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Γιάκπιζη ηηρ Β΄ Τεσνικήρ και Δπαγγελμαηικήρ Σσολήρ 
Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ Γπηγόπη 

ΑςξενηίοςΛεμεζού ζηον κοινωνικό εθελονηιζμό 
 
Η Β΄ Τερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Σρνιή Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο Λεκεζνύ, 
«Γξεγόξεο Απμεληίνπ», δηαθξίζεθε κε ην ηξίην Παγθύπξην βξαβείν ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο ‘Νενιαία θαη Δζεινληηζκόο 2017-2018’, γηα ην δηαρξνληθό ηεο 
έξγν θαη ηηο θαηλνηόκεο δξάζεηο ηεο ζηνλ θνηλσληθό εζεινληηζκό. Τν Παγθύπξην 
Σπληνληζηηθό Σπκβνύιην Δζεινληηζκνύ απέλεηκε ην βξαβείν ζηε Σρνιή γηα ηελ 
ζπλερηδόκελε εζεινληηθή πξνζθνξά ηεο πξνο ηα κέιε ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο κε 
εηδηθέο αλάγθεο (ΑκΔΑ) «Πξόζβαζε». Η βξάβεπζε έγηλε ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ ζην 
Πξνεδξηθό Μέγαξν ζηα πιαίζηα ησλ εθδειώζεσλ γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο 
Γηεζλνύο Ηκέξαο Δζεινληώλ. Τν βξαβείν ην νπνίν ζπλνδεπόηαλ κε ρξεκαηηθό 
πνζό, παξέιαβε ν Γηεπζπληήο ηεο Σρνιήο θύξηνο Μηράιεο Μηραειίδεο. 
 

 
 
Η θνηλσληθή πξνζθνξά ηεο Σρνιήο πξνο ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο μεθίλεζε 

από ην έηνο 2010-11, κε θεληξηθνύο άμνλεο ηελ ζπληήξεζε θαη εμσξατζκό ηνπ 

νηθήκαηνο ηνπ Κέληξνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ελίζρπζε. Αθνινύζσο 

εγθαζηδξύζεθε ε ζπκκεηνρηθή εθπαίδεπζε, όπνπ κηθξέο νκάδεο ΑκΔΑ 

ζπκκεηέρνπλ ζε καζήκαηα ηα νπνία ελδείθλπληαη, καδί κε ηνπο ππόινηπνπο 

καζεηέο. Παξαθνινπζνύλ θπξίσο ηα καζήκαηα ησλ Πνιπκέζσλ, ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο, ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο Ξπινγιππηηθήο, ησλ Οηθνδνκηθώλ, ηνπ Σρεδίνπ 

Μόδαο, ησλ Διιεληθώλ θαη ηνπ Τερληθνύ Σρεδίνπ.  
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Παξάιιεια κε ηελ εκπινθή ησλ ΑκΔΑ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, πξνσζείηαη 

θαη ε ζπλεξγαζία εθηόο ηεο ηάμεο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ΑκΔΑ ζηνπο ενξηαζκνύο 

ηεο Σρνιήο (εζληθέο επεηείνπο, Απμέληεηα θιπ) ζε εθδειώζεηο 

(Χξηζηνπγελληάηηθε, Παζραιηλή, ηζηθλνπέκπηε, θόςηκν βαζηιόπηηηαο θιπ), 

θαζώο θαη ζε θνηλνύο πεξηπάηνπο θαη εθδξνκέο. Η πξόηππε απηή ζπλεξγαζία 

κεηαμύ ηεο Σρνιήο θαη ηνπ Κέληξνπ ε νπνία μεθίλεζε πξηλ νθηώ ρξόληα 

ζπλερίδεηαη, αλαπηύζζεηαη θαη ζπλερώο εμειίζζεηαη ζε πην εμεηδηθεπκέλε κνξθή, 

κε ζπκκεηνρή λέσλ νκάδσλ καζεηώλ θάζε ρξόλν. 

Καηλνηνκία θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2017-2018 ήηαλ ε εκπινθή ηνπ θιάδνπ 

θνκκσηηθήο, όπνπ νκάδεο ΑκΔΑ πξνζέξρνληαλ κε ηε ζπλνδεία ησλ ιεηηνπξγώλ 

ηνπο ζπζηεκαηηθά θάζε βδνκάδα ζηα εξγαζηήξηα θνκκσηηθήο θαη νη ηξηηνεηείο 

καζεηέο ηνπ θιάδνπ καδί κε νξηζκέλνπο δεπηεξνεηείο, αλαιάκβαλαλ ηελ 

θόκκσζε ηνπο ππό ηελ επίβιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο.Δπίζεο θαηά ηελ 

πεξζπλή ζρνιηθή ρξνληά πξνσζήζεθε ε αλαβάζκηζε ηεο Αίζνπζαο 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο ηεο Σρνιήο, ηόζν από αηζζεηηθήο άπνςεο όζν θαη 

από ιεηηνπξγηθήο, ώζηε ηα ΑκΔΑ λα απαζρνινύληαη πην δεκηνπξγηθά ζε απηή. 

Μέζα από ηελ εκπινθή ηνπο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θνηλσληθνύ εζεινληηζκνύ, 

νη καζεηέο αλαπηύζζνπλ  ζηάζεηο, πεπνηζήζεηο θαη αμίεο πνπ ηνπο βνεζνύλ λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ην ‘δηαθνξεηηθό’. Απνδεηθλύεηαη έηζη 

έκπξαθηα ε δπλακηθή πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπ εζεινληηζκνύ. 

Δπηβεβαηώλεηαη ε ζύγρξνλε ηνπνζέηεζε γηα ηνλ ξόιν πνπ έρεη λα δηαδξακαηίζεη 

ν εζεινληηζκόο σο κε ηππηθή θαη άηππε κάζεζε, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ 

πηνζέηεζε δεμηνηήησλ από πιεπξάο ησλ καζεηώλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εκπινθή ηνπο ζηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή, νηθνγελεηαθή 

θαη θνηλσληθή δσή ηνπο. 
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Τα νθέιε είλαη πνιιαπιά θαη από ηελ πιεπξά ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Τν όηη ηα κέιε ηνπ Κέληξνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ηεο ηαθηηθήο παξνπζίαο ηνπο ζε 

έλα νξγαλσκέλν ζρνιηθό ρώξν θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο, απνθεύγεηαη ν θνηλσληθόο απνθιεηζκόο 

ηνπο θαη πξνσζείηαη ε έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Δπίζεο ε αιιειεπίδξαζή ηνπο 

κε ηνπο καζεηέο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ρξήζηκσλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ, νη 

νπνίεο ηνπο ρξεζηκεύνπλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο αιιά θαη ζηελ πξνζπάζεηα 

γηα αλεμαξηνπνίεζή ηνπο.    

Γίλεηαη ε επθαηξία δειαδή ζηα άηνκα λα αληηιεθζνύλ όηη κηα ςπρηθή δηαηαξαρή 

δελ είλαη θάηη αθύζηθν θαη θαθό, αιιά κηα ιαλζαζκέλε θξίζε γηα ην ηη ζπκβαίλεη 

γύξσ ηνπο, ε νπνία όκσο θξίζε θαηαιήγεη λα θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη 

ηνλ ηξόπν δσήο ηνπο. Σθνπόο είλαη ην δηαθνξεηηθό λα κε κεηνλνκάδεηαη ζε 

αζζελέο θαη λα πεξηζσξηνπνηείηαη, θάηη πνπ ε Σρνιή  κε ηε δξάζε ηεο όια 

απηά ηα ρξόληα ην απέδεημε έκπξαθηα όηη κπνξεί λα επηηεπρζεί.  

 

 

 


