
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Τύπος Σχολείου: Ημερήσιο Γυμνάσιο 

Μαθητικό δυναμικό: Γενικό σύνολο : 200 μαθητές (αγόρια: 98, κορίτσια: 102) 

Καθηγητές: Οργανικά ανήκοντες/υπηρετούντες: 21 

Με διάθεση: 6 

Σύνολο: 27 

 

Αναλυτικά:      

 

 Α τάξη: 65 (αγόρια: 33, κορίτσια: 32) 

 Β Τάξη: 69 (αγόρια: 36, κορίτσια: 33) 

 Γ Τάξη: 66 (αγόρια: 29, κορίτσια: 37) 

 

Αλλοδαποί :  30 μαθητές (ποσοστό 15%) 
                      

 Α Τάξη: 9   μαθητές 

 Β Τάξη: 12 μαθητές 

 Γ Τάξη: 9   μαθητές  

 

2. ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

 Σε 6 μαθητές η φοίτηση κρίθηκε ανεπαρκής (λόγω απουσιών)                                                                             

 194 μαθητές προήχθησαν με διαγωγή κοσμιότατη 
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3. ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

 Μέτρια  (10-12):  17 μαθητές 

 Καλά     (13-15):  47 μαθητές 

 Π. Καλά (16-18):  58 μαθητές 

 Άριστα   (19-20):  71 μαθητές 

 
4. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

      α.  Διαγωνισμός «Θαλής» της Ε.Μ.Ε. 
 

 Η μαθήτρια Λάππα Μαρία της Γ΄ τάξης   

 Ο μαθητής Νταφλούκας  Ιωάννης της Γ΄ Τάξης  

 Η μαθήτρια Κλάδη Ευαγγελία της Γ΄ Τάξης 

 
ήταν στους επιτυχόντες του διαγωνισμού και συμμετείχαν έτσι στο διαγωνισμό «Ευκλείδης» της Ε.Μ.Ε.  

                    

 Η μαθήτρια Λάππα Μαρία της Γ΄ Τάξης απέσπασε το 2ο βραβείο 

 Ο μαθητής Νταφλούκας Ιωάννης της Γ΄τάξης απέσπασε τιμητική διάκριση 

 Η μαθήτρια Κλάδη Ευαγγελία της Γ Τάξης απέσπασε τιμητική διάκριση 

                                                                         

5. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ και Σ.Γ.Κ. 
 

      Η συνεργασία με τα μαθητικά συμβούλια υπήρξε άψογη και δημιουργική. 

 
       Ο Σ.Γ.Κ. ήταν πάντα σε αρμονική συνεργασία με το σύλλογο των διδασκόντων, με σεβασμό στους 

διακριτούς ρόλους τους. Η βοήθειά τους στη διοργάνωση εκδηλώσεων-ημερίδων και δράσεων ήταν 

καθοριστική. 

      Θετική η μαζική συμμετοχή γονέων και κηδεμόνων στο σύλλογο τους. 

 
6.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

     Υλοποιήθηκαν δύο προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: 
 

     α. «Τα βουνά των λουλουδιών και των καλοτρεχούμενων νερών σε Φθ/δα και Ευρυτανία» 

     β. «Γεωμυθολογικά μονοπάτια σε Φθ/δα και Ευρυτανία» 

 

7.  ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

 
     Πραγματοποιήθηκαν και οι 5 περίπατοι κατά το σχολικό έτος, καθώς επίσης και οι παρακάτω εκδρομές 

και εκπαιδευτικές επισκέψεις: 

 24/1/2014: Εκπαιδευτική εκδρομή των δύο περιβαλλοντολογικών ομάδων του σχολείου μας στην 

Οίτη. 

 27/2/2014: Εκπαιδευτική εκδρομή της Α Γυμνασίου στο Αττικό Πάρκο στην Αθήνα. 

 18/3/2014: Εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ Τάξης του Γυμνασίου σε έκθεση που έγινε στο Κάστρο 



της Λαμίας με θέμα «Φυτά της Ευρώπης». 

 4/4/2014:  Εκπαιδευτικές εκδρομές Β΄ και Γ΄ τάξης:                

Β΄τάξη: Μετέωρα –Καλαμπάκα-Τρίκαλα 

          Γ΄τάξη: Πλανητάριο Θεσσαλονίκης-Κέντρο διάδοσης επιστημών και τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ». 

 10/4/2014:  Εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών του σχολείου σε έκθεση που έγινε στη Δημ. 

Πινακοθήκη με θέμα «Δομίνικος Θεοτοκόπουλος». 

 27-29/4/2014: 3ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των δύο Περιβαλλοντικών Ομάδων Α΄ και Γ΄ τάξης 

του σχολείου μας στο Κ.Π.Ε. Ευρυτανίας. 

 

8.  ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
 

 16-12-2013: Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Το φαινόμενο του εθισμού στο διαδίκτυο», για τους 

μαθητές το πρωί και για γονείς και κηδεμόνες το απόγευμα. Εισηγητές οι πιστοποιημένοι 

εκπαιδευτικοί από το πρόγραμμα «ΑΡΙΑΔΝΗ», Τριανταφύλλου Νίκη (κλ. ΠΕ11), Παπίστας Φώτης 

(κλ. ΠΕ11) και Κρουστάλης Σπυρίδων (κλ. ΠΕ03). 

 20/12/2013:  Διοργανώθηκε με επιτυχία από το σχολείο μας η εορταστική αγορά (στο χώρο του 

διδακτηρίου), με σκοπό τη συγκέντρωση ποσού το οποίο και  διατέθηκε σε οικογένειες που έχουν 

ανάγκη από τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας. 

 Στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων δράσεων αλληλεγγύης του σχολείου μας , σε συνεργασία  με 

τον Σ.Γ.Κ. συγκεντρώσαμε είδη διατροφής που προσφέραμε στο «Χαμόγελο του παιδιού» και 

ρουχισμό στο «Σύλλογο Αποφυλακισθέντων». 

 23/12/2014: Διοργάνωση χριστουγεννιάτικης γιορτής με το Μουσικό Σχολείο Λαμίας. 

Παρουσιάσαμε χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα κάλαντα απ΄όλη την Ελλάδα, με 

παραδοσιακούς χορούς και στη συνέχεια μοντέρνες χορογραφίες (σύλληψη και δημιουργία αυτών 

από τους ίδιους τους μαθητές) στο κλίμα των ημερών. 

 29/1/2014: Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με τον Σ.Γ.Κ. (για μαθητές το πρωί και για 

γονείς –κηδεμόνες το απόγευμα) με θέμα «Το άγχος των παιδιών και ο ρόλος της οικογένειας». 

Εισηγήτρια η κ. Ψυχογιού Καλλιόπη , ψυχολόγος , επιστημονικός συνεργάτης της Μ.Ε.Υ της Β΄ 

Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 28/2/2014: Εκδήλωση στα πλαίσια δράσεων των Περιβαλλοντικών Ομάδων του σχολείου μας με 

θέμα «Οδοιπορικό ανάβασης στο ΄Εβερεστ», με  καλεσμένο  τον Λαμιώτη ορειβάτη κ. 

Αποστολόπουλο , ο οποίος παρουσίασε μέσα από συγκλονιστική αφήγηση  και εικόνες το 

οδοιπορικό της κατάκτησης της ψηλότερης κορυφής του κόσμου. 

 11/3/2014: Διοργάνωση διασχολικού πρωταθλήματος σκάκι  του 3ου Γυμνασίου -3ου Λυκείου - 

6ου Γυμνασίου. Άρχισε στις 11/3/2014 και τελείωσε στις 14/5/2014. 

 18/3/2014: Ενημέρωση Γ΄ Τάξης από τον κ. Καλοδήμο και κ. Κατσιγιάννη (ΚΕΣΥΠ ) για το νέο 

Λύκειο και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι μαθητές στο Λύκειο. 

 21/5/2014: Α΄μέρος: Παρουσίαση  θεατρικών δρώμενων από μαθητές της Γ Τάξης (2 

μονόπρακτα του Δημ. Ψαθά και σάτιρα γραμμένη από τους μαθητές με αφορμή τη σχολική ζωή, οι 



οποίοι υποδύθηκαν και τους ρόλους. 

Β΄μέρος: Παραδοσιακοί χοροί απ΄όλη την Ελλάδα με συμμετοχή όλων των μαθητών του σχολείου 

μας. 

 

9. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
 

 12/4/2014: Συμμετοχή στο «Λαμία Night Run» στα 3000 μ. με 55 μαθητές και μαθήτριες. Ο 

μαθητής Αντωνίου Χρήστος κατέκτησε την 3η θέση στα 3000μ. 

 4/5/2014: Συμμετοχή στον ορεινό αγώνα «ΑΝΟΠΑΙΑ ΑΤΡΟΠΟΣ» στις Θερμοπύλες στο ιστορικό 

μονοπάτι του Εφιάλτη. 

 11/5/2014: Συμμετοχή στον αγώνα «City Trail» (ημιμαραθώνιος αγώνας δρόμου). 

 Συμμετοχή ομάδων στίβου αγοριών και κοριτσιών στους αγώνες στίβου Γυμνασίων με 35 μαθητές-

μαθήτριες. 

1η θέση: 3 μαθητές 

2η θέση: 5 μαθητές 

3η θέση: 4 μαθητές. 

Οι ομάδες αγοριών και κοριτσιών πήραν την 2η θέση στο ομαδικό. 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιήθηκαν εσωτερικά πρωταθλήματα στίβου, 

ενόργανης γυμναστικής, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και ποδοσφαίρου. 

Συμμετείχαμε στο πρόγραμμα «ΕΥ ΖΗΝ» με όλες τις τάξεις του σχολείου. 

 
10.  ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 

 Λύθηκαν μετά από επιχορήγηση ΣΑΤΑ τα προβλήματα στεγανοποίησης της νότιας πτέρυγας του 

διδακτηρίου. 

 Μετά από ενέργειες μας επιτέλους δρομολογήθηκε (μέσω Τ.Υ. του Δήμου) η λύση του προβλήματος 

καθιζήσεων-ρηγματώσεων που παρουσιάζονται στο σχολείο μας. Επίσης, βρίσκεται σε διαδικασία 

υλοποίησης η αλλαγή των κουφωμάτων αλουμινίου και το βάψιμο των χώρων του σχολείου. 

 Επειδή το σχολείο μας χρησιμοποιείται ως βαθμολογικό κέντρο στις πανελλαδικές εξετάσεις, πριν 

την έναρξη αυτών μεταφερόμαστε στο 3ο  Λύκειο Λαμίας για το υπόλοιπο διάστημα του σχολικού 

έτους. Αυτό δημιουργεί αρκετά προβλήματα και στους μαθητές, αλλά και τους καθηγητές του 

σχολείου που είναι αναγκασμένοι να στοιβάζονται σε έναν  πολύ μικρό χώρο. 

 Παρ΄όλες , όμως, τις δυσκολίες αυτές, η συνεργασία με τους υπευθύνους  του Βαθμολογικού 

Κέντρου είναι άψογη, όπως επίσης και η συνεργασία με την Δ/νση του 3ου Λυκείου. 

 Η παραλαβή των σχολικών βιβλίων ήταν έγκαιρη και η διανομή του στους μαθητές έγινε με την 

έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

-Ο- 

Δντης 

ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 


