
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 5ο Γενικό Λύκειο Λαμίας στεγάζεται στις νέες κτιριακές του εγκαταστάσεις στην οδό Θράκης από τον
Σεπτέμβριο του 2017. Το περιβάλλον που συνθέτει τους χώρους χρήσης του είναι ιδανικό για όλους τους μαθητές
που φοιτούν σε αυτό και απαρτίζεται από: 

2 Εργαστήρια Φυσικής – Χημείας,

2 Εργαστήρια Πληροφορικής,

1 Αίθουσα προβολών,

1 Αίθουσα εκδηλώσεων,

1 Κλειστό Γυμναστήριο,

2 Εξωτερικούς αθλητικούς χώροι, και

1 Αναγνωστήριο.

Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας από το σχολικό έτος 2021-2022 διαθέτουν προντζέκτορες για τη διευκόλυνση της
διδασκαλίας. 

Για το σχολικό έτος 2021-2022 στο σχολείο μας φοίτησαν 333 μαθητές.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό που εργάστηκε  στο σχολείο καθόλη την εβδομάδα  ή συμπλήρωσε το διδακτικό του
ωράριο, ενώ ανήκε σε άλλο σχολείο αποτελούνταν από:

3 Θεολόγους ΠΕ01,

10 Φιλολόγους ΠΕ02 και 1 Φιλόλογο ΠΕ02ΕΑΕ,

5 Μαθηματικούς ΠΕ03 και 1 Μαθηματικό ΠΕ03ΕΑΕ,

2 Φυσικούς ΠΕ04.01,

2 Χημικούς ΠΕ04.02,

1 Βιολόγο ΠΕ04.04,

2 Γαλλικής Γλώσσας ΠΕ05,

2 Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06,



2 Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07,

2 Γυμναστές ΠΕ11,

1 Οικονομολόγο ΠΕ80,

1 Κοινωνιολόγο ΠΕ78 και

2 Πληροφορικής ΠΕ86. 

Το σχολείο διαθέτει: ράμπα και WC για ΑΜΕΑ, ανελκυστήρα, κεντρικό σύστημα πυρόσβεσης, κεντρική θέρμανση.

Σύμφωνα με την πράξη 70/24-6-2022 του συλλόγου διδασκόντων του 5ου Γενικού Λυκείου Λαμίας έγινε η
συνολική αποτίμηση του έργου του σχολείου για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Εφαρμόστηκαν καινοτόμες διδακτικές πρακτικές με τη χρήση της τεχνολογίας.

Υποστηρίχθηκε και ενισχύθηκε η συνεργασία μεταξύ μαθητών και μαθητριών και η καλλιέργεια κλίματος
σεβασμού και εμπιστοσύνης.

Αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της διδασκαλίας.

Αναπτύχθηκαν άριστες σχέσεις και συνεργασία σχολείου και οικογένειας.

Οι μαθητές/τριες του σχολείου έδειξαν ιδιαίτερη προθυμία στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που τους
έδωσε την ευκαιρία να προβληματιστούν για τους λόγους απουσίας τους από το σχολείο.

Επίσης, οι μαθητές/τριες έδειξαν θετική στάση όσον αφορά τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες.

Οι μαθητές/τριες ενθαρρύνθηκαν στο να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους και τον συναισθηματικό τους
κόσμο με αποτέλεσμα να προβληθεί περισσότερο ο κοινωνικός και παιδαγωγικός ρόλος του σχολείου.

Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί – υπεύθυνοι τμημάτων συνεργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους με
τους μαθητές, αλλά και τους γονείς, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αδικαιολόγητων απουσιών.

Οι γονείς αντιμετώπισαν θετικά το γεγονός πως λαμβάνουμε υπόψη τη γνώμη τους, για θέματα που μέχρι τώρα
δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν και να εκφραστούν.

Το σχολείο έδειξε πως διαφοροποιείται και αυτό αλλάζει την  οπτική γωνία με την οποία οι Γονείς/Κηδεμόνες
βλέπουν το σχολείο.

Σημεία προς βελτίωση

Η ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών και των μαθητριών.

Η ενασχόληση με ομίλους, σχολικές δραστηριότητες και προγράμματα.

Η υπστήριξη δράσεων ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η πραγματοποίηση περισσότερων βιωματικών εργαστηρίων και ομαδικών δραστηριοτήτων με τους μαθητές.



 Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων στους μαθητές αλλά και των σχέσεων συνύπαρξης-συνεργασίας μεταξύ τους.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού.

Κατανομή και διαχείριση πόρων.

Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη νέων συνεργασιών.

Έναρξη  συνεργασίας με φορείς όπως το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών.

Ενημέρωση για τη λειτουργία  και τις προοπτικές που παρέχει το πανεπιστημιακό τμήμα της πόλης μας.

Διασφάλιση σχέσεων της σχολικής μονάδας με άλλους φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Σημεία προς βελτίωση

Προστασία των σχολικών χώρων.

Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαμόρφωση δικτύων σχολείων.

Συνεργασία και με άλλα τμήματα του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Συνεργασία και με άλλους φορείς του τόπου μας (Δήμος, Περιφέρεια).

Αξιοποίηση του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου για μεγαλύτερη διάχυση στην κοινωνία.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις τόσο ενδοσχολικές όσο και από
αρμόδιους φορείς.
Συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος.
Η υλοποίηση αξιόλογου έργου και πραγματοποίηση πλήθους δραστηριοτήτων.

Η καλή συνεργασία της ομάδας με τη Διεύθυνση του σχολείου και το Σύλλογο
Διδασκόντων και τους φορείς του τόπου.

Η θετική διάθεση των μαθητών/τριών για συμμετοχή και συνεργασία.

Σημεία προς βελτίωση



Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε συνεργασία με άλλα σχολεία.

Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
Συνέχιση και ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων.
Πραγματοποίηση των επιμορφώσεων που αναβλήθηκαν, όπως προτάθηκε στον
αρχικό σχεδιασμό.
Προτάσεις εβδομάδων δραστηριοτήτων για να μη χάνονται ανεξέλεγκτα
διδακτικές ώρες από μαθητές που συμμετέχουν.
Προσπάθεια καλύτερης κατανομής των δραστηριοτήτων στη διάρκεια του έτους.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
4
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση
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 εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Το σχολείο μας συμμετείχε στον διεθνή διαγωνισμό PISA 2022.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Τα αποτελέσματα των δράσεών μας ήταν θετικά και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών αρκετά



ικανοποιητική. Εφαρμόστηκαν καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας που έδωσαν έμφαση στην ενεργητική συμμετοχή
των μαθητών/τριών, λαμβάνοντας υπόψη τις  ανάγκες και τις ικανότητές τους. Οι μαθητές του 5ου Γενικού
Λυκείου Λαμίας διαπίστωσαν ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους οι οποίες οφείλονται στα διαφορετικά
ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους αλλά και στον ανταγωνισμό τους για τη
βαθμολογία. Παράλληλα όμως υποστηρίζουν τους συμμαθητές τους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και
σέβονται τη διαφορετικότητα σε μεγάλο βαθμό. Βελτιώθηκαν ακόμα περισσότερα οι ήδη πολύ καλές σχέσεις των
μαθητών μεταξύ τους.

Διαπιστώθηκε πως η πλειοψηφία των μαθητών φοιτά στο Λύκειο με στόχο την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο.
Κατά τη συνάντηση των μαθητών με ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό υπήρξε μια εποικοδομητική συζήτηση
για το θέμα της σχολικής φοίτησης και διαρροής, ενώ η ενημερωτική συνάντηση των μαθητών με τη σύμβουλο
επαγγελματικού προσανατολισμού βοήθησε αρκετά τους μαθητές για τις σχολές που θα επιλέξουν μελλοντικά.  

Αναπτύχθηκαν οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ σχολείου – οικογένειας. Ενεργοποιήθηκε ακόμα περισσότερο ο
Σύλλογος Γονέων /Κηδεμόνων στο βαθμό που το επέτρεψε η πανδημία. Διαφοροποιήθηκε ως προς το καλύτερο η
άποψη των Γονέων/Κηδεμόνων για το σχολείο.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να αποκτήσουν την πρώτη εμπειρία με φορείς της
περιοχής που δεν τους γνώριζαν ή απλά είχαν μια αμυδρή γνώση για την ύπαρξή τους.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι δυσκολίες κατά την υλοποίηση των δράσεων αφορούσαν κυρίως τους περιορισμούς που επέβαλε η πανδημία
Covid κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η πανδημία υπήρξε ανασταλτικός παράγοντας για την υλοποίηση
δράσεων στο χώρο του σχολείου με τη συμμετοχή και των γονέων, ακόμα και για διά ζώσης συναντήσεις μαζί
τους.

Επίσης, μια άλλη δυσκολία που παρατηρήθηκε ήταν το θέμα του ελεύθερου χρόνου που είναι πολύ περιορισμένος
στους μαθητές του Λυκείου για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες εκτός σχολικού ωραρίου.

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

Πρακτική 1

Άξονας

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Τίτλος Δράσης

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ.

Στόχος Βελτίωσης

Η εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Η εξέλιξη της ζωής των νέων
σήμερα συνδέεται άρρηκτα με την οικογένεια και την εκπαίδευση  για την προόοδο και την επιτυχία των
παιδιών. Η οικογένεια, το σχολείο και η εκπαιδευτική πολιτική είναι, επομένως, οι κεντρικοί τομείς της ζωής
των μαθητών, οι οποίοι επηρεάζουν το μέλλον τους.  



Σκοπός του σχεδίου δράσης

Ο βασικός σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η ανάδειξη της ανάγκης υποστήριξης των σχέσεων μεταξύ σχολείου
και γονέων/κηδεμόνων με στόχο την ενεργό συμμετοχή των συλλόγων τους στις δραστηριότητες του σχολείου.

Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης

-Ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου – οικογένειας.

- Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

-Ενεργοποίηση του Συλλόγου Γονέων στις δραστηριότητες του σχολείου.

-Ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών 

και συλλόγων γονέων/κηδεμόνων.

Αριθμός Πράξης Συλλόγου Διδασκόντων 20η/ 20-10-2021.

Ενέργειες Υλοποίησης

Η Δράση της ομάδας στηρίχθηκε στην συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών.
Για την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα του ερωτηματολογίου, έγινε δοκιμαστική έρευνα σε 10 γονείς,
ώστε να διορθωθούν λάθη έκφρασης ή κατανόησης. Μετά από επαφή μαζί τους δεν διαπιστώθηκε κάποια ατέλεια
και διανεμήθηκαν τα ερωτηματολόγια σε 60 γονείς/κηδεμόνες. Μετά την συλλογή των ερωτηματολογίων
ακολούθησε ταξινόμηση και ανάλυση των απαντήσεων, προκειμένου να καταλήξουμε σε σαφή συμπεράσματα. Οι
απαντήσεις απεικονίστηκαν με ποσοστά και γραφικά (μορφή πίτας).Με βάση αυτά εξήχθησαν τα αντίστοιχα
συμπεράσματα.

Η Δράση της ομάδας συμπληρώθηκε με την πρόσκληση και ομιλία ειδικού επιστήμονα του ΚΕΣΥ προκειμένου να
επιμορφωθούν οι γονείς/κηδεμόνες αλλά και οι μαθητές για τις σχέσεις σχολείου - οικογένειας. 

 

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

http://5lyk-lamias.fth.sch.gr/autosch/joomla15/images/files/ApotelesmataEreynas.pdf

Πρακτική 2

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

«ΜΑΘΑΙΝΩ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ – ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΑΙ»

Στόχος Βελτίωσης



Η  αποτίμηση του άξονα θα καταστεί δυνατή μέσα από τα παιδαγωγικά οφέλη και την προστιθέμενη αξία για
τους μαθητές/τριες του σχολείου μας. Συγκεκριμένα:

Αυθεντική μάθηση μέσα από βιωματικές δράσεις και διαγωνισμούς
Καλλιέργεια και ανάπτυξη αισθημάτων συνεργασίας, σεβασμού στον άλλο,
κοινωνικοί δεσμοί, επικοινωνία, ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη
Τόνωση της αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριών, εκτίμηση της προσπάθειας
Δημιουργική και κριτική σκέψη, σχεδιασμός, οργάνωση, επίλυση

προβλημάτων

Ευγενής άμιλλα, ενθουσιασμός, ολόπλευρη ανάπτυξη του σημερινού νέου
Επιβράβευση της προσπάθειας, παροχή κινήτρων για μελλοντικές δράσεις
Αριθμός Πράξης Συλλόγου Διδασκόντων 20η/ 20-10-2021.

Ενέργειες Υλοποίησης

Πραγματοπιήθηκε προετοιμασία μαθητών του σχολείου μας  για τη συμμετοχή τους στον 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας , που έλαβε χώρα στις 19 Μαρτίου 2022 (α΄φάση).

Υλοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο  σε επιλεγμένα τμήματα του σχολείου μας , με την παρουσία 
εκπροσώπου του 'Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της ψυχικής υγείας ΠΕ 
Φθιώτιδας", με θέμα "την αυτοεκτίμηση ως μέσο καθορισμού στόχων

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

http://5lyk-lamias.fth.sch.gr/autosch/joomla15/

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Ειδικότερο Θέμα



Επιμορφώσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του
συγκεκριμένου άξονα αφορούν: α) τη διαμόρφωση τρόπων διαχείρισης εντάσεων και
συγκρούσεων, β) την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του
εκφοβισμού, γ) τρόπους διαμόρφωσης κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και
σεβασμού της διαφορετικότητας στο σχολείο, δ) τον παιδαγωγικό και κοινωνικό
ρόλο του σχολείου ε) τεχνικές αντιμετώπισης κρίσεων - Διαχείριση άγχους

Θέμα 2

Άξονας

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Ειδικότερο Θέμα

Τα αυξανόμενα κρούσματα εκφοβισμού των μαθητών στα σχολεία με ακραία
αποτελέσματα, επιβάλλουν την πραγματοποίηση επιμορφώσεων για τη νέα σχολική
χρονιά, έτσι ώστε οι Γονείς/Κηδεμόνες μαζί με το σχολείο να προλαμβάνουν
καταστάσεις.

Θέμα 3

Άξονας

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Ειδικότερο Θέμα

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου άξονα θα μπορούσε να υπάρξει επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών του σχολείου σε θέματα: α) πρόληψης σχολικής διαρροής, β)
διαχείρισης περιπτώσεων μαθητών που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από το σχολείο,
β) επαγγελματικού προσανατολισμού.

Θέμα 4

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα



Επιμορφώσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του
συγκεκριμένου άξονα αφορούν: α) την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας
και αξιολόγησης, την παιδαγωγική αντιμετώπιση των μαθητών που έχουν χαμηλή
επίδοση στα γνωστικά αντικείμενα, την ένταξη των μαθητών με μαθησιακές
δυσκολίες στο σχολείο.

Θέμα 5

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Ειδικότερο Θέμα

Επιμορφώσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του
συγκεκριμένου άξονα θα αφορούν: α) την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των
μαθητών για την ωφελιμότητα της εφαρμογής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο
Ελληνικό σχολείο, β) τον τρόπο λειτουργίας της διαδικασίας για την συμμετοχή
ενός σχολείου σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Θέμα 6

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Ειδικότερο Θέμα

Επιμορφώσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του
συγκεκριμένου άξονα αφορούν θέματα οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου.


