
                   
 

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

  

Το 1ο ΕΕΕΕΚ Θεσσαλονίκης (πρώην Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Παπαφείου) ιδρύθηκε το 2001. Είναι 

σχολική δομή ειδικής αγωγής και ανήκει στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 

Από τις 1-6-2009 μεταφέρθηκε σε νέο σύγχρονο διώροφο διδακτήριο που 

κατασκευάστηκε από την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ». Βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης 

σε κατοικημένη περιοχή που είναι εύκολα προσβάσιμη. Η συγκεκριμένη μονάδα 

είναι προσπελάσιμη και μπορεί να παρέχει υπηρεσίες για όλα τα είδη των 

αναπηριών. 

 Δέχεται για φοίτηση μαθητές που διαμένουν κυρίως στον Δήμο Θεσσαλονίκης. 

Φοιτούν 50 μαθητές με Νοητική Υστέρηση, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, 

Τυφλότητα, Πολλαπλές αναπηρίες – εγκεφαλική παράλυση- νευρολογικά -κινητικά 

προβλήματα, Ψυχικές διαταραχές, Διαγνωσμένα σύνδρομα. Οι μαθητές 

μετακινούνται δωρεάν με λεωφορεία. Την δαπάνη για την μεταφορά την καλύπτει 

η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Το σχολείο είναι στελεχωμένο από μόνιμο Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό και 

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό των 

αναγκών λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Ελάχιστες είναι οι οργανικές θέσεις που 

δεν έχουν καλυφθεί (οι οποίες προέκυψαν λόγω μετάθεσης ή συνταξιοδότησης 

συναδέλφων). Η κάλυψη των υπόλοιπων λειτουργικών αναγκών γίνεται από 

αποσπασμένους και αναπληρωτές μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Δεν παρατηρείται 

μεγάλη εναλλαγή προσωπικού γεγονός που συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της 

μονάδας, στην διαμόρφωση ενός συνεργατικού πλαισίου εργασίας, καθώς και στην 

ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. 



Το σχολείο σχεδιάστηκε και οργανώθηκε σύμφωνα με τους νόμους, Ν.2817/2000 και 

Ν. 3699/2008 και το ωρολόγιο πρόγραμμα,  Υ.Α 57523/Γ6/4-6-2002(ΦΕΚ765/Β19-6-

2002), για να παρέχει στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Επαγγελματική Εκπαίδευση, με απώτερο σκοπό την κοινωνική ένταξη και 

συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία. Οργανώθηκαν Εργαστήρια που 

αποτελούν προσομοιώσεις επαγγελματικών χώρων με όλο τον απαραίτητο 

εργαστηριακό εξοπλισμό, έτσι ώστε να προσφέρουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση 

τόσο στις αντίστοιχες επαγγελματικές, όσο και στις γενικότερες εργασιακές 

δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την μετέπειτα αποκατάσταση τους. 

Διαθέτει Εργαστήριο Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Εργαστήριο 

Χειροτεχνίας καθώς και μια προσομοίωση κατοικίας για το Εργαστήριο της 

Αυτόνομης Προστατευόμενης Διαβίωσης. Επίσης διαθέτει αίθουσες Γλώσσας, 

Μαθηματικών, Κοινωνικής Αγωγής, Μουσικής, θεωρίας Γεωπονίας, Εργαστήριο 

Πληροφορικής, 2 Τραπεζαρίες ( η 1 με Εκπαιδευτική κουζίνα), 1 κλειστό Γυμναστήριο 

και γήπεδο Μπάσκετ στην αυλή. Για τα υποστηρικτικά θεραπευτικά προγράμματα 

Φυσιοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, 

λειτουργούν κατάλληλα διαμορφωμένοι και εξοπλισμένοι χώροι καθώς επίσης 

γραφεία υποστηρικτικών υπηρεσιών Κοινωνικού Λειτουργού, Ψυχολόγου και 

Σχολικού Νοσηλευτή. Υπάρχουν χώροι διοίκησης, γραφείο διευθυντή, γραφείο 

υποδιευθυντή, γραφείο προσωπικού και καλύπτουν πλήρως τις εργασιακές ανάγκες 

του προσωπικού. Όλοι οι χώροι είναι λειτουργικοί και ευχάριστοι. Για την 

διευκόλυνση των μαθητών με κινητικά προβλήματα υπάρχει ασανσέρ. Διαθέτει 

σύστημα πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης. Αξιοποιήθηκαν στο μέγιστο τα 

προγράμματα ΕΣΠΑ για προμήθεια εξοπλισμού. 

Συνεργαζόμαστε με όλους τους θεσμικούς φορείς που εμπλέκονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και με τις υπηρεσίες, τους θεραπευτές, τους 

ειδικούς επιστήμονες, που υποστηρίζουν τους μαθητές. Υπάρχει συνεχής 

υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης ο οποίος μέσω της Σχολικής Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των υπηρεσιών του, ανταποκρίνεται στα 

αιτήματα μας και μας καλύπτει τις ανάγκες για την υγιεινή όλου του χώρου, την 



συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού καθώς και την προμήθεια 

υλικών και μέσων για την λειτουργία των εργαστηρίων και την διδασκαλία των 

μαθημάτων. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είναι αρωγός στο έργο μας, 

υπάρχει κλίμα συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης με τους γονείς και κηδεμόνες 

των μαθητών μας. Το σχολείο αποτελεί Κέντρο υποστήριξης για το 30ο ΣΔΕΥ και 

εξυπηρετεί πέντε σχολικές μονάδες γενικής παιδείας. 

Οι συνθήκες πανδημίας καθώς και τα υγειονομικά πρωτόκολλα μας οδήγησαν σε 

ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης της σχολικής ζωής προκειμένου 

να αποφύγουμε την εξάπλωση του ιού, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις 

δυσκολίες των μαθητών μας.... 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία 

Θετικά σημεία 

• Η σύγχρονη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή καθώς και ο κατάλληλος 

εξοπλισμός που διαθέτει το σχολείο διευκολύνουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

• Η στελέχωση του σχολείου με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό  συμβάλλει 

στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, στην διαμόρφωση ενός 

καλού σχολικού κλίματος, καθώς και στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των 

μελών της σχολικής κοινότητας. 

• Η διεπιστημονική αξιολόγηση των μαθητών καθώς και το έντυπο στόχων 

αποτελούν  σημαντικά εργαλεία για την παρακολούθηση, ανατροφοδότηση  

και την εξέλιξη της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών. 

• Η ευελιξία στη διαμόρφωση των τμημάτων συμβάλλει στην αλληλεπίδραση 

μεταξύ των μαθητών και διευκολύνει την διδασκαλία. 

• Η εκπαίδευση των μαθητών σε λειτουργικές δεξιότητες και η προώθηση της 

αυτονομίας αποτελεί την φιλοσοφία του σχολείου μας. Σε όλους τους 



μαθητές ανεξάρτητα από το επίπεδο λειτουργικότητάς τους παρατηρούνται 

αλλαγές συμπεριφοράς και απόκτηση δεξιοτήτων. 

• Το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό υλικό που δημιουργήθηκε από τις ομάδες 

εργασίας αποτελεί παρακαταθήκη στο σχολείο για να χρησιμοποιηθεί και στο 

μέλλον. 

• Ο τρόπος διευθέτησης των προβλημάτων που ανακύπτουν με τους μαθητές, 

που αντιμετωπίζεται με την υιοθέτηση κοινής γραμμής.  

• Η αγαστή συνεργασία με τους γονείς και η ανταπόκριση στις προσδοκίες 

τους, συμβάλλει σημαντικά στην ποιότητα του εκπαιδευτικού μας έργου και 

γενικότερα στην αποδοτικότητα του σχολείου μας. 

Σημεία προς βελτίωση 

• Ανάπτυξη περισσότερων δράσεων για εμπλουτισμό του προγράμματος 

σπουδών σε επίπεδο τμήματος εντός του σχολικού πλαισίου. 

• Εύρεση εναλλακτικών τρόπων αλληλεπίδρασης των μαθητών/-τριών του 

σχολείου εστιασμένες στις ανάγκες των μαθητών.  

• Αναζήτηση ευέλικτων τρόπων για ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής εμπλοκής 

με διαφορετικές ομάδες συνομήλικων με στόχο την αλληλεπίδραση, 

συνδιαλλαγή, συναναστροφή και κοινωνικότητα των μαθητών μας. Τα 

προγράμματα με σχολεία γενικής παιδείας της περιοχής μας θα συμβάλλουν 

σημαντικά στην εκπλήρωση των παραπάνω στόχων. 

 

Διοικητική Λειτουργία 

Θετικά σημεία 

• Η καλή οργάνωση και ο συντονισμός της σχολικής ζωής και το ευέλικτο 

ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς και οι συλλογικές αποφάσεις σε κλίμα 

συνεργασίας, η δίκαιη κατανομή του εξωδιδακτικού έργου και η υποστήριξη 

των εκπαιδευτικών από την Διεπιστημονική ομάδα συντελούν στην εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου. 



• Η ικανοποιητική επίτευξη των στόχων του σχολείου, οι οποίοι συνοψίζονται 

στην ομαλή ημερήσια λειτουργία του, στην τήρηση του κανονισμού, στην 

απρόσκοπτη εφαρμογή του ωρολόγιού προγράμματος, στην εφαρμογή 

μέτρων ασφάλειας για τους μαθητές, καθώς και στην απόκτηση βιωματικών 

συνηθειών. 

• Η αξιοποίηση του προσωπικού του σχολείου παραγωγικά συνέβαλε 

σημαντικά σε όλη την λειτουργία του σχολείου. 

• Η αποτελεσματική εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων και η λήψη 

των μέτρων προστασίας συνέβαλε στην αποφυγή της διασποράς του ιού. 

• Η ορθή αξιοποίηση των οικονομικών πόρων έχει ως αποτέλεσμα να 

καλύπτονται οι ανάγκες των εργαστηρίων, του προσωπικού σε αναλώσιμο - 

εκπαιδευτικό υλικό και η συντήρηση των εγκαταστάσεων. 

Σημεία προς βελτίωση 

• Ενίσχυση της φήμης του σχολείου κάνοντας γνωστό τις δράσεις, τα 

επιτεύγματά, τα προγράμματα, την ποιότητα του έργου του, μέσω της 

συνεχούς ενημέρωσης της ιστοσελίδας, εκθέσεων και εκδηλώσεων. Οι 

δράσεις αυτές δεν θα συμβάλλουν μόνο στην ευαισθητοποίηση της 

κοινωνίας σε θέματα ειδικής αγωγής αλλά θα παρουσιάσουν και την πλήρη 

εικόνα λειτουργίας του σχολείου και του εκπαιδευτικού έργου. 

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

Θετικά σημεία  

• Η πρωτοβουλία, η διάθεση και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών του 

σχολείου για τη συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς,   οι 

οποίες αφορούν την επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση καθώς 

και την  επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

• Η διαρκής ενημέρωση του προσωπικού για τις σύγχρονες μεθόδους 

εκπαίδευσης. Οι δύσκολες και πρωτοφανείς συνθήκες λόγω της πανδημίας 



όχι μόνο δεν αποτέλεσαν τροχοπέδη στην προσωπική και επαγγελματική 

τους εξέλιξη, αλλά αντιμετωπίστηκαν ως ευκαιρίες στη δια βίου μάθηση και 

ως εφόδια στις νέες- εκπαιδευτικά και γενικά- προκλήσεις 

• Η συγκρότηση ομάδων εργασίας και η άψογη συνεργασία των 

εκπαιδευτικών σε αυτές, με στόχο την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για 

τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας και των καθημερινών εκπαιδευτικών 

πρακτικών και μεθόδων στην εποχή της πανδημίας, άνοιξαν νέους δρόμους 

δημιουργικότητας και έκφρασης, περιόρισαν τον κίνδυνο της ματαίωσης από 

την αποχή από την κανονικότητα της σχολικής ζωής. Συσπείρωσαν τους 

εκπαιδευτικούς, ενδυνάμωσαν τις μεταξύ τους σχέσεις και τους θωράκισαν 

με αισιοδοξία... 

Σημεία προς βελτίωση 

• Διερεύνηση, σχεδιασμός και  υλοποίηση επιμορφώσεων προσαρμοσμένες 

στις καθημερινές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το προσωπικό 

του σχολείου (π.χ. διαχείριση κρίσεων και εντάσεων με απώτερο στόχο την 

βελτίωση του παρεχόμενου έργου και ταυτόχρονα την επαγγελματική εξέλιξη 

του. 

• Αναζήτηση ευέλικτων τρόπων για την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικού 

ενδιαφέροντος και κοινωνικής εμπλοκής, διότι θα συμβάλλουν σημαντικά 

στην κοινωνικότητα, συναναστροφή, συνδιαλλαγή και ένταξη των μαθητών 

μας. 

 

 

 


