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Ιστορία του σχολείου 

 

 

 

 Τν 1ν Δηδηθό Γεκνηηθό Σρνιείν Κνξπδαιινύ ηδξύζεθε ην 
1998 θαη   είλαη δεκόζην ζρνιείν Δηδηθήο Αγσγήο & Δθπαίδεπ-
ζεο..  Σηελ αξρή ήηαλ 2/ζέζην, ζηε ζπλέρεηα έγηλε 4/ζέζην θαη 
από ην 2002  είλαη νξγαληθά 6/ζέζην.  

Σήκεξα, ιόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ καζεηώλ πνπ θνη-
ηνύλ ζε απηό (37),  ιεηηνπξγεί κε 8 ηκήκαηα θαη είλαη ζηειερσ-
κέλν κε όιεο ηηο εηδηθόηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο ΣΜΔΑΔ. 

Από ην 2001 ηδξύζεθε θαη ιεηηνπξγεί, κέζα ζην Δηδηθό 
Γεκνηηθό Σρνιείν Κνξπδαιινύ θαη  Δηδηθό Νεπηαγσγείν. 

Τν Σρνιείν καο ιεηηνύξγεζε  πξώηε θνξά  ζηελ δηεύζπλ-
ζε  Μαθεδνλίαο 31 ζηνλ Κνξπδαιιό.  Οη καζεηέο θαη ε νξγα-
ληθόηεηα  ζηαδηαθά απμάλνληαλ θαη έηζη κεηαζηεγάζηεθε ζε 
δηθό ηνπ θηίξην, ζηε δηεύζπλζε Ηπείξνπ 189 & Καξδίηζαο. Τν 
δηδαθηήξην απηό, εμαηηίαο ζεηζκνύ, θξίζεθε αθαηάιιειν θαη γηα 
ην ιόγν απηό ην ζρνιείν θηινμελήζεθε,  πξνζσξηλά γηα ιίγνπο 
κήλεο, ζε αίζνπζεο ηνπ 4νπ & 7νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Κνξπ-
δαιινύ. 

Από ην 2006 ην 1ν Δηδηθό Γεκνηηθό Σρνιείν θαη 1ν Δηδηθό 
Νεπηαγσγείν Κνξπδαιινύ, ζηεγάδνληαη ζε ιπόκελεο θαηα-
ζθεπέο, πξνζσξηλά ηνπνζεηεκέλεο ζηε δηεύζπλζε Πιαηαηώλ 
θαη πάξνδνο Σνισκνύ, ζε ρώξν ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ.  

Γηα  ην 1ν Δηδηθό Γεκνηηθό θαη  1ν Δηδηθό Νεπηαγσγείν 
Κνξπδαιινύ  έρεη δεζκεπηεί νηθόπεδν ζηελ πεξηνρή Σηακαην-
πνύινπ ζηνλ Κνξπδαιιό πξνθεηκέλνπ  λα θαηαζθεπαζηεί λέν 
ζύγρξνλν δηδαθηήξην. 
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Δομή και εκπαιδευτικά προγράμματα 

 

          Από ηελ αξρή  ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ καο 
 ζηόρνο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ Δηδηθνηήησλ ήηαλ θαη είλαη 
λα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο καο, κέζα από πξν-
γξάκκαηα, δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο, έηζη ώζηε λα ππνζηεξί-
μνπκε κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν,  ηόζν ηνπο καζεηέο καο, όζν 
θαη  ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

          Σην ζρνιείν καο θνηηνύλ καζεηέο κε εηδηθέο εθπαη-
δεπηηθέο αλάγθεο ειηθίαο 6 έσο 14 εηώλ, ελώ ζην Δηδηθό Νεπη-
αγσγείν,  πνπ ιεηηνπξγεί κέζα ζηε ζρνιηθή καο κνλάδα, νη 
καζεηέο είλαη ειηθίαο από 4 έσο 6 εηώλ. 

          Τν 1o Δηδηθό Γεκνηηθό Σρνιείν Κνξπδαιινύ παξέρεη 
Δηδηθή Αγσγή &  Δθπαίδεπζε ζηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηη-
θέο αλάγθεο, κε ζθνπό ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ 
δεμηνηήησλ ηνπο, έηζη ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε έληαμή ηνπο 
ζην θνηλό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη καθξνπξόζεζκα   ζην 
θνηλσληθό ζύλνιν. 

          Σε όινπο ηνπ καζεηέο καο παξέρεηαη ζπζηεκαηηθή, 
επηζηεκνληθή θαη πξνγξακκαηηζκέλε ππνζηήξημε, ηόζν από ην 
εθπαηδεπηηθό όζν θαη από ην εηδηθό εθπαηδεπηηθό θαη βνεζεηηθό 
πξνζσπηθό. 

     Απηό επηηπγράλεηαη κέζα από  εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξν-
γξάκκαηα θαη κεζόδνπο  δηδαζθαιίαο, θαζώο θαη κε ηε ρξήζε 
εηδηθνύ δηδαθηηθνύ θαη επνπηηθνύ πιηθνύ. 

     Αμηνινγνύληαη νη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ κα-
ζεηώλ, πξνζθέξεηαη παηδαγσγηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, 
εξγνζεξαπεία, ινγνζεξαπεία, πξόγξακκα απηνεμππεξέηεζεο 
θαη άζθεζε ζε δεμηόηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο.  

     Τν ζρνιείν ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα θαηλνηόκσλ 
δξάζεσλ (Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο, Πνιηηηζηηθώλ θαη Αγσγήο 
Υγείαο) θαη από θέηνο θαη γηα 2 έηε παίξλεη κέξνο ζε πξό-
γξακκα COMENIUS, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο 6 επξσπατθέο 
ρώξεο.  
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Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό 

      Σην ζρνιείν καο πξνζθέξνπλ ην έξγν ηνπο: νθηώ (8) 
εθπαηδεπηηθνί, κία (1) γπκλάζηξηα, κία (1) ςπρνιόγνο, κία (1) 
θνηλσληθή ιεηηνπξγόο, κία (1) ινγνζεξαπεύηξηα, κία (1) εξγν-
ζεξαπεύηξηα  θαζώο θαη δύν (2) βνεζνί (Δηδηθό Βνεζεηηθό 
Πξνζσπηθό), όινη κε εμεηδίθεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή. 

Πηζηεύνπκε όηη όινη νη καζεηέο ηνπ Σρνιείνπ καο έρνπλ με-
ρσξηζηέο ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο. Σθνπόο καο είλαη λα ηνπο 
δώζνπκε ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο ώζηε λα ηηο αμηνπνηήζνπλ. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΨΓΗ 

Ο εηδηθόο παηδαγσγόο κε ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο 
θαηαγξάθεη ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 
καζεηώλ. Σηε ζπλέρεηα, νξγαλώλεη θαη θαηαξηίδεη εμαηνκηθεπ-
κέλν πξόγξακκα, ζε ζπλεξγαζία κε ην εηδηθό εθπαηδεπηηθό θαη 
βνεζεηηθό πξνζσπηθό. Τν εμαηνκηθεπκέλν πξόγξακκα πιν-
πνηείηαη εθαξκόδνληαο ζύγρξνλεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο θαη ηε-
ρληθέο, ώζηε ε κάζεζε λα επηηπγράλεηαη κέζα από κηα επράξη-
ζηε δηαδηθαζία. Αμηνινγεί θαη θαηαγξάθεη ηελ πξόνδν ησλ κα-
ζεηώλ, θάλεη επαλαηξνθνδόηεζε ησλ δηδαθηηθώλ πξνγξακκά-
ησλ, κε ζθνπό ηα παηδηά λα πξναρζνύλ λνεηηθά, ζπλαηζζεκα-
ηηθά, θνηλσληθά, εζηθά θαη αηζζεηηθά, ζην κέγηζην βαζκό πνπ νη 
ηθαλόηεηεο ηνπο ην επηηξέπνπλ. Γηα ην ιόγν απηό, ελεκεξώλεη 
ηνπο γνλείο γηα ηνπο ηξόπνπο παξέκβαζεο θαη ζπλεξγάδεηαη 
καδί ηνπο γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ζπίηη, κε 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο, δηεπθνιύλνληαο έηζη ην έξγν 
ηνπο. 
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ΓΤΜΝΑΣΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΤΙΚΗ ΑΓΨΓΗ 

 

Τν κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο ζην ζρνιείν καο γίλεηαη 
κηα επράξηζηε, ζεηηθή εκπεηξία, ώζηε λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα 
αλαπηύμνπλ αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ 
λα εληαρζνύλ ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο.  

Η άζθεζε ησλ καζεηώλ πξνάγεη ηελ αλάπηπμε βαζηθώλ 
δεμηνηήησλ, ηεο αίζζεζεο ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ, ηεο επη-
θνηλσλίαο, ηνπ ζπληνληζκνύ, ηεο απηελέξγεηαο θαη ηεο απηνεη-
θόλαο. 

Τν αζιεηηθό παηρλίδη δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα επθαηξίεο ν-
καδηθόηεηαο θαη δηαζθέδαζεο. 

Τν άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ε βησ-
καηηθή, πξαθηηθή γλώζε παξέρεηαη κε δξαζηεξηόηεηεο ζην 
πξναύιην, ζηα ζηάδηα πνδνζθαίξνπ θαη κπάζθεη, ζην θιεηζηό 
γπκλαζηήξην ηνπ Γήκνπ, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο θνιύκβε-
ζεο θαη κε ηε ζπκκεηνρή καζεηώλ ζε αζιεηηθέο εκεξίδεο. 

 

   

 

 

ΧΤΦΟΛΟΓΟ 

 

Μέζα από ηε ζπδήηεζε, ηε δσγξαθηθή θαη ην εθπαηδεπηηθό 
παηρλίδη, ν ζρνιηθόο ςπρνιόγνο επηρεηξεί λα ραξηνγξαθήζεη ηα 
δπλαηά θαη ηα αδύλαηα ζεκεία θάζε καζεηή, λα νξίζεη ζηόρνπο 
γηα ηελ πξόνδν ηνπ θαζέλα μερσξηζηά θαη λα ζρεδηάζεη ηξό-
πνπο γηα ηελ επίηεπμε απηώλ ησλ ζηόρσλ. 

Σηόρνη κπνξεί λα είλαη ε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δε-
μηνηήησλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία ή ε ηζόηηκε έληαμε ζηελ 
νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ. 
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Η ζπλεξγαζία κε ην δηδαθηηθό, εηδηθό θαη βνεζεηηθό πξν-
ζσπηθό είλαη απαξαίηεηε ζε απηό ην ηαμίδη. Δμίζνπ ζεκαληηθή 
θαη απαξαίηεηε είλαη ε εκπινθή θαη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ 
κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο κε θάζε ηξόπν θαη ζε θάζε βήκα.  

 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ 

Η Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο απνηειεί ην ζπλδεηηθό θξίθν κεηα-
μύ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο πξνο όθεινο ηνπ καζεηή. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζην Δηδηθό Σρνιείν είλαη:  
- Λήςε Κνηλσληθνύ Ιζηνξηθνύ από ηνπο γνλείο. 
- Γηάγλσζε ηεο πεξίπησζεο 
- Σπκβνπιεπηηθή νηθνγέλεηαο 
- Δμαηνκηθεπκέλε θαη κηθξννκαδηθή εξγαζία κε ηνπο κα-                            

ζεηέο. 
- Δπηζθέςεηο ζηα ζπίηηα καζεηώλ 
- Δπηθνηλσλία κε θνξείο θαη ππεξεζίεο 
- Σηήξημε αλαμηνπαζνύλησλ νηθνγελεηώλ 
- Λεηηνπξγία Σρνιήο Γνλέσλ  
- Λεηηνπξγία Γαλεηζηηθήο Βηβιηνζήθεο 
- Κνηλσληθνπνίεζε καζεηώλ (επηζθέςεηο ζε Σνππεξ 

Μαξθεη, βηβιηνπσιείν, Ταρπδξνκείν, Γήκν, θ.ι.π.) 
- Σπλεξγαζία κε όιν ην πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ 
- Πξαγκαηνπνίεζε δηαιέμεσλ κε εηζεγήζεηο επηζηεκό-

λσλ. 
- Σπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο εθδειώζεηο θαη πξνγξάκ-

καηα. 
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ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Λνγνζεξαπεία είλαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηελ  αλάπηπμε, 
ηηο δηαηαξαρέο θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο (απνθιίζεηο) ηεο αλ-
ζξώπηλεο επηθνηλσλίαο. Ο  ινγνζεξαπεπηήο, ρξεζηκνπνηώ-
ληαο εμεηδηθεπκέλεο θαη επηζηεκνληθέο θιηληθέο ππεξεζίεο, αμη-
νινγεί ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ιόγνπ, ηεο νκηιίαο, ηηο γλσζηηθέο – 
επηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο θαη ηηο δεμηόηεηεο θαηάπνζεο ησλ 
παηδηώλ θαη ησλ ελειίθσλ. Σρεκαηίδεη δηαγλσζηηθέο πξνηάζεηο 
θαη νξγαλώλεη ην απνηειεζκαηηθόηεξν ζεξαπεπηηθό πξόγξακ-
κα αλάινγα κε ηε δηαηαξαρή. 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Ο Δξγνζεξαπεπηήο κέζα από θαηάιιεια επηιεγκέλεο θαη 
ζηνρνθαηεπζπλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο απνζθνπεί ζηε βειηίσ-
ζε ησλ παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ επξεία έλλνηα 
ηνπ όξνπ. (Αmerican Οccupational Τherapy Αssociation, 
1981) . Ο παηδηαηξηθόο εξγνζεξαπεπηήο, απώηεξν ζθνπό έρεη 
ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηελ πξνώζεζε ηεο α-
λάπηπμεο ησλ παηδηώλ, κέζα από ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ παη-
ρληδηνύ θαη ησλ ζθόπηκσλ δξαζηεξηνηήησλ (ΑΟΤΑ, 1976).   Η 
παηδηαηξηθή εξγνζεξαπεία βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ απνθαηά-
ζηαζε δπζθνιηώλ ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: 
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 Αηζζεηεξηαθόο ηνκέαο 
 Κηλεηηθόο ηνκέαο 
 Τνκείο θαζεκεξηλήο δσήο  
 Σπκπεξηθνξά 
 Γλσζηηθέο θαη αληηιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο  
 Κνηλσληθνπνίεζε 

Η ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θξίλεηαη απαξαίηεηε κε ζηόρν ηελ 
ελεκέξσζή ηνπο γηα ηε πξόνδν ησλ παηδηώλ ηνπο θαζώο θαη γηα 
ηελ ζπλέρηζε ησλ πξνηεηλόκελσλ πξνγξακκάησλ ζην ζπίηη.  

  

 
 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ 

Σην ζρνιείν καο εθαξκόδνληαη πξνγξάκκαηα πνπ αθν-
ξνύλ ηελ πγηεηλή θαη ηε θξνληίδα ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο ηθαλό-
ηεηεο, από ην Δηδηθό Βνεζεηηθό Πξνζσπηθό (Κνηλσληθέο Δπη-
κειήηξηεο).  

Τν πξόγξακκα πγηεηλήο πεξηιακβάλεη ηελ αηνκηθή θαζαξηό-
ηεηα: 

- πιύζηκν ρεξηώλ θαη δνληηώλ 
- ρξήζε ηνπαιέηαο 
- ζίηηζε, 
- έλδπζε-ππόδεζε. 
Τν πξόγξακκα θξνληίδαο έρεη θύξην ζθνπό λα βνεζήζεη ηα 

παηδηά λα αλαπηύμνπλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο ζηελ πξνζσπηθή 
πγηεηλή θαη θξνληίδα.  

Σηόρνο θαη ζθνπόο είλαη ε αλεμαξηνπνίεζε από γνλείο θαη 
θεδεκόλεο θαη ε απηνδπλακία ηνπο ζ’ απηό ηνλ ηνκέα. 
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