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Πεύκων 



Κτιριακό Πρόβλημα Σχολικής 

Μονάδας 

  

Θα παρουσιαστούν τα προβλήματα  

των κτιριακών εγκαταστάσεων  

και της προσβασιμότητας 

 



Διαδρομή προς το κεντρικό κτίριο του 

σχολείου 

Η διαδρομή  

από τη στάση των 

λεωφορείων  

μέχρι το σχολείο 

είναι περίπου  

30 σκαλοπάτια  

και μια απότομη 

ανηφόρα.  

Δεν υπάρχει 

ράμπα. 



Είσοδος κεντρικού κτιρίου σχολείου 

Υπάρχουν 15 σκαλοπάτια και καμία ράμπα  

με αποτέλεσμα να μην μπορούν  

να μετακινηθούν άτομα με αμαξίδια. 



Εξωτερικός χώρος κεντρικού 

κτιρίου 

Στα παράθυρα  

των αιθουσών  

δεν υπάρχουν σίδερα  

με αποτέλεσμα  

να υπάρχει κίνδυνος  

να πηδήξει  

κάποιος μαθητής στο κενό. 



Διάδρομος και πόρτες  

κεντρικού κτιρίου 

Λερωμένοι τοίχοι  

και χαλασμένοι 

μουσαμάδες. 

Οι πόρτες είναι 

χτυπημένες,  

σπασμένες και  

δεν έχουν κλειδαριές  

για να κλειδώνουν. 



Αίθουσες Αυτισμού  

(Αίθουσα Νο. 1) 
Η μία αίθουσα αυτισμού  

στεγάζεται σε kibo,  

χωρίς θέρμανση και επαρκή φωτισμό.  

Το δάπεδό της αίθουσας έχει 

βραχεί από τη βροχή και μυρίζει 

μούχλα. 



Γυμναστήριο – Αίθουσα 

εκδηλώσεων (kibo) 

Το γυμναστήριο-αίθουσα εκδηλώσεων 

στεγάζεται σε kibo,  

χωρίς θέρμανση και επαρκή φωτισμό. 

Το δάπεδό της αίθουσας έχει βραχεί από 

τη βροχή και μυρίζει μούχλα. 



Αίθουσες Αυτισμού  

(Αίθουσα Νο. 2) 



Αυλή 

Η αυλή τις βροχερές ημέρες  

γεμίζει λάσπες  

και τις ηλιόλουστες ημέρες  

δεν έχει στέγαστρο για σκιά. 



Αίθουσα Γεωπονίας 

Αίθουσα Γεωπονίας  

και σκάλες που 

οδηγούν σε αυτή. 

Υπάρχουν εκτεθειμένα 

καλώδια από μηχανήματα  

που δεν λειτουργούν.  



Αίθουσα Γεωπονίας 

Αεραγωγός που δεν σφραγίστηκε καλά  

σε συνδυασμό με ραγισμένα και σπασμένα 

παράθυρα και απουσία σωστής θέρμανσης 

καθιστά το κτίριο ακατάλληλο  

κατά τους χειμερινούς μήνες. 



• Στο σχολείο λειτούργησαν 12 τμήματα: 

6 τμήματα Κηπουρικής 

4 τμήματα Καλλιτεχνικών 

2 τμήματα Οικοδομικής 

 

με πολλές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό 

Τα τμήματα της Σχολικής 

Μονάδας 



• Τη σχολική χρονιά 2014-2015 οι λειτουργικές ανάγκες του 

σχολείου σε εκπαιδευτικό προσωπικό ήταν 20 καθηγητές. 

Ωστόσο το σύνολο του προσωπικού αποτελούνταν από 13 

εκπαιδευτικούς (ο αριθμός των εκπαιδευτικών μέχρι τα 

τέλη Νοεμβρίου ήταν 8 άτομα). Από αυτούς μόλις οι 4 είχαν 

οργανική θέση στο σχολείο και ο ίδιος αριθμός καθηγητών 

έχει ξανά εργαστεί στο ίδιο σχολείο, με αποτέλεσμα να 

υπάρξουν επιπλέον δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία του. 

 Οι ώρες που χρειάζονταν για να καλυφθούν οι ανάγκες του 

ωρολογίου προγράμματος του σχολείου μας ήταν 360 

ώρες, εκ των οποίων καλύφθηκαν οι 260 ώρες. 

  

Ελλείψεις στο Προσωπικό της 

Σχολικής Μονάδας (1 από 3) 



  

• Συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούνταν 

από:  

 1 Διευθυντή, 2.5 Φιλόλογοι, 2 Μαθηματικοί, 2 

Πληροφορικής (η μία ήρθε το Δεκέμβριο μετά από άδεια 

ανατροφής), 1 Γυμνάστρια, 1 Γεωπόνος (από τους 

τέσσερις που χρειάζονταν), 1 Οικοδομικής (από τους 

δύο που χρειάζονταν), 1 Κοινωνιολόγος, 1 

Καλλιτεχνικών (από τους τρεις που χρειάζονταν) και  

 0 Μουσικός (από τον έναν που χρειάζονταν).  

Ελλείψεις στο Προσωπικό της 

Σχολικής Μονάδας (2 από 3) 



• Το έργο των εκπαιδευτικών ήταν πολύ δύσκολο γιατί 

για την ομαλή λειτουργία του σχολείου 

αναγκάστηκαν να συντμηθούν τμήματα με 

αποτέλεσμα σε κάθε εκπαιδευτικό να αναλογεί 

μεγάλος αριθμός μαθητών.  

• Οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονταν να κάνουν 

υπηρεσίες καθημερινά για την ασφαλή και 

απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου. 

 

 

Ελλείψεις στο Προσωπικό της 

Σχολικής Μονάδας (3 από 3) 



• Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του σχολείου 

αποτελούνταν μόνο από 1 Ψυχολόγο και 1 

Κοινωνικό Λειτουργό και 1 Ειδικό Βοηθητικό 

Προσωπικό.                 

 Η έλλειψη δεύτερου ατόμου ως ειδικού 

βοηθητικού προσωπικού, καθώς επίσης και η 

παντελής απουσία Εργασιοθεραπευτή, 

Λογοθεραπευτή, Φυσιοθεραπευτή και Σχολικού 

Νοσηλευτή είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να 

πραγματοποιηθούν οι στόχοι των εκπαιδευτικών της 

κάθε ειδικότητας. 

Ελλείψεις στο Επιστημονικό 

Προσωπικό της Σχολικής Μονάδας 



• Στο ΕΕΕΕΚ ΙΝ.Α.Α. Πεύκων είναι εγγεγραμμένοι  

 60 μαθητές, από διάφορες περιοχές της Δυτικής 

Θεσσαλονίκης (πολεοδομικό συγκρότημα, 

Σταυρός, Σοχός, Λαγκαδάς, Νέα Μάδυτος, 

Πρόχωμα, Βαθύλακκος, Μεσήμβρια, Σίνδος και 

Κουφάλια). 

 

Μαθητές Σχολικής Μονάδας 



• Από αυτούς: 

18 μαθητές ήταν με Διαταραχές Αυτιστικού 

Φάσματος (εκ των οποίων τα 11 ήταν δύσκολες 

περιπτώσεις) 

10 μαθητές ήταν του ιδρύματος με έντονα 

συμπεριφορικά και συναισθηματικά προβλήματα. 

8 μαθητές ήταν με πρόβλημα ή απουσία στο 

προφορικό λόγο, και με σοβαρή νοητική 

καθυστέρηση. 

11 μαθητές είχαν απόλυτη αδυναμία 

αυτοεξυπηρέτησης. 

Μαθητές Σχολικής Μονάδας 



• Όταν πρωταρχικός μας στόχος στα σχολικά πλαίσια 

της Ειδικής Αγωγής είναι η ολόπλευρη και 

αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

μαθητών και η βελτίωση των δυνατοτήτων τους, 

τότε είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε ότι το σχολικό 

πλαίσιο δεν είχε τα μέσα σε ανθρώπινο 

δυναμικό, ώστε να πραγματοποιηθούν αυτοί οι 

στόχοι, και για κάποιους μαθητές η φοίτησή τους 

χαρακτηρίζεται από φύλαξη στον σχολικό χώρο 

και όχι εξατομικευμένης και επαρκούς εκπαίδευσης. 

Το έργο των εκπαιδευτικών 
(1 από 3) 



Το έργο των εκπαιδευτικών 
(2 από 3) 

 Θέλοντας να κάνω ένα δίκαιο απολογισμό για το 

εκπαιδευτικό έργο του σχολείου μας, λαμβάνοντας 

υπόψη την έλλειψη προσωπικού και τις 

ιδιαιτερότητες του μαθητικού δυναμικού, θα 

αναφέρω ότι υπήρξαν ελλείψεις και αδυναμίες. 

Όταν λέω ελλείψεις και αδυναμίες δεν εννοώ μόνο 

σε σχέση με τα καλά πρότυπα ή με τις 

βιβλιογραφικές αναφορές αλλά και από τους 

ίδιους τους στόχους που εμείς θέσαμε. Αυτό 

ισχύει ιδιαίτερα για τους μαθητές που είχαν 

ανάγκη εξατομικευμένης διδασκαλίας.  



• Παρόλ΄ αυτά ο σύλλογος των καθηγητών 

προσπάθησε να επιτύχει το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα με τα μαθήματα. Είναι αξιοσημείωτο 

ότι οι δυσκολίες ένωσαν το σύλλογο και δεν του 

επέτρεψαν  να έχει προστριβές μεταξύ τους. 

Επίσης δόθηκε βάρος στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, στις επισκέψεις και στις εκδρομές 

των μαθητών.  

 

Το έργο των εκπαιδευτικών 
(3 από 3) 



 Για την σχολική χρονιά 2014-2015 

πραγματοποιήθηκαν 5 εκπαιδευτικά 

προγράμματα:  

• 2 Πολιτιστικά Προγράμματα,  

• 1 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής και 

•  2 Προγράμματα Αγωγής Υγείας 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 



• Θεατρικό Εργαστήριο: «Το 

παραμύθι της μουσικής»  

 Συντονιστές: Δουλιάκα Γ., 

Καμπέρη Ε. 

 

• Λέσχη Φωτογραφίας: 

«Σημαντικά μνημεία της 

Ελλάδας»  

 Συντονιστές: Ζιάκα Μ.-Ε., 

Γιαννούλα Στ., Τσολάκη Α., 

Δουλιάκα Γ. 

 

Πολιτιστικά προγράμματα 



• «Βιολογικός 

Λαχανόκηπος και 

Αρωματικά 

Φυτά»  

 Συντονιστές: 

Βασιλούδη Β., 

Ασλανίδης Στ. 

 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 

Αγωγής 



• Μαθαίνω τη σωστή 

διατροφή  

 Συντονιστές: Παφλιά 

Ε., Λιάνα Ε. 

 

• Ολυμπιακή Παιδεία 

και Ειδική Αγωγή 

 Συντονιστές: Λιάνα Ε. 
 

Προγράμματα Αγωγής Υγείας 



• Άλλα προγράμματα-δράσεις που υλοποιήθηκαν στη 

σχολική μονάδα και δεν πραγματοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απαιτούσε 

έγκριση από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

 Σχολή Γονέων 

 Συντονιστές: Τσολάκη Α., Κυρκούδη Α. 

 Πρόγραμμα Σεξουαλικής Αγωγής: Διαφυλικές - 

Διαπροσωπικές Σχέσεις - "Διαφορετικοί μα και πόσο ίδιοι»  

 Συντονιστές: Τσολάκη Α., Παφλιά Ε., Κυρκούδη Α. 
 

 

 

 

Άλλα Προγράμματα 



• Η κοινωνικοποίηση των παιδιών του σχολείου μας και η 

ομαλή ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 

αποτελεί βασική μέριμνα του συλλόγου διδασκόντων. 

Παρότι φέτος τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο 

σχολείο μας, κυρίως λόγω της έλλειψης τόσο 

εκπαιδευτικού όσο και βοηθητικού προσωπικού, ο 

σύλλογος διδασκόντων κατέβαλε κάθε δυνατή 

προσπάθεια προκειμένου να πραγματοποιηθούν όσο το 

δυνατόν περισσότερες και ποιοτικότερες εκπαιδευτικές 

επισκέψεις και περίπατοι. 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και 

περίπατοι (1 από 3) 



• Συγκριμένα οι εκδρομές-επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν 

το σχολικό έτος 2014-2015 ήταν οι ακόλουθες: 

Θεατρική παράσταση «Τρελαντώνης» της Πηνελόπης 

Δέλτα 

 Αστερόκοσμος – Εργοστάσιο Σοκολάτας 

 Επίσκεψη στη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης για 

χριστουγεννιάτικα κάλαντα 

 Βασιλικό Θέατρο «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες»  

 Bowling 

 Τουρνουά στίβου και μπάσκετ σε συνεργασία με σχολεία 

Ειδικής Αγωγής της Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 Noesis 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και 

περίπατοι (2 από 3) 



Διαδραστική προβολή στο «Ολύμπιον»με θέμα 

«Μαθαίνω να αγαπώ τον άνθρωπο – ανάπτυξη 

συναισθηματικής νοημοσύνης» 

Επίσκεψη στο Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και 

βόλτα με το τουριστικό λεωφορείο του Δήμου. 

Επίσκεψη στο Γενί Τζαμί 

Επίσκεψη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για 

φωτογράφιση των μνημείων της πόλης – Κάστρα 

Επίσκεψη στην Οδοντιατρική Σχολή 

Επίσκεψη στο Ζωολογικό Κήπο 

Επίσκεψη στο Πάρκο Δεινοσαύρων στο Ωραιόκαστρο 

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και 

περίπατοι (3 από 3) 



Ευχαριστούμε πολύ 

 

Ο Διευθυντής 

και ο Σύλλογος Διδασκόντων  


