
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

 

Στοιχεία της ταυτότητας της
Σχολικής Μονάδας.

2ο Γυμνάσιο Λαμίας
Ημερήσιο Γυμνάσιο  4601020

Παπαβασιλείου 4, 35133

Το σχολείο βρίσκεται στη νότια Λαμία, ανάμεσα σε δυο δρόμους, την οδό Ελύτη και την  παράλληλή της, την οδό
Παπαβασιλείου, η οποία δηλώνεται και ως διεύθυνση του σχολείου. Ανήκει σε μια ομάδα σχολείων όπως το 16ο

 Νηπιαγωγείο Λαμίας, το 11ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας και το 2ο Λύκειο Λαμίας, με το οποίο συνορεύουμε
άμεσα. 

Όσο αφορά τις υποδομές, το κτίριο στεγάζεται σε οικόπεδο περίπου 4.900 τ.μ. και αποτελείται από δύο (2)
ορόφους με συνολικό εμβαδό 2.500 τ.μ. περίπου. Αίθουσες και διάδρομοι είναι ευρύχωροι,  ευάεροι και ευήλιοι.
Διαθέτει υπόγειο συνολικού εμβαδού 320 τ.μ. που περιλαμβάνει το λεβητοστάσιο, δύο δεξαμενές πετρελαίου και
δυο αποθήκες.  

Το σχολείο έχει δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας, εκ των οποίων οι πέντε (5) είναι εξοπλισμένες με
διαδραστικούς πίνακες. Φιλοξενεί Βιβλιοθήκη από Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ, η οποία όμως δεν έχει προσωπικό,
οπότε παραμένει ανενεργή και μία μεγάλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Διαθέτει ακόμα: Εργαστήριο Φυσικών
Επιστημών και Εργαστήριο Πληροφορικής πλήρως εξοπλισμένα, Εργαστήριο Καλλιτεχνικών με διαδραστικό
πίνακα, Εργαστήριο Μουσικής με ηλεκτρονικό εξοπλισμό και μουσικά όργανα και μία επιπλέον αίθουσα
διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα, που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες τμημάτων που οι αίθουσές τους δε
διαθέτουν εξοπλισμό.   

Υπάρχουν επίσης το γραφείο της διευθύντριας, γραφείο υποδιευθυντού και γραμματείας (χωρίς να είναι
στελεχωμένο με μόνιμο διοικητικό προσωπικό),  γραφείο  καθηγητών, ένα μικρό γραφείο για την καθαρίστρια
 και η αίθουσα covid-19.   

Ο προαύλιος χώρος είναι μεγάλος, περιφραγμένος, με δυο εισόδους-εξόδους που κλείνουν κατά τις ώρες
λειτουργίας, από τις οποίες η μία διαθέτει θυροτηλέφωνο. Το σχολείο διαθέτει ράμπα και τουαλέτα για μαθητές



με κινητικά προβλήματα. 

Το 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ κατά το σχολικό έτος 2021-2022 λειτούργησε με 198 μαθητές, κατανεμημένους σε
δέκα (10) τμήματα, εκ των οποίων το ένα λειτούργησε ως τάξη υποδοχής (Τ.Υ. - ΖΕΠ1):

Τάξη Α΄: 76,   Τάξη   Β΄: 82,    Τάξη Γ΄: 40   

Το εκπαιδευτικό δυναμικό του σχολείου κατά το ίδιο σχ. έτος απαρτιζόταν από:  

α) 25 μόνιμους καθηγητές εκ των οποίων:

Δυο (2) εκπαιδευτικοί με διάθεση ωρών από άλλα σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου.

Ένας (1) με διάθεση στη γραμματεία μέχρι αρχές Δεκεμβρίου 2021. 

Ένας (1) με μακροχρόνια άδεια από την αρχή της χρονιάς.

Ένας (1) με μακροχρόνια άδεια από τον Φεβρουάριο του 2022.

Τρεις (3) αποσπασμένοι σε άλλα σχολεία.

β) 3 αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου εκ των οποίων:  

Ένας (1) για την υποστήριξη του τμήματος ένταξης προσφύγων.

Ένας (1) για αναπλήρωση ωρών.

Ένας (1) για υποστήριξη παράλληλης στήριξης με διάθεση από άλλο σχολείο.

Επομένως συνολικά το δυναμικό του διδακτικού προσωπικού του Σχολείου ήταν 28 καθηγητές.

Η διαχείριση των οικονομικών του γίνεται από τη σχολική επιτροπή.

Διευθύντρια του σχολείου είναι η κ, Γιδόγιαννου Σεβαστή, ΠΕ05, M-edu, και υποδιευθυντής, ο κ. Σαΐτης
Βασίλειος, ΠΕ86. 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

(Αξιολόγηση: 3)

 

Μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου μας συμμετείχαν σε σεμινάρια  του ΕΚΑΒ.

Υποστηρίχτηκαν ευάλωτοι μαθητές από το σύνολο των εκπαιδευτικών. 

Τα διδακτικά βιβλία πρέπει να  προσαρμοστούν στα αναλυτικά προγράμματα και να ανανεωθούν. Τα
ξενόγλωσσα βιβλία είναι ελλιπή και χρήζουν αναβάθμισης. Ως προς τον εξοπλισμό κάθε τάξη πρέπει να
καλυφθεί με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. 

Αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της διδασκαλίας με χρήση ψηφιακών πλατφορμών του
ΥΠΑΙΘ, σενάρια διδασκαλίας και φύλλα εργασίας. Το παραχθέν υλικό  αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του
σχολείου και στην ηλεκτρονική τάξη. 



Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 3)

 

Οι Ρόμα μαθητές δεν φοιτούν κανονικά και το ίδιο ισχύει για τους προσφυγόπαιδες μαθητές, παρόλο τη
συμμετοχή στο πρόγραμμα « Σχολεία για όλους - συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία»
και τους δίαυλους επικοινωνίας με τους πρόσφυγες γονείς που διανθίσαμε με ανταλλαγή επισκέψεων και
εκδηλώσεων. Σημειώνουμε επίσης ότι στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε καταφέρει να πείσουμε περιπτώσεις Ρομά
και να τους υποστηρίξουμε στη μετάβασή τους στο Λύκειο.  

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 3)

 

Η περίοδος της καραντίνας έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη συμπεριφορά και προσαρμογή  των μαθητών στη
σχολική ζωή. Τον πρώτο καιρό της λειτουργίας του σχολείου παρατηρήθηκαν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού
μεγαλύτερων μαθητών προς τους μικρότερους ή σε καινούριους μαθητές. Με την πάροδο του χρόνου οι σχέσεις
εξομαλύνθηκαν, γεγονός που επισήμαναν και τα πενταμελή συμβούλια των τμημάτων. Υπήρξαν μεμονωμένες
περιπτώσεις μαθητών που δεν συμμορφώθηκαν.

 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 3)

 

Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών είναι πολύ καλές χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 3)

 

Λόγω ειδικών συνθηκών (πανδημία, διάθεση εκπαιδευτικών σε περισσότερα του ενός σχολεία) η δια ζώσης
επικοινωνία με τους γονείς ήταν δύσκολη. Παρ΄όλα αυτά υπήρχε επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και της
οικογένειας με κάθε πρόσφορο μέσο και γι΄αυτό οι σχέσεις είναι πολύ καλές.

Θετικά σημεία

Ενίσχυση συνεργασίας και ομαδικότητας των μαθητών.

Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε κοινωνικά ζητήματα.

Οικονομική στήριξη σε διάφορους φορείς- Ιδρύματα.



Διάχυση του έργου που παράγεται εντός της σχολικής μονάδας και άνοιγμα στην τοπική κοινωνία.

Αλληλεπίδραση μεταξύ σχολικών μονάδων και ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Έγκαιρη και έγκυρη  ηλεκτρονική πληροφόρηση καθημερινών ζητημάτων της σχολικής μονάδας.

Οι συμμετοχή μας στα παραπάνω έγιναν κάτω από δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία και έδρασαν
ανασταλτικά για θέματα επιμόρφωσης. Επιπλέον οι σχολικές υποχρεώσεις, τα μαθήματα, τα διαγωνίσματα, η
ολοκλήρωση της ύλης μειώνουν γενικά τον διαθέσιμο χρόνο για επιπλέον δραστηριότητες και δράσεις.   

Ίδρυση νέου Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ύστερα από δύο έτη λόγω πανδημίας.

Η αξιοποίηση της λειτουργίας  της σχολικής βιβλιοθήκης στον Όμιλο Φιλαναγνωσίας υποβοήθησε το στόχο του,
εμπλούτισε καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και οι μαθητές ανέπτυξαν ψηφιακό υλικό. Είχε την ίδια συμβολή
και στα άλλα προγράμματα.

Οι εκπαιδευτικοί συνέβαλαν στη δημιουργία θετικού κλίματος στην σχολική μονάδα και είχαν άριστη
συνεργασία με τους γονείς –κηδεμόνες.

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών του σχολείου διάρκειας 10 ωρών στα πλαίσια του προγράμματος «Σχολεία για
όλους- συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία».  

Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις ΕΚΔΔΑ και σε πανεπιστημιακά προγράμματα.

Δημιουργία λογαριασμού του σχολείου στο δίκτυο σχολείων e-twinning για ανταλλαγή καλών πρακτικών. 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα 100 mentors, Tipping Point και στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα των μαθητών της
Γ΄Γυμνασίου.   

 

Σημεία προς βελτίωση

Προσπάθεια συνέχισης σε ότι κατακτήθηκε.  

Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε κοινές επιμορφωτικές δράσεις και σε συνεργασίες με άλλα σχολεία.

Συνεργασία Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τη Διεύθυνση του σχολείου σε
πιο πρόσφορες και κανονικές συνθήκες για θέματα που άπτονται της σχολικής ζωής.

Συμμετοχή σε σεμινάρια ασφάλειας και πρόληψης (ΕΚΑΒ- Σεμινάρια για πρόληψη-μέτρα για σεισμούς).

Συνεργασία στους εκπαιδευτικούς να αναδεικνύουν ζητήματα που τους απασχολούν σχετικά με τη συμμετοχή
τους στις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης, τον προγραμματισμό του έργου τους στο σχολείο, τη συμμετοχή
τους στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίων δράσης, τις ανάγκες τους για
ενδοσχολική επιμόρφωση, τη συνεργασία με συναδέλφους της ίδιας ειδικότητας, την ενίσχυση διεπιστημονικών
συνεργασιών, κ.ά.

Ανάγκη ανθρώπινων πόρων (έγκαιρη και πλήρη στελέχωση του σχολείου με ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς
παράλληλης Στήριξης, με σταθερή γραμματειακή υποστήριξη).  

Η βελτίωση κτιριακών υποδομών της σχολικής μονάδας και ο εργαστηριακός εξοπλισμός. 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Κανονισμού Σχολικής μονάδας να γίνει από ολόκληρη την εκπαιδευτική
κοινότητα και να αυτό-αξιολογηθεί.  

  

 



Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 3)

 

Εφαρμογή διοικητικών αξιών που συνάδουν με τις αρχές της συμμετοχικής και μετασχηματιστικής ηγεσίας.

Άριστες σχέσεις εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων-κηδεμόνων. 

Άριστες σχέσεις του σχολείου με το σύνολο των φορέων της τοπικής κοινότητας.

Συστηματική ενημέρωση γονέων για συμπεριφορά και πρόοδο τον μαθητών.

Διάχυση των δράσεων του σχολείου.   

 

 

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 3)

 

Το σχολείο με τις δράσεις του και τις συνεργασίες του κατάφερε το άνοιγμα στην τοπική κοινωνία.

Ενισχύθηκε η ομαδικότητα, η συνεργασία και η αλληλεπίδραση και ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλες
σχολικές μονάδες. 

Με τα χρήματα που εξοικονόμησαν από δύο μπαζάρ  που πραγματοποίησαν μαθητές της Γ΄Γυμνασίου
προσέφεραν στήριξη σε Ίδρυμα της πόλης μας.  

 

Θετικά σημεία

Στενή συνεργασία των εκπαιδευτικών για την καλύτερη λειτουργία της σχολικής κοινότητας στον τομέα της
μάθησης. 

Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση -ενημέρωση της σχολικής μονάδας προς τους γονείς-κηδεμόνες. 

Σημεία προς βελτίωση

Ανάγκη μόνιμης γραμματειακής στήριξης διότι το εκπαιδευτικό έργο των διδασκόντων είναι  ιδιαίτερα
επιβεβαρημένο και η Γραμματειακή Υποστήριξη Διοίκησης ιδιαίτερα απαιτητική. 

Επιπλέον είναι ανάγκη για άμεση στελέχωση του σχολείου από Ψυχολόγους και έγκαιρη τοποθέτηση
εκπαιδευτικών για Παράλληλη στήριξη.       



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 3)

 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών του σχολείου διάρκειας 10 ωρών σε θέματα Συμπερίληψης προσφύγων μαθητών στα
ελληνικά σχολεία. 

Ατομικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών σε ΕΚΔΔΑ, ΠΕΚΕΣ, πανεπιστημιακά προγράμματα κ.ά..  

 

 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 2)

 

Δημιουργία λογαριαμού του σχολείου στο δίκτυο σχολείων e-twinning για ανταλλαγή καλών πρακτικών του
σχολείου μέσα από δίκτυα σχολείων Ελλάδας και εξωτερικού. 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα 100 mentors, Tipping Point για θέματα επαγγελματικού ώστε οι μαθητές να
διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους και να  προσανατολισμού ώστε να διαμορφώσουν και να ενταχθούν
αρμονικά στην κοινωνία. 

Πολλιτιστικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη διαλόγου της κριτικής ικανότητας των νέων, τη δυνατότητα
διαμορφώσης μιας ουσιαστικής καταναλωτικής συμπεριφοράς και την στήριξη της κριτικής θέασης του
τηλεοπτικού και διαδικτυακού κόσμου.   

 

Θετικά σημεία

Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

Η καθαριότητα του σχολείου και η απολύμανση χώρων και θρανίων είναι άριστη. 

Ανανέωση και συντήρηση ανθόκηπου από εκπαιδευτικό και μαθητές.   

Σημεία προς βελτίωση

Η ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δυσχεραίνεται από την απουσία σαφούς θεσμικού πλαισίου. 

Ο αυξημένος όγκος υποχρεώσεων των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα αλλά και εκτός του σχολικού
ωραρίου.  



Ανάγκη διδακτικών βιβλίων προσαρμοσμένων στα αναλυτικά προγράμματα και ανάγκη ανανέωσηςξενόγλωσσων
βιβλίων.   

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
9
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

3 = Σε μεγάλο βαθμό

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων



Ενεργοποίηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων (μετα covid-19). 

Δημιουργία του Ιστολόγιου της Σχολικής μονάδας. 

Δράσεις Συμπερίληψης Προσφύγων. 

Ευαισθητοποίση σχολικής κοινότητας σε θέματα  bullying.

Παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού.   

Συμμετοχή της σχολικής μονάδας 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Σχολική Νομοθεσία και Διοίκηση της Εκπαίδευσης - Διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών. 

Οι δράσεις μειώθηκαν λόγω αντικειμενικών αναγκών (απουσία ή μετακίνηση εκπαιδευτικών καθώς και
επικάλυψη θεμάτων) ώστε προχωρήσαμε σε σύμπτυξη δράσεων με αποτέλεσμα κάποιες δράσεις να μη φαίνονται
ότι υλοποιήθηκαν. 

Παράλληλα η έλλειψη γνώσεων πρακτικών θεμάτων με την παρούσα πλατφόρμα δεν επέτρεψε να σημειωθούν
σωστά οι αλλαγές ή να ακυρωθούν κάποιες άλλες. Οι παραπάνω αλλαγές αναφέρονται στη Πράξη 49/20-06-2022
και δυστυχώς το νομικό πλαίσιο μας απαγορεύει να χρησιμοποιήσουμε ονόματα.   

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση σε θέματα σχετικά με την Αξιολόγηση της σχολικής Μονάδας.


