Χρονολογικοί πίνακες της ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Εκπαιδευτικές Μονάδες
Έτος
1906/1907

Εκπαιδευτική Μονάδα
«Οίκος Τυφλών», Φιλανθρωπική
Εταιρεία, Αθήνα

1907/1937 Φιλανθρωπικό ίδρυµα
1923

1925

Ειδικό Σχ. Ιδρύµατος «Εγγύς
Ανατολή», Αθήνα, Σύρος
Γενική Εταιρεία προς προστασίαν
τής παιδικής και εφηβικής ηλικίας

Παιδολογικόν Ινστιτούτον Αθηνών
1925-1926 (σήµερα: Κέντρο Μαθητικής
Αντιλήψεως Αθηνών)

Σκοπός
Περίθαλψη και εκπαίδευση τυφλών 7-18 ετών
Περίθαλψη και εκπαίδευση κωφάλαλων παιδιών
Εκπαίδευση κωφάλαλων παιδιών προσφύγων
Άσκηση πίεσης προς το επίσηµο Κράτος για τη
µεταρρύθµιση της ελληνικής νοµοθεσίας που
αφορούσε το παιδί
«Η επιστηµονική έρευνα και µελέτη τού
Έλληνος µαθητού και των προβληµά των των
σχετιζοµένων προς την σωµατικήν και
διανοητικήν αυτού εξέλιξιν»
Εκπαίδευση ορφανών ή προερχοµένων από

1926

«Εθνική Στέγη» Νέας Σµύρνης

διαζευγµένους γονείς κοριτσιών σύµφωνα µε το
αναλυτικό πρόγραµµα των «κανονικών»
σχολείων

1930

1932

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων

Ειδικό δηµοτικό σχολείο τού
«Εθνκού Οίκου Κωφαλάλων»

Προστασία αγοριών και κοριτσιών (ηλικίας µέχρι
18 ετών) µετά την έξοδο τους από τις φυλακές
Εκπαίδευση µε το πρόγραµµα των «κοινών»
σχολείων, χειλεανάγνωση, επαγγελµατικός
προσανατολισµός.
Θεραπευτική αγωγή, η οποία λειτουργούσε

«Ειδικόν Σχολείον Αναπήρων

σύµφωνα µε το πρόγραµµα των «Κατωτέρων

Παίδων» της Ελληνικής Εταιρείας ∆ηµοτικών Σχολείων» αλλά κατάλληλα
1937

- Προστασίας και Αποκατάστασης τροποποιηµένο «δια την ειδικήν περίπτωσιν των
-Αναπήρων Παίδων

αναπήρων µικρών µαθητών, οι οποίοι είναι

(ΕΛ.Ε.Π.Α.Α.Π.)

πολλάκις και διανοητικώς καθυστερηµένοι λόγω
της αναπηρίας των»

1937

∆ηµοτικό Σχολείο στο

Αποδοχή νοσηλευόµενων σωµατικώς αναπήρων

1937

«Ασκληπιείον» Βούλας

παιδιών

Ίδρυση Πανελληνίου Συνδέσµου

Εκπαίδευση και επαγγελµατική αποκατάσταση

Τυφλών

των τυφλών παιδιών

Ίδρυση «Ειδικού Σχολείου
1937

Ανωµάλων και Καθυστερηµένων
Παίδων»

Σωµατική, πνευµατική και ηθική περίθαλψη των
ανωµάλων και καθυστερηµένων παίδων
Ίδρυση και λειτουργία συστηµατικών σχολικών

Εθνικό Ίδρυµα Προστασίας
1937

Κωφαλάλων: Οίκος Χ. και Ε.
Σπηλιοπούλου

και επαγγελµατικών δοµών για την προώθηση
της παροχής βασικής αγωγής, τεχνικής
κατάρτισης και «επαγγελµατικής προστασίας και
καθοδήγησης» των κωφαλάλων σύµφωνα µε την
προφορική µέθοδο διδασκαλίας

1937

Ίδρυση «Πρότυπου Ειδικού
Σχολείου Αθηνών»

«Προς σωµατικήν, πνευµατικήν και ηθικήν
περίθαλψιν των ανωµάλων και καθυστερηµένων
παίδων»
Ψυχολογική, φυσική και κοινωνική προσαρµογή
των τυφλών ατόµων µε στόχο τη µείωση των

1946

Φάρος Τυφλών Ελλάδος

συνεπειών τής τύφλωσης και ταυτόχρονα την
ανώτατη δυνατή ανάπτυξη και αξιοποίηση του
συνόλου των ικανοτήτων τους
Αρχικώς, περιελάµβανε ∆ηµοτικό Σχολείο, ενώ

1948

«Σχολή Τυφλών Β. Ελλάδος: Ο
Ήλιος»

από το 1952 επεκτάθηκε και στον τοµέα τής
επαγγελµατικής εκπαίδευσης τυφλών µε τη
σύσταση και λειτουργία εργαστηρίων
επαγγελµατικής κατάρτισης

1950

«Αγροτική και Τεχνική Σχολή

Εκπαίδευση τυφλών για µελλοντική απασχόληση

Τυφλών» στο Περιστέρι Αττικής

στον αγροτικό ή βιοµηχανικό-βιοτεχνικό τοµέα

Ίδρυση ειδικού νηπιαγωγείου
1952

(από την ΕΛ.Ε.Π.Α.Α.Π.) για
παιδιά µε κινητικά προβλήµατα εξ
αιτίας εγκεφαλικής παράλυσης

1952

Ίδρυµα για το παιδί «Η
Παµµακάριστος»

Λειτουργία σύµφωνα µε το αναλυτικό
πρόγραµµα των δηµόσιων νηπιαγωγείων αλλά
ακολουθώντας ειδικό ωρολόγιο πρόγραµµα
Προετοιµασία παιδιών µε προβλήµατα
κοινωνικής προσαρµογής, νοητική υστέρηση,
µαθησιακές δυσκολίες ή προβλήµατα λόγου για

να αντιµετωπίσουν : επαγγελµατικά και
κοινωνικά τη ζωή τους

Ίδρυση «Πρώτου
1954

Ιατροπαιδαγωγικού Σταθµού τού
Μορφωτικού Συλλόγου Αθήναιον»
Ίδρυση Ιατροπαιδαγωγικού

1954

∆ιάγνωση και θεραπεία των «ψυχικώς

Σταθµού τού «Ελληνικού Φωτός» διαταραγµένων» και ενηµέρωση του κοινού σε
και της Πολυκλινικής Αθηνών

θέµατα ψυχικής υγιεινής
«Φυσική, κοινωνική ή και επαγγελµατική
αναπροσαρµογή και (µετ)εκπαίδευσις ατόµων µε

1955

Λειτουργία «Εθνικού Ιδρύµατος

παντοειδείς αναπηρίας από του 15ου έτους τής

Αποκαταστάσεως Αναπήρων»

ηλικίας των και ενδεχοµένως η περαιτέρω
πρόνοια δια την... Επαγγελµατικήν
απασχόλησιν»

1956

1956

«Ειδικόν Σχολείον Κωφαλάλων

Παροχή στοιχειώδους και επαγγελµατικής

Αρρένων Πατρών»

εκπαίδευσης στο εργαστήριο του

«Ειδικόν Σχολείον Κωφαλάλων

Παροχή στοιχειώδους και επαγγελµατικής

Θηλέων Πατρών»

εκπαίδευσης στο εργαστήριο του

«Πρότυπον Ειδικόν
1956

Εκπαιδευτήριον Κωφών και
Βαρηκόων Παίδων Στοιχειώδους
Εκπαιδεύσεως» (Καλλιθέα)
Ίδρυση «Τοµέα Ψυχικής Υγιεινής»

1956

(τού Βασιλικού Εθνικού
Ιδρύµατος)
Ιατροπαιδαγωγικόν Κέντρον

1956

(δηµιουργήθηκε από τον«Τοµέα
Ψυχικής Υγιεινής»)

1956

Κέντρον Αποκαταστάσεως
Αναπήρων Παίδων Βούλας

Νηπιαγωγείο και ∆ηµοτικό µε αναλυτικό
πρόγραµµα που συντάσσεται από το διδακτικό
προσωπικό, Συµβουλευτικός σταθµός και
πρόνοια για την επαγγελµατική αποκατάσταση
των τροφίµων του.
Πρόληψη και αντιµετώπιση προβληµάτων που
άπτονται της ψυχικής υγείας
∆ιάγνωση και θεραπεία εφήβων που
παρουσίαζαν ψυχογενείς διαταραχές ή ψυχικές
διαταραχές µε οργανική βάση και νοητική
καθυστέρηση
Θεραπευτική αγωγή και προγράµµατα
επαγγελµατικής κατάρτισης σε παιδιά ως 14
ετών στα πλαίσια του Ειδικού Νηπιαγωγείου και

∆ηµοτικού του που ακολουθούν το αναλυτικό
πρόγραµµα των «κανονικών» σχολείων

1956

Εθνικό Ίδρυµα Προστασίας

Παροχή στοιχειώδους και επαγγελµατικής

Κωφαλάλων Θεσσαλονίκης

εκπαίδευσης στο εργαστήριο του

Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής
1957

Υγιεινής και Νευροψυχιατρικής
τού παιδιού

Ανάδειξη της αναγκαιότητας για τη φροντίδα
σχετικά µε την ψυχική υγιεινή και προώθηση
της έρευνας στους οικείους επιστηµονικούς
τοµείς
Παροχή ειδικής εκπαίδευσης και «πολυσχιδούς»

1960

Πρότυπο Ειδικό Σχολείο «Η Αγία

επαγγελµατικής κατάρτισης σε νοητικά

Φιλοθέη» (ιδρύθηκε το 1959)

καθυστερηµένα ή «απροσάρµοστα» παιδιά
ηλικίας 6-16 ετών

1960

Παιδονευροψυχιατρική κλινική
Παλαιολόγου
Παροχή εκπαιδευτικής και θεραπευτικής
συνδροµής σε παιδιά και εφήβους µε νοητική

1961

Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου

καθυστέρηση ή διαταραχές συµπεριφοράς (µε

Ελλάδος

Ειδικό Σχολείο δύο τύπων που να
ανταποκρίνεται σε καθεµία από τις δύο αυτές
οµάδες)

1962

«Σχολείον Κωφαλάλων Βόλου»

Παροχή στοιχειώδους και επαγγελµατικής
εκπαίδευσης στο εργαστήριό του
Σκοπός των ιδρυτών του ήταν µέσα από τη
θεραπευτική παρέµβαση σε µικρό αριθµό
παιδιών να προβάλλουν το πρόβληµα της

1962

«Το Στουπάθειον»

νοητικής καθυστέρησης στις πραγµατικές του
διαστάσεις, να πειραµατιστούν και να χαράξουν
παράλληλα στρατηγικές για τη σωστή επίλυση
του.

«Κέντρον Ψυχικής Υγιεινής και
1964

Ερευνών» (µετονοµασία τού
«Τοµέα Ψυχικής Υγιεινής»)

Βλ. και ανωτ.

«Εν γένει µέριµνα υπέρ των καθυστερηµένων
και ανωµάλων παίδων που συµπυκνώνεται σε
επιµέρους ψυχοπαιδαγωγικούς και
κοινωνικοθεραπευτικούς σκοπούς όπως
«Ίδρυµα Προστασίας
1964

Απροσάρµοστων Παίδων: Η
Θεοτόκος»

εφαρµογή µέτρων για πρόληψη και θεραπεία,
διαπαιδαγώγηση, κοινωνική προσαρµογή,
µόρφωση και επαγγελµατική κατάρτιση των
ατόµων αυτών σε "ειδικά θεραπευτικά σχολεία",
ίδρυση παρόµοιων σχολείων, καθώς και κάθε
άλλη µορφή εγκατάστασης που θα
εξυπηρετούσε τους παραπάνω επιµέρους
σκοπούς»

1967

Κέντρο Εκπαιδεύσεως Σπαστικών
Παίδων

Προσφορά εκπαιδευτικού και θεραπευτικού
έργου σε παιδιά σχολικής και µετασχολικής
ηλικίας µε εγκεφαλική παράλυση
Περιλαµβάνει: α) Τµήµα Θεραπείας Λόγου, β)
Τµήµατα Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας, γ) Ειδικό

1969

Παράρτηµα ΕΛ.Ε.Π.Α.Α.Π. στη

∆ηµόσιο Νηπιαγωγείο, δ) Πρόγραµµα

Θεσσαλονίκη

εκπαίδευσης παιδιών που στερούνται τελείως
του λόγου µε τη διεθνή µέθοδο Μacanon,
ε)Τµήµατα προεπαγγελµατικής ένταξης

1969

"Σχολείον Κωφαλάλων

Παροχή στοιχειώδους και επαγγελµατικής

Καστελλίου Κρήτης"

εκπαίδευσης στο εργαστήριο του
«Μελέτη των θεµάτων των εχόντων σχέσιν µε τα
παιδιά, τα οποία αδυνα τούν να φοιτήσουν εις

1969

Σύσταση Γραφείου Ειδικής

κανονικά σχολεία ή να ωφεληθούν από το

Εκπαιδεύσεως στο Υπουργείο

πρόγραµµα µαθηµάτων και την µέθοδον

Παιδείας

διδασκαλίας αυτών, είτε λόγω σωµατικής, είτε
πνευµατικής ατέλειας, ελλείψεως, ασθενείας ή
βλάβης»
Σχολική εργασία σύµφωνα µε το αναλυτικό

1970

«Ειδικόν Σχολείον Κωφών και

πρόγραµµα των «κανονικών» σχολείων

Βαρηκόων»

προσαρµοσµένο, όµως, στις ανάγκες των
παιδιών.

1971

Ίδρυση «Σικιριαρίδειου

Στοιχειώδης και προεπαγγελµατική-

Ιδρύµατος» (σήµερα:

επαγγελµατική εκπαίδευση σε νοητικώς

«Σικιαρίδειο Ίδρυµα Ειδικής

υστερούντα παιδιά ηλικίας 5-14 ετών

Αγωγής»)
Ειδικό δηµοτικό σχολείο τού
«Εθνκού Οίκου Κωφαλάλων»
1972

σχολείο για κινητικώς ανάπηρα
παιδιά (υπαγόµενο στο
Παράρτηµα ΕΛ.Ε.Π.Α.Α.Π.
Θεσ/νίκης)

1972

1972-1973

Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών

Προστασία και ςκπαίδευση παιδιών µε
εγκεφαλική παράλυση

Ίδρυση από το κράτος ∆ηµοτικών
Σχολείων σε όλη την Ελλάδα
Ειδικό νηπιαγωγείο για κινητικώς

1973

ανάπηρα παιδιά (υπαγόµενο στο
Παράρτηµα ΕΛ.Ε.Π.Α.Α.Π. Β"
Θεσ/νίκης)
Παροχή θεραπευτικοπαιδαγωγικών

1973

«Κέντρον Αποκαταστάσεως

προγραµµάτων για την ανάπτυξη του κινητικού

Σπαστικών Παιδιών»

συστήµατος και την ψυχο-κοινωνική και νοητική
εξέλιξη των σπαστικών παιδιών

Λειτουργία εξαθέσιου δηµόσιου
1975

ειδικού δηµοτικού σχολείου για
παιδιά µε κινητικά προβλήµατα
«Κατάργηση προς τους τυφλούς κοινωνικών και
νοµικών κωλυµάτων επί σκοπώ της εις αυτούς

1979

Ίδρυση «Κέντρου Εκπαιδεύσεως

αναγνωρίσεως ίσων ευκαιριών και

και Αποκαταστάσεως Τυφλών»

δραστηριοτήτων προς πλήρη και ενεργό
συµµετοχή των εις κάθε δραστηριότητα της
ζωής»

1980

1981

Λειτουργία ειδικού γυµνασίου για
παιδιά µε κινητικά προβλήµατα
Παράρτηµα ΕΛ.Ε.Π.Α.Α.Π. στα

Περιλαµβάνει: Ειδικό ∆ηµόσιο ∆ηµοτικό Σχολείο

Χανιά Κρήτης

και Τµήµατα Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας και

Θεραπείας Λόγου

1981

1982

Παράρτηµα ΕΛ.Ε.Π.Α.Α.Π. στα
Χανιά Κρήτης

Παράρτηµα ΕΛ.Ε.Π.Α.Α.Π. στα
Ιωάννινα
Ίδρυση «Σχολής Ειδικής

1983

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης»
(Καλλιθέα)

Περιλαµβάνει: Ειδικό ∆ηµόσιο ∆ηµοτικό Σχολείο
και Τµήµατα Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας και
Θεραπείας Λόγου
Περιλαµβάνει: Τµήµα Θεραπείας Λόγου και
∆ηµόσιο Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο και
Νηπιαγωγείο
Παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης εφήβων µε
µέτρια νοητική υστέρηση

Λειτουργία «Ειδικής
1983

Επαγγελµατικής Σχολής τού
Ιδρύµατος για το Παιδί "Η

Βλ. και ανωτ.

Παµµακάριστος"»
«Εξασφάλιση των προϋποθέσεων ώστε να
προσφέρεται η Ειδική Αγωγή που χρειάζεται
1983-1984 Ίδρυση «Ειδικών Τάξεων»

κάθε παιδί µε ιδιαίτερες µαθησιακές δυσκολίες
µέσα στην κανονική του τάξη, εξατοµικευµένα
από το δάσκαλο της τάξης αυτής, χωρίς καµία
αποµάκρυνση του µαθητή»

