
E.E.E.EK AIGALEO 

The Laboratory for Special Vocational Education «E.E.E.EK Aigaleo» is a public 

secondary school for young people with moderate to severe disabilities or special 

educational needs, aged 12 to 21.  

After completing primary school, students are assessed by the Interdisciplinary 

Assessment, Counselling & Support Centre (KEDASY). In this context, they are recommended 

to continue their education at E.E.E.EK. 

The students attend for 6 years the main academic program based on the Individualised 

Educational Program (IEP).  Τhis includes: 

a) Vocational training in horticulture, cooking and pastry and handicrafts. During last 

year they participate in an internship program.  

b) General education courses such as language, mathematics, social studies, 

gymnastics, computer and music.  

c) Support and treatment interventions, such as speech therapy, occupational therapy, 

physiotherapy, psychological and social care, nursing care and health education are 

provided for students and their families.  

d) Innovative national and European programs in the fields of Health Education, 

Environmental Awareness and Fine Arts, as well as opportunities for Independent 

Living and social participation  are offered in parallel. 

Upon completion of E.E.E.EK., students receive a vocational certificate and can choose to 

continue their education at the Vocational training schools (EPAS) of the Public Employment 

Service (DYPA) or to take up a job in the public or private sector in a supported work 

framework .  

The main objective of the E.E.E.E.K. is for students to develop pre-professional 

competencies, self-management and empowerment skills. The educational and support 

program aims at acquiring work and social skills and improving their personality, so that they 

can make decisions and enjoy life without obstacles and limitations. 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής «Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αιγάλεω» είναι ένα δημόσιο 

σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για νέους με μέτρια έως σοβαρή αναπηρία ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, ηλικίας 12 έως 21 ετών. 

Μετά την ολοκλήρωση του δημοτικού, οι μαθητές αξιολογούνται από το Κέντρο 

Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.). Στο πλαίσιο 

αυτό προτείνεται η συνέχιση της εκπαίδευσής τους στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

Οι μαθητές παρακολουθούν για 6 χρόνια το κύριο αναλυτικό πρόγραμμα που βασίζεται 

στο Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΙΕΠ). Αυτό περιλαμβάνει: 

α) Επαγγελματική κατάρτιση στη Κηπουρική, τη Μαγειρική και τη Ζαχαροπλαστική και 

τη Χειροτεχνία. Την περασμένη χρονιά συμμετέχουν σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. 

β) Μαθήματα γενικής παιδείας όπως γλώσσα, μαθηματικά, κοινωνικές σπουδές, 

γυμναστική, υπολογιστές και μουσική. 



γ) Παρέχονται υποστηρικτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις, όπως λογοθεραπεία, 

εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, ψυχολογική και κοινωνική φροντίδα, νοσηλευτική 

φροντίδα και αγωγή υγείας για τους μαθητές και τις οικογένειές τους. 

δ) Προσφέρονται παράλληλα καινοτόμα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα στους 

τομείς της Αγωγής Υγείας, της Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και των Καλών Τεχνών, 

καθώς και ευκαιρίες για ανεξάρτητη διαβίωση και κοινωνική συμμετοχή. 

Με την ολοκλήρωση του Ε.Ε.Ε.ΕΚ., οι μαθητές λαμβάνουν επαγγελματικό πιστοποιητικό 

αποφοίτησης και μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στις σχολές 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΑΣ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ή να 

αναλάβουν εργασία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε υποστηριζόμενο πλαίσιο. 

Βασικός στόχος του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι οι μαθητές να αναπτύξουν προ-επαγγελματικές 

ικανότητες, δεξιότητες αυτοδιαχείρισης και ενδυνάμωσης. Το εκπαιδευτικό και 

υποστηρικτικό πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση εργασιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων 

και στη βελτίωση της προσωπικότητάς τους, ώστε να παίρνουν αποφάσεις και να 

απολαμβάνουν τη ζωή χωρίς εμπόδια και περιορισμούς. 

 


