


 To Eργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης, λειτουργεί από το 2002 με σκοπό: 

 
•  Την παιδεία, εκπαίδευση και επαγγελματική 

κατάρτιση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.  
 

 Ειδικευμένο προσωπικό παρέχει κατάρτιση σε δύο 
κατευθύνσεις:  

 - Τουριστικών Επαγγελμάτων,  
 - Γεωπονίας - Τροφίμων - Περιβάλλοντος. 

 

 Απώτερο στόχο έχει την κοινωνική και επαγγελματική 
ένταξη των ατόμων αυτών. 

 



Η εκπαίδευση στηρίζεται σε: 
 
 
-βιωματικές κυρίως πρακτικές και 
τεχνικές, προσαρμοσμένες στις  
ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, 
συναισθηματικές και  
κοινωνικές ανάγκες των μαθητών. 



... Συνεργάζονται μαζί... 
Προβληματίζονται μαζί... 

... Παίζουν μαζί... 
Διασκεδάζουν μαζί... 
... Αλληλεπιδρούν... 

 Ζουν μαζί... 

Τα εργαστήρια αυτά 
εκπαιδεύουν και καταρτίζουν 
τα παιδιά  μέσα σε 
προστατευμένους χώρους 
και τους παρέχουν κατά την 
αποφοίτηση τους 
Πιστοποιητικό 
Επαγγελματικής Κατάρτισης 
Επιπέδου 1 (ισότιμο με 
μονοετές ΙΕΚ). 



Το σχολείο διαθέτει: 
μικρή θερμοκηπιακή 
μονάδα, καλλιεργήσιμο 
αγρό καθώς και 
πλήρως επαγγελματικά 
εξοπλισμένη αίθουσα 
μαγειρικής- 
ζαχαροπλαστικής για 
την εκπαίδευση και 
πρακτική των παιδιών, 
όπου η θεωρία... 
γίνεται πράξη... 







Παραγωγή μας 
προσφέρεται στις 
οικογένειες των 
μαθητών και στο 

κοινωνικό 
παντοπωλείο... 



Από την παραγωγή...  
στην επεξεργασία και την 

κατανάλωση... 
Από το εργαστήριο της 

βιολογικής καλλιέργειας...  
στο εργαστήριο της 

μαγειρικής... 
 και την δημιουργία... 



...την εκμάθηση 
κοινωνικών 
δεξιοτήτων, το 
παιχνίδι, την 
επαφή με την 
φύση... Τη 
ζωή... 



Καλλιεργούνται οι επαγγελματικές 
δεξιότητες και γνώσεις με σκοπό την 
ένταξή τους στην επαγγελματική 
κοινότητα και εργασιακή ζωή. 







Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
 

Ψυχολόγος,  
Κοινωνική Λειτουργός,  
Εργοθεραπεύτρια, 
Λογοθεραπεύτρια συμβάλλει στην:  
 
 ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη, 
 στην αύξηση της λειτουργικότητας τους, 
 στην ένταξη τους σε ομαδικό και 

κοινωνικό επίπεδο,  
 στην αυτόνομη  διαβίωσή τους καθώς και  
 στην προετοιμασία για την συμμετοχή τους 

στην αγορά εργασίας.  
 



 Επισκέψεις σε χώρους 
σχετιζόμενους με τον 
τομέα: 

 -της Ζαχαροπλαστικής 
 -της Μαγειρικής και  
 -της Βιολογικής 

Καλλιέργειας 
 
 

  ...συνοδεύουν και 
εμπλουτίζουν την 
διαδικασία της μάθησης. 



Η εκπαίδευση είναι συνυφασμένη: 
 
Με την γνωριμία του κόσμου μας 
Με την απόκτηση νέων εμπειριών 
σχετιζόμενων με την φύση γύρω μας 
και 
Με την κοινωνία… 

Η επαφή με σχολεία γενικής 
εκπαίδευσης: 
 
-εμπλουτίζει τις εμπειρίες των 
μαθητών 
-ενισχύει το συναίσθημα ότι 
συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν με 
την κοινωνία και τους ανθρώπους 
γύρω τους... 



  



Η συνεργασία με τα Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: 
 
•εμπλουτίζει τις εμπειρίες και 
γνώσεις των παιδιών και  
•συμβάλλει στην επαφή του 
σχολείου με την φύση και την 
ευρύτερη κοινότητα. 



Συμμετέχουν ενεργά στις 
κοινωνικές εκδηλώσεις, 
δίνοντας τη δική τους 
χαρούμενη νότα ζωής... 



Το σκεφτόμαστε συχνά στο σχολείο, 
το προσπαθούμε, το μεταδίδουμε... 

«Όλοι Διαφορετικοί... Όλοι ίσοι...»  



Εκπαίδευση ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες: 

• « Τελικά... Πραγματικότητα;» 

 

Δώστε μας μια ευκαιρία να συμμετέχουμε 
στην εργασιακή ζωή μαζί σας για να γίνει 
πραγματικότητα! Εμείς τουλάχιστον θα 

θέλαμε να το προσπαθήσουμε... 

Εσείς; ... 


