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Α. ΙΣΟΡΙΚΟ 

Η ρνιή Κσθψλ ηδξχζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ 

Ρνηαξηαλνχ Οκίινπ ην 1953 ζηε Λεπθσζία θαη 

ιεηηνχξγεζε αξρηθά σο δηαθνηλνηηθή ρνιή, θαζψο 

θνηηνχζαλ ηφζν Διιελνθχπξηνη φζν θαη 

Σνπξθνθχπξηνη. 

 

 

ε ηξία ρξφληα αλέιαβε πιήξσο ηελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ε αγγιηθή 

θπβέξλεζε θαη αξγφηεξα ε Κππξηαθή Κπβέξλεζε. Η ζπκβνιή, φκσο, θνηλσληθψλ θαη 

θηιαλζξσπηθψλ νκάδσλ, αιιά θαη αηφκσλ ήηαλ θαη είλαη πνιχ κεγάιε κέρξη ζήκεξα. 

 

Σν 1958 ε ρνιή κεηαθέξζεθε ζηε Μφξθνπ ζην 

θηήξην ηνπ πξψελ Γηδαζθαιηθνχ Κνιεγίνπ. 

 

 

Σν 1961 ηδξχζεθε ε πλεξγαηηθή Δηαηξεία 

Κσθαιάισλ κε ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ απφθνηησλ ηεο ρνιήο. 

 

 

Σν 1970 ε ρνιή κεηαθέξζεθε ζην Γεξφιαθθν. Οη λέεο 

θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο πεξηιάκβαλαλ 

Γηδαθηήξηα, Οηθνηξνθείν θαη εξγαζηήξηα, δηαθξίλνληαλ γηα ηε 

ιεηηνπξγηθή αξηηφηεηά ηνπο. 

 

Σο κηίπιο πος θιλοξένηζε ηη σολή Κυθών 

ζηη Λεςκυζία από ηο 1953 μέσπι ηο 1958. 

Η σολή Κυθών ζηη Μόπθος 

Η σολή Κυθών ζηο Γεπόλακκο 

Κυθοί ηεσνίηερ ηηρ ςνεπγαηικήρ 

Δηαιπείαρ Κυθαλάλυν 
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Κοινυνικό Κένηπο Κυθών 
Λευθ. 28

η
 Οκηυβπίος 33 

Μακεδονίηιζζα 

 

Γπζηπρψο, φκσο, ην 1974 νη Σνχξθνη 

εηζβνιείο θαηέιαβαλ ηελ πεξηνρή θαη ηε ρνιή. 

Σα θσθά παηδηά ζηεγάζηεθαλ ζε αληίζθελα ζηελ 

Πποζθςγική σολή ζηελ Αλζνχπνιε. 

 

 

Tν 1976 ηα αληίζθελα κεηαθέξζεθαλ ζην ζεκεξηλφ 

ρψξν ηεο ρνιήο, ηνλ νπνίν παξαρψξεζε ε Ιεξά Μνλή 

Κχθθνπ. ηαδηαθά ηα αληίζθελα αληηθαηαζηάζεθαλ απφ 

πξνθαηαζθεπαζκέλα ιπφκελα ππνζηαηηθά θαη αξγφηεξα απφ 

ηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί ζήκεξα ε 

ρνιή.   

Λαμππή Πεπίοδορ (1976 – 1991) 

Καηά ηην πεπίοδο αςηή: 

 πκπιεξψλνληαη ηα λέα δηδαθηήξηα κε εηδηθέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, εηδηθά 

εξγαζηήξηα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο, θαζψο επίζεο θαη αίζνπζα πνιιαπιήο ρξήζεο. 

 

 

 

 

 

 

 Αλαγείξεηαη θηεξηαθφ ζπγθξφηεκα γηα λα ζηεγάζεη φιεο ηηο 

ππεξεζίεο πξνο ηνπο ελήιηθεο θσθνχο. 

 

Πποκαηαζκεςαζμένερ αίθοςζερ 

διδαζκαλίαρ 

 

Πποζθςγική σολή ζηην Ανθούπολη 

Γιδακηήπια Αίθοςζα Πολλαπλών 

Υπήζευν 
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 Γίλεηαη αλαβάζκηζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

 πληάζζνληαη λέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

 Υξεζηκνπνηνχληαη ζχγρξνλεο αθνπζηηθέο ζπζθεπέο 

 Γίλεηαη εηζαγσγή πξνγξακκάησλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ 

 Δηζάγνληαη λέεο εηδηθφηεηεο (Λνγνζεξαπεία) 

 Γίνεται επέθηαζε αθνπνινγηθψλ ππεξεζηψλ ζε παηδηά εθηφο ρνιήο. 

 

 

 Δθαξκφδνληαη πινχζηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

(Γαθηπινγξαθία, Σερληθφ ρέδην, Ξπινγιππηηθή, δηαθνζκεηηθή, ξαπηηθή, 

θεληεηηθή). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λογοθεπαπεία με σπήζη 

ειδικού λογιζμικού 

Δθαπμογή αηομικήρ 

ακοςζηικήρ ζςζκεςήρ 

Γακηςλογπαθία 

Υπήζη Ηλεκηπονικών Τπολογιζηών 

Ξςλογλςπηική 

Γιακοζμηηική 

Ραπηική 

Κενηηηική 
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 Γίλνληαη πνιιέο θαη πινχζηεο θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο. 

 

 

 

 

 

 

Σν 1987 ηδξχνληαη εηδηθέο κνλάδεο Κσθψλ ζηε Λεκεζφ θαη αξγφηεξα ζηελ 

Πάθν θαη Λάξλαθα. 

Σν 1990 θαηφπηλ ηεο δξακαηηθήο κείσζεο ησλ καζεηψλ ηεο ρνιήο, ιφγσ ηεο 

έληαμεο ηνπο ζηα γεληθά ζρνιεία, ζηακάηεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνηξνθείνπ θαη έθηνηε 

ε ρνιή ιεηηνπξγεί σο εκεξήζην ζρνιείν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υοπεςηικό ζςγκπόηημα κυθών Υπιζηοςγεννιάηικη γιοπηή  
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Β. ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 Πποθοπική μέθοδορ 

Η πξψηε κέζνδνο επηθνηλσλίαο πνπ εθαξκφζηεθε ζηε ρνιή Κσθψλ θαη ε 

νπνία εδξαηψζεθε ήηαλ η πποθοπική, αθνχ ν πξψηνο εηδηθεπκέλνο δάζθαινο θαη 

ηδξπηήο ηεο ρνιήο, θ. Γεψξγηνο Μάξθνπ, εηδηθεχηεθε, φπσο θαη νη επφκελνη, ζηε 

Μεγάιε Βξεηαλία, ζηελ νπνία θπξηαξρνχζε ε πξνθνξηθή κέζνδνο. 

 Ολική μέθοδορ  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 άξρηζε λα ζπδεηείηαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

Πξνζσπηθνχ ην ζέκα ηεο ρξήζεο ηηρ ολικήρ μεθόδος, δει. ηεο ρξήζεο ηεο νκηιίαο 

θαη ηεο λνεκαηηθήο αθνινπζψληαο ηε ζχληαμε ηεο νκηινχκελεο γιψζζαο, ιφγσ ηνπ 

φηη δάζθαινη ηεο ρνιήο κεηεθπαηδεχηεθαλ ζηηο Η.Π.Α, φπνπ επηθξαηνχζε απηή ε 

θηινζνθία.  Όκσο, ε νιηθή κέζνδνο δελ επεθξάηεζε, αθνχ: 

 ε πξνθνξηθή γιψζζα είρε βαζηέο ξίδεο, 

 δελ ππήξρε ηππνπνηεκέλε Κςππιακή Νοημαηική Γλώζζα, θαη 

 νη γνλείο ήηαλ αληίζεηνη ζηε ρξήζε ηεο νιηθήο κεζφδνπ. 

εκεηψλεηαη φηη νη καζεηέο ήδε επηθνηλσλνχζαλ κεηαμχ ηνπο κε λνήκαηα θαη έηζη 

αλάπηπμαλ ηε δηθή ηνπο λνεκαηηθή γιψζζα επηθνηλσλίαο. 

 Δίγλωζζη - διαπολιηιζμική εκπαίδεςζη 

Η Κχπξνο αθνινχζεζε ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο, νη νπνίεο θπξηαξρνχζαλ ζηελ 

Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή φζνλ αθνξά ζηε θηινζνθία ηηρ δίγλυζζηρ διαπολιηιζμικήρ 

εκπαίδεςζηρ. Μεηά απφ πίεζε, ηελ νπνία άζθεζε ε Ομοζπονδία Κυθών Κύππος 

(ΟΚΚ), ςεθίζηεθε ην 2006 απφ ηελ Κππξηαθή 

Βνπιή «ν πεξί Αλαγλψξηζεο ηεο Κππξηαθήο 

Ννεκαηηθήο Γιψζζαο Νφκνο (66(1)2006)». Σν 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζε ζπλεξγαζία 

κε ηε ρνιή Κσθψλ θαη ηελ Οκνζπνλδία Κσθψλ 

Κχπξνπ πξνρψξεζε θαη νινθιήξσζε ηελ 

θαηαγξαθή ηεο κε παξαγσγή ηξηψλ πξντφλησλ: 

1) Γξακκαηηθή παξαδνζηαθνχ ηχπνπ (βηβιίν θαη ςεθηαθφο δίζθνο) 

2) Δπηθνηλσληαθή Γξακκαηηθή (βηβιίν θαη ςεθηαθφο δίζθνο) 

3) Δλλνηνινγηθφ ιεμηθφ (βηβιίν θαη ςεθηαθφο δίζθνο) 

Σα πποφόνηα  ηηρ Καηαγπαθήρ ηηρ 

Κςππιακήρ Νοημαηικήρ Γλώζζαρ 
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Κοσλιακό Δμθύηεςμα  

Ποπεία ζύγκποςζηρ  

Η αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ησλ αθνπζηηθψλ θαη ησλ θνριηαθψλ 

εκθπηεπκάησλ θαζηζηά κε αλαγθαία ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο Ννεκαηηθήο Γιψζζαο 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε απψιεηα αθνήο. Η λέα αληηπαξάζεζε πνπ 

ππνβφζθεη ηψξα είλαη ε ψζεζε ηεο Ννεκαηηθήο απφ ηε κηα, θαη 

ε αχμεζε ησλ θνριηαθψλ εκθπηεπκάησλ θαη επέθηαζε ηεο 

έληαμεο απφ ηελ άιιε. ήκεξα, ηα πιείζηα παηδηά ηεο ρνιήο 

Κσθψλ θέξνπλ θνριηαθά εκθπηεχκαηα θαη είλαη πξνθνξηθά. 

Τπάξρνπλ, φκσο, θαη παηδηά, ηα νπνία επηθνηλσλνχλ κε ηε 

Ννεκαηηθή.  Γηα απηφ ην ιφγν εξγνδνηνχληαη δπν δηεξκελείο 

ηεο Κππξηαθή Ννεκαηηθή Γιψζζαο (ΚΝΓ) ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηδαζθαιία θαη 

ηελ επηθνηλσλία, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, ηδηαίηεξα ζην Γπκλάζην θαη ζην 

Λχθεην, δε γλσξίδνπλ ηε Ννεκαηηθή Γιψζζα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιεπμηνεία ζηην ΚΝΓ 
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Γ. ΣΟ STATUS ΣΗ ΥΟΛΗ ΚΩΦΩΝ 

Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ «Πεξί Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Παηδηψλ κε Δηδηθέο 

Αλάγθεο Νφκνπ (Ν.113(1)1999)», ε ρνιή Κσθψλ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ πξφλνηα 

απηνχ ηνπ λφκνπ. πλερίδεη λα ιεηηνπξγεί σο απηνηειέο ηκήκα κε μερσξηζηφ 

πξνυπνινγηζκφ. Οη Γηεπζπληέο ηεο είλαη Πποφζηάμενοι Σμήμαηορ θαη ππάγνληαη 

απεπζείαο ζηε Γεληθή Γηεπζχληξηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. Η ρνιή 

Κσθψλ έρεη δηθφ ηεο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν δηνξίδεηαη βάζεη ηνπ Νφκνπ απφ 

ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. Σν Πξνζσπηθφ ηεο είλαη ελαιιάμηκν θαη αλήθεη 

ζηελ Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία. 

 

Γ. Η ΥΟΛΗ ΚΩΦΩΝ ΗΜΔΡΑ 

Η ρνιή Κσθψλ ιεηηνπξγεί ζήκεξα σο Δθπαηδεπηηθφ θαη πκβνπιεπηηθφ 

Κέληξν. Γηαηεξεί, φκσο, θαη ηνλ ηζηνξηθφ ηεο ξφιν σο εκεξήζην εηδηθφ ζρνιείν. 
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Αξιολόγηζη  μέζος αςηιού 

ηιγμιόηςπο από ηο ππόγπαμμα 

καθοδήγηζηρ γονιών 

Ομαδική δπαζηηπιόηηηα ζηο 

Βπεθοπαιδοκομικό ημήμα 

1. Ακοςολογικό Κένηπο και Υπηπεζία Τεσνολογικών και άλλων Μέζων 

Σν Αθνπνινγηθφ Κέληξν ηεο ρνιήο Κσθψλ είλαη ζηειερσκέλν κε κηα Αθνπνιφγν, 

ε νπνία πξνζθέξεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο ζε παγθχπξηα βάζε: 

 Αμηνιφγεζε αθνήο παηδηψλ 0-18 εηψλ  

 πκβνπιεπηηθή σο πξνο ηε ζσζηή αληηκεηψπηζε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο αθνήο ηνπ παηδηνχ 

 πκβνπιεπηηθή πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  

 Δηζεγήζεηο γηα εθαξκνγή πξαθηηθψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε 

ησλ αθνπζηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηε ζσζηή επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο θ.ά. 

2. Υπηπεζία Έγκαιπηρ Παπέμβαζηρ και Εκπαίδεςζηρ 

Η ρνιή Κσθψλ δεκηνχξγεζε απηή ηελ ππεξεζία ζε 

ζπζηεκαηηθή βάζε απφ ην 1990 θαη εμππεξεηεί φιεο ηηο 

νηθνγέλεηεο κε θσθφ παηδί απφ 0-3 ρξνλψλ. Η ππεξεζία 

ζηειερψλεηαη απφ κηα εθπαηδεπηηθφ.   

Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη:  

 Γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ θψθσζε θαη ηνπο ηξφπνπο 

πεξηνξηζκνχ ησλ  ζπλεπεηψλ 

 Δλεκέξσζε γηα εθαξκνγή θαη αμηνπνίεζε ηερληθψλ ζπζθεπψλ φπσο 

αθνπζηηθψλ, θνριηαθψλ θαη αθνπζηηθψλ ζπζηεκάησλ FM 

 Αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ παηδηνχ  

θαη δεκηνπξγία ελφο αηνκηθνχ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο θαη εθπαίδεπζεο ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη: 

a) Γλσζηναληηιεπηηθή αλάπηπμε 

b) Γισζζηθή έθθξαζε 

c) Κηλεηηθή αλάπηπμε 

d) Κνηλσληθφζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε 

 Παξνρή βνήζεηαο πξνο ηελ νηθνγέλεηα ψζηε λα έξζεη 

ζε επαθή κε άιια θέληξα θαη ππεξεζίεο, θαζψο θαη 

λα γλσξίζεη άιινπο γνλείο 
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 Λεηηνπξγία Βξεθνπαηδνθνκηθνχ Σκήκαηνο ζηε ρνιή Κσθψλ. 

 Παξαπνκπή θαη ζε άιιεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο ηνπ θσθνχ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. 

3. Υπηπεζία Ψςσολογικήρ Σηήπιξηρ 

Γχν ςπρνιφγνη ηνπ Τ.Π.Π. (κία 

Δθπαηδεπηηθή θαη κία Κιηληθή) παξέρνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ζηε ρνιή. Οη ςπρνιφγνη 

αμηνινγνχλ θάζε πεξίπησζε παηδηνχ ζην γισζζηθφ, θηλεηηθφ, λνεηηθφ, 

καζεζηαθφ θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα. Με θαηάιιειεο 

παξεκβάζεηο θαη εηζεγήζεηο πξνο ηνπο γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο ή άιινπο βνεζνχλ 

ζηελ ελίζρπζε ησλ καζεζηαθψλ ηθαλνηήησλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θάζε καζεηή. 

4. Η Σσολή Κωθών ωρ ημεπήζιο ζσολείο 

Σν εκεξήζην ζρνιείν δέρεηαη παηδηά ειηθίαο 3-21 εηψλ. Αλάινγα κε ηα παηδηά 

πνπ θνηηνχλ δεκηνπξγνχληαη ηκήκαηα Νεπηαγσγείνπ, Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ θαη 

Λπθείνπ. Σα παηδηά πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα κέξε ηεο Κχπξνπ θαη γηα ηε κεηαθνξά 

ηνπο θξνληίδεη ην θξάηνο. 

Σα απνιπηήξηα ηεο ρνιήο είλαη ηζφηηκα κε απηά ησλ άιισλ δεκφζησλ 

ζρνιείσλ. Σα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα είλαη ηα ίδηα κε απηά ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ, 

πξνζαξκνζκέλα γισζζηθά ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, θαη δηδάζθνληαη απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε θάζε βαζκίδα θαη ζέκα. Γηα ηα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνχ 

ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Γιψζζαο ηεο ρνιήο 

Κσθψλ, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ θσθψλ.  

α) Ππογπάμμαηα ενηόρ σολήρ 

Απφ ην 2010 ιεηηνπξγεί ζηε ρνιή ην Βπεθοπαιδοκομικό 

Σμήμα γηα παηδηά ειηθίαο 0-3 εηψλ, ην νπνίν ππάγεηαη δηνηθεηηθά 

ζην πκβνχιην Κνηλνηηθνχ Δζεινληηζκνχ (ΚΔ) Αγίνπ Γνκεηίνπ θαη 

επηρνξεγείηαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ. Η ρνιή Κσθψλ έρεη αλαιάβεη ην ζπκβνπιεπηηθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
Αηομικό μάθημα ζηο 

Βπεθοπαιδοκομικό ημήμα 
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Μάθημα Μαγειπικών Σεσνών 

Καηαζκεςή Φηθιδυηών 

Γηα ηα παηδηά 3-5 εηψλ ιεηηνπξγεί ηκήκα Πποζσολικήρ 

Δκπαίδεςζηρ. Αλάινγα κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπο ηα παηδηά 

αθνινπζνχλ έλα πξφγξακκα ζηήξημεο απφ εηδηθφ δάζθαιν 

θσθψλ θαη έληαμεο ηνπο ζηηο γεληθέο ηάμεηο ηνπ Α΄ Γεκφζηνπ 

Νεπηαγσγείνπ Μαθεδνλίηηζζαο. Η ιεηηνπξγία ηνπ Γεκφζηνπ 

Νεπηαγσγείνπ ζην ρψξν ηεο ρνιήο παξέρεη ηελ επθαηξία γηα 

εχθνιε πξφζβαζε θαη επέιηθηε έληαμε ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ηα 

πεξηζζφηεξα ησλ νπνίσλ ζα ζπλερίζνπλ αξγφηεξα ηελ θνίηεζε ηνπο ζηα ζρνιεία ηεο 

γεηηνληάο ηνπο. 

 Σα παηδηά ηεο Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ 

δηδάζθνληαη είηε απφ δάζθαιν θσθψλ είηε απφ γεληθφ 

δάζθαιν. Αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο εληάζζνληαη ζε 

δηάθνξα ζέκαηα ζηηο γεληθέο ηάμεηο ηνπ γεηηνληθνχ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Μαθεδνλίηηζζαο. 

Μέζη Γενική / Σεσνική Δπαγγελμαηική 

Δκπαίδεςζη: ζηα πξνγξάκκαηα Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, 

κε έγθξηζε ηνπ Τ.Π.Π., καζήκαηα θνηλνχ θνξκνχ, φπσο 

Γαιιηθά, Μνπζηθή, Αξραία 

Διιεληθά θ.ά., 

αληηθαζίζηαληαη κε 

καζήκαηα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, φπσο Γαθηπινγξαθία, Πιεξνθνξηθή, 

Γξαθηθέο Σέρλεο, Μαγεηξηθέο Σέρλεο, Φσηνγξαθία, 

Φεθηδσηά θ.ά. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα εθαξκφδεηαη ζηε ρνιή κε 

επηηπρία θαη Ππόγπαμμα Ανηίζηποθηρ Ένηαξηρ, δει. 

αθνχνληα παηδηά επηζθέπηνληαη ηε ρνιή, εθπαηδεχνληαη ή 

εκπιέθνληαη ζε δηάθνξεο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

καδί κε ηα θσθά παηδηά.  
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Γιεκπεπαίυζη ηηρ καη’ οίκον επγαζίαρ 

ζηο ολοήμεπο ζσολείο  

Πξνζθέξεηαη, επίζεο, ην κάζεκα ηεο Λογοθεπαπείαρ γηα 

παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο. Αζρνιείηαη ηδηαίηεξα 

κε ηελ αμηνιφγεζε θαη αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ θαη νκηιίαο, ηεο 

θαηαλφεζε θαη ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο. Αζρνιείηαη επίζεο κε ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαηάπνζεο. 

Έλα πξφζζεην κάζεκα θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη 

απηφ ηεο Μοςζικήρ Αγωγήρ γηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη 

ζρνιηθήο ειηθίαο πνπ θέξνπλ θνριηαθά εκθπηεχκαηα ή θαη 

αθνπζηηθά βαξεθνΐαο. Σν κάζεκα γίλεηαη πνιχ ζπρλά κε 

αληίζηξνθε έληαμε ησλ αθνχνλησλ παηδηψλ απφ ην Α΄ Γεκφζην 

Νεπηαγσγείν  Μαθεδνλίηηζζαο. 

 

Σν πποαιπεηικό Ολοήμεπο σολείο ιεηηνπξγεί ζηε 

ρνιή εδψ θαη αξθεηά ρξφληα σο κία αλαγθαηφηεηα. 

Αγθαιηάζηεθε ηφζν απφ ην πξνζσπηθφ φζν θαη απφ ηνπο 

γνλείο θαη καζεηέο, γηαηί εληζρχεη ηελ πξσηλή θνίηεζε ησλ 

παηδηψλ παξέρνληαο βνήζεηα ζηνπο καζεηέο κε ηελ θαη’ νίθνλ 

εξγαζία ηνπο, ιχλνληαο πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο παηδηψλ, 

ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο, θαη δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηα παηδηά 

λα ελαζρνιεζνχλ θαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ρνξφ θαη ζέαηξν, πνπ δελ 

έρνπλ ηελ επθαηξία ζηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο θνίηεζεο. 
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Καηαζκήνυζη ζηην Πάθο 

Από το επιμορφωτικό 

ςεμινάριο ςε εκπαιδευτικοφσ 

β) Ππογπάμμαηα εκηόρ σολήρ 

 Η ρνιή ζπληνλίδεη ηα πξνγξάκκαηα έληαμεο ζηα γεληθά ζρνιεία Μέζεο Γεληθήο 

θαη Μέζεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. Γχν εθπαηδεπηηθνί 

ελεκεξψλνπλ θαη παξέρνπλ ζηήξημε ζε φινπο φζνη εκπιέθνληαη, φπσο 

εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, παηδηά θ.ά. 

 

 Έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζηα πξνγξάκκαηα θσθψλ θνηηεηψλ. 

 

 Γηνξγαλψλεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ αζρνινχληαη 

κε ηελ εθπαίδεπζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θσθψλ, ζε γνλείο ή ελήιηθεο 

θσθνχο. 

 

 Γηνξγαλψλεη θαινθαηξηλέο θαηαζθελψζεηο ή εξγαζηήξηα ρνξνχ, 

ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ ή κνπζηθήο ψζηε ηα θσθά παηδηά, ηα νπνία θνηηνχλ ζηα 

γεληθά ζρνιεία, λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξηζηνχλ κε άιια θσθά παηδηά.  

ηφρνο είλαη λα βνεζεζνχλ λ’ απνδερηνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπο, λ’ 

απνθηήζνπλ απηνγλσζία θαη απηνεθηίκεζε θαη λα θνηλσληθνπνηεζνχλ. 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

Καηαζκήνυζη ζηον Ππόδπομο 
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5. Φοπείρ     

α) Γιοικηηικό ςμβούλιο ηηρ σολήρ Κυθών 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ρνιήο Κσθψλ δηνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ αλά ηξηεηία. Αξκνδηφηεηέο ηνπ, κε βάζε ην Νφκν Πεξί Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, είλαη λα κεξηκλά γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθή έληαμε 

ελήιηθσλ θσθψλ, θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο θαη ηα κέζα πνπ είλαη αλαγθαία γ’ απηνχο. 

β) Σαμείο Δςημεπίαρ ηηρ σολήρ Κυθών Παίδυν (ΣΔΚΠ) 

Δίλαη έλαο κε θπβεξλεηηθφο θαη κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο, ν νπνίνο 

ηδξχζεθε ην 1972 γηα «λα πξναγάγεη, λα ζπλδξάκεη ή ελζαξξχλεη ηελ επεκεξία, ηελ  

εθπαίδεπζε, ηελ εξγνδφηεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θσθψλ». Πφξνη ηνπ είλαη 

εηζθνξέο ηφζν απφ ην εμσηεξηθφ φζν θαη απφ ην εζσηεξηθφ. Σα ζεκεξηλά έζνδά ηνπ 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ελνηθίαζε κέξνπο ησλ θηηξίσλ ηνπ. 

γ) Όμιλορ Φίλυν ηυν Κυθών (ΟΦΚ) 

Δίλαη έλαο εζεινληηθφο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο, ν νπνίνο έρεη σο θχξην 

ζηφρν ηελ πξνζθνξά θάζε δπλαηήο βνήζεηαο πξνο ηνπο θσθνχο.  

Μεξηθνί απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ είλαη: 

 Η κέξηκλα ζε θάζε πηπρή ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο, ηεο επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ θσθψλ 

 Η κέξηκλα γηα ελήιηθεο θαη γέξνληεο θσθνχο 

 Η πξναγσγή κέηξσλ γηα εμάιεηςε ηεο πξνθαηάιεςεο θαη γηα ζπκπαξάζηαζε ηεο 

θνηλσλίαο πξνο ηνπο θσθνχο 

 Η ελζάξξπλζε αηφκσλ θαη νκάδσλ ή νξγαλψζεσλ γηα ζπλεξγαζία ή πξνζθνξά 

εζεινληηθήο ππεξεζίαο ή άιινπ είδνπο βνήζεηαο πξνο ηνπο θσθνχο γεληθά. 

 

 

 

 

 
Μοςζική ζηο Βπεθοπαιδοκομικό 

ημήμα ηηρ σολήρ 

Καη’ οίκυν βοήθεια ζε ακούονηα 

παιδιά κυθών γονιών 

Δθελονηική επγαζία 
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δ) Παγκύππιορ ύνδεζμορ Γονέυν Παιδιών με Απώλεια Ακοήρ 

Ιδξχζεθε απφ γνλείο, ζπγγελείο εμ αίκαηνο θαη θεδεκφλεο παηδηψλ κε απψιεηα 

αθνήο, νη νπνίνη εξγάδνληαη εζεινληηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πλδέζκνπ.  

θνπφο ηνπ πλδέζκνπ είλαη λα πξνζθέξεη ζηα παηδηά κε πξνβιήκαηα αθνήο ίζεο 

επθαηξίεο έληαμεο ζηε κφξθσζε, ζηελ εξγαζία θαη ηελ θνηλσλία. Δπηπιένλ, 

αλαιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ έξεπλα ζε ζέκαηα απψιεηαο αθνήο, ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ παηδηψλ, ηελ επεκεξία θαη ηελ 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. 

Με δηάθνξεο, θαηά θαηξνχο, εθδειψζεηο δηαθσηίδεη ην θνηλφ θαη ζπληνλίδεη 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ αηφκσλ κε απψιεηα αθνήο. Γηαηππψλεη θαη 

ππνβάιιεη αηηήκαηα γηα απηά πξνο ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο, φπσο ην 

Τπνπξγείν Τγείαο, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θ.ιπ., θαη ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο ηεο Βνπιήο ησλ 

Αληηπξνζψπσλ γηα ζέκαηα θνηλσληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ηα αθνξνχλ. 

ε) ςνεπγαηική Δηαιπεία Κυθών 

Ιδξχζεθε ην 1960 κε ζθνπφ ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε 

ησλ απνθνίησλ ηεο ρνιήο θαη ηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν θαη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπ ηφπνπ.  Μεηά ην 1974 ην 

εξγνζηάζηφ ηεο ζηε Μαθεδνλίηηζζα, δίπια απφ ηε ρνιή, εξγνδνηνχζε 

πέξαλ ησλ εμήληα θσθψλ. Σα έπηπια ηεο πλεξγαηηθήο Δηαηξείαο 

Κσθψλ, ηδηαίηεξα ηα θππξηαθά ζθαιηζηά έπηπια, ζηφιηδαλ ζπίηηα, 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, εζηηαηφξηα θ.ά.  

ήκεξα δπζηπρψο, ε Δηαηξεία αθνινχζεζε ηνπο γεληθνχο ξπζκνχο χθεζεο ζηε 

ρψξα καο θαη νδεγήζεθε ζε ζπξξίθλσζε.  

ζη) υμαηεία Κυθών 

Η ρνιή Κσθψλ θαη ην Σακείν Δπεκεξίαο ηεο ρνιήο Κσθψλ Παίδσλ 

ελζαξξχλνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ θσθψλ ζε σκαηεία ψζηε κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε λα αλαπηχμνπλ ηαπηφηεηα θαη θνπιηνχξα θαη λα ζπζθίμνπλ ηνπο 

δεζκνχο ηεο θνηλφηεηαο ησλ θσθψλ. Σν ΣΔΚΠ ρνξεγεί δηάθνξεο εθδειψζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ θσθψλ, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη πνιηηηζηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

αζιεηηθνχ ή ςπραγσγηθνχ ηχπνπ ή/θαη ελδηαθέξνληνο. Η Οκνζπνλδία Κσθψλ 

Κυθοί ηεσνίηερ 



     ΥΟΛΗ ΚΧΦΧΝ: ΜΙΑ ΠΟΡΔΙΑ 60 ΥΡΟΝΧΝ 
 

17 
 

Κχπξνπ, ζηελ νπνία αλήθνπλ φια ηα σκαηεία, έρεη αλαπηχμεη ζρέζεηο κε άιια 

σκαηεία Κσθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά θαη ηεο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο 

Κσθψλ.   
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Φηθιδυηό (1.80Υ1.20 cm) από ηο project «Σο καπάβι» δημιοςπγία 

ηυν μαθηηών ηηρ σολήρ Κυθών ηο οποίο παποςζιάζηηκε ζε όλερ 

ηιρ πόλειρ ηιρ Κύππος ζηο πλαίζιο ηηρ πποεδπίαρ ηος Δςπυπαφκού 

ςμβοςλίος από ηην Κςππιακή Γημοκπαηία.  

 

 


