Στις 16/10/2015 πραγματοποιήθηκε μετακίνηση μαθητών στο ΕΠΑΛ Κασσάνδρας 
στα πλαίσια παρακολούθησης της εκδήλωσης «επανεκκίνηση καρδιάς». 

3. Στις 22/12/2015 έγινε άσκηση σεισμού. 
4. Στις 10/03/2016 πραγματοποιήθηκε βράβευση των μαθητών που συμμετείχαν 

στην σχολική εφημερίδα από την εφημερίδα «Μακεδονία». 
Στις 1/12/2014 έγινε ενημέρωση των γονέων για την εκδρομή της Β’ Λυκείου 
στην Κων/πολη στα πλαίσια του προγράμματος e-twining, όπου συμμετέχει το 
σχολείο. 
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Στις 30/1/2015 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μαθητών της Γ’ τάξης για τις 
αιτήσεις των πανελληνίων από τον Υποδιευθυντή κ. Αλεξανδρίδη Αλέξανδρο. 

5. Στις 4/5/2015 έγινε ενημέρωση της Α’, Β’ και Γ’ τάξης για το νέο σύστημα 
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και τον τρόπο συμπλήρωσης του 
μηχανογραφικού. 
 

13.  ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
Στις 20 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε η Ε’ Μαθητική Πολιτιστική Συνάντηση των 

Σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Κασσάνδρας στο Αμφιθέατρο του ΕΠΑΛ Κασσάνδρας με 
έγκριση της ΔΔΕ Χαλκιδικής και στα πλαίσια των Σχολικών Δραστηριοτήτων με τη 
χορηγία του Δήμου Κασσάνδρας. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το ΓΕΛ Κασσάνδρας 
διοργάνωσε και υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία το εν λόγω πολιτιστικό δρώμενο, το 
οποίο αναζωογόνησε την πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας και έδωσε την ευκαιρία 
στους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων του Δήμου Κασσάνδρας να ξεδιπλώσουν 
τις δημιουργικές τους ιδέες. Τη φετινή χρονιά το σχολείο μας συμμετείχε με το θεατρικό 
του κου Νικόπουλου Νίκου « ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ», με το συγκρότημα Faraway 
και το συγκρότημα   NON SENSE καθώς και με χορευτική ομάδα του σχολείου μας,  που  
παρουσίασε δημοτικούς παραδοσιακούς χορούς.  

 
14.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Το σχολείο οργάνωσε και υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία τα παρακάτω 
περιβαλλοντικά προγράμματα: 

1. «Ένα ταξίδι στην τέχνη». 
2. «Πάμε μουσείο». 
3. «Φωτογραφία και κινηματογράφος».  
4. «Ελιά και λάδι». 
5. «Βιοποικιλότητα των υδροβιότοπων της βορείου Ελλάδας». 
6. «Πεζοπορικά μονοπάτια στη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος» 

  
  
15.  ΦΥΛΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Το σχολείο δεν φυλάσσεται καθόλου. Δημιουργούνται προβλήματα από εξωσχολικά 
άτομα που εισέρχονται στο χώρο του σχολείου και παρενοχλούν τους μαθητές. Επίσης τα 
απογεύματα και τις νυκτερινές ώρες γίνονται διάφορες ζημιές, όπως γράψιμο στους 
τοίχους , καταστροφή πινακίδων και σπάσιμο τζαμιών.  
 
16.  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
Το σχολείο συμμετείχε σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο νομό, μπάσκετ, στίβο, ανώμαλο δρόμο, πετοσφαίριση, αγοριών και κοριτσιών. 
Επίσης, οι συμμετοχές των ομάδων του σχολείου στο στίβο και τον ανώμαλο δρόμο 
σημείωσαν διακρίσεις κατάκτησης μεταλλίων. 
  
17.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (εκπαιδευτικό, διοικητικό, βοηθητικό) 

Οι εκπαιδευτικοί που παρουσιάστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία στο ΓΕΛ Κασσάνδρας 
κατά το σχολικό έτος 2015-2016 είναι: 

 
1. Ντόντουλος Βασίλειος ΠΕ11, 

Διευθυντής 
2. Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος ΠΕ02, 
     Α΄ Υποδιευθυντής  
3. Ξανθού Αικατερίνη  ΠΕ07, 

Β’ Υποδιευθύντρια 
4. Ντικμπασάνης Χρήστος ΠΕ01 
5. Ζουζέλη Ελένη ΠΕ02 

6. Ηλιοπούλου Βασιλική ΠΕ02 
7. Κάργα Μάγδα ΠΕ02 
8. Κόρτη Καλλιόπη ΠΕ02 
9. Λάππα Ελένη ΠΕ03  
10. Μπογιατζής Αθανάσιος ΠΕ03 
11. Φυτιλή Ελένη-Μαρία ΠΕ03 
12. Κυμπάρης Νικόλαος ΠΕ04 
13. Τσιρωνάς Σαραφιανός ΠΕ04 
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14. Φιλιππίδης Θεόδωρος ΠΕ0402 
15. Καψιώφα Αναστασία ΠΕ06 
16. Παπασωτηρίου Βασίλειος ΠΕ09  

17. Νικόπουλος Νικόλαος ΠΕ13 
18. Μαρμαρά Πελαγία ΠΕ20  

 
Με διάθεση απασχολήθηκαν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί: 
1. Αβρανά Κων/να ΠΕ02 
2. Μαυρομάτη Δέσποινα ΠΕ13 
3. Παπαδοπούλου Σούζη-Αναστασία ΠΕ11 
4. Σάγγου Αναστασία ΠΕ05 
5. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος ΠΕ02 

 
Με διάθεση από άλλο σχολείο απασχολήθηκαν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί: 

 
1. Ζάμπρου Γεωργία ΠΕ02 
2. Μαϊπά Φανή ΠΕ11 
3. Μαυρονάνου Στυλιανή ΠΕ01 
4. Παρασκευοπούλου Ελένη ΠΕ1201 
5. Μπλατσιώτη Αθηνά ΠΕ11 

 
Αναπληρωτές που απασχολήθηκαν : 

1. Μουρατίδου Μαρία ΠΕ03 
2. Τσένης Γεώργιος ΠΕ03 
3. Βλάχου Μαρία ΠΕ0404 

 
Επέστρεψαν τον Ιούνιο από άδεια  ανατροφής οι παρακάτω εκπαιδευτικοί: 

1. Ελευθεριάδου Θεοδοσία ΠΕ02 
 
 

Οι σχέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού ήταν αγαστές. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονταν σε 
διαρκή συνεργασία με μαθητές, με αποτέλεσμα να αντιμετωπιστούν με επιτυχία όλα τα 
παιδαγωγικά προβλήματα του προέκυψαν. 

Στο βοηθητικό προσωπικό υπάρχει καθαρίστρια με σύμβαση, λόγω συνταξιοδότησης της 
προηγούμενης, που ήταν μόνιμη.  Επισημαίνουμε όμως ότι το σχολείο δεν έχει επιστάτη, 
ούτε φύλακα.  

 
18.  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Άριστη συνεργασία και συνδρομή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σε όλες τις 

ανάγκες του σχολείου.  
Διαρκής και επιτυχής συνεργασία με τους γονείς των μαθητών. Ιδιαίτερα για τα 

προβλήματα φοίτησης και πειθαρχίας συνεργαστήκαμε και με το Συμβουλευτικό Σταθμό 
Νέων Χαλκιδικής και φέραμε σε επαφή μαζί τους γονείς μαθητών και μαθητριών, όπου 
χρειάστηκε.  
 
 
 
 

19.  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
1. Η κατασκευή δέκα (10) αιθουσών διδασκαλίας, μίας αίθουσας πολλαπλών 

χρήσεων και ενός εργαστηρίου Η/Υ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών.  
2. Οι επιχορηγήσεις για τις λειτουργικές δαπάνες είναι πολύ μικρές και δεν 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες που έχει το σχολείο.  
3. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη επισκευών και συντήρησης του κτηρίου. Περιμένουμε 

έκτακτη επιχορήγηση για τις απαραίτητες επισκευές.  
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4. Επιπλέον, είναι αναγκαία η κατασκευή της περίφραξης περιμετρικά του σχολείου 
για την απαραίτητη παροχή ασφάλειας των μαθητών κατά τις πολλές ώρες 
παραμονής τους στο σχολικό συγκρότημα.  

5. Τέλος, υπάρχει ανάγκη παρουσίας Σχολικού Τροχονόμου κατά την επιβίβαση και 
αποβίβαση των μαθητών τις ώρες προσέλευσης και αναχώρησης τους. 

  
 
 

 
                                                                                         Ο Διευθυντής 
 
 
 
 Βασίλειος Ντόντουλος 


