Προεπαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στο Ειδικό Σχολείο
Το πρόγραμμα Προεπαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που
εφαρμόζεται στο σχολείο μας είναι ένα ποικιλόμορφο πρόγραμμα, το οποίο
καλύπτει τα ενδιαφέροντα των μαθητών του σχολείου μας, ηλικίας 14 – 21, και
περιλαμβάνει την εκπαίδευση,
φροντίδα.

την πρακτική άσκηση και την ατομική

Τα εργαστήρια του σχολείου είναι κατάλληλα εξοπλισμένα με

εργαλεία και μηχανήματα που προσφέρουν τη σωστή κατάρτιση και πρακτική
εφαρμογή προσαρμοσμένη στις δυνατότητες των μαθητών.
Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές, μέσα
από την πρακτική άσκηση, να αποκτήσουν γενικές και ειδικές δεξιότητες και
σωστή συμπεριφορά, ώστε να μπορέσουν να εργαστούν και να αναλάβουν
καθήκοντα στον εργασιακό χώρο.
Οι

μαθητές

μας

καλαθοπλεκτικής,
ξυλουργικής,

εργάζονται

στα

αγγειοπλαστικής,

εργαστήρια

στους

κοσμημάτων,

τομείς

της

καρεκλοδετικής,

κηπουρικής, ζαχαροπλαστικής, ανακύκλωσης αλουμινίου και

πλυσίματος αυτοκινήτων. Μέσα από τους πιο πάνω τομείς τα παιδιά έχουν
την ευκαιρία να αναπτύξουν αδρές και λεπτές κινητικές δεξιότητες, να
αναπτύξουν τη μνήμη τους, να πάρουν πρωτοβουλίες, να μάθουν να
εργάζονται και να συνεργάζονται μέσα στην ομάδα, να αναπτύξουν τη
δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.
Σε συνεργασία με την Τεχνική και Γεωργική Σχολή στο Αυγόρου εφαρμόζεται,
από φέτος, πρόγραμμα ένταξης των μαθητών μας στο μάθημα της Γεωπονίας
(θερμοκήπια). Μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία
να εξασκηθούν, κοινωνικοποιηθούν και να αποκτήσουν σωστή στάση
συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο. Μαζί με τους μαθητές της Τεχνικής
Σχολής, φυτεύουν, συντηρούν και μαθαίνουν τη διαδικασία παραγωγής
φρούτων και λαχανικών.
Η πολυμορφία των προγραμμάτων Προεπαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης που εφαρμόζονται στο σχολείο μας, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά
να αξιοποιήσουν τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα τους και να διακριθούν
για το ζήλο και τον τρόπο εργασίας τους σε κάποιο συγκεκριμένο

πρόγραμμα. Οι μαθητές, με τη στήριξη των δασκάλων τους, δουλεύουν,
παράγουν, πουλούν τα προϊόντα τους και αμείβονται. Με αυτό τον τρόπο
έχουν την ευκαιρία να αγοράζουν αυτά που χρειάζονται για τις καθημερινές
τους ανάγκες, αλλά και να μάθουν τη σημασία της αποταμίευσης.
Γενικά μέσα από

το πρόγραμμα Προεπαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης του σχολείου μας δίνεται η κατάλληλη εκπαίδευση στους μαθητές
μας που στοχεύει στη μεγαλύτερη δυνατή εργασιακή ενσωμάτωσή τους στην
ανοικτή αγορά εργασίας. Οι μαθητές προετοιμάζονται για τον τρόπο με τον
οποίο θα μπορέσουν να βγουν στην κοινωνία, να δουλέψουν και να
κερδίσουν κάποιο εισόδημα, με το οποίο θα μπορέσουν να επιβιώσουν.
Κωνσταντίνο Χατζηπαντελή
Παναγιώτα Κυριάκου
Ειδικοί Εκπαιδευτικοί/Ειδικών Μαθησιακών Νοητικών Λειτουργικών και
Προσαρμοστικών Δυσκολιών

