
Ετήσιος Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015 

 

• Εποπτεία και διαχείριση υποδομών και διαθέσιμων υλικών πόρων 

� Θα γίνει ηλεκτρονική καταγραφή των βιβλίων της σχολικής βιβλιοθήκης. Ο κατάλογος των 

βιβλίων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου για ενημέρωση των μαθητών. Η 

βιβλιοθήκη του σχολείου λειτουργεί στο Γραφείο των καθηγητών και υπεύθυνη καθηγήτρια 

είναι η κ. Χαραλαμπίδου Κοκόνα, ΠΕ09. Θα ενημερωθούν οι μαθητές για τις ώρες λειτουργίας 

της βιβλιοθήκης, που είναι οι εξής: Τρίτη 19.15-19.45, Πέμπτη 20.00-20.45. 

� Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου Πληροφορικής είναι πεπαλαιωμένος. Θα γίνει συντήρηση των 

Η/Υ, σε συνεργασία με την Υπεύθυνη του Εργαστηρίου κ. Καλομενίδου Όλγα και το ΚΕΠΛΗΝΕΤ 

της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης. 

� Θα συντηρηθεί ο υπολογιστής των εκπαιδευτικών (στο γραφείο της Διευθύντριας). Η 

συντήρηση θα πραγματοποιηθεί από Τεχνικό ΚΕΠΛΗΝΕΤ. 

� Η αποθήκη των σχολικών βιβλίων θα τακτοποιηθεί και τα βιβλία θα ταξινομηθούν κατά τάξη, 

ομάδα προσανατολισμού/κατεύθυνση και τίτλο. Υπεύθυνη ορίζεται η κ. Χαραλαμπίδου 

Κοκόνα. 

� Θα γίνει επικαιροποίηση και επέκταση της ιστοσελίδας του σχολείου, από τη Διευθύντρια του 

σχολείου.  

� Θα συνταχθεί πρόγραμμα χρήσης του Εργαστηρίου Πληροφορικής και της αίθουσας του 

ισογείου που διαθέτει διαδραστικό πίνακα. Υπεύθυνος σύνταξης του προγράμματος ορίζεται ο 

κ. Δανέλης. Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των καθηγητών και 

στους πίνακες ανακοινώσεων των δύο προαναφερθέντων αιθουσών. 

� Διάθεση αιθουσών του 2
ου

 ορόφου για διδασκαλία ενισχυτικής διδασκαλίας που 

διοργανώνεται από την ενορία Ι. Ν. Αναστάσεως Κυρίου Αμπελοκήπων (Υπεύθυνος 

προγράμματος: εφημέριος Κωνσταντίνος Χατζηαγγελίδης) και προσφέρεται δωρεάν σε 

μαθητές της περιοχής. Η διάθεση θα γίνει σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή και τον 

Διευθυντή του 1
ου

 ΓΕΛ Αμπελοκήπων. 

� Η ενδοσχολική επιμόρφωση των καθηγητών του σχολείου θα γίνεται στο Εργαστήριο 

Πληροφορικής του σχολείου, σε μέρες και ώρες εκτός διδακτικού ωραρίου. 

� Το Θεατρικό Εργαστήρι θα λειτουργεί στην αίθουσα απέναντι από το γραφείο φυλάκων, σε 

μέρες και ώρες εκτός διδακτικού ωραρίου. 

� Οι συναντήσεις της ομάδας Αγωγής Υγείας που εκπονεί πρόγραμμα με θέμα «Σχολική 

διαμεσολάβηση – Επίλυση συγκρούσεων» θα γίνονται στο Εργαστήριο Πληροφορικής, σε 

μέρες και ώρες εκτός διδακτικού ωραρίου. 



� Η προετοιμασία για τις σχολικές γιορτές (π.χ. πρόβες μουσικού συγκροτήματος) θα γίνεται 

στην αίθουσα απέναντι από το γραφείο φυλάκων ή/και στο γραφείο καθηγητών (όπου 

υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατάλληλος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός). 

� Τα οικονομικά της Σχολικής Κοινότητας (1
ου

 ΓΕΛ Αμπελοκήπων-Εσπ. ΓΕΛ Αμπελοκήπων) 

τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο από τη Διευθύντρια του Εσπ. ΓΕΛ Αμπελοκήπων, σε 

συνεργασία με τον Διευθυντή του 1
ου

 ΓΕΛ Αμπελοκήπων και με τη Σχολική Επιτροπή του 

Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.  

� Θα γίνει προσπάθεια εξεύρεσης πόρων για την ανακαίνιση των τουαλετών του 1
ου

 ορόφου. 

 

• Οργάνωση και διοίκηση του σχολείου 

� Ο προγραμματισμός του διδακτικού έργου γίνεται από τους διδάσκοντες καθηγητές. 

� Οι σχολικοί περίπατοι είναι πέντε (5). Ο 1
ος

 πραγματοποιήθηκε ήδη κατά το μήνα Οκτώβριο 

και ο 2
ος

 σήμερα. Οι υπόλοιποι θα πραγματοποιηθούν τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και 

Μάρτιο. Στα πλαίσια των περιπάτων, αφήνεται ελεύθερη ώρα στους μαθητές για ψυχαγωγία 

και επικοινωνία αλλά μπορούν να προγραμματιστούν (όπως και τα προηγούμενα σχολικά έτη) 

προβολές ταινιών στο χώρο του σχολείου. 

� Οι μαθητές θα συμμετέχουν σε διδακτικές επισκέψεις ανά τάξη ή συνολικά. Ήδη 

πραγματοποιήθηκαν δύο διδακτικές επισκέψεις με σκοπό την παρακολούθηση θεατρικών 

παραστάσεων. Ημερολόγιο διδακτικών επισκέψεων δεν μπορεί να συνταχθεί εκ των 

προτέρων, διότι ο Σύλλογος Διδασκόντων κρίνει την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης μιας 

διδακτικής επίσκεψης, όταν υπάρχει ανακοίνωση από το φορέα που διοργανώνει τη σχετική 

εκδήλωση. 

�  Οι σχολικές γιορτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του ΥΠΑΙΘ. Στις 

γιορτές συμμετέχουν μαθητές του σχολείου με αφήγηση κειμένων, απαγγελία ποιημάτων 

κ.τ.λ. αλλά και το μουσικό συγκρότημα του σχολείου. Στο τέλος του σχολικού έτους, θα 

πραγματοποιηθεί, όπως κάθε χρόνο, τελετή λήξης του σχολικού έτους. 

� Η ανάθεση διδακτικού έργου – κατανομή διδακτικών αντικειμένων έγινε με την αριθμ. 5/19-

09-2014 Πράξη του Σ.Δ., Έγινε αξιοποίηση της Β’ ανάθεσης των εκπαιδευτικών. Επίσης, η 

Διευθύντρια, για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου, ανέλαβε μαθήματα με τη Β’ 

ειδικότητά της (ΠΕ03). 

� Συντάχθηκε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου, από την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του 

σχολείου δηλ. από τις 15/09/2014. Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου κάλυψαν τις 

απαιτούμενες διδακτικές ώρες της ειδικότητάς τους (με Α’, Β’ ανάθεση και Β’ ειδικότητα). Το 

σχολείο λειτουργεί με πλήρες πρόγραμμα από τις 20/10/2014, όταν καλύφθηκαν όλα τα κενά 



(εκτός των 2 ωρών Φυσικής Αγωγής). Με τη σύνταξη του Ωρολογίου Προγράμματος, 

ορίστηκαν και οι εφημερεύοντες καθηγητές.  

� Η ανάθεση εξωδιδακτικού έργου έγινε με τις αριθμ. 5/19-09-2014 και 19/15-10-2014 Πράξεις 

του Σ.Δ. Ορίστηκαν υπεύθυνοι τμημάτων, ΥΣΕΦΕ, ΣΕΠΕΗΥ, βιβλιοθήκης και διαφόρων 

διοικητικών εργασιών. 

� Στο σχολείο τηρούνται σε έντυπη μορφή: Πρωτόκολλο, Βιβλία Πρακτικών (Συλλόγου 

Διδασκόντων, Διευθύντριας), Βιβλία Ύλης, Βιβλία φοίτησης, Απουσιολόγια, Ημερολόγια 

χρήσης εργαστηρίου πληροφορικής και αίθουσας ισογείου με διαδραστικό πίνακα, Φάκελοι 

Υπηρεσιακών Μεταβολών προσωπικού, Μισθολογικό Μητρώο (έντυπα και ηλεκτρονικά), 

Φάκελοι αρχειοθέτησης υπηρεσιακών εγγράφων, Καρτέλες μαθητών, Φάκελοι αρχειοθέτησης 

προσωπικών στοιχείων των μαθητών και Φάκελος θεμάτων εξετάσεων παρελθόντων ετών. Σε 

ηλεκτρονική μορφή τηρούνται: Ευρετήριο Μαθητών, Βάση παρακολούθησης αδειών 

προσωπικού, Ηλεκτρονική Αλληλογραφία, ταξινομημένη σε φακέλους ανά θέμα. 

� Η συμπλήρωση, ενημέρωση και επικαιροποίηση των στοιχείων του Myschool γίνεται από τη 

Διευθύντρια και την κ. Καλομενίδου Όλγα (ΠΕ19). 

� Οι τακτικές γενικές συνελεύσεις των μαθητικών κοινοτήτων θα γίνονται σε διαφορετική μέρα 

κάθε μήνα, ενώ οι γενικές συνελεύσεις του σχολείου συγκαλούνται μία φορά το τρίμηνο στις 

τρεις τελευταίες διδακτικές ώρες. 

� Ο Σύλλογος Διδασκόντων πραγματοποιεί τις τακτικές Συνεδριάσεις του, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία αλλά και έκτακτες συνεδριάσεις για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων 

που προκύπτουν, εκτός ωραρίου διδασκαλίας. 

� Ο Σύλλογος Διδασκόντων, με την αριθμ. 14/13-10-2014 Πράξη του, επικαιροποίησε το Σχέδιο 

Έκτακτων Αναγκών του σχολείου και προγραμμάτισε 3 ασκήσεις ετοιμότητας, μία γνωρίζοντας 

μέρα και ώρα, μία μη γνωρίζοντας την ώρα και μία μη γνωρίζοντας μέρα και ώρα, την περίοδο 

Οκτωβρίου, Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου αντίστοιχα. Επίσης, έστειλε έγγραφα στο 

Πυροσβεστικό Σώμα και στον Ερυθρό Σταυρό για τον προγραμματισμό επιμορφωτικών 

συναντήσεων με θέματα την πυρασφάλεια-πυροπροστασία και τις Α’ βοήθειες. 

 

• Προγραμματισμός εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών επισκέψεων κλπ. 

� Θα πραγματοποιηθεί εκκλησιασμός των μαθητών κατά την περίοδο των Χαιρετισμών αλλά και 

έκτακτα, κατόπιν συνεννόησης του εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01 με την ενορία της περιοχής 

μας. 

� Θα πραγματοποιηθούν σχολικές εκδηλώσεις όπως οι καθιερωμένες σχολικές γιορτές, θεατρική 

παράσταση στο τέλος της χρονιάς, παρουσίαση των Ερευνητικών Εργασιών Α’ και Β’ 



τετραμήνου και του προγράμματος Αγωγής Υγείας. Πραγματοποιήθηκε ήδη εκδήλωση με 

θέμα «Ρατσισμός και  Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι» στα πλαίσια της 1ης 

Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, στις 6/10/2014.  

� Θα πραγματοποιηθούν ομιλίες, διαλέξεις και προβολές. Έχει ήδη προγραμματιστεί 

ενημερωτική ομιλία με θέμα τη διατροφή και την παχυσαρκία, από τη διαιτολόγο Μαρία 

Μπασκίνη (Δράση Χαροκοπείου Πανεπιστημίου-ΥΠΑΙΘ) στις 11 Δεκεμβρίου 2014. Τους 

επόμενους μήνες, κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους φορείς, θα πραγματοποιηθούν 

ομιλίες, διαλέξεις και προβολές από εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος για θέματα 

πυρασφάλειας, του Ερυθρού Σταυρού για θέματα Α’ βοηθειών και από πιστοποιημένο 

εκπαιδευτή του ΕΦΕΤ για θέματα υγιεινής και ασφάλειας των μαθητών. 

� Οι μαθητές αναλαμβάνουν σχολικές πρωτοβουλίες-δραστηριότητες όπως το μουσικό 

συγκρότημα και η θεατρική ομάδα του σχολείου. Το μουσικό συγκρότημα συμμετέχει, τόσο 

στις σχολικές γιορτές, όσο και σε έκτακτες εκδηλώσεις του σχολείου, όπως η τελετή λήξης στο 

τέλος της χρονιάς. Η θεατρική ομάδα θα παρουσιάσει θεατρική παράσταση στο τέλος της 

χρονιάς. 

 

• Υλοποίηση θεσμοθετημένων δράσεων, ενταγμένων ή μη στα Προγράμματα Σπουδών 

� Θα πραγματοποιηθεί ένα πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με θέμα «Σχολική διαμεσολάβηση – 

Επίλυση συγκρούσεων» (υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Καλομενίδου). Το Μάρτιο, στα πλαίσια 

της Παγκόσμια ημέρας κατά της ενδοσχολικής βίας και της Παγκόσμιας ημέρας κατά του 

ρατσισμού, η ομάδα του σχολικού διαμεσολαβητή θα οργανώσει εκδήλωση στο σχολείο. Η 

εκδήλωση αυτή θα περιλαμβάνει ένα βιωματικό μέρος κι ένα μέρος δράσης και 

ενημέρωσης. Η εκδήλωση θα γίνει στο σχολείο, σε κάθε τμήμα ξεχωριστά και θα διαρκέσει 

3 διδακτικές ώρες. 

� Θα πραγματοποιηθεί ένα Πολιτιστικό Πρόγραμμα με θέμα «Θεατρικό Εργαστήρι» 

(υπεύθυνος καθηγητής κ. Παλαπανίδης. 

 

• Σχεδιασμός και προγραμματισμός δράσεων σε ενδοσχολικό επίπεδο 

� Κατά το τρέχον σχολικό έτος, εκπονείται Σχέδιο Δράσης με θέμα «Διαμόρφωση του 

εσωτερικού κανονισμού του σχολείου», στα πλαίσια της εφαρμογής του θεσμού της 

Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας, με σκοπό την καθιέρωση 

πλαισίου αρχών και κανόνων για την ενίσχυση της συλλογικότητας και της συνεργασίας όλων 

των παραγόντων της σχολικής μονάδας. 



� Τα προγράμματα Καινοτόμων Δράσεων θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη και βελτίωση της 

επικοινωνίας και των σχέσεων με τους μαθητές. Επιπλέον, θα καταχωριστούν οι ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις των μαθητών στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του σχολείου, με 

σκοπό την αποστολή μηνυμάτων που ενδέχεται να τους ενδιαφέρουν (εκπαιδευτική 

νομοθεσία, διαγωνισμοί κ.τ.λ.) 

� Για την ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των λίγων ανήλικων μαθητών μας, θα 

πραγματοποιηθούν δύο ενημερωτικές συναντήσεις, πριν την έναρξη του Ωρολογίου 

Προγράμματος (στις 17.45). Η πρώτη ορίζεται στις 10/12/2014 ενώ η δεύτερη στα τέλη 

Μαρτίου. Επίσης, θα αποσταλεί πρόγραμμα με τα κενά των εκπαιδευτικών, στη διάρκεια των 

οποίων θα μπορούν οι γονείς να επισκέπτονται το σχολείο και να ενημερώνονται. Επιπλέον, 

θα καταχωριστούν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γονέων/κηδεμόνων στο πρόγραμμα 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του σχολείου, με σκοπό την ενημέρωσή τους σε θέματα που 

τους αφορούν. 

� Με την πράξη 16/13-10-2014 συγκροτήθηκε ομάδα Δράσεων Πρόληψης για το σχολικό έτος 

2014-15 αποτελούμενη από την κα Καλομενίδου Όλγα, ΠΕ1901 και την κα Τερζιτάνου Μαρία, 

ΠΕ02, για την πρόληψη των προβλημάτων σχολικής βίας και τη διαχείρισή τους, αν τυχόν 

προκύψουν. Γενικότερα, στο σχολείο μας σπανιότατα παρατηρούνται φαινόμενα που 

απαιτούν την επιβολή πειθαρχικών ποινών. 

� Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων αλλά και όλοι οι διδάσκοντες, οφείλουν να 

παρακολουθούν τη φοίτηση των μαθητών, ώστε να αντιμετωπίζεται έγκαιρα η μαθητική 

διαρροή. Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών θα ενημερώνονται, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, εγγράφως για τη φοίτηση των παιδιών τους. 

� Θα διερευνηθεί η περίπτωση να διδαχθεί το μάθημα των Αγγλικών μία ώρα επιπλέον στην Α’ 

και Β’ τάξη (ο κ. Παλαπανίδης έχει μειωμένο ωράριο 2 ώρες) στη θέση του 1ωρου μαθήματος 

της Φυσικής Αγωγής (που δεν διδάσκεται στο σχολείο μας). Οι μαθητές του σχολείου μας 

δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών στο μάθημα 

των Αγγλικών. 

� Για την υποστήριξη των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση της 

διδασκόμενης ύλης, θα συνταχθεί πρόγραμμα, στο οποίο όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου 

θα δηλώσουν ποια μέρα της εβδομάδας θα παρευρίσκονται στο σχολείο (από τις 18.00) για 

επίλυση αποριών των μαθητών.  

� Θα πραγματοποιηθεί ενδοσχολική επιμόρφωση σε θέματα ΤΠΕ, κατόπιν αιτημάτων των 

καθηγητών του σχολείου (Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, χρήση των Διαδραστικών 

Πινάκων, Διοικητικά θέματα) από τη Διευθύντρια.  



� Στα πλαίσια της βελτίωσης των διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών θα λειτουργήσει το 

FORUM του σχολείου για ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, ενημέρωση και ανταλλαγή 

απόψεων. Θα δημιουργηθούν λογαριασμοί χρηστών (εκπαιδευτικών και μαθητών). Υπεύθυνη 

καθηγήτρια για τη δημιουργία των λογαριασμών των μαθητών ορίζεται η κ. Καλομενίδου 

Όλγα, ΠΕ19. 

� Οι μαθητές θα ενημερώνονται εγκαίρως για τη διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών. Τα 

προηγούμενα έτη μαθητές του σχολείου συμμετείχαν και βραβεύτηκαν σε διαγωνισμούς 

ποίησης και διηγήματος. 

� Στις αρχές Δεκεμβρίου θα συλλεχθούν τρόφιμα για τη στήριξη αδύναμων κοινωνικών ομάδων. 

 

• Προγραμματισμός δράσεων για ανάπτυξη και βελτίωση της συνεργασίας με εκπαιδευτικούς 

και κοινωνικούς φορείς 

� Συμμετοχή στις εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν από το ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ και από το Ψ.Ν.Θ., 

όπου παρακολουθούν πρόγραμμα απεξάρτησης κατ’ ιδίαν μαθητές του σχολείου μας που 

θα συμμετέχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς. 

� Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ποιμαντικής & 

Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. 

� Οι μαθητές θα συμμετέχουν σε Πολιτιστικά Προγράμματα του Δήμου Αμπελοκήπων-

Μενεμένης, όποτε αυτά διοργανωθούν, αφού κριθούν από το Σύλλογο Διδασκόντων για 

την προστιθέμενη διδακτική και παιδαγωγική αξία τους. 

� Συμμετοχή των εκπαιδευτικών που εκπονούν Προγράμματα Καινοτόμων Δράσεων στις 

επιμορφωτικές συναντήσεις που πραγματοποιούν τα αντίστοιχα γραφεία Καινοτόμων 

Δράσεων της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

� Ενημέρωση μαθητών για τη λειτουργία του ΚΕΣΥΠ Νεάπολης (Διεύθυνση, τηλέφωνο). 

Επικοινωνία με το ΚΕΣΥΠ για πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης για το Νέο 

Λύκειο και τις δυνατότητες πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών του 

Εσπερινού Λυκείου. 

� Προγραμματισμός επισκέψεων αντιπροσωπείας των καθηγητών του σχολείου (με 

επικεφαλή τη Διευθύντρια) για ενημέρωση των μαθητών του Εσπ. Γυμνασίου 

Αμπελοκήπων και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Νεάπολης και Ευόσμου, σχετικά με τη 

δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους στο Εσπερινό ΓΕΛ. 

 


