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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ 

 

1. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΜΑΘΗΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η λειτουργία της τάξης είναι η καλύτερη δυνατή και το κλίμα στις σχέσεις μαθητών και 

εκπαιδευτικών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ικανοποιητικό, διότι υπάρχει μια γνήσια 

επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού - μαθητή που βασίζεται στην αλληλοκατανόηση, στον 

σεβασμό και στην αμοιβαία καλή πρόθεση για την προώθηση της μαθησιακής και παιδαγωγικής 

διαδικασίας. Βασίζεται επίσης στην επίτευξη σκοπών και στόχων του αναλυτικού προγράμματος 

καθώς και την υποστήριξη και την θετική ενίσχυση της προσπάθειας μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί 

της σχολικής αυτής μονάδας προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε και να επιβραβεύουμε την 

συμμετοχή του κάθε μαθητή στην μαθησιακή διαδικασία και αυτό το παρατηρούμε μέσα από 

συζητήσεις μας από τις τακτικές μας συνεδριάσεις στο τέλος κάθε τριμήνου. 

Οι ποικιλία αξιολογικών μεθόδων που υιοθετούνται από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής 

μονάδας είναι οι εξής: α) διαγωνίσματα, β) προφορικές εξετάσεις, γ) γραπτές ολιγόλεπτες 

δοκιμασίες( τεστ ), δ) γραπτές εργασίες( ομαδικές ή ατομικές ) και ε) παρουσιάσεις ,οι οποίες 

ανταποκρίνονται πρώτον στους στόχους και το περιεχόμενο της διδασκαλίας και δεύτερον 

διαμορφώνουν τη γενική εικόνα του μαθητή. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθητών 

χρησιμοποιούνται ως ανατροφοδότηση των μαθητών και ισχυρό κίνητρο για την βελτίωση του 

μαθητή σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων. Επίσης συντελεί στην αναπροσαρμογή της 

διδασκαλίας του εκπαιδευτικού ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προκειμένου να 

επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι μαθησιακοί και εκπαιδευτικοί στόχοι. Η καταγραφή της επίδοσης 

γίνεται συστηματικά και η ενημέρωση των μαθητών, γονέων και κηδεμόνων για την πρόοδο των 

παιδιών τους γίνεται τακτικά. Από την αρχή της σχολικής χρονιάς ορίζονται ημερομηνίες κατά 

μήνα για την υποδοχής γονέων που γνωστοποιούνται στους μαθητές και στους γονείς. Γενικά 

υπάρχει πνεύμα δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού . Η διεύθυνση και 

οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να διαχειριστούν προβλήματα πειθαρχίας στο χώρο του σχολείου 

με την ανάλογη ευαισθησία και τον καλύτερο παιδαγωγικό τρόπο αλλά και με συνέπεια στην 

εφαρμογή των κανόνων που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Ο εκπαιδευτικός 

αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται με δημοκρατικό τρόπο ζητήματα πειθαρχίας κατά την διάρκεια 

του μαθήματος ή του διαλείμματος, τα οποία είναι σπάνιας συχνότητας και σοβαρότητας και δεν 

χρήζουν σοβαρής πειθαρχικής αντιμετώπισης. Συνεπώς η προσαρμογή των μαθητών στους 

κανόνες λειτουργιάς του σχολείου και της τάξης ειδικότερα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 



ικανοποιητική. Σοβαρά περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς μαθητών δεν υπάρχουν. Η εικόνα όλων 

των προαναφερθέντων προκύπτει από την καθημερινή εμπειρία όλων όσων ζούμε σε αυτό το 

σχολικό περιβάλλον και από τις απαντήσεις που έδωσαν στα ερωτηματολόγια μαθητές και 

καθηγητές. Η ομάδα αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ως εργαλεία διερεύνησης του δείκτη 

ερωτηματολόγια τα οποία θα κάλυπταν τα ποιοτικά ποσοτικά χαρακτηριστικά του δείκτη. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η πλειοψηφία των μαθητών που απάντησαν στα σχετικά 

ερωτηματολόγια βρίσκουν αρκετά ενδιαφέροντα τα μαθήματα, επίσης δηλώνουν αρκετά έως και 

πολύ ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση των διδασκόντων στην διευκρίνιση αποριών και την 

επεξήγηση των δύσκολων σημείων, όπως και από την ενθάρρυνση και τις ευκαιρίες συμμετοχής 

που έχουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Επίσης η πλειοψηφία των μαθητών που απάντησαν 

θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλο φόρτο εργασίας για το σπίτι. Τέλος τα εποπτικά μέσα κι η ενεργός 

συμμετοχή των μαθητών είναι αυτά κυρίως που καθιστούν ευχάριστο το μάθημα ενώ ένα μεγάλο 

ποσοστό θεωρεί ανιαρή τη μακροσκελή παράδοση του μαθήματος από τον διδάσκοντα. 

 

2. ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου : 

 φροντίζουν να ενημερώνονται για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/- τριών 

εφαρμόζουν αποτελεσματικά πρακτικές διαφοροποιημένης μάθησης 

 παρακολουθούν και ελέγχουν συστηματικά την πρόοδο όλων των μαθητών/-τριών και 

αναπτύσσουν δράσεις εξατομικευμένης ή διαφοροποιημένης υποστήριξης, εφόσον χρειάζεται 

φροντίζουν να επανεξετάζουν τις διδακτικές μεθόδους και προσεγγίσεις αξιολόγησης ως προς τον 

βαθμό που αυτές ανταποκρίνονται στις ανάγκες του διαφορετικών μαθητών/-τριών 

  συνεργάζονται με το προσωπικό υποστήριξης για τον προγραμματισμό και την 

αποτελεσματική υλοποίηση της υποστήριξης σε άτομα και ομάδες που τη χρειάζονται  

 συνεργάζονται με τις οικογένειες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την υποστήριξη 

συγκεκριμένων μαθητών/-τριών 

 συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος μάθησης χωρίς αποκλεισμούς 

  γνωρίζουν και αξιοποιούν δεόντως το νομοθετικό πλαίσιο και τις διεθνείς συστάσεις που 

σχετίζονται με την ευημερία, την ισότητα και την συμπερίληψη όλων των παιδιών στην 

εκπαίδευση 

 συνεργάζονται με σκοπό τη διασφάλιση της ευημερίας και των δικαιωμάτων όλων των 

παιδιών, προωθώντας ένα κλίμα όπου τα παιδιά αισθάνονται ασφαλή 

  φροντίζουν για την παροχή καλά σχεδιασμένων ευκαιριών μάθησης για όλους 



  συμβάλλουν μέσω του έργου τους στην καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας 

και της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας 

  προσεγγίζουν με ευαισθησία και διακριτικότητα τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών 

προσφύγων  

 

3.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

Στο σχολείο προβλέπονται και λειτουργούν αποτελεσματικά πρακτικές που συντελούν 

στην ολόπλευρη, αρμονική, ισόρροπη και πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητας όλων των 

μαθητών ανεξάρτητα από φύλλο, κοινωνική πολιτισμική προέλευση και άλλες ιδιαιτερότητες. 

Η ατομική και κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών μέσα και έξω από τη σχολική τάξη 

συζητήθηκε διεξοδικά με το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου μας. 

Όσον αφορά η αλληλεγγύη που αναπτύσσεται μεταξύ των μαθητών, βρίσκεται σε ικανοποιητικό 

επίπεδο. 

Στο σχολείο δεν έχουμε προβλήματα « ενδοσχολικής βίας» και οι μαθητές με τον 

καθοδηγητικό ρόλο των καθηγητών, επιλύουν ειρηνικά τις διαφορές τους. Δεν διαπιστώθηκε 

διαφορετική μεταχείριση των αλλοδαπών μαθητών , καθώς και των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες. Η συλλογική συμμετοχή των μαθητών στη διαχείριση προβλημάτων της σχολικής ζωής 

βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

Η σχολική μονάδα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει περισσότερο την αίσθηση 

εμπιστοσύνης και ασφάλειας των μαθητών και γονέων στο έργο του σχολείου σε συνεργασία 

μαθητών εκπαιδευτικών, γονέων και φορέων της τοπικής κοινωνίας. 

Επιπλέον η συνεχής ένταξη καινοτομιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνδυασμό 

με την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων διδακτικών πρακτικών, συμβάλλει στην ενεργοποίηση των 

μελών της μαθητικής κοινότητας και στην ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. 

 

6. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

Οι εκπαιδευτικοί: 

 ενισχύουν τους δίαυλους επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/-τριών και 

καλλιεργούν στην τάξη κλίμα συμμετοχικότητας και συλλογικότητας;  

  ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν σε συλλογικές εργασίες και δημιουργούν τις 

προϋποθέσεις για να συνεργάζονται αποτελεσματικά σε ομάδες 



 ενθαρρύνουν τους μαθητές/-ήτριες να συνεργάζονται δημιουργικά μεταξύ τους για όλα 

τα θέματα της σχολικής ζωής 

 μεριμνούν ώστε να γίνονται όλοι/-ες οι μαθητές/-ήτριες αποδεκτοί από τους συμμαθητές 

τους και τις συμμαθήτριές τους ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή, το χρώμα τους ή τις 

μαθησιακές δυσκολίες που έχουν 

 διαχειρίζονται τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών/-τριών στον χώρο του 

σχολείου με ευαισθησία, διακριτικότητα, αλλά και την απαιτούμενη συνέπεια, με γνώμονα την 

ομαλή λειτουργία του σχολείου 

 

7. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

οι εκπαιδευτικοί του σχολείου:  

 συνδιαμορφώνουν με τους μαθητές/-ήτριες το πλαίσιο και τον κανονισμό λειτουργίας της 

τάξης 

  φροντίζουν ώστε οι κανόνες που ρυθμίζουν τη σχολική ζωή να είναι απόρροια συναίνεσης 

όλων των συμμετεχόντων (εκπαιδευτικών, μαθητών) στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 φροντίζουν για την ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας μαθητών/-τριών 

και εκπαιδευτικών 

 αναζητούν ευκαιρίες και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για δημιουργική συνεργασία με 

τους μαθητές. 

 φροντίζουν για την οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας, διαμορφώνουν στην τάξη 

κλίμα αλληλοκατανόησης, δείχνουν σεβασμό στην προσωπικότητα του/της μαθητή/- ήτριας, 

αντιμετωπίζουν με διακριτικότητα ζητήματα πειθαρχίας που τυχόν παρουσιάζονται, ρυθμίζουν 

συγκρούσεις με ορθολογική επιχειρηματολογία 

  ενημερώνουν τακτικά τους μαθητές για την ποιότητα της εργασίας τους, τις επιδόσεις 

τους και την πρόοδό τους 

 συζητούν με τους μαθητές  σχετικά με την πρόοδό τους και λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις 

τους 

  καλλιεργούν κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ των ιδίων και των μαθητών/- 

τριών 

  συνεργάζονται με τους μαθητές για την οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων 

δραστηριοτήτων 



  συνεργάζονται με τους μαθητές για τη διευθέτηση προβλημάτων της μαθητικής 

κοινότητας 

 

 Οι μαθητές: 

  συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες που έχουν διαμορφωθεί στο 

σχολικό περιβάλλον 

 Οι σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών/-τριών διέπονται από τις αρχές της 

δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και της εμπιστοσύνης;  

 

9. ΗΓΕΣΙΑ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 Η οργάνωση κ ο συντονισμός της σχολικής ζωής στο Γυμνάσιο Υπάτης προκύπτει από τον 

συντονισμό και την συνύπαρξη όλων των παραγόντων που σχετίζονται με τη σχολική ζωή. Κατ' 

αρχήν η Δ/νση του Σχολείου σε συνεργασία με όλα τα μέλη της Σχολικής Κοινότητας έχει 

διατυπώσει τις κεντρικές επιδιώξεις του Σχολείου σχετικά με το τι οφείλει να επιτύχει τα προσεχή 

χρόνια. Από την πλευρά τους οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει σε ένα γενικό πλαίσιο αρχών 

και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό του Σχολείου για την αντιμετώπιση των διάφορων 

προβλημάτων. 

 Όλα αυτά απεικονίζονται στα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Συλλόγου, όπου έχουν 

οριστεί οι εφημερίες, η ανάθεση των εξωδιδακτικών εργασιών, η τήρηση βιβλίου ποινών 

μαθητών, ενώ γίνονται τακτικές κ έκτακτες συνεδριάσεις του συλλόγου για τα ζητήματα του 

Σχολείου. 

 Η σχολική ζωή ρυθμίζεται σε συνεργασία και με τις αποφάσεις του συλλόγου, όπως κ σε 

συνεργασία με το 15μελές των μαθητών, για οργάνωση εκδηλώσεων- εκδρομών-περιβαλλοντικής 

δράσης και λοιπών δράσεων. 

 Οι γονείς έχουν ενημερωθεί εξ αρχής,(όπως και οι μαθητές), με γραπτό κείμενο- 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- έτσι , ώστε να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους, τον τρόπο 

λειτουργίας του προγράμματος, ενώ ενημερώνονται γραπτώς για τις απουσίες των παιδιών τους 

κ την εν γένει συμπεριφορά τους. 

 Γίνεται τακτικά-άπαξ του μηνός-, αλλά και έκτακτα- όποτε επισκεφτούν το σχολείο- 

συνάντησή τους με τους καθηγητές, προς ενημέρωσή τους για την πρόοδο των παιδιών τους. 

Επίσης, έχουν καταγραφεί οι μαθητές με ιδιαίτερα προβλήματα (μαθησιακά-υγείας), και είναι 

όλοι οι καθηγητές ενημερωμένοι, ώστε να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα συμπεριφορά και 

ψυχολογία. 



 Ο Σύλλογος Διδασκόντων, από την αρχή της χρονιάς, με συνεδριάσεις κ πρακτικά των 

αποφάσεων, έχει κατανείμει τις εξωδιδακτικές Υπηρεσίες και έχει συντονίσει την εφαρμογή του 

ωρολογίου προγράμματος, ώστε να μην χάνεται χρόνος εις βάρος των μαθητών και οι 

προγραμματισμένες δραστηριότητες του σχολείου να πραγματοποιούνται ικανοποιητικά. 

 Επίσης ο Σύλλογος έχει φροντίσει για τις εκπαιδευτικές εκδρομές-σχολικές εορτές, ώστε 

έγκαιρα να οργανώνονται κ να πραγματοποιούνται. 

 Ο Δ/ντής του Σχολείου φροντίζει για την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος ώστε να 

μην υπάρχουν κενά, λόγω απουσίας εκπαιδευτικών , ενώ ενημερώνει πολύ συχνά τον Σύλλογο 

Γονέων για ότι προκύπτει. 

 Ο Δ/ντής επίσης ενημερώνει έγκαιρα και αναλυτικά τους καθηγητές για νέες διαταγές-

εγκυκλίους του Υπουργείου, αλλά κ για όποια θέματα προκύπτουν, ενώ τηρείται Φάκελλος 

Ενημέρωσης Εκπ/ού Προσωπικού. 

 Έτσι, με την πρωινή καθημερινή σχεδόν υπενθύμιση των υποχρεώσεων των μαθητών, την 

αγαστή συνεργασία και αλληλοκατανόηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών, την έγκαιρη 

διαμόρφωση ενός ωρολογίου προγράμματος, που να εξυπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία του 

σχολείου και την παρακολούθησή του και εφαρμογή του, με έμφαση στη συλλογικότητα των 

αποφάσεων και των δράσεων καθηγητών και μαθητών και σε συνεργασία με το σύλλογο γονέων, 

με την άμεση και άριστη, από πλευράς Δ/ντή, διαχείριση μέσων και πόρων, φροντίζει η σχολική 

μονάδα με το ανθρώπινο δυναμικό της να επιτελεί τους σκοπούς της Εκπ/σης και της Κοινωνικής 

Ένταξης, των μαθητών της, κατά τον καλύτερο τρόπο. 

10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 
Η διαχείριση των οικονομικών πόρων γίνεται με ορθολογικό τρόπο και οι αποφάσεις για τις 

δαπάνες λαμβάνονται σύμφωνα με τους στόχους και το όραμα του σχολείου για την επίτευξη 

προγραμματισμένων προτεραιοτήτων; Η κατανομή των υλικοτεχνικών υποδομών γίνεται βάσει 

των προτεραιοτήτων και αναγκών της σχολικής μονάδας. 

Αξιοποιούνται αποτελεσματικά οι διαθέσιμοι πόροι για τη συντήρηση του κτηρίου και την 

καθαριότητα, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.  Λαμβάνονται τα 

απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των μαθητών σε όλους τους χώρους; 

Το σχολείο μεριμνά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την κάλυψη αναγκών και 

εκσυγχρονισμού που αφορούν σε κτιριακές υποδομές και εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. εργαστήρια 

φυσικής - χημείας, εργαστήριο Η/Υ, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τουαλέτες, κυλικείο, όργανα 

και υλικά εργαστηρίων κ.ά.);  



Στάλθηκαν έγγραφα προς το Δήμο Λαμιέων για προστασία και αξιοποίηση σχολικών χώρων-  

υποδομών. Απαιτείται αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης με τοποθέτηση εκπ/κού για κάποιες 

ώρες στη βιβλιοθήκη, διαμόρφωση της αίθουσας ψηφιακών μέσων διδασκαλίας, διαμόρφωση 

της αίθουσας εκδηλώσεων με κατάλληλο φωτισμό και τοποθέτηση στοριών στα τζάμια αλλά και 

στις άλλες αίθουσες. Χρειάζεται ακόμη τοποθέτηση ράμπας καθώς και άμεση και επείγουσα 

αντ/ση στις μπασκέτες και στις εστίες handball, αντικατάσταση των προβολέων και του 

ηλεκτρολογικού τους πίνακα και ελαιοχρωματισμός. Γενικά θα πρέπει να γίνει εκσυγχρονισμός 

και εμπλουτισμός των υποδομών. 

11. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Στα πλαίσια της ομαλής συνεργασίας σχολείου και κοινότητας  

Αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση δικτύων σχολείων, προκειμένου το σχολείο μας 

να συνεργαστεί με άλλα σχολεία , που έχουν κοινά ενδιαφέροντα με το δικό μας. 

Έγιναν προσπάθειες ενίσχυσης των σχέσεων του σχολείου με φορείς: 

1) Άριστη συνεργασία με τοπική κοινότητα, Δ.Ε. Υπάτης και Δήμο Λαμιέων 

2) Συνεργασία με κοινωνικούς φορείς 

3) Συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς 

4) Συνεργασία με τομείς υγείας για την πρόληψη κατά της πανδημίας 

Στόχος των παραπάνω συνεργασιών ήταν η προβολή του έργου του σχολείου και το άνοιγμα στην 

κοινωνία. Δημιουργία ενός σχολείου που θα αφουγκράζεται τις ανησυχίες όλων και φυσικά θα 

είναι κοντά σε όλους. 

 

12.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Συμμετέχουν ενεργά στις ενδοσχολικές επιμορφώσεις του σχολείου. 

Συνεισφέρουν ανάλογα με την εξειδίκευσή τους στις ενδοσχολικές επιμορφωτικές δράσεις του σχολείου;  

Συμμετέχουν στις επιμορφώσεις που πραγματοποιούνται από ειδικούς επιστήμονες και επίσημους φορείς 

με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων;  

 

13. ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι εκπαιδευτικοί  προσδιορίζουν τις επιμορφωτικές τους ανάγκες και αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες για την ανταπόκρισή τους σε αυτές. Αξιοποιούν κριτικά και αποτελεσματικά έρευνες, 

δεδομένα κ.λπ. για να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους και να ενημερωθούν σχετικά με 

τις εξελίξεις στην επιστήμη του γνωστικού τους αντικειμένου και την παιδαγωγική επιστήμη. Μοιράζονται 

τις γνώσεις τους με τους/τις συναδέλφους, καθιστώντας το σχολείο μια κοινότητα μάθησης και αλλαγή. 



Επιδιώκουν τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

επιμορφωτικών/ενημερωτικών δράσεων ή για την από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικού/ επιμορφωτικού 

υλικού. 

Το σχολείο υποστηρίζει και ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν την ευθύνη για τη δική 

τους μάθηση και ανάπτυξη. Πραγματοποιούνται επιμορφωτικές δράσεις για επιμέρους ειδικότητες ή για 

την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμορφωτικές τους ανάγκες;  

Αναπτύσσονται ομάδες ενημέρωσης για εκπαιδευτικά ζητήματα (π.χ. για την τηλεκπαίδευση, για την 

αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των μαθητών/-τριών, για την αποτελεσματικότερη 

διαχείριση προβλημάτων στη σχολική τάξη);  

Ενθαρρύνονται πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί για την επαγγελματική τους 

ανάπτυξη (π.χ. υποστήριξη της δυνατότητας για από κοινού σχεδιασμό της διδασκαλίας μέσω 

ετεροπαρατήρησης κ.λπ.) 

 

14   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα ή/και επιστημονικά συνέδρια. 

Συμμετέχουν σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος κ.λπ. για την αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων που 

βοηθούν το σχολικό περιβάλλον. 

Επιδιώκουν τη συνεργασία με άλλα σχολεία για τον σχεδιασμό προγραμμάτων, τη βελτίωση των 

πρακτικών τους, την αντιμετώπιση δυσκολιών και τη διάχυση καλών πρακτικών. 

Συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς από άλλες σχολικές μονάδες της χώρας ή του εξωτερικού στο πλαίσιο 

υλοποίησης ευρωπαϊκών ή άλλων εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων;  

Όσον αφορά την συμμετοχή των εκπ/κών είχαμε την συμμετοχή της κ. Παπανάγνου  στο διαγωνισμό της 

Περ/κής Εκπ/σης Φθ/δας με τίτλο « Το αποτύπωμα του 1821 στον τόπο μου» με έργα μαθητών της Α’ 

Γυμνασίου με τίτλο «Το μοναστήρι του Αγάθωνα εθνικό και πνευματικό μετερίζι στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας»  και της Β’ Γυμνασίου με τίτλο « Υπάτη- Κομποτάδες – Αλαμάνα : η ιστορική διαδρομή 

των πολέμαρχων της Ρούμελης «. Ακόμη είχαμε συμμετοχή των μαθητών σε δράση για συλλογή καπακιών 

για αγορά αμαξιδίου και σε δράση προστασίας του περιβάλλοντος. Στο τέλος του έτους είχαμε επίσκεψη 

των μαθητών στο Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας με ξενάγηση από τους φιλολόγους του σχολείου κ. 

Τσαούση Ι. και κ. Δουβλέκα Σ., στο Κακογιάννειο Αστεροσχολείο Υπάτης  με τις καθηγήτριες κ. Ντούμα Λ. 

και κ. Κορκόβελου Λ. , όπου ξεναγήθηκαν από μέλη του Σ.Ε.Α.Φ. και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Ενημέρωσης για την Οίτη με ξενάγηση από την κ. Παπανάγνου Β. Ακόμη στις 9 Ιουνίου προγραμματίστηκε 

εκδήλωση για τις μάχες της Υπάτης, συμμετέχοντας στις Επετειακές Εκδηλώσεις του Δήμου Λαμιέων για 

τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και τιμώντας τους ήρωες που πολέμησαν σ’ αυτά τα άγια 

χώματα. Το σχολείο συμμετέχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για το Ολοκαύτωμα της Υπάτης στις 17 

Ιουνίου 1944, που φέτος θα εορταστούν στις 27 Ιουνίου 2021. Όσον αφορά τη δικτύωση με άλλα σχολεία 

υπήρχε επικοινωνία και προγραμματισμός, που όμως δεν ήταν εφικτή λόγω της πανδημίας. 
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