Τεύχος 2

Σελ. 22
Σελ. 12-13

Επαγγελματικά Δικαιϊματα

26 Σεπτεμβρίου 2018

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

Η Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προτεραιότητα του Τπουργείου Παιδείας
Για την αναβάθμιση της ση του κοινωνικού ρόλου ανάγκη παροχής ποιοτικής
ΕΕΚ έχει σχεδιαστεί και της, με τον περιορισμό των εκπαίδευσης στους μαθητές
υλοποιείται από τον Απρίλιο κοινωνικών ανισοτήτων, και τις μαθήτριες που την
2016 «Εθνικό τρατηγικό στην ανάγκη συνεχούς εναρ- επιλέγουν, κσθώς και στην
Πλαίσιο για την Αναβάθμιση μόνισής της με τις απαιτή- ανάγκη παροχής ασφαλών
της Επαγγελματικής Εκπαί- σεις της ελληνικής κοινω- επαγγελματικών διεξόδων
δευσης και Κατάρτισης και νίας και οικονομίας, στην στους αποφοίτους της ...σελ. 2
της Μαθητείας». Ο σχεδιασμός αυτός βασίζεται στην
ολιστική θεώρηση του συστήματος της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης,
στην αναγνώριση και ενίσχυ-

Το πείραμα του
Ερατοςθζνη
Σελ. 20

Ευτυχία
Δυστυχία
Αντώνης
Αναστασιάδης
Σελ. 14

Σελ. 10-11

Σελ. 9

Εβδομάδα Δημόσιας Τγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Μπλε κάδοι με
κίτρινο καπάκι
Σελ. 10
Σελ. 3

“2018 Ζτοσ Μαθηματικϊν

Τομείς & Ειδικότητες
Σελ. 12-13
Σελ. 21

Συνέντευξη με την Υπεύθυνη
της «ΔΡΑΣΗΣ» στη Δράμα
κα Έφη Αγαθαγγελίδου

Μια ακόμη δράση-εκδήλωση
του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας και
του υλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων του σχολείου, σε
συνεργασία με το Γ. Νοσοκομείο Δράμας, με θέμα
« Π ρ ο λη π τ ικ ό ς
Ια τ ρ ικ ό ς
Έλεγχος μαθητών/τριών του
1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας», στα
πλαίσια της Εβδομάδας Δημόσιας Τγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας 2017 - 2018.
τις 17, 19 & την Παρασκευή
20/04/2018, κλιμάκιο ιατρών
του Γ. Νοσοκομείου Δράμας

Σελ. 18-19

επισκέφθηκε τη σχολική μας
μονάδα και διενήργησε προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους
στους μαθητές μας … σελ 8

Σελ. 23

Σελ. 16

Σελ. 2

No Early School Leaving by Sports, Musical, Theatrical, Artistic Activities 2016-2018

Σελ. 4-5

Εφημερίδα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας

Σελίδα 2

Περιετόμενα τεύτοσς:

Επαγγελματικό Λύκειο

Αλλαγή της δομής των ΕΠΑΛ και πλήρης
Επίσης, στη Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ μπορούν να
αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών εγγράφονται και απόφοιτοι όλων των τύπων
Επιτυχόντες μαθητές στις
Λυκείων, οι οποίοι μπορούν, αφού παρακοMε τη νέα δομή των ΕΠΑΛ εξασφαλίζεται
Πανελλήνιες 2018 - ύλλο3
λουθήσουν ΜΟΝΟ τα μαθήματα τομέα και
στους μαθητές η παροχή αφενός στέρεων
γος Γονέων & Κηδεμόνων
ειδικότητας (23 ώρες στη Β΄ τάξη και 23
γενικών γνώσεων, αφετέρου εξειδικευμέErasmus +
4-5 νων τεχνολογικών και επαγγελματικών ώρες στη Γ΄ τάξη), να αποκτήσουν πτυχίο
της ειδικότητας που θα επιλέξουν και να
γνώσεων και δεξιοτήτων, αποφεύγοντας
Παρασκευή καλλυντικών
δοκιμάσουν μια δεύτερη ευκαιρία για την
την πρόωρη ειδίκευση. Παρέχεται, δηλαδή
Διδακτική επίσκεψη και
6
εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
η ενιαία βάση, όπου ο μαθητής διαμορφώενημέρωση για HIV/AIDS
με τις ειδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ..
νει την επιλογή του ως προς την ειδικότηΔράσεις και συμμετοχή σε
τα που ακολουθεί, βάσει των ενδιαφερόν- Δυνατότητες μετά την αποφοίτηση
7
εκδηλώσεις
των, των κλίσεων και των ικανοτήτων του. από τα ΕΠΑ.Λ.:
Για τον λόγο αυτό προωθείται πρόγραμμα 1. Απευθείας ένταξη στην αγορά εργασίας
Προληπτικός Ιατρικός
8
δράσεων και υποστήριξης των μαθητών/- στην επαγγελματική ειδικότητα που έλαβε
Έλεγχος μαθητών/τριών
τριών μέσω συμβουλευτικής και ενισχυτι- πτυχίο.
Αποφοίτηση Γ΄ τάξης
9
κής διδασκαλίας (προσαρμοσμένης στις 2. υνέχιση των σπουδών σε αντίστοιχους
μαθησιακές ανάγκες τους), αλλά και υπο- τομείς στην Σριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Περιβαλλ. Εκδρομές - Μπλε 10-11 στήριξη των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. ειδικών εξετάσεων σε 4 μαθήματα (Νέα
-κυρίως μέσω επιμορφωτικών προγραμμά- Ελληνικά, Μαθηματικά και 2 μαθήματα
κάδοι με κίτρινο καπάκι
των.
ειδικότητας). τα ΣΕΙ εισάγονται σε ειδικό
Σομείς - Ειδικότητες &
ποσοστό θέσεων, αναλογικό του αριθμού των
12-13 τόχος
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Να καταστεί το Επαγγελματικό Λύκειο υποψηφίων από ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. (με καΆρθρο του Αντ Αναστασιάδη
ισότιμη επιλογή των αποφοίτων Γυμνασίου τώτατο πλαφόν το 20%) και στα Πανεπιστή14
(Ευτυχία - Δυστυχία)
και να παρέχει γνώσεις και κατάλληλες μια σε ειδικό ποσοστό, που κατά το σχολικό
τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες έτος 2017-18 ήταν 5%, επί πλέον των θέσεΚτιριακές παρεμβάσεις15
που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και ων του συνολικού αριθμού εισακτέων. ΕπίGraffiti
τις κλίσεις των μαθητών/-τριών και στις σης οι απόφοιτοι έχουν πρόσβαση σε κοινή
ομάδα σχολών (Πανεπιστημίων, ΣΕΙ και
ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας.
Μεταλυκειακό Έτος - Σάξη
τρατιωτικές) ανεξάρτητα του τομέα αποφοί16
Μαθητείας
Δομή του Επαγγελματικού Λυκείου
τησής τους.
Ενημέρωση Γυμνασίων
17
 την Α΄ ΤΑΞΗ οι μαθητές και οι μαθή- 3. υνέχιση σπουδών στα ΙΕΚ στην ίδια (για
Επαγγελματικό Λύκειο

2

υνέντευξη με την κα. Έφη
Αγαθαγγελίδου , Επιστ. Τπ.
της “ΔΡΑΗ”

18-19

Σο πείραμα του Ερατοσθένη

20

2018 Έτος Μαθηματικών

21

χολικός εκφοβισμός Bullying

22

Σμήματα Ένταξης

23

υντακτική Ομάδα

24

Ωρολόγιο Πρόγραμμα
λειτουργίας σχολείου
Διδακτ. Ώρες

Αρχή

Σέλος

1η Ώρα

08:25

09:10

2η Ώρα

09:15

10:00

3η Ώρα

10:10

10:55

4η Ώρα

11:05

11:50

5η Ώρα

12:00

12:45

6η Ώρα

12:50

13:30

7η Ώρα

13:35

14:15

τριες ακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών με μαθήματα γενικής παιδείας (22
ώρες), μαθήματα προσανατολισμού (7
ώρες)
και
μαθήματα
επιλογής
(τεχνολογικά– επαγγελματικά, 6 ώρες),
προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα
να διερευνήσουν τις εκπαιδευτικές και
επαγγελματικές επιλογές τους.

3 εξάμηνα) ή άλλη ειδικότητα (για 5 εξάμηνα), όπου επίσης με εξετάσεις πιστοποίησης
αποκτούν πτυχίο επιπέδου 5 του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων.

4. Δυνατότητα εγγραφής των αποφοίτων στη
Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. σε άλλο τομέα σπουδών
ή στη Γ΄ τάξη σε άλλη ειδικότητα του ίδιου
τομέα, παρακολουθώντας μόνο τα τεχνολογι τη Β΄ ΤΑΞΗ οι μαθητές και οι μαθή- κά μαθήματα (23 ώρες) για απόκτηση και
τριες καλούνται να επιλέξουν έναν από δεύτερης ειδικότητας.
τους 9 τομείς επαγγελματικών σπουδών 5. Πρόσβαση σε 2ετή τμήματα επαγγελματικαι διδάσκονται μαθήματα γενικής παι- κής εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων και
δείας (12 ώρες) και τεχνολογικά – επαγ- των ΣΕΙ, μόνον για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.,
γελματικά μαθήματα (23 ώρες, θεωρητι- χωρίς εξετάσεις, με τον βαθμό απολυτηρίου
κά και εργαστηριακά) του τομέα σπουδών και χορήγηση πτυχίου επιπέδου 5 του Εθνιπου έχουν επιλέξει.
κού Πλαισίου Προσόντων.

 τη

Γ΄ ΤΑΞΗ όπου προσφέρονται συνολικά 35 ειδικότητες, οι μαθητές/τριες
επιλέγουν μια από αυτές που περιλαμβάνονται στον τομέα σπουδών της επιλογής
τους και διδάσκονται μαθήματα γενικής
παιδείας (12 ώρες), καθώς και μαθήματα
της ειδικότητας που έχουν επιλέξει (23
ώρες, θεωρητικά και εργαστηριακά).
Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. χορηγείται Απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του
Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικό
Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (αντίστοιχο των
Ευρωπαϊκών).

6. Με το νέο θεσμό του προαιρετικού
«Μεταλυκειακού Έτους-Σάξης Μαθητείας»,
οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου και πτυχιούχοι ΕΠ.ΑΛ., οι οποίοι βρίσκονται εκτός
εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης
έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης αφενός προγράμματος εκπαίδευσης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον υπό την εποπτεία του σχολείου (με πλήρη εργασιακά
δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου
μισθού και ασφάλιση) σε αντικείμενα αντίστοιχα της ειδικότητάς τους και αφετέρου
συμπληρωματικού εργαστηριακού μαθήματος της ειδικότητάς του στο σχολείο.

Εφημερίδα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας

Σελίδα 3

Επιτυχόντες μαθητές στις Πανελλήνιες Εξετάσεις μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων 2018

Σχολή Επιτυχίασ

Κωδ. Υποψ.

Ίδρυμα

15119580

ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΔ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ)

ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ

16117394

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΔ (ΚΑΒΑΛΑ)

ΣΔΗ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΖ

16117445

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΔ (ΚΑΒΑΛΑ)

ΣΔΗ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΖ

16117455

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΔ (ΥΑΝΗΑ)

ΣΔΗ ΚΡΖΣΖ

16117465

ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΠΟΛΗΣΔ)
ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΖ ΣΔ
(ΚΟΕΑΝΖ) - ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΔΩΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΔ

ΣΔΗ ΓΤΣ. ΜΑΚ.

17119634

ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ (ΛΑΡΗΑ)

ΣΔΗ ΘΔΑΛΗΑ

17119721

ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ & ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΔ ΚΑΗ
ΜΖΥΑΝ/ΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΔ ΚΑΒΑΛΑ)- ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΔ

ΣΔΗ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΖ

18117717

ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΜΟΤΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ & ΑΚΟΤΣΗΚΖ ΣΔ (ΡΔΘΤΜΝΟ)

ΣΔΗ ΚΡΖΣΖ

18117721

ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ (ΚΑΒΑΛΑ)

ΣΔΗ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΖ

18117726

ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ (ΚΑΒΑΛΑ)

ΣΔΗ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΖ

18117737

ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΔ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ)
ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΔ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ & ΓΔΩΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ (ΔΡΡΔ) - ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΔ

ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ

18117744

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΔ (ΔΡΡΔ)

ΣΔΗ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓ

18117750

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΔ (ΔΡΡΔ)
ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ & ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΔ ΚΑΗ
ΜΖΥΑΝ/ΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΔ(ΚΑΒΑΛΑ)- ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΔ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΔ (ΕΑΚΤΝΘΟ) - ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΔ
ΜΖΥΑΝ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ-ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΔ & ΜΖΥ/ΓΩΝ
ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΔ - ΜΖΥ. ΣΔΥΝ. ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ & ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΔ

ΣΔΗ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓ

ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ

Α.Δ.Ν.

ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΖ ΣΔ
(ΚΟΕΑΝΖ) - ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΖ ΣΔ
ΜΖΥΑΝ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ-ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΔ & ΜΖΥ/ΓΩΝ
ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΔ - ΜΖΥ. ΣΔΥΝ. ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ & ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΔ

ΣΔΗ ΓΤΣ. ΜΑΚ.

17105718

18117739

18117752
18117754
18117768
18117791
18117794
18117798

ΑΣ. ΥΟΛΔ

ΣΔΗ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓ

ΣΔΗ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΖ
ΣΔΗ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ
ΣΔΗ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΖ

ΣΔΗ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΖ

Επιτυχόντεσ μαθητζσ 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμασ 2018 με το 10%
16117420

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ

ύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων
1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας
τις 12 Υεβρουαρίου 2018, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση ο ύλλογος Γονέων
και Κηδεμόνων του 1ου Επαγγελματικού
Λυκείου Δράμας που συγκροτήθηκε κατά τη γενική συνέλευση Γονέων και Κηδεμόνων της 06-02-2018 και πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση του υλλόγου
σε σώμα όπως παρακάτω:
1. Πρόεδρος : Πανταζίδου Ευδοκία
2.Αντιπρόεδρος: Ματσάγγου Δήμητρα
3. Γραμματέας: Καραγιώργη τυλιανή
4. Σαμίας: Προδρομίδου Ελένη
5. Μέλος: Βαλεργάκη Δήμητρα
6.Μέλος: Δανίδης Πέτρος
7. Μέλος: Παύλου Μάρκος
8. Αναπλ. Μέλος: Αλμπαντίδης Γεώργιος
9.Αναπλ. Μέλος: Μπόζιος Γεώργιος

ΑΠΑΗΣΔ

Εφημερίδα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας

Σελίδα 4

«No Early School Leaving by
Sports, Musical, Theatrical,
… λίγα λόγια για το πρόγραμμα
Σο 1ο ΕΠΑΛ Δράμας συμμετέχει σε πρόγραμμα Erasmus+
στην κατηγορία
ΚΑ2, με τίτλο “No Early School Leaving
by Sports, Musical, Theatrical and Artistic Activities”, δηλαδή «Αποφυγή της
σχολικής διαρροής μέσω αθλητικών,
μουσικών, θεατρικών και καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων». Η σχολική διαρροή
είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται
σε όλη την Ευρώπη. υντονίστρια του
προγράμματος είναι η κα. Αικατερίνη
Φούσανλη και οι χώρες που συμμετέχουν είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ουγγαρία και η Σουρκία.
Κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και
συγκεκριμένα τον Ιανουάριο, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση στην Ιταλία, η δεύτερη τον Μάρτιο στην Ελλάδα
με θέμα την μουσική και η τρίτη τον
Μάιο στην Beja της Πορτογαλίας, στο
σχολείο Agrupamento de Escolas nº 1
de Beja, με θέμα τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Η συνάντηση στη Δράμα
ήταν πολύ επιτυχημένη, συμμετείχαν
μαθητές και καθηγητές από όλες τις
χώρες ενώ πραγματοποιήθηκαν πολλές
δράσεις, όπως μια μουσική συναυλία στο
χώρο του σχολείου και οι εμπειρίες όλων
θα μείνουν αξέχαστες.
Σο πρόγραμμα είναι στο τελευταίο έτος
υλοποίησής του. Κατά το σχολικό έτος
2017-2018 πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις. Σην εβδομάδα 5 έως 11 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση
στην Ουγγαρία, στο σχολείο Budapesti
Gépészeti Szakképzési Centrum Szily
Kálmán Müszaki Szakközépiskolája,
Szakiskolájaés Kollégiuma της Βουδαπέστης. Κύριος σκοπός της επίσκεψης
ήταν η συμμετοχή των μαθητών σε
αθλητικές δράσεις.

τα στο σχολείο και πήραν μέρος σε
αθλητικές δραστηριότητες όπως
μπάσκετ, ποδόσφαιρο, αναρρίχηση,
πινγκ πονγκ, στίβο. Επίσης, συμμετείχαν σε εξερεύνηση σπηλαίου και κολύμπησαν σε κολυμβητήριο στο νησί της
Μαργαρίτας.
5. Πραγματοποιήθηκε τελετή λήξης της
συνάντησης και απονομή των βεβαιώσεων συμμετοχής.
6. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο
Δημαρχείο της Βουδαπέστης και στο
Κοινοβούλιο.
7. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και
περιήγηση στο Visegrad και στα κάστρα της περιοχής, όπου παρακολουθήσαμε επίδειξη αθλημάτων από
«ιππότες».
8. Αποφασίστηκαν οι δράσεις για την
επόμενη συνάντηση στην Ιταλία 15-21
Απριλίου 2018.
9. Αποφασίστηκε η εκτύπωση βιβλίου με
συλλογή παραδοσιακών μύθων των
χωρών και T-shirts, διαφορετικού χρώματος για κάθε χώρα, με το λογότυπο
του προγράμματος.
Σην εβδομάδα 15-21 Απριλίου 2018
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο σχολείο Istituto Omnicomprensivo di
Istruzione Superiore di Montenero,
στην πόλη Montenero di Bisaccia της
Ιταλίας, με θέμα τη συμμετοχή των μαθητών σε θεατρικές δράσεις. Κύριος σκοπός της επίσκεψης ήταν το τελευταίο
T ra ns na t i o na l P ro je c t M e e t i ng
(Διακρατική υνάντηση για το χέδιο),
η τελευταία μετακίνηση για τις Learn1o ΕΠΑ.Λ. Δράμας

Πιο συγκεκριμένα:
1. Σο κάθε σχολείο πραγματοποίησε παρουσίαση σχετικά με τους συμμετέχοντες μαθητές και καθηγητές στη
συνάντηση.
2. Παρουσιάστηκαν οι αθλητικές δραστηριότητες κάθε σχολείου και τα σημαντικότερα αθλήματα για την κάθε χώρα.
3. Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο σχολείο για καθηγητές, μαθητές και γονείς
όπου παρουσιάστηκαν παραδοσιακά
φαγητά και εδέσματα από όλες τις χώρες που συμμετείχαν στη συνάντηση.
4. Οι μαθητές παρακολούθησαν μαθήμα-

Istituto Omnicomprensivo
Istituto Istruzione Superiore
Agrupamento de Escolas nº 1
de Beja
Habibler Anadolu Lisesi
Budapesti Gépészeti
Szakképzési Centrum Szily
Kálmán Müszaki
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Artistic Activities»
ing/Teachi ng/Trai ni ng Acti vities
(Διεθνικές Δραστηριότητες Μάθησης,
Διδασκαλίας και Κατάρτισης Επιμόρφωσης), καθώς δε θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο σχολείο Habibler Anadolu Lisesi της Σουρκίας.
Πιο συγκεκριμένα:
1.Σο κάθε σχολείο πραγματοποίησε παρουσίαση των συμμετεχόντων μαθητών
και καθηγητών, φορώντας τα T-shirts
κάθε χώρας με το λογότυπο του
προγράμματος, σε διαφορετικό χρώμα.
2.Έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου
κάθε χώρας από τους καθηγητές Μουσικής του ιταλικού σχολείου και παράλληλα η κάθε ομάδα τον τραγούδησε.
3.Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο σχολείο για καθηγητές, μαθητές και γονείς, όπου παρουσιάστηκαν παραδοσιακά φαγητά και εδέσματα από όλες
τις χώρες που συμμετείχαν στη συνάντηση.
……. υνέχεια - - →
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«No Early School Leaving by
Sports, Musical, Theatrical,
… λίγα λόγια για το πρόγραμμα
4. Οι μαθητές παρακολούθησαν μαθήματα στο σχολείο και πήραν μέρος σε
αθλητικές δραστηριότητες, σε παιχνίδια γνωριμίας που είχε αναλάβει ένας
θεατρολόγος και έκαναν πρόβες στο
θέατρο για το έργο που θα παρουσίαζαν στην τοπική κοινότητα.
5. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ του συντονιστή και των καθηγητών που συμμετείχαν στο TPM, για να
συζητηθούν η τελική έκθεση αναφοράς και τα επόμενα βήματα του σχεδίου, καθώς και άλλα θέματα.
6. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Δημαρχείο της πόλης και γνωριμία με
τον δήμαρχο. Ακολούθησε περιήγηση
στα σοκάκια του χωριού Montenero
και επίσκεψη στις εκκλησίες του.
7. Οργανώθηκε επίσκεψη στο Vasto (ένα
παραθαλάσσιο μέρος με ιστορική αξία),
στην Agnone, όπου υπάρχει ένα μοναδικό εργοστάσιο χύτευσης καμπανών
και στο Pietrabbondante, ακουστό για
το αρχαίο θέατρό του.
8. Πραγματοποιήθηκε τελετή λήξης της
συνάντησης και απονομή των βεβαιώσεων συμμετοχής, η οποία ακολουθήθηκε από γεύμα .
9. Παρουσιάστηκε το θεατρικό που ετοίμασε κάθε χώρα και ακολούθησε αποχαιρετιστήριο δείπνο, όπου οι οικοδεσπότες μας επιφύλαξαν έκπληξη μια
τούρτα με το λογότυπο του προγράμματος.
το σχολείο μας πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις εθελοντικές και πολιτιστικές που προάγουν τον θεσμό Erasmus+
και μόνο θετικό αντίκτυπο έχουν στους
μαθητές και τους καθηγητές του σχολείου, καθώς και στην τοπική κοινωνία.

Συμμετέχοντες καθηγητές:










αλής Αναστάσιος
Φούσανλη Αικατερίνη
Βασιλείου Παναγιώτης
Γιαγκιόζη Ευσταθία
Κασμερίδης Ιωάννης
Κετσετσίδου Θεοδώρα
Υωτιάδου Κυριακή
Φατζηεσέ Ευμορφία

Συμμετέχοντες μαθητές:
Πορτογαλία:







Γκόντιας Λευτέρης
Γιαβάνογλου Φρήστος
Λαμπριανίδου Μαρία
Παντικίδης Παναγιώτης
Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα
Ουγγαρία:







Βογιατσής ταύρος- Παναγιώτης






Κυνηγόπουλος Δημήτριος

Δέμελης Ιωάννης
Παπαδόπουλος Ιορδάνης
Ποιμενίδης Ηλίας
Σοπούζογλου Βασίλειος
Ιταλία::
Πουτουρίδου Καλλιόπη
αχανίδης Ιάσων
Σάσιος πυρίδων- Παναγιώτης

Artistic Activities»
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Παρασκευή Κηραλοιφών από τους μαθητές της Α΄ τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος «Ζώνη Δραστηριοτήτων»
Για μια ακόμη φορά, η βιβλιοθήκη του σχολείου.
σχολείου μετατράπηκε σε ένα εργαστήρι
Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι ετικέτες
παραγωγής φυτικών προϊόντων περιποίητων προϊόντων φιλοτεχνήθηκαν από τη
σης και ομορφιάς.
μαθήτρια της Α΄ τάξης, Ποτουρίδου
Αυτή τη φορά, υπό τις οδηγίες του Τπευ- Καλλιόπη.
θύνου της Δραμινής εταιρείας παραγωΜια σημαντική ποσότητα κηραλοιφών,
γής χειροποίητων καλλυντικών
μαζί με πέντε βιβλία του συναδέλφου
«Olivenflower» κ. Πασχάλη Αγγέλου
Αντ. Αναστασιάδη, παραχωρήθηκε δωκαι με την καθοδήγηση των καθηγηρεάν από τους μαθητές μας στον ύλλοτριών τους κας Κετσετσίδου Θεοδώρας,
γο Γονέων παιδιών με νεοπλασματικές
Σέγου Αναστασίας και Φούσανλη Αικατεασθένειες «ΛΑΜΧΗ», ώστε να διατερίνης, οι μαθητές παρασκεύασαν κηραθούν στο Πασχαλινό Bazaar του συλλόλοιφές με αγνό μελισσοκέρι και παρθένο
γου τους, προς ενίσχυση των οικονομιελαιόλαδο για το Πασχαλινό Bazaar του
κών του.

Επίσκεψη στην έκθεση Αρχαίας Ελληνικής Σεχνολογίας με εκθέματα του Σεχνολογικού Μουσείου Κ. Κοτσανά
Σην Πέμπτη 22 Υεβρουαρίου 2018 υλοποιήθηκε
διδακτική επίσκεψη στην έκθεση Αρχαίας Ελληνικής Σεχνολογίας με εκθέματα του Σεχνολογικού Μουσείου Κοτσανά, που φιλοξένησε ο ύλλογος Υίλων Σεχνολογικού Μουσείου Δράμας.
την έκθεση φιλοξενούνταν περί τα 30 εκθέματα, καθώς και διαδραστικά παιχνίδια του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ανθρωπότητας, σε
τεχνολογικό επίπεδο.
Μεταξύ άλλων εκτίθεται πιστό αντίγραφο του
αρχαίου υπολογιστή «μηχανισμού των Αντικηθύ-

Ενημέρωση μαθητών του σχολείου για την Πρόληψη της λοίμωξης HIV
Αρχές Μαρτίου υλοποιήθηκε ενημέρωση
των μαθητών/τριών, της Β΄ και Γ΄ τάξης,
του σχολείου για την Πρόληψη της λοίμωξης HIV από την ΜΚΟ «ΚΕΝΣΡΟ
ΖΨΗ».
Ειδικά εκπαιδευμένα και έμπειρα στελέχη του Οργανισμού "Κέντρο Ζωής", με
πανελλήνια άδεια του Τπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενημέρωσαν τους μαθητές μας για την λοίμωξη HIV και το AIDS, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησής τους και κάλυψης των πιθανών κενών και απορροιών
σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.
Η απουσία και η αναγκαιότητα ένταξης
θεμάτων σχετικών με τη σεξουαλική
αγωγή στα αναλυτικά σχολικά προγράμματα, έχει επισημανθεί εδώ και δεκαετίες από ποικίλους επιστημονικούς και
κοινωνικούς φορείς.

Οι στόχοι της ενημέρωσης ήταν:

 η παροχή έγκυρης και προσαρμοσμένης
στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα
πληροφόρησης, σε σχέση με την HIV
λοίμωξη και το AIDS,
 η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ως
προς την αναγκαιότητα και τους τρόπους προφύλαξης από τον ιό HIV,
 η εξάλειψη των στερεοτύπων και η
καταπολέμηση του στίγματος γύρω από
το HIV/AIDS.

ρων», το αρχαίο ρομπότ «αυτόματη θεραπαινίς του Υίλωνος», η κούπα του Πυθαγόρα, ο υδραυλικός ατέρμονας κοχλίας του Αρχιμήδη, η αιολόσφαιρα του
Ήρωνος και ο «σφαιρικός Αστρολάβος
του Πτολεμαίου».
Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των μαθητών μας για τις Hi-Tech εφευρέσεις των
αρχαίων Ελλήνων» και πολλές οι ερωτήσεις προς τον πρόεδρο του υλλόγου
Υίλων Σεχνολογικού Μουσείου Δράμας,
κ. Φρ. Σελίδη, ο οποίος και μας ξενάγησε
στην έκθεση.
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Μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Δράμας
Σην Σετάρτη 7 Μαρτίου 2018, η Γ΄ τάξη
του σχολείου παρακολούθησε στο Δημοτικό Ψδείο της Δράμας την Ημερίδα με
θέμα «Κυκλοφοριακή Αγωγή» που υλοποιήθηκε από τη Δημοτική Αστυνομία
Δράμας.

προώθησης της πρόληψης και όχι της
καταστολής της παραβατικότητας και οι
μαθητές μας παρακολούθησαν ένα χρήσιμο μάθημα Οδικής Ασφάλειας και
Κυκλοφοριακής Αγωγής, που παρέδωσαν
οι υπεύθυνοι του κλιμακίου της ΔημοτιΗ ενημέρωση κινήθηκε στο πλαίσιο της κής Αστυνομίας του Δ. Δράμας.

«Σο καπάκι μην πετάς, το περιβάλλον ν’αγαπάς»
τις 20 Μαρτίου 2018, μέλη της ομάδας
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου, συμμετείχαν σε δράση αφιερωμένη
στο περιβάλλον και στην ανακύκλωση
καπακιών για καλό σκοπό, που υλοποιήθηκε από το Σμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Υύλων,
και το Σμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης του Δ. Δράμας.

Οργανωτές και συμμετέχοντες, με πρωτοστατούσα τη μασκότ «κα Καπάκι», μέσα από παιχνίδια και ζωγραφιές μετέδωσαν βροντερά το μήνυμα του σεβασμού
για το περιβάλλον, της ανακύκλωσης και
της αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μετά
από πρωτοβουλία των φορέων της
ΕΧΤΚΑ Ν. Δράμας, με σύνθημα «Σο
καπάκι μην πετάς, το περιβάλλον ν‟ αγαπάς» και έλαβε χώρα στον κήπο του Διοικητηρίου Δράμας.

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Ρατσισμού
τις 21 Μαρτίου το σχολείο συμμετείχε
στην εκδήλωση του Δήμου Δράμας και της
Ένωσης Κυριών Δράμας, στην κεντρική
πλατεία του Δήμου, για την Παγκόσμια
Ημέρα Κατά του Ρατσισμού.
Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν δύο μαθητές
μας, οι Γεωργιάδης Δημήτρης και Δέμελης
Ιωάννης, που αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στην
αντιμετώπιση φαινομένων ρατσισμού στα
σχολεία.
*Στην ηλεκτρονική ζκδοςη τησ εφημερίδασ, ςτην
ιςτοςελίδα του ςχολείου, μπορείτε να διαβάςετε
την ομιλία των μαθητϊν μασ.

Δράσεις στα πλαίσια του μαθήματος «Ζώνη Δραστηριοτήτων»
Οι κατασκευές των μαθητών/τριών της
Α΄ τάξης συνεχίστηκαν καθ΄ όλη τη
διάρκεια του σχολικού έτους.
Σα παιδιά μας ασχολήθηκαν με την τέχνη του decoupage, δηλαδή την τέχνη ή
την τεχνική του να διακοσμείς διάφορα
αντικείμενα με μικρά κομμάτια χαρτί
και με τη συνεργασία του Κέντρου Νεότητας του Δ. Δράμας «Γ. Παρασίδη» κατασκεύασαν διακοσμητικά αντικείμενα
από «ψημένο γυαλί - fusing».
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Προληπτικός Ιατρικός Έλεγχος μαθητών/τριών του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας
Μια από τις πιο σημαντικές δράσεις –
εκδηλώσεις του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας και
του υλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
του σχολείου υλοποιήθηκε αμέσως μετά
την αργία του Πάσχα, σε συνεργασία με
το Γ. Νοσοκομείο Δράμας, με θέμα
«Προληπτικός Ιατρικός Έλεγχος
μαθητών/τριών του 1ου ΕΠΑ.Λ.
Δράμας», στα πλαίσια της Εβδομάδας
Δημόσιας Τγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 2017 – 2018.

τις 17, 19 και την Παρασκευή
20/04/2018, κλιμάκιο ιατρών του Γ. Νοσοκομείου Δράμας επισκέφθηκε τη σχολική μας μονάδα και διενήργησε προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους στους μαθητές μας. υγκεκριμένα, ιατροί ειδικοτήτων όπως οφθαλμίατροι, οδοντίατροι,
γενικής ιατρικής, ένας ιατρικός επισκέπτης και μια νοσηλεύτρια, εξέτασαν 120
μαθητές του σχολείου μας εντός του σχολείου, σε οικείο περιβάλλον και χωρίς
να προκληθεί αναστάτωση στην ομαλή
ροή της λειτουργίας του σχολείου. Οι
ιατροί, με την ευκαιρία των εξετάσεων,
συμπλήρωναν τα Ατομικά Δελτία Τγείας
των Μαθητών (Α.Δ.Τ.Μ.), απαραίτητα
για την εγγραφή των μαθητών στο σχολείο και απάλλαξαν τους γονείς από το
απαιτούμενο επιπλέον κόστος εξέτασης
των παιδιών τους, προκειμένου να
συμπληρωθεί το Α.Δ.Τ.Μ. Επίσης,
συμπλήρωναν στο Βιβλιάριο Τγείας του
παιδιού τις εξετάσεις που έγιναν και τις
σχετικές διαγνώσεις τους, ενώ ενημέρωσαν και τους γονείς των μαθητών, μέσω
των ίδιων των μαθητών, για περαιτέρω
ιατρική διερεύνηση σε όσες περιπτώσεις
κρίθηκε σκόπιμο.

Σο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας εξασφάλισε τη
γονική συναίνεση για τη διενέργεια των
εξετάσεων και σε συνεργασία με τη
Δ.Δ.Ε. Δράμας την ονομαστική έγκριση από το Τπουργείο Παιδείας- της εισόδου
του κλιμακίου ιατρών στη σχολική μο-

νάδα. Σις επόμενες ημέρες και με βάση
τα συμπληρωμένα Α.Δ.Τ.Μ των μαθητών
ενημέρωσε, με κλειστή επιστολή, εκείνους τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας, για τους οποίους οι ιατροί κατά τις ιατρικές εξετάσεις - είχαν επισημάνει ευρήματα που έχρηζαν περαιτέρω ιατρικής διερεύνησης.
Η σύγχρονη εκπαίδευση έχει ως βασικό
σκοπό να προετοιμάσει τους μαθητές
ώστε να είναι σε θέση να αντιδρούν γρήγορα και να αντεπεξέρχονται στις επιταγές των καιρών ως ενεργοί και δυναμικοί πολίτες, με δημοκρατικό ήθος, ηθική και γνωστική αυτονομία. Η ανάγκη
για συνειδητοποίηση ότι αποτελούμε
μέλη ενός αδιάσπαστου συνόλου, καθώς
και η καλλιέργεια της αντίληψης πως η
συλλογική δράση συνιστά απάντηση στα
σύγχρονα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά παγκόσμια προβλήματα κρίνεται
απαραίτητη. το προκείμενο πλαίσιο, οι
σχολικές εκδηλώσεις -χάρη στη θεματολογική τους ποικιλία, την αυξημένη
παιδαγωγική τους αξία και κυρίως μέσα
από την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή
των μαθητών- αποδεικνύονται ισχυρό
εργαλείο κοινωνικής και πολιτισμικής
διαπαιδαγώγησης στα χέρια του εκπαιδευτικού και συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εκπλήρωση του πολύπλευρου
παιδαγωγικού στόχου του σύγχρονου
σχολείου, αφού προάγουν τη συμβολή,
την ευαισθησία, την υπευθυνότητα και
την εργατικότητα όλων των συμμετεχόντων.

Η εκπαιδευτική κοινότητα του 1ου
ΕΠΑ.Λ. Δράμας, γονείς, μαθητές/τριες
και εκπαιδευτικοί, ευχαριστεί όλους
τους ιατρούς του Γ. Ν. Δράμας για τη
συμμετοχή τους στην οικεία δράση του
σχολείου και ιδιαίτερα τον διοικητή του
Γ. Ν. Δράμας, κ. Νικόλαο Λιάτση, όχι
μόνο για την άμεση ανταπόκρισή του
και την επίσκεψή του στη σχολική μας

μονάδα, αλλά κυρίως για τη δέσμευσή
του η πρωτοβουλία του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας να γίνει θεσμός και να διευρυνθεί
και σε όλα τα Λύκεια της Περιφερειακής
Ενότητας Δράμας.

Σέλος, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε
και τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Σπυρίδωνα Κιουλάνη,
για τη συνεργασία και στήριξη της πρωτοβουλίας μας, καθώς και τον Τπεύθυνο
για τις σχολικές δράσεις της ΔΔΕ, κ.
Μπαντή Γεώργιο για την αγαστή συνεργασία και τις διευκολύνσεις που μας
παρείχε.

Εφημερίδα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας
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Αποφοίτηση Σχ. Έτους 2017 - 2018
Μια ακόμη σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της και
για πρώτη φορά το σχολείο -σε συνεργασία με τον ύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων- διοργάνωσε εκδήλωση
αποφοίτησης των μαθητών μας.
Σην Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, σε μια γιορτή με ζωντανή μουσική, φαγητό, ποτό και καλεσμένους τους γονείς
των μαθητών, τους αποφοίτους του σχολείου και εκπροσώπους φορέων και οργανισμών με τους οποίους
συνεργαστήκαμε, «αποχαιρετήσαμε» τους μαθητές μας.
ε ένα σύντομο χαιρετισμό και εκπροσωπώντας όλους
τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, τόσο ο
Δ/ντής κ. αλής Αναστάσιος, όσο και ο προηγούμενος
Δ/ντής κ. Βασιλείου Παναγιώτης, αποχαιρέτησαν τους
μαθητές της Γ΄ τάξης και τους ευχήθηκαν υγεία και
καλή σταδιοδρομία.
Αποτιμώντας στο τέλος της βραδιάς την
εκδήλωση, αυτό που έμεινε στα μάτια
όλων αλλά και στην καρδιά μας ήταν η
διασκέδαση, τα χαμόγελα, η ικανοποίηση, το “ευχαριστώ” και η χαρά των μαθητών μας. Εμείς, ως εκπαιδευτικοί, θεωρούμε ότι τιμήσαμε με τον καλύτερο
τρόπο τους αποφοίτους μας αλλά και
τους γονείς τους. Η αρχή έγινε και είμαστε σίγουροι και για την επιτυχία των
επόμενων εκδηλώσεων αποφοίτησης που
θα ακολουθήσουν.
Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε, ότι η επιτυχία αυτής της εκδήλωσης οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό
στην συμμετοχή των παλιότερων απο-

φοίτων του σχολείου, Δημήτρη ταματόπουλου, Κωνσταντίνου Ποτηρίδη, Κωνσταντίνου ιαμανή, Νικόλαου Ασημάκη,
τον απόφοιτο μας Ευστάθιο Αμοιρίδη
και το φίλο τους Γεώργιο Βαλτινό, που
με μια κουβέντα και μόνο, ήρθαν και
έπαιξαν μουσική για το γλέντι αποφοίτησης. Με τα τραγούδια τους και το κέφι
τους ¨ξεσήκωσαν¨ μαθητές και καθηγητές, όπως άλλωστε μαρτυρούν και τα

φωτογραφικά ντοκουμέντα της εκδήλωσης.
Περιςςότερεσ φωτογραφίεσ και το βίντεο τησ
εκδήλωςησ θα αναρτηθοφν ςτην ηλεκτρονική ζκδοςη τησ εφημερίδασ, ςτην ιςτοςελίδα
του ςχολείου www.1epaldramas.gr

Εφημερίδα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας

Σελίδα 10

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφορία - Περιβαλλοντικά προγράμματα 1ου ΕΠΑ.Λ.
Σο σχολείο μας, όπως κάθε χρόνο, πραγματοποίησε και φέτος προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Τλοποιήθηκαν δύο προγράμματα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, με θέματα:
«Εξερευνώ και ανακαλύπτω το περιβάλλον. Βελτιώνω το σχολείο μου» και
«Αλλάζω το σχολείο, αλλάζω τη ζωή μου»
Οι μαθητές, αφού ενημερώθηκαν για τις
αντίστοιχες θεματικές ενότητες, το περιεχόμενό τους, τους στόχους, τις προβλεπόμενες δράσεις κ.α, επέλεξαν οι
ίδιοι τη συμμετοχή τους στα αντίστοιχα
προγράμματα.

δ) να αναπτύξουν δεξιότητες, στη ζωγραφική, στο graffiti, στο σχέδιο, στο κολάζ,
στο βάψιμο χώρων, στις κατασκευές, στο
να παρατηρούν, να μετρούν, να καταγράφουν, να ταξινομούν και να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, και
ε) να μάθουν να εργάζονται ομαδικά, να
αποφασίζουν δημοκρατικά και να αποκτήσουν κοινωνικές επαφές με φορείς
έξω από το σχολείο.
Γενικεύοντας, μπορούμε να πούμε ότι η
προσπάθειά μας αφορούσε στο να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι (μαθητές, καθηγητές), να γίνουμε καλύτεροι με σεβασμό
στο περιβάλλον και στους χώρους που
διαβιούμε και να αλλάξουμε και το σχολείο μας.

πάρκο Αώου –Βίκου. Ακολούθησε πεζοπορία και περιήγηση στον Βοϊδομάτη
και τον Αώο και βιωματικές δράσεις.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσίασε η
επίσκεψή μας στα γνωστά Ζαγοροχώρια,
όπου το τοπίο σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική γοήτεψε τα παιδιά .

Σο ταξίδι μας για να πετύχουμε το στόχο
μας ήταν μαγικό! Σο ταξίδι αυτό περιελάμβανε δράσεις εντός και εκτός της
σχολικής μονάδας και περιβαλλοντικές
εκπαιδευτικές εκδρομές.

Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε! Η προσπάθεια να διαμορφώσουμε όλοι περιβαλλοντική παιδεία και συνείδηση υπήρξε
ιδιαίτερα ελκυστική.
Οι βασικοί στόχοι των προγραμμάτων
μας, ήταν:
α) να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες για
την αναβάθμιση της ποιότητας των χώρων, αλλά και των σχέσεων των μελών
της σχολικής κοινότητας

Πρώτος σταθμός το Κ.Π.Ε Κόνιτσας στο
νομό Ιωαννίνων, μια τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη. Οι μαθητές μας αρχικά
ενημερώθηκαν από τους Εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ σχετικά με τη γεωμορφολογία της περιοχής, δηλαδή τα βουνά, τα
ποτάμια, τη χλωρίδα, την πανίδα και
στη συνέχεια έμαθαν για την αξία μιας
περιοχής που χαρακτηρίζεται ως εθνικός δρυμός, διάβασαν τους βασικούς νόμους που τους προστατεύουν και πήραν
πολλές πληροφορίες σχετικά με το Γεω-

Εκπαιδευτικοί

β) να ενεργοποιηθούν οι μαθητές μας
και να συμμετέχουν σε δράσεις βελτίωσης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στο σχολείο

1ο Πρόγραμμα

 Φούσανλη Αικατερίνη
 Φατζηεσέ Ευμορφία

γ) να αντιληφθούν οι μαθητές μας ότι ο
χώρος του σχολείου είναι δικός τους,
είναι η προέκταση του σπιτιού τους, να
συμβάλουν στη διαμόρφωσή του ώστε να
νιώθουν πιο άνετα, να τον σέβονται και
να αποκτήσουν θετικές στάσεις σε κάθε
προσπάθεια διατήρησης και προστασίας
του χώρου του σχολείου

Μαθητές:

Δεύτερος σταθμός μια ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κ.Π.Ε Πορροΐων
του νομού ερρών. Προηγήθηκε η σχετική ενημέρωση για τη χλωρίδα και την
πανίδα της περιοχής σε συνδυασμό με
διασκεδαστικά παιχνίδια γνωριμίας και
παιχνίδια εμπιστοσύνης με στόχο το
δέσιμο της ομάδας και χωρισμό σε υποομάδες. Ακολούθησε περιήγηση στα δασικά μονοπάτια του βουνού Μπέλες. Παρατηρήσαμε, αναγνωρίσαμε και μελετήσαμε τη βλάστηση της περιοχής. → →

 Κετσετσίδου Θεοδώρα
2ο Πρόγραμμα

 Σέγου Αναστασία
 Κελεσίδου ωτηρία
 αλής Αναστάσιος

Ζουρνατζής Αθανάσ.

Λέκοβιτς Παύλος

Παντικίδης Δημήτρ.

Πουτουρίδου Καλλ.

Σσαύλος Βασίλειος

Αχμέτοβ Γεώργιος

Καντοτσνίκοβ Ντ.

Μαμαλικίδης Γεώργ. Παπαδόπουλος Ιορδ.

αρηγιώτης τυλιαν. Σσιλβίδης Γεώργιος

Βάσσος Γεώργιος

Καπάταης Αβραάμ

Μπλιός Ευστράτιος

Παπαδόπουλος Φρ.

αρμαζανίδης Νικ,

Βογιατζόγλου Σηλ.

Κερασίδης Γεώργιος

Μπόζιος Ηλίας

Παπατριανταφύλλου ταματιάδης Δημ.

Σσιρτσιμάλης Γεώργ.

Βογιατσής τ. - Παν. Κοβανίδης Παναγ.

Μπράχια Αλέξανδρ.

Παπείρας Βασίλειος

Σάσιος π. - Παναγ.

Φατζόπουλος Μεθόδ.

Δέμελης Ιωάννης

Κοτζαγεωργίου Βασ.

Μπράχια Γκεστιάν

Πασαχίδης Πέτρος

Σζεϊρανίδης Νικόλ.

Φριστοφορίδης Βασ.

Διαμαντόπουλος Δ.

Κουτουζίδου Αλίκη

Νάκος Δημήτριος

Παυλίδης Ευστράτ.

Σολμαΐδης Δημήτρ.

Φρυσοστομίδης Ζαχ.

Εξουζίδης Κωστής

Κουτσίδης Αναστάσ.

Ντίνο Αλέξανδρος

Παχατουρίδης Αν.

Σοπούζογλου Βασίλ.

Φρυσοστομίδης Κων.

Ζήρδας Δημήτρης

Κωνσταντινίδης Γ.

Παλλάς Γεώργιος

Πουτούρης Υώτιος

Σοσούνογλου Κωνστ.

Σσίμπας Εμμανουήλ
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… συνέχεια …. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφορία - Περιβαλλοντικά προγράμματα 1ου ΕΠΑ..Λ.
Και φυσικά δε μπορούμε να παραβλέψουμε όλα όσα έγιναν εντός του σχολείου (βαψίματα, graffiti, διαμόρφωση αυλής, σχέδια, κατασκευές, συζητήσεις
κ.α.) αλλά και την αναμόρφωση του εξωτερικού του σχολείου με graffiti και τον
καθαρισμό της γειτονιάς του σχολείου.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι πολλές από
αυτές τις δράσεις που αναπτύχθηκαν
στα πλαίσια των περιβαλλοντικών προγραμμάτων αποτυπώθηκαν τόσο στο 1ο

τεύχος της σχολικής εφημερίδας όσο και
στο παρόν - 2ο τεύχος που φιλοξενεί και
το σχετικό άρθρο.
Όμως, αυτό που πραγματικά μας εντυπωσίασε ήταν οι σχέσεις που διαμορφώθηκαν μέσα από την εκπόνηση του προγράμματος. Σα παιδιά έδειξαν μεγάλη
διάθεση συνεργασίας και οι ομαδικές
εργασίες ήταν δημιουργικές και παραγωγικές. Τπήρξε ανταλλαγή ιδεών και
μεγάλη διάθεση να κάνουμε το σχολείο
μας καλύτερο. Με μεγάλη χαρά πήραν
τα πινέλα στα χέρια και κατάφεραν να
εξωραΐσουν και να βελτιώσουν αισθητικά το εσωτερικό του σχολείου. το τέλος
του προγράμματος όλοι οι μαθητές
έγιναν μια παρέα, ανέπτυξαν προσωπικές σχέσεις μεταξύ τους και αντιμετώπισαν το περιβάλλον με σεβασμό και αγάπη. Αλλά και εμείς οι καθηγητές γνωρίσαμε τα παιδιά καλύτερα, έξω από το
πλαίσιο της τάξης και αναπτύξαμε στε-

νότερους δεσμούς που θα μας ακολουθούν.

Εν κατακλείδι, ελπίζουμε πως συμβάλλαμε αφενός στην ευαισθητοποίηση των
μαθητών στα οξυμένα περιβαλλοντικά
προβλήματα της εποχής μας και αφετέρου στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, οι οποίοι θα συμμετέχουν ενεργά
στα αντίστοιχα μελλοντικά περιβαλλοντικά ζητήματα.

Μπλε κάδοι με κίτρινο καπάκι - Νέο πρόγραμμα χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης χαρτιού
Σο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας συμμετέχει στο
νέο πρόγραμμα του Δήμου Δράμας για
τη χωριστή συλλογή χαρτιού/χαρτονιού
που στοχεύει στην ενίσχυση της ανακύκλωσης χάρτινων συσκευασιών, χαρτονιού και χαρτιού και στην επίτευξη
υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης στον
Δήμο Δράμας.

με δίκτυο κάδων με το κίτρινο καπάκι.

Ο Δήμος Δράμας σε συνεργασία με τον
Περιφερειακό Υορέα Διαχείρισης τερεών Αποβλήτων (της Περιφέρειας
ΑΜΘ), την Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης ΑΜΘ και την Ελληνική
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. οργάνωσε ένα νέο πρόγραμμα χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης χαρτιού/χαρτονιού στην πηγή,

το συγκρότημα των ΕΠΑ.Λ. της πόλης
έχουν τοποθετηθεί τρεις κάδοι, ένας εξ
αυτών και στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας.

Οι νέοι κάδοι συλλογής χάρτινων συσκευασιών, όπως αναφέρθηκε, φέρουν
κίτρινο καπάκι και ειδικό διακριτικό
αυτοκόλλητο που κάνει γνωστό στους
μαθητές ότι ο κάδος δέχεται μόνο χάρτινες συσκευασίες.

Καλούνται όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου να αγκαλιάσουν
και να στηρίξουν με ευθύνη και συνέπεια το νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης
χαρτιού/χαρτονιού που έχει τεθεί σε
εφαρμογή.
τις 27 Απριλίου 2018 και στα πλαίσια
του “Lets do it Greece” μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου διενήργησαν
καθαρισμό και εξωραϊσμό του αύλειου
χώρου του 1ου ΕΠΑ..Λ. Δράμας και της
γειτονιάς του.

Εφημερίδα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας
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Σομείς και ειδικότητες του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Δράμας & Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ειδικότητα “Τεχνικόσ Θερμικϊν και
Υδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων και Τεχνολογίασ Πετρελαίου και Φυςικοφ
Αερίου”
ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΑ
Σα Μηχανολογικά Επαγγέλματα απαιτούν οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα κι ιδιαίτερη υπευθυνότητα για την
εκτέλεση των μελετών που εκπονεί ο
Μηχανολόγος Μηχανικός. Ακόμα, σημαντικά προσόντα για τα επαγγέλματα αυτά είναι η ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο,
στους υπολογισμούς και τις μετρήσεις,
καθώς και η καλή αντίληψη των μηχανών ή του χώρου. Ο δυναμισμός, η συνέπεια και η πρακτική σκέψη είναι επίσης
θετικά προσόντα για την άσκηση των
επαγγελμάτων. Σέλος, απαιτούνται διοικητικές ικανότητες, ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας και ομαδικό
πνεύμα, διότι συχνά οι επαγγελματίες
αυτοί αποτελούν μέλος μιας ομάδας εργασίας.

Ειδικότητα “Τεχνικόσ Μηχανολογικϊν
Εγκαταςτάςεων & Καταςκευϊν”
Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Σεχνικός
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών”, μπορεί να χρησιμοποιεί και
να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής, να εξασφαλίζει
την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών, να
εκτελεί σύμφωνα με τα σχέδια εργασίες
κατεργασίας σε εργαλειομηχανές, κ.ά.
Μπορεί να απασχοληθεί σε βιομηχανίες
ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων, ως τεχνίτες συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού
εξοπλισμού.
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ.
του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ειδικότητας
«Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και
Κατασκευών» που απονεμήθηκαν με το
Π.Δ. 115/2012 (Α΄ 200), καθώς επίσης
και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα
των κατόχων τίτλου ΣΕΛ ειδικότητας
«Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και
Βιομηχανικής Παραγωγής» που απονεμήθηκαν με τον ν. 1575/1985 (Α΄ 207)
και το άρθρο 18 του ν. 3185/2003 (Α΄
229), όπως ισχύουν.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Σεχνικός
Θερμικών και Τδραυλικών Εγκαταστάσεων και Σεχνολογίας Πετρελαίου και
Υυσικού Αερίου” είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση,
συντήρηση και επισκευή δικτύων για
την εξαναγκασμένη ή φυσική κυκλοφορία ρευστών. Κατασκευάζει, ελέγχει και
συντηρεί δίκτυα πετρελαίου και αερίων
καυσίμων, εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές
στις οικιακές εγκαταστάσεις πετρελαίου
και αερίων καυσίμων, εγκαθιστά ελέγχει
και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και
συσκευές στις επαγγελματικές και τις
βιομηχανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου
και αερίων καυσίμων κ.ά.
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα
αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.. του ν.
3475/2006 (Α΄ 146) των ειδικοτήτων
“Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων” και
“υντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης και
Σεχνιτών Αερίου Καυσίμου” (Υυσικού
Αερίου), αθροιστικά, τα οποία απονεμήθηκαν με το Π.Δ. 112/2012 (Α΄ 197) και
το Π.Δ. 114 (Α΄ 199).

Ειδικότητα “Τεχνικόσ Εγκαταςτάςεων
Ψφξησ Αεριςμοφ και Κλιματιςμοφ”
Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Σεχνικός
Εγκαταστάσεων Χύξης Αερισμού και
Κλιματισμού” είναι ικανός να ασχοληθεί
με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών
εγκαταστάσεων, με την εγκατάσταση,
συντήρηση και επισκευή, τόσο τοπικών
κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων, κ.ά.
Μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος
επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και
εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτης συντήρησης.
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά
δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ.
του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ειδικότητας
«Χυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού» που απονεμήθηκαν με το Π.Δ.

1/2013 (Α΄ 3), καθώς επίσης και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα
επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών
ειδικότητας «Χυκτικών Εγκαταστάσεων
και Κλιματισμού» του Σομέα Μηχανολογίας που απονεμήθηκαν με τον ν.
1575/1985 (Α΄ 207) και το άρθρο 18 του
ν. 3185/2003 (Α΄ 229).

Ειδικότητα “Τεχνικόσ Οχημάτων”
Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Σεχνικός
Οχημάτων” αποκτά δεξιότητες που τον
καθιστούν ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο. Ο απόφοιτος της ειδικότητας
έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στους
οργανισμούς ΔΕΚΟ - Δημόσιες υπηρεσίες, σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων
- οχημάτων, σε βιομηχανίες παραγωγής
αυτοκινήτων, σε εταιρείες εμπορίας
ηλεκτρολογικών κι ηλεκτρονικών ειδών
αυτοκινήτων, ως ελεύθερος επαγγελματίας.
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ.
του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ειδικότητας
“Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών υστημάτων Αυτοκινήτου” του Σομέα
Οχημάτων που απονεμήθηκαν με το
Π.Δ. 113/2012 (Α΄ 198), καθώς επίσης
και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα
των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου
σπουδών ειδικότητας «Μηχανών και
υστημάτων Αυτοκινήτου» που απονεμήθηκαν με τον ν. 1575/1985 (Α΄ 207)
και το άρθρο 18 του ν. 3185/2003 (Α΄
229).
αλής Αναστάσιος
Δ/ντής 1ου ΕΠΑ.Λ.
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Σομείς και ειδικότητες του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Δράμας & Επαγγελματικά Δικαιώματα

ΗΛΔΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΔΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
και ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Οι εργαζόμενοι στα Ηλεκτρολογικά και
Ηλεκτρονικά επαγγέλματα χρειάζεται
να διαθέτουν ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, δυναμισμό, συνέπεια, μεθοδικότητα και τάξη κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, απαραίτητη είναι η δεξιότητα στη σχεδίαση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και η γνώση της
νομοθεσίας που αναφέρεται στα δημόσια
και ιδιωτικά έργα. Οι επαγγελματίες
αυτοί χρειάζεται να είναι προσεκτικοί
και τακτικοί. Να διαθέτουν σταθερότητα, μεγάλη ακρίβεια και ικανότητα συντονισμού κινήσεων. Απαραίτητα είναι
επίσης, το ενδιαφέρον για το αντικείμενό τους, η επινοητικότητα και ο δυναμισμός, όπως επίσης η ικανότητα εκτέλεσης απλών μαθηματικών υπολογισμών, η
επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων
και μηχανημάτων και η ικανότητα αντίληψης χώρου, μορφών και σχημάτων.

Ειδικότητα “Τεχνικόσ Ηλεκτρονικϊν &
Υπολογιςτικϊν Συςτημάτων, Εγκαταςτάςεων, Δικτφων & Τηλεπικοινωνιϊν”
Ο απόφοιτος της παραπάνω ειδικότητας
είναι σε θέση να συναρμολογεί, να εγκαθιστά και να ελέγχει την λειτουργία
Η/Τ και περιφερειακών συσκευών και
δικτύων. Επίσης, να εγκαθιστά Δομημένες Καλωδιώσεις για Δίκτυα Τπολογιστών, να προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών Η/Τ, περιφερειακών και δικτύων, να κάνει τις
εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την
καλύτερη απόδοση απλών Η/Τ, συνδέσεις περιφερειακών ή Δικτύων και να
χειρίζεται προγράμματα διαχείρισης του
Διαδικτύου. Μπορεί να εργαστεί ως μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή ως υπάλληλος
σε βιομηχανία ή βιοτεχνία ή εταιρεία
συναρμολόγησης Η/Τ, σε τεχνική εταιρεία ή συνεργείο εγκατάστασης συστημάτων Η/Τ και δικτύων, σε τεχνική
εταιρεία εγκατάστασης δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα Η/Τ, σε υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή παροχές υπηρεσιών του διαδικτύου, σε καταστήματα πώλησης Η/Τ
και δικτυακών προϊόντων, σε τεχνικές
υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ιδιωτικού
τομέα που απασχολούνται με συντήρηση
και επισκευή υπολογιστικών συστημά-

των και δικτύων. Επίσης, ως Σεχνικός
Δικτύων και Σηλεπικοινωνιών μπορεί
να εργαστεί ως μέλος ομάδας ή αυτόνομα
ως υπάλληλος σε βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών
συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα ή
ραδιοτηλεοπτικών συσκευών οικιακής
χρήσης. Επιπλέον δύναται να απασχοληθεί σε εταιρεία ή εργαστήριο επισκευής ή και εγκατάστασης συσκευών
ήχου και εικόνας, καθώς και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών, αλλά και σε
καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών
συσκευών ήχου και εικόνας.

Ειδικότητα “Τεχνικόσ Ηλεκτρολογικϊν
Συςτημάτων, Εγκαταςτάςεων και Δικτφων”
Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Σεχνικός
Ηλεκτρολογικών υστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων” μπορεί να σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα, να μετράει
και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία
της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συσκευών, να συντηρεί, να εντοπίζει και
να επισκευάζει βλάβες ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων και μηχανών, να βελτιώνει και να εκσυγχρονίζει την εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία. Μπορεί να
εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας
εγκαταστάτης με δικό του πελατολόγιο,
ως ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία
μεγάλων κατασκευών, ως ιδιοκτήτης ή
ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα
ηλεκτρολογικών ειδών ή ιδιοκτήτης καταστήματος, ως δημόσιος υπάλληλος, ως
συντηρητής, σε ΟΣΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με
διαγωνισμούς, ως ιδιωτικός υπάλληλος
και ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις
και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών.
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ.
του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ειδικότητας
«Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» του
Σομέα Ηλεκτρολογίας που απονεμήθηκαν με το Π.Δ. 108/2013 (Α΄ 141) καθώς
επίσης και επαγγελματικά δικαιώματα
αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας
«Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχανικών Φώρων» του Σομέα Ηλεκτρολογίας, που απονεμήθηκαν με τον ν.
1575/1985 (Α΄ 207) και το άρθρο 18 του
ν. 3185/2003 (Α΄ 229).

ΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ - ΟΜΗΜΔΝΟΥ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και
ΑΡΦΙΤΔΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΦΔΙΑΣΜΟΥ
Σα επαγγέλματα του τομέα χαρακτηρίζονται από ευστροφία, κριτική ικανότητα,
πολύ καλή αντίληψη του χώρου και του
όγκου, τεχνική αντίληψη, δυνατότητα
εντοπισμού και επιλογής μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα, ευκολία στη χρήση πινάκων και κανονισμών, εξοικείωση
με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και
την αγορά εργασίας στον τομέα των δομικών υλικών, γνώση των υλικών και των
νέων τεχνικών εφαρμογών, όπως τα γεωγραφικά υστήματα Πληροφοριών (ΓΠ)
που αποτελούν μια όλο και περισσότερο
εφαρμοζόμενη -από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς- τεχνολογία αιχμής, με πάρα πολλές εφαρμογές. Φρειάζονται, επίσης, ηγετικές ικανότητες και ικανότητα
διοίκησης προσωπικού για τις δραστηριότητες κατασκευής ή επίβλεψης των
έργων. Προϋποθέτουν τέλος, περιβαλλοντική ευαισθησία και ενδιαφέρον για το
δομημένο περιβάλλον.

Ειδικότητα “Τεχνικόσ Δομικϊν Ζργων και
Γεωπληροφορικήσ”
Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις
γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά
μπορεί να εργαστεί ως τεχνίτης εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού, ως
ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών, ως εκτιμητής κόστους, ως σχεδιαστής, ως τεχνικός τοπογραφίας και
χαρτογράφησης περιοχών, ως εργαζόμενος γενικών καθηκόντων στις κατασκευές ή σε αντιπροσωπείες πώλησης
οικοδομικών υλικών, ως εργαζόμενος στο
Εθνικό Κτηματολόγιο, ως τεχνικός συστημάτων G.I.S. σε Ο.Σ.Α. των Δήμων
της χώρας ή ιδιωτικές επιχειρήσεις στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄
κύκλου σπουδών ειδικότητας
«χεδιαστών Σεχνικών Έργων με χρήση
Η/Τ» του Σομέα Κατασκευών που απονεμήθηκαν με το Π.Δ. 301/2003 (Α΄ 257).
αλής Αναστάσιος
Δ/ντής 1ου ΕΠΑ.Λ.
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Ο ανθρώπινος πολιτισμός
„χτίστηκε‟
στην
προσπάθεια
του ανθρώπου να
αποδιώξει τον πόνο
από τη μια και να
νιώσει ευχαρίστηση
από την άλλη. την
καθημερινότητα, ο “πόνος” και η
“ευχαρίστηση” είναι δύο λέξεις που
βρίσκονται σε μια συνεχή αντιμαχία στα
άκρα μιας διελκυστίνδας. Η ισορροπία
της διελκυστίνδας είναι η ευτυχία καθενός.
Ο άνθρωπος θέλει να γίνει ευτυχισμένος, τούτο είναι θεμιτό, λογικό και απολύτως φυσιολογικό. Μα όχι χωρίς λογική, χωρίς αλήθεια, χωρίς καλοσύνη, χωρίς δίκιο και ομορφιά. Φωρίς αυτά δεν
μπορεί να επιτευχθεί μια ευτυχισμένη
ζωή. Με τη σωστή διαχείριση του
“πόνου” και της “ευχαρίστησης” ο καθείς
θα οδηγηθεί στην ευτυχία που διακαώς
επιθυμεί. Ύστερα θα διαχύσει την ευτυχία του μέσα στην κοινωνία του.
Όμως τι είναι ευτυχία και πώς μπορεί
να βιωθεί;
Η ευτυχία δεν είναι χαρά, δεν είναι επιθυμία, δεν είναι ευχαρίστηση, δεν είναι
κάτι υλικό. Είναι κάτι υψηλά πνευματικό. Βεβαίως, αλληλεπιδρά με όλα αυτά.
Πολλές ερμηνείες δίδονται στην λέξη
“ευτυχία”, ανάλογα με την εποχή, την

παιδεία, την καλλιέργεια, κτλ. Όμως η
βάση της προέρχεται από την αυτάρκεια
(υλική και πνευματική) του νοήμονος
έμβιου όντος. Και πώς η αυτάρκεια θα
ολοκληρωθεί; Όχι με την υπερβολή ή με
το πλεόνασμα αγαθών, αλλά με την
μείωση των αναγκών και των επιθυμιών.
Όπως και να έχει όμως, για την
“ευτυχία” καθοριστική και ουσιαστική
είναι η πνευματική καλλιέργεια και
αγωγή.
Ευτυχία αποκτάς όταν έχεις καλλιεργήσει πολλές αξίες, υλικές και πνευματικές, όμως με υπερισχύουσες τις πνευματικές, όπως είναι: η αγάπη, η γνώση, η
αλήθεια, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η
αυτογνωσία, η ετερογνωσία, η φιλία, ο
αυτοσεβασμός, και γενικά όλες οι αρετές.
Όμως και τα πιο χρήσιμα και αναγκαία
αγαθά. Όλα στο μέτρο το ορθό. Η αληθινή ευτυχία στηρίζεται κυρίως στα πνευματικά αγαθά. Ή έστω, χωρίς αυτά δεν
μπορεί να υπάρξει αληθινά.
Αντίθετα από την ευτυχία, η δυστυχία
οφείλεται κυρίως σε υλικά αίτια, όπως
για παράδειγμα η φτώχεια, η απώλεια ή
η επιθυμία περιουσίας/αγαθών, η επιθυμία πράγματος τινός, η λαχτάρα υπερβολικών υλικών αγαθών, αλλά και οι αρρώστιες, οι ατυχίες/δυσκολίες της ζωής, η
αδικία, η εκμετάλλευση και η αδιαφορία
των συνανθρώπων απέναντι στη συμφορά. Όσο μεγαλύτερο έλλειμμα πνευματικότητας και αρετών υπάρχει σε κάποιον άνθρωπο, τόσο περισσότερο είναι
δυστυχής. ε τέτοιες περιπτώσεις, το

Πρόγραμμα συνάντησης γονέων με τους Τπ. τμημάτων του σχολείου.
Τμήμα

Υοεύσχνξυ Κασηγηςήυ

Ημέπα Υοξδξφήυ Γξνέτν

Α1

Μορφίδου Ηλζκτρα

Κάκε Σετάρτθ από 10:00 ζωσ 12:00

Α2

Χατηθεςζ Ευμορφία

Κάκε Σετάρτθ από 11:00 ζωσ 13:30

Α3

Καλπάκθ Δζςποινα

Κάκε Σρίτθ από 11:00 ζωσ 13:30

ΒΜΗΧ1

Κοτςομπόλθσ Δθμιτριοσ

Κάκε Σρίτθ από 09:15 ζωσ 10:10

ΒΜΗΧ2

αρόγλου Γεςκθμανι

Κάκε Σρίτθ από 09:15 ζωσ 10:10

ΒΜΗΧ3

ιμιτςι Μαγδαλθνι

Κάκε Πζμπτθ από 09:15 ζωσ 10:10

ΒΗΛ

Φωτιάδου Κυριακι

Κάκε Δευτζρα από 11:00 ζωσ 13:30

ΒΔ

Παραςκευοποφλου Ευγενία

Κάκε Σετάρτθ από 09:15 ζωσ 10:10

ΓΘΕΡ

Καραγιάννθ Βαΐα

Κάκε Σρίτθ από 10:00 ζωσ 12:00

ΓΟΧ1

Γιαννόγλου τζφανοσ

Κάκε Πζμπτθ από 10:00 ζωσ 11:00

ΓΟΧ2

υρόγλου Αμαλία

Κάκε Σρίτθ από 10:00 ζωσ 12:00

ΓΜΕΚ

Κετςετςίδου Θεοδώρα

Κάκε Πζμπτθ από 10:00 ζωσ 11:00

ΓΨΕΚ

Γκορνίτςαλθσ Γεώργιοσ

Κάκε Σετάρτθ από 11:50 ζωσ 13:35

ΓΗΛ

Κυριαηίδθσ Γεώργιοσ

Κάκε Σρίτθ από 10:00 ζωσ 11:00

ΓΔ

Παραςκευοποφλου Ευγενία

Κάκε Σετάρτθ από 09:15 ζωσ 10:10

Κάθε εργάσιμη ημέρα η γραμματεία του σχολείου λειτουργεί από 08:30 έως 14:00 μ.μ.
Σηλ. 25210 22888 - Fax. 25210 55216 - mail@1epal-dramas.dra.sch.gr

πλεόνασμα των υλικών αγαθών συμβάλλει στο πλεόνασμα της δυστυχίας, αφού
αυξάνει τις επιθυμίες συνεχώς.
Η ευτυχία λοιπόν κερδίζεται/βιώνεται
με τη μείωση των υλικών αγαθών και
των επιθυμιών και με τη συνεχή πνευματική καλλιέργεια κάθε κοινωνίας και
του καθενός.
Ένας ευτυχισμένος άνθρωπος ή μια ευτυχισμένη κοινωνία ευημερεί και προοδεύει. Η ευτυχία συμβάλλει στην
ευπροσληψιμότητα της χαράς, στην
αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων,
στην επικοινωνία, στη συνεννόηση, στην
πρόοδο ατόμου και κοινωνίας και σε
άλλα πολλά. Όσο περισσότερο
αναπτύσσει τις ικανότητες/δυνατότητές του
το νοήμον έμβιο ον και όσο περισσότερο
αποκτά επίγνωση του εαυτού του, του
περιβάλλοντός του και του
“κόσμου” (σύμπαν) του, τόσο πιο πολύ
γίνεται ευτυχισμένο και τόσο πιο εύκολα νιώθει τη χαρά.
Ο εγωισμός, η υποκρισία, η διπροσωπία,
η αλαζονεία, η υπεροψία, η έπαρση, η
μεγαλομανία, η κενοδοξία, η φιλαυτία, ο
ωχαδερφισμός, η αναλήθεια, η έλλειψη
αυτογνωσίας, η απόκτηση υπερβολικών
αγαθών χωρίς ταυτόχρονη πνευματική
ανάπτυξη, κτλ, δε συμβάλλουν στην
ευτυχία επ‟ ουδενί. Σουναντίον μάλιστα,
συμβάλλουν στη δυστυχία, ενισχύοντάς
την και ανακυκλώνοντάς την συνεχώς.
Σι απομένει; Η διολίσθηση του νοήμονος έμβιου όντος σε κατάσταση „ζώου‟
που αντλεί ευχαρίστηση από το παρελθόν ή από μεταφυσικές διαφυγές. Όμως
δεν ζει!
Αναζητήστε την ευτυχία μέσα από το
καλό/δίκαιο/όμορφο/αληθινό. Ζώντας
αληθινά ο καθείς τη δική του τη ζωή,
χωρίς αλαζονείες και υποκρισίες που
δηλητηριάζουν την κάθε ανθρώπινη
στιγμή.
Ζήσε τη ζωή σου αληθινά, με Αγάπη,
Γνώση, Αλήθεια, Ελευθερία και Ομορφιά!
Αντώνης Αναστασιάδης
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Παρεμβάσεις στα ΕΠΑ.Λ. από τον Δ. Δράμας - Ανακατασκευή Χώρων Τγιεινής ΕΠΑ.Λ. Δράμας
το πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου
«ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΦΨΡΨΝ ΤΓΙΕΙΝΗ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑ», ο Δήμαρχος
Δράμας, κ. Φριστόδουλος Μαμσάκος,
δηλώνει:

του Εργαστηριακού Κέντρου Δράμας. Επιπλέον, ανακατασκευάσθηκαν οι βρύσες
που βρίσκονται στον αύλειο-ημιυπαίθριο
χώρο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις τεχνικές
υπηρεσίες του Δήμου που εργάζονται
άοκνα για να χτίσουμε όλοι μαζί μια καλύτερη Δράμα».

«Με ιδιαίτερη χαρά παραδώσαμε το ολοκληρωμένο έργο που αφορά στην ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολικού
συγκροτήματος των ΕΠΑΛ Δράμας. Η
προηγούμενη εικόνα πλήρους εγκατάλειψης και απαξίωσης, επιβεβαίωνε την
ανάγκη παρέμβασής μας.

Πρόκειται για ανακατασκευή συνολικά
τεσσάρων (4) συγκροτημάτων χώρων υγιεινής, συνολικού εμβαδού 205 τ.μ. και 2
χώρων υγιεινής για ΑΜΕΑ, τα οποία εξυπηρετούν τους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ,
του 2ου ΕΠΑΛ, του Εσπερινού ΕΠΑΛ και

Graffiti

στους εξωτερικούς τοίχους
του σχολείου

δευση, στον πολιτισμό. Η ενίσχυση των
υποδομών παιδικής μέριμνας και εκπαίδευσης ήταν και παραμένει στους βασικούς άξονες της πολιτικής μας.

Πρόκειται, δηλαδή, για την πλήρη ανακατασκευή των χώρων υγιεινής στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα με σύγχρονα και ευρωπαϊκά πρότυπα και ωφελούμενοι είναι περίπου 1.700 μαθητές. Σο
ποσό χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό
Σαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης αγγίζει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ
(250.000,00 €).
Η Δημοτική μας αρχή αποδεικνύει για
ακόμη μια φορά ότι καταφέρνουμε να
υλοποιούμε προγράμματα στη Δράμα,
επενδύοντας στην ανάπτυξη, στην εκπαί-
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Μεταλυκειακό Έτος-Σάξη Μαθητείας
Για πρώτη φορά, μετά από δεκαετίες, η
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπαίνει σε σύγχρονη τροχιά ανάπτυξης στην Ελλάδα, καθώς ο θεσμός της
Μαθητείας εισέρχεται σε μια νέα εποχή.

ερώτημα: «Σι είναι Μαθητεία;» θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής. Μαθητεία
είναι:
1. ένα εκπαιδευτικό σύστημα, όπου
ο
μαθησιακός χρόνος επιμερίζεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής.
2. ένα σύστημα που συνδέει την εκπαιδευτική διαδικασία με την αγορά εργασίας.
3. ένα αμοιβόμενο πρόγραμμα, καθώς οι
μαθητευόμενοι υπάγονται σε καθεστώς υπαλλήλου.
4. μια συνθήκη κατά την οποία συνάπτεται σύμβαση μεταξύ εργοδότημαθητευόμενου (συνυπεύθυνο και το
εκπαιδευτικό ίδρυμα).
Η Μαθητεία διεξάγεται με βάση συγκεκριμένο Πρόγραμμα πουδών, προκειμένου να:

 επιτυγχάνονται συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα

Η Μαθητεία απευθύνεται σε ενήλικους
με στόχο:

 την αφομοίωση απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων
 την ετοιμότητα ανταπόκρισης στις
απαιτήσεις αυτής της μορφής μάθησης
Αν προσπαθούσαμε να απαντήσουμε στο

 επιτυγχάνεται συνεργασία εκπαιδευτικής δομής - εργοδότη
 αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την
ορθή εφαρμογή της διαδικασίας τόσο
στο σχολείο όσο και στο χώρο εργασίας.
Σο «Μεταλυκειακό Έτος-Σάξη Μαθητείας» αποτελεί μια προαιρετική εναλλακτική διαδρομή μετά την αποφοίτηση
από το ΕΠΑ.Λ. Παρέχει τη δυνατότητα

στους ενήλικες αποφοίτους του να εκπαιδευτούν στον χώρο εργασίας είτε του
δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα.
τους μαθητευόμενους παρέχεται αμοιβή ίση με το 75% του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου και πλήρη εργασιακά
και ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά την
9μηνη διάρκεια του προγράμματος, το
οποίο τελεί υπό την εποπτεία των
ΕΠΑ.Λ., οι απόφοιτοι συμμετέχουν στο
«Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο
εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο»
για 4 ημέρες την εβδομάδα, ενώ μία φορά την εβδομάδα παρακολουθούν εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας στο
ΕΠΑ.Λ ή το Εργαστηριακό Κέντρο.
Με τη συμμετοχή των αποφοίτων των
ΕΠΑ.Λ. στον θεσμό της Μαθητείας επιχειρείται η ομαλή και ασφαλής είσοδός
τους στην αγορά εργασίας, με στόχο τη
στήριξή τους μετά την απόκτηση του
πτυχίου τους. Σαυτόχρονα, σε αντίθεση
με άλλες μορφές εκπαίδευσης στον χώρο
εργασίας, εξασφαλίζεται -μέσω της
εφαρμογής συγκεκριμένου Προγράμματος πουδών- ότι οι μαθητευόμενοι αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις σχετικές με
την ειδικότητά τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων, το οποίο χορηγείται μετά
την ολοκλήρωση της πιστοποίησης των
προσόντων τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Δράσεις και ενέργειες του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας για το Μεταλυκειακό Έτος-Σάξη Μαθητείας
την εσπερίδα - ενημερωτική συνάντηση
των γονέων, κηδεμόνων και μαθητών
του σχολείου, που διοργανώσαμε τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:00
μ.μ., στο μεγάλο αμφιθέατρο του σχολείου με θέμα «δυνατότητες και προοπτικές των μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ.
Δράμας μετά την αποφοίτησή τους», τόσο
ο Διευθυντής του σχολείου κ. αλής
Αναστάσιος, όσο και η κα. Φρυσομαλίδου
Αναστασία, εκπαιδευτικός & επόπτης
του Μεταλυκειακού Έτους - Σάξης Μαθητείας στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας, παρουσίασαν τον θεσμό της Μαθητείας και
απάντησαν σε πληθώρα ερωτήσεων που
τέθηκαν.

Ο Δ/ντής του σχολείου, η επόπτης της
Μαθητείας και αρκετοί εκπαιδευτικοί
της σχολικής μονάδας συμμετείχαν στην
συνάντηση ενημέρωσης για την υλοποί-

ηση της Μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ. από την
υπεύθυνη του προγράμματος για την
Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης
ΑΜΘ, κα. Καρμπόνη Έλενα, που πραγματοποιήθηκε την Σετάρτη 28 Μαρτίου
2018 στη βιβλιοθήκη του 1ου ΕΠΑ.Λ.
Δράμας.

Ο Δ/ντης του σχολείου συμμετείχε σε
πολλές συναντήσεις με εκπροσώπους
δημόσιων φορέων, όπως με τους υπ. προσωπικού στους Δήμους της Π.Ε. Δράμας,
με τον Διοικητή του Γ. Νοσοκομείου
Δράμας, κ. Νικόλαο Λιάτση, με εκπροσώπους του Επιμελητηρίου Δράμας και με
αρκετούς ελεύθερους επαγγελματίες σε
μια προσπάθεια εξεύρεσης θέσεων Μαθητείας για τους αποφοίτους του σχολείου.

Σο 1ο ΕΠΑ.Λ. υπήρξε συνδιοργανωτής,
με τη ΔΔΕ Δράμας της ημερίδας που
υλοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2018 στο
μεγάλο αμφιθέατρο της σχολικής μονάδας και είχε ως θέμα το Μεταλυκειακό
Έτος - Σάξη Μαθητείας.

Για το σχ. έτος 2018-19 γίνεται μια προσπάθεια ώστε να λειτουργήσουν τέσσερα
τμήματα μαθητείας στις ειδικότητες: α)
Σεχνικός Οχημάτων, β) Σεχνικός Ηλεκτρολογικών υστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, γ) Σεχνικός Εγκαταστάσεων Χύξης, Αερισμού & Κλιματισμού και δ) Σεχνικός Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών.
αλής Αναστάσιος - Δ/ντής 1ου ΕΠΑ.Λ.
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Ενημέρωση των μαθητών και γονέων - κηδεμόνων της Γ΄ Γυμνασίου για το 1ο ΕΠΑ.Λ.

Οι ενημερώσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου των Γυμνασίων της πόλης μας για τη φοίτηση στο 1ο ΕΠΑ.Λ.
Δράμας συνεχίστηκαν και κατά το 2ο
τετράμηνο λειτουργίας των σχολείων.
Κλιμάκιο, με επικεφαλής τον Διευθυντή
του σχολείου, κ. αλή Αναστάσιο και
εκπαιδευτικούς τη Γιαγκιόζη Ευσταθία,
Καλπάκη Δέσποινα, Υωτιάδου Κυριακή
& Κυριαζίδη Γεώργιο που εκπροσωπούν
ταυτόχρονα και τους τομείς του σχολείου μας, επισκέφθηκε τo 6ο Γυμνάσιο
Δράμας και για μια ακόμη φορά το 1ο, το
2ο, το 4ο, το 5ο Γυμνάσιο Δράμας, αλλά
και το Γυμνάσιο Υωτολίβους.
Κατά την ενημέρωση των μαθητών παρουσιάστηκε, τονίζοντας τα πλεονεκτήματά του, το 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας ως
μια από τις καλύτερες επιλογές για την
συνέχιση της φοίτησης των μαθητών που
τελειώνουν το Γυμνάσιο.
ε αυτή την δεύτερη επαφή παρουσιάστηκε η φοίτηση στο 1ο ΕΠΑ.Λ., οι δυνατότητες σπουδών, η διασύνδεση των
αποφοίτων με την αγορά εργασίας, οι
τομείς, οι ειδικότητες και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του σχολείου.
Ο κος. Κυριαζίδης με την κα Υωτιάδου
παρουσίασαν τον τομέα ΗλεκτρολογίαςΗλεκτρονικής & Αυτοματισμού, επισημαίνοντας τα επαγγέλματα στα οποία
έχουν πρόσβαση οι απόφοιτου του τομέα.
Η κα Γιαγκιόζη Ευσταθία παρουσίασε
τον Μηχανολογικό τομέα, τις ειδικότητες του, τις επαγγελματικές διεξόδους
των αποφοίτων του και την προοπτική
των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Με τη σειρά της η κα Καλπάκη Δέσποινα παρουσίασε τους τομείς Δομικών
Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και

Αρχιτεκτονικού χεδιασμού αλλά και
Εφαρμοσμένων Σεχνών, τονίζοντας τις
σημαντικές επιτυχίες των αποφοίτων
τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Όλες οι παρουσιάσεις των τομέων συνοδεύονταν με πλούσιο φωτογραφικό υλικό
από τα εργαστήρια του σχολείου.
Επιχειρήσαμε -και όπως αποδείχθηκε με
επιτυχία- να προσκαλέσουμε στο 1ο
Επαγγελματικό Λύκειο Δράμας τους γονείς των μαθητών της Γ΄ γυμνασίου των
γυμνασίων της Δράμας, τώρα που το παιδί τους βρίσκεται μπροστά σε μια σοβαρή
επιλογή που θα καθορίσει τις σπουδές
του και την επαγγελματική του αποκατάσταση, προκειμένου να τους ενημερώσουμε για τους λόγους που συνιστούν την
επαγγελματική εκπαίδευση και το σχολείο ως την ιδανικότερη επιλογή για τη
συνέχιση της φοίτησης των παιδιών τους
στο Λύκειο.

Σην Σετάρτη 23 Μαΐου υποδεχθήκαμε
τους γονείς των μαθητών σε μια συνάντηση γνωριμίας με τους καθηγητές, τους
χώρους εκπαίδευσης και κυρίως προβάλαμε τις δυνατότητες και προοπτικές των
αποφοίτων του σχολείου μας.
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υνέντευξη με την Επιστημονικά Τπεύθυνη και Κοινωνιολόγο του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και
Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Τγείας «ΔΡΑΗ», κα. Ευθυμία Αγαθαγγελίδου
Ποια είναι η ταυτότητα τησ Δράςησ;
Όσον αφορά στο ποιοι είμαστε και ποια
είναι η ταυτότητά μας, έχω να πω ότι το
Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Χυχοκοινωνικής Τγείας
“ΔΡΑΗ” είναι μια δημιουργία της τοπικής κοινωνίας της Δράμας. Για να συσταθεί το Κέντρο Πρόληψης έχει δημιουργηθεί μια αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου μέλη της είναι η
Π.Ε. Δράμας, ο Δήμος Δράμας και οι πέντε Δήμοι της Π.Ε. Δράμας. Επίσης, μέλη
είναι ο Υαρμακευτικός ύλλογος, ο Ιατρικός ύλλογος, ο Οδοντιατρικός ύλλογος,
ο Δικηγορικός ύλλογος, η ΕΛΜΕ Δράμας, το Γεν. Νοσοκομείο Δράμας και το
Επιμελητήριο Δράμας. Έχει δημιουργηθεί δηλαδή, μια αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου σε συνεργασία με τον «Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών» δημιουργήθηκε το Κέντρο Πρόληψης. Η ¨Δράση¨ οικονομικά και επιστημονικά εποπτεύεται από τον ΟΚΑΝΑ.
Εγώ είμαι η Ευθυμία Αγαθαγγελίδου,
είμαι κοινωνιολόγος και υπεύθυνη της
“Δράσης” στη Δράμα. Ση Δράση στελεχώνουν δύο ψυχολόγοι, η Ευανθία Σάζογλου
και ο Κώστας Βλάχος, η κοινωνική λειτουργός Μάρθα Σσάφου και η Ακριτίδου
οφία στην γραμματειακή υποστήριξη του
Κέντρου.
Ποιοσ είναι ο ςκοπόσ του Κζντρου Πρόληψησ Εξαρτήςεων και Προαγωγήσ Ψυχοκοινωνικήσ Υγείασ;
τόχος μας είναι η πρωτογενής πρόληψη.
Εστιάζουμε κυρίως στα αίτια της χρήσης,
γιατί ένας έφηβος, ένας νέος θα δοκιμάσει, θα φλερτάρει με τη χρήση ουσιών.
Βέβαια, το Κέντρο μας δεν ασχολείται
μόνο με την εξαρτητική συμπεριφορά.
Όταν λοιπόν μιλάμε για εξάρτηση δεν
μιλάμε μόνο για ουσιοεξάρτηση, μιλάμε
για κάθε μορφή εξαρτητικής συμπεριφοράς.
Ποιεσ είναι οι Παρεμβάςεισ ςασ;
Αφού στόχος μας είναι η πρωτογενής πρόληψη, κάθε παρέμβαση ξεκινάει από το
τσιγάρο και όλες τις παράνομες ουσίες
όπως είναι η κοκαΐνη, η ηρωίνη. Βέβαια
δεν είναι μόνο η ουσιοεξάρτηση αλλά και
όλα τα άλλα, όπως το διαδίκτυο, ο τζόγος,
το κάπνισμα. Από την στιγμή που γεννιόμαστε είμαστε εξαρτημένοι είτε από το
χάδι της μαμάς, είτε από το φαγητό που
θα μας δώσουν. Οι λόγοι όμως εξάρτησης
ενός εφήβου είναι πάρα πολλοί. Εκεί εστιάζουμε στους λόγους για τους οπόίους
ένας έφηβος θα ξεκινήσει να φλερτάρει,
να δοκιμάσει τσιγάρο ή να κάθεται
πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή.
Σι ζητάει, τι ψάχνει ένας έφηβος σε μια
σχέση; Μια σχέση, που αν δεν υπάρχει
εκτίμηση μέσα στην οικογένεια θα την
ψάξει αλλού. Η ουσιοεξάρτηση είναι μια

σχέση. Ο υπολογιστής επίσης είναι μια
εξάρτηση και ήδη αυτό το γνωρίζετε. Οπότε, αν σκεφτούμε ότι ο στόχος μας είναι ο
έφηβος, προσεγγίζουμε κάθε ομάδα που
υπάρχει γύρω του. Σι υπάρχει γύρω του;
Πρώτα απ’ όλα οι παρέες του, οι ομάδες,
τα μοτίβα. Σις παρέες του πώς θα τις προσεγγίσουμε; Υυσικά μέσα από το σχολείο.
Γνωρίζετε ότι έχουμε έρθει στο σχολείο
σας, είδατε πώς κάνουμε αυτές τις ενημερώσεις μέσα στην τάξη. Επομένως, ταυτόχρονα προσεγγίζουμε τον έφηβο, τους φίλους - συνομηλίκους του εφήβου.
Επίσης, κάνουμε ομάδες γονέων ενισχύοντας τον ρόλο του γονέα. Καμιά φορά χωρίς να το καταλάβουμε εμείς οι γονείς
συμπεριφερόμαστε με τέτοιον τρόπο που
ίσως κάποιος άλλος να το δει αλλιώς.
Ενισχύουμε τον γονεϊκό ρόλο. Προσεγγίζουμε τον έφηβο στην τάξη. υνεργαζόμαστε με σχολεία της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάθε
πρώιμη παρέμβαση ξεκινάει από μικρή
ηλικία, από τα νήπια. Ευαισθητοποιούμε
νηπιαγωγούς, δασκάλους -και εκεί δεν
μιλάμε για ουσίες αλλά για τον τρόπο με
τον οποίο ακούω, επικοινωνώ, συνεργάζομαι.
Ο στόχος μας δεν είναι να μάθουμε τα
παιδιά, αλλά να ευαισθητοποιήσουμε και
να εκπαιδεύσουμε τα άτομα που είναι
κοντά στα παιδιά. Και ποια είναι αυτά;
Μετά τους γονείς, οι εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι - νηπιαγωγοί στην πρωτοβάθμια
και οι καθηγητές στην δευτεροβάθμια.
Αν αυτομάτως δούμε ότι οι εκπαιδευτικοί

βρουν έναν τρόπο να προσεγγίσουν τον
έφηβο, να τον ακούσουν, να οριοθετήσουν,
να είναι δίπλα του όταν θέλουν να μοιραστούν κάτι το οποίο είναι δύσκολο να μοιραστούν με την οικογένειά τους, αυτό είναι μια αρχή. κοπός είναι να αισθάνεται
ασφαλής μέσα στο σχολείο .

Είναι εφκολο το ζργο ςασ και πόςο ευχάριςτη είναι η δουλειά ςασ;
Κάθε επαγγελματίας ψυχικής υγείας, που
δουλεύει σε μια ανάλογη δομή, έχει ως
κύριο εργαλείο τον εαυτό του, σε αυτό θα
πρέπει να επενδύσει.
Πρέπει να αγαπάει αυτό που κάνει και
να εκπαιδευτεί σε αυτό. Αν εγώ δεν είμαι
καλά με τον εαυτό μου δεν μπορώ να στηρίξω κι οτιδήποτε άλλο. Γιατί τα θέματα
τα οποία προσεγγίζει το κέντρο δεν είναι
μόνο θέματα εξάρτησης, δεν είναι μόνο
εξαρτησιακής συμπεριφοράς. Είναι θέματα σχέσεων. Έχουν έρθει άτομα τα οποία
είναι ζευγάρι και έχουν ένα θέμα σχέσεων. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, μπορεί να
έλθει μια μητέρα η οποία λέει: «Δεν ξέρω
τι να κάνω με τον έφηβο γιό μου ή αντίστοιχα την έφηβη κόρη μου». Ρωτάει: «Σι
να κάνω; Πώς να συμπεριφερθώ;». Επομένως φτάνουμε στο κομμάτι της συμβουλευτικής. υμβουλεύουμε το άτομο αυτό,
και όταν βλέπω όμως ότι υπάρχει, είτε
θέμα εξάρτησης, είτε θέμα που μπορεί να
θέλει θεραπεία, παραπέμπουμε σε ανάλογα κέντρα. Επομένως, για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε ένα άτομο, να το
στηρίξουμε, θα πρέπει να είμαστε καλά
εκπαιδευμένοι και εμείς οι ίδιοι.
Είναι ςε καλό επίπεδο ςτελεχωμζνη η υπηρεςία ςασ;
Σο κέντρο πρόληψης έχει ζωή γύρω στα
πέντε χρόνια. Ήταν μία δομή που έλειπε
στο νομό Δράμας. Είναι το προτελευταίο
ή τελευταίο κέντρο πρόληψης που έχει
δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα.
Αναφορικά με τον πληθυσμό του νομού, η
στελέχωση της ΔΡΑΗ από διοικητική
και επιστημονική άποψη είναι επαρκής,
όχι όμως ότι δε χρειαζόμαστε και άλλα
άτομα. Οι δράσεις μας είναι αρκετές και
οι ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας είναι
πολύ μεγάλες. Επομένως, για να απαντήσουμε στις ανάγκες, θα πρέπει να είμαστε
και ένας αριθμός ατόμων ικανοποιητικός.
Προς το παρόν είμαστε καλά. Απαντάμε
σε κάθε αίτημα που έρχεται.
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υνέχεια της συνέντευξης με την κα. Αγαθαγγελίδου επιστ. Τπεύθυνη της «ΔΡΑΗ»
Ποιεσ οι εντυπϊςεισ ςασ από τισ παρεμβάςεισ ςασ ςτα Γυμνάςια και Λφκεια τησ Δράμασ;
Η πρόληψη δεν μπορεί να μετρηθεί, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι σήμερα
κάνουμε καλά τόσους ανθρώπους. Η πρόληψη είναι μακροχρόνια. Για μας είναι
πολύ σημαντικό όταν πάμε, παραδείγματος χάριν, σε ένα σχολείο πέμπτη-έκτη
δημοτικού και αυτό το άτομο το συναντάμε στο γυμνάσιο και μας θυμάται και θυμάται και το τι κάναμε. Απλώς, τα αποτελέσματα της πρόληψης δύσκολα μπορούν
να μετρηθούν. Δεν είναι μετρήσιμα, είναι
κυρίως ποιοτικά. Μπορούμε εύκολα να
πούμε ότι πήγαμε σε αυτό το σχολείο και
προσεγγίσαμε τόσους μαθητές. κεφτείτε
και σε σας που ήρθαμε, πόσοι ήταν οι
μαθητές αυτοί που μπορεί στο δρόμο να
μας αναγνωρίσουν. Για μας αυτό είναι
σημαντικό. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε
ότι έχουμε θεραπεύσει, ότι δια μαγείας
λύθηκε το πρόβλημα, ή υπάρχει το μαγικό ραβδάκι, ώστε να δώσουμε λύσεις.
Κάθε άτομο είναι μοναδικό, ξεχωριστό,
έτσι το εξετάζουμε.

Μπορεί να μετρηθεί το ζργο ςασ, είςτε ικανοποιημζνοι από τα αποτελζςματα των
παρεμβάςεϊν ςασ;
Προσπαθούμε -όσο γίνεται- να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερα άτομα. Γιατί η
εφηβεία είναι μια πολύ δύσκολη ηλικία
και ταυτόχρονα γοητευτική. Πιστεύω ότι
είναι η πιο ωραία ηλικία που μπορεί να
βιώσει ένας άνθρωπος. Αυτό, όμως, που
δυσκολεύει τους μεγάλους, το πώς θα συμπεριφερθούν σε έναν έφηβο, μεταφέρεται αυτομάτως στον έφηβο. Είναι η γνωριμία με το καινούριο, είναι ότι ψάχνω τον
εαυτό μου, βγαίνω πιο συχνά έξω, γνωρίζω διαφορετικά άτομα, συναναστρέφομαι
με καινούριες σκέψεις, με καινούρια συναισθήματα, γνωρίζω τον καπνό, το αλκοόλ και το διαδίκτυο. Χάχνω για μία
νέα σχέση με τον εαυτό μου. Για να βρω
αυτή τη νέα σχέση με τον εαυτό μου πρέ-

πει να βρω καινούριες σχέσεις. Νομίζω
ότι οι έφηβοι έχουν μία παραπληροφόρηση σχετικά με τις ουσίες. Αυτό που συναντάμε είναι ότι ναι γνωρίζουν κάποια σημαντικά πράγματα- και είναι πολύ εύκολο να βρω τη γνώση πάνω στο αλκοόλ, το
τσιγάρο, γενικά στις εξαρτησιογόνες ουσίες- αλλά πόσο φιλτράρω αυτή τη γνώση.
Δηλαδή, νομίζω ότι ένας έφηβος περισσότερο θα ακούσει έναν συνομήλικό του,
έναν ομότιμό του, παρά έναν μεγάλο. Όχι
όμως ότι δεν το έχει στην άκρη του μυαλού του. Σο να δοκιμάζω και να φλερτάρω δεν σημαίνει αυτομάτως ότι το κάνω
το δικό μου. Εκεί είμαστε και λέμε ποιοι
είναι οι παράγοντες που ένας έφηβος το
φλερτ του το κάνει χρήση , τη χρήση κατάχρηση και την κατάχρηση εξάρτηση.

Ποια ήταν η καλφτερη ςτιγμή για το ζργο
ςασ και υπήρχε κάποια “κακή” ςτιγμή;
Κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. Μπορεί να είναι μία η ιδανική λύση αλλά υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις.
Νομίζω πως είμαστε μία καλή ομάδα
εδώ. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα,
κάποια δυσκολία στη δουλειά μας, θα
καθίσουμε, θα το συζητήσουμε και θα
βρούμε λύσεις. Σις προτείνουμε και παίρνει το άτομο τη λύση που του ταιριάζει.
Αν υπήρχε κάποια κακή στιγμή; Κακή
στιγμή όχι, δύσκολη ναι. Δύσκολο είναι
ότι προτείνεις λύσεις και το άτομο δεν τις
παίρνει, δεν τις δέχεται για διάφορους
λόγους. Για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε ένα χρήστη δεν χρειάζεται μόνο
αυτός. Αυτός ξέρει τι να κάνει. Θέλει και
τα άτομα γύρω του να τον κινητοποιήσουν.
Ή αν έρθει η οικογένεια μόνη της, δεν
μπορεί να κάνει κάτι. Θα πρέπει να συζητήσει η οικογένεια, να βρει τρόπους για
να κινητοποιήσει είτε το χρήστη, είτε τον
αλκοολικό. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε είναι πολύ όμορφος για τα
παιδιά. Ο στόχος δεν είναι να αλλάξουμε
το άτομο, ο στόχος είναι το άτομο να δει
και άλλες επιλογές που μπορεί να έχει

στη ζωή του.

Ζχετε κάποιουσ βραχυπρόθεςμουσ ή μακροπρόθεςμουσ ςτόχουσ για τη Δράςη;
Οι στόχοι της Δράσης είναι να μπορέσει
να ανταποκρίνεται στα αιτήματα που δέχεται και να την γνωρίσει η τοπική κοινωνία. Οι στόχοι είναι πάρα πολλοί, κυρίως η γνωριμία με την τοπική κοινωνία,
γιατί δεν είμαστε μόνο για εξαρτητικές
συμπεριφορές.

Κλείνοντασ τη ςυνζντευξη και πάντα ςφμφωνα με το ζργο ςασ, ποια θα ήταν η ευχή
ςασ για το μζλλον;
Η ευχή είναι να συνεχίσει να υπάρχει η
ΔΡΑΗ και για να γίνει αυτό πρέπει να
υπάρχει σταθερή χρηματοδότηση. Εκτός
από το οικονομικό κομμάτι, να υπάρχουν
έφηβοι, σαν εσάς, που να επισκέπτονται
το κέντρο για μια συζήτηση, για τις ανησυχίες που έχουν και να μπορούμε να
απαντάμε στις ανησυχίες της τοπικής
κοινωνίας.
Να ευχαριστήσω το 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας
που είναι αρωγός στη δουλειά μας και
μας στηρίζει. Να ευχαριστήσουμε και τα
παιδιά του σχολείου που πραγματικά μας
δέχονται με σεβασμό, με ευγένεια και
καλοσύνη. Να αναφέρω ότι υπάρχει ένας
μύθος, ότι τα ΕΠΑ.Λ. είναι σχολεία που
αποτελούνται από παιδιά με δύσκολες
συμπεριφορές και ίσως με κάποιο φλερτ
και πειραματισμό με διάφορες ουσίες. Να
αναφέρω επίσης, ότι οι εκπαιδευτικοί στο
1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας είναι κοντά στα παιδιά και μοιράζονται τις ανησυχίες τους
και τα παιδιά είναι όπως όλα τα παιδιά
σε κάθε σχολείο.
Κυνηγόπουλος Δημήτρης &
Σάσιος πυρίδων - Παναγιώτης

Θα βρείτε ολόκληρη τη συνέντευξη με την κα Αγαθαγγελίδου στην ηλεκτρονική
έκδοση της εφημερίδας, στην ιστοσελίδα του σχολείου: www.1epaldramas.gr

Εκπαιδευτικό δυναμικό του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας
Διευθυντήσ :
ΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΕ 82
Υποδιευθυντήσ :
ΣΕΣΕΜΠΑΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ 11
Εκπαιδευτικοί :
ΣΕΓΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΕ 01
ΚΕΛΕΙΔΟΤ ΩΣΗΡΙΑ ΠΕ 02
ΜΠΟΤΚΟΡΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ 02
ΧΑΣΖΗΕΕ ΕΤΜΟΡΦΙΑ ΠΕ 02
ΒΟΝΙΣΑΝΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕ 03
ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΧΡΗΣΟ ΠΕ 03.50
ΛΕΠΟΤΡΙΔΟΤ ΕΛΙΑΒΕΣ ΠΕ 03.50
ΤΡΟΓΛΟΤ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ 03
ΣΟΠΑΛΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ 03
ΒΑΒΟΤΛΙΔΗ ΜΙΛΣΙΑΔΗ ΠΕ 04.01
ΠΑΤΛΙΔΟΤ ΟΦΙΑ ΠΕ 04.01

ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ 04.01.50
ΣΕΦΑΝΙΔΟΤ ΕΤΘΤΜΙΑ ΠΕ 04.02.50
ΚΕΣΕΣΙΔΟΤ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ 06
ΖΑΠΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ 11
ΚΑΜΕΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ 86
ΧΟΤΑΝΛΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΕ 86
ΚΟΣΟΜΠΟΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ 82
ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΕ 82
ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ ΕΤΣΑΘΙΑ ΠΕ 82
ΓΙΑΓΚΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΕ 82
ΓΚΟΡΝΙΣΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ 82
ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΤ ΣΕΦΑΝΟ ΠΕ 82
ΔΡΑΚΟΝΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ 82
ΚΑΝΙΖΟΓΛΟΤ ΧΡΗΣΟ ΠΕ 82
ΚΑΡΠΕΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ 84
ΚΤΡΙΑΖΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ 83
ΡΟΤΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕ 83

ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΤ ΕΛΕΝΗ ΠΕ 83
ΦΩΣΙΑΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΕ 84
ΧΡΤΟΜΑΛΛΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΕ 81
ΚΑΛΠΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΠΕ 81
ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΓΕΝΙΑ ΠΕ 81
ΑΡΟΓΛΟΤ ΓΕΘΗΜΑΝΗ ΣΕ 02.01
Εκπαιδευτικοί του Ε.Κ. Δράμας
ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΗ (Διευκυντισ) ΠΕ 84
ΚΑΡΠΟΤΖΙΔΗ ΣΕΦΑΝΟ (Τποδιευκυντισ) ΠΕ 82
ΚΑΛΟΓΗΡΟΤ ΠΑΧΑΛΗ (Σομεάρχθσ) ΠΕ 84
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (Σομεάρχθσ) ΠΕ 83
ΑΜΑΡΑ ΧΡΗΣΟ (Σομεάρχθσ) ΠΕ 82
ΘΡΑΜΠΟΤΛΙΔΗ ΤΜΕΩΝ ΠΕ 82
ΑΝΑΣΑΙΑΔΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΣΕ 01.07
ΞΕΝΑΚΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΕ 01.07
ΟΤΛΣΑΝΙΔΗ ΤΜΕΩΝ ΠΕ 83
ΠΗΛΙΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ 83
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Σο Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης.
Σην Σετάρτη 20 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο χολείο μας δράση σχετική με το Πείραμα τού Ερατοσθένη για
τον υπολογισμό τής ακτίνας της Γης, με
τα παιδιά τής Α' Σάξης.
Αρχικά, οι μαθητές παρακολούθησαν
στο Μικρό Αμφιθέατρο τού χολείου
δυο-τρία σύντομα εισαγωγικά βιντεάκια.
Με αυτά γνώρισαν τον Ερατοσθένη και
μυήθηκαν στη λογική του περίφημου
πειράματός του. τη συνέχεια, οι μαθητές βγήκαν στον προαύλιο χώρο του χολείου όπου πραγματοποίησαν δικές τους
μετρήσεις -ευτυχώς- κάτω από έναν δυνατό ανοιξιάτικο ήλιο. Πιο συγκεκριμένα, στις 12:32 (ακριβής ώρα μεσουράνησης του Ήλιου για την πόλη της Δράμας,
στην εαρινή ισημερία) οι μαθητές μέτρησαν το μήκος της σκιάς που έριχνε μια
κατακόρυφα τοποθετημένη ράβδος γνωστού ύψους. Σο μήκος της σκιάς μετρήθηκε περίπου 110 εκατοστά, ενώ το
ύψος τής ράβδου ήταν 130 εκατοστά.

Σην επόμενη μέρα, οι μαθητές επεξεργάστηκαν την μέτρησή τους μέσα στην τάξη.
τόχος ήταν ο υπολογισμός της ακτίνας
της Γης. Με τη βοήθεια του καθηγητή
τους, κι αφού πραγματοποίησαν τους απαραίτητους μαθηματικούς υπολογισμούς, οι
μαθητές διαπίστωσαν με έκπληξη ότι, ακόμη και με την πολύ πρόχειρη μέτρηση που
έκαναν, το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακά
ακριβές κι αναπάντεχα κοντά στην πραγματικότητα!

Ο μαθητής Αντώνης Μυρτέλι πραγματοποιεί
υπολογισμούς στον πίνακα τής τάξης.

Οι μαθητές Αλέξανδρος Ντίνο (αριστερά),
Φριστόφορος Αγγελίδης (κέντρο) και Γιώργος
Αχμέτοβ (δεξιά) πραγματοποιούν μετρήσεις.

Η ακτίνα της Γης υπολογίστηκε 6525 Km
ενώ στην πραγματικότητα είναι 6371 Κm,
δηλαδή μόλις 2,4% μικρότερη!
Βαβουλίδης Μιλτιάδης

Προαθλητικόσ έλεγχοσ για
πιςτοποιητικά αθλητικών ςυλλόγων.
* Υπενθύμιση προς γονείς και μαθητές:
ε ασυμπτωματικό νεαρό ή νεαρή αρκεί η
διενέργεια ενός υπερηχογραφήματος καρδιάς μία και μόνο φορά και πως η ανά έτος
επανάληψη αποτελεί ίσως υπερβολή.
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Σο Τπουργείο Παιδείας ανακήρυξε το
2018 ως έτος Μαθηματικών, επειδή
συμπληρώνονται 100 χρόνια από την
ίδρυση της Ελληνικής Μαθηματικής
Εταιρείας (ΕΜΕ). Μέλη της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας μπορούν να
είναι πτυχιούχοι μαθηματικοί και σκοπός της είναι η προαγωγή και η διάδοση
των διαφόρων κλάδων της Μαθηματικής
Επιστήμης.
Σιμώντας την επιστήμη των μαθηματικών ας κάνουμε μια σύντομη ιστορική
αναδρομή, ώστε να γνωρίσουμε την εξέλιξή τους στο βάθος των χρόνων, να δούμε τη χρησιμότητά τους, τις άπειρες
εφαρμογές τους και το πόσο απαραίτητα
είναι στην καθημερινή μας ζωή.

Η λέξη μαθηματικά προέρχεται από τη
λέξη μάθημα. Πριν από τους Έλληνες
αρχαίοι λαοί όπως Αιγύπτιοι, ουμέριοι,
Κινέζοι κ.α. εκτελούσαν άτυπες μαθηματικές πράξεις με καθαρά χρηστικό και
πρακτικό χαρακτήρα. την Αίγυπτο π.χ.
υπήρχαν οι γραφείς που μαζί με όλα τα
γραφικά καθήκοντα μετρούσαν την
έκταση των αγροτεμαχίων, υπολόγιζαν
τους μήνες, έκαναν αστρολογικούς υπολογισμούς, επίλυαν προβλήματα καθημερινής ζωής. Γι‟ αυτό τα μαθηματικά
πριν τους Αρχαίους Έλληνες τα θεωρούμε „‟άτυπα ή ασυνείδητα μαθηματικά‟‟.
Οι Έλληνες θεμελίωσαν τη γεωμετρία
ως μια αμιγώς μαθηματική ενασχόληση:
διατύπωσαν και απέδειξαν θεωρήματα.
Σο πρώτο Ελληνικό μαθηματικό βιβλίο
(σε παπύρους) είναι τα “τοιχεία” του
Ευκλείδη. Ο Πυθαγόρας υπήρξε από
τους σπουδαιότερους μαθηματικούς
όλων των εποχών. Ο Θαλής ο Μιλήσιος,
πήρε φυσικά σχήματα και τα έκανε νοητικά σχήματα. Όλα αυτά ήταν επανάσταση για την εποχή του. Επίσης, έκανε
λογικές απαγωγές, που τον οδήγησαν
από τη μία αλήθεια που αφορούσε τα
θεωρητικά σχήματά του στην ανακάλυψη κι άλλων αληθειών. Ο Πλάτωνας

θεωρούσε τα Μαθηματικά προπαρασκευαστικό μάθημα για τη φιλοσοφία. Είναι
εκπληκτικό ότι οι Αρχαίοι πρόγονοί μας
είχαν φθάσει σε τόσο βαθιά επίπεδα κατανόησης της ουσίας των πραγμάτων.
Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα οι περισσότεροι ώριμοι μαθηματικοί είναι Πλατωνιστές .

Οι σπουδαιότεροι Μαθηματικοί όλων
των εποχών είναι: Ο Πυθαγόρας, ο Ευκλείδης, ο Θαλής, ο Αρχιμήδης, ο Γκαλουά, ο Καρτέσιος, Ο Νεύτων, ο Γκάους,
ο Υερμά, ο Ντέντεκιντ, ο Κάντορ, ο Νόιμαν, ο Γκέντελ, ο Ράσελ, ο Γαλιλαίος, ο
Ώιλερ και ο Ουάιλς. την κορυφή της
πυραμίδας των Μαθηματικών πρέπει να
τοποθετήσουμε τον Αρχιμήδη, τον Νεύτωνα και τον Γκάους.
την ερώτηση: "Πού μας χρησιμεύουν τα
μαθηματικά", δίνουμε πάντα την ίδια
κοινότοπη απάντηση: "Σα μαθηματικά
είναι χρήσιμα στη ζωή μας". Η αλήθεια
είναι ότι
κανείς δε μένει ικανοποιημένος από αυτή την απάντηση. Σα
πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Σα
μαθηματικά βρίσκονται παντού γύρω
μας , αλλά χρειάζεται προσπάθεια να τα
ανακαλύψουμε. Όλες οι επιστήμες χρησιμοποιούν μαθηματικά για να λύσουν
τα δικά τους προβλήματα. Η φυσική, η
ιατρική, η βιολογία, η μηχανική, η γεωλογία, οι οικονομικές επιστήμες στηρίζονται στα μαθηματικά. Φωρίς μαθηματικά ξεχάστε όλες τις τεχνολογικές
εφευρέσεις του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των κινητών σας τηλεφώνων
και των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Πόσα μαθηματικά κρύβονται πίσω από
αυτά τα θαύματα του ανθρώπινου πολιτισμού; Πόσα λίγα από αυτά τα μαθηματικά γνωρίζουμε; Πόσος κόπος χρειάζεται να τα ανακαλύψουμε; Πόσο φτωχότερη θα ήταν η ζωή μας χωρίς αυτά;

Πράγματι, φανταστείτε τον κόσμο μας
χωρίς τη δυνατότητα να μετράμε: το βάρος μας, το ύψος μας, τα χρήματα που
πληρώνουμε ή μας πληρώνουν, τα λίτρα
πετρελαίου που καταναλώνουμε, τον
μισθό που παίρνουμε, το δάνειο που
πληρώνουμε, τον Υ.Π.Α που αποδίδει ο
επιχειρηματίας, τις κιλοβατώρες του
ρεύματος που ξοδεύουμε, τα τέρματα
που πέτυχε ο ΠΑΟΚ στον χθεσινό αγώνα, τις νίκες που υπολείπονται για να
πάρει το πρωτάθλημα, το σκορ ενός αγώνα μπάσκετ, τα ποσοστά επιτυχίας του
τάδε παίκτη, τα στατιστικά του αγώνα,
τους βαθμούς που πρέπει να γράψουμε
για να μπούμε στο πανεπιστήμιο, τις
βάσεις εισαγωγής μας, το μέγεθος ενός
ανέμου ή ενός σεισμού, την εξωτερική
και την εσωτερική θερμοκρασία, τα
επιτρεπτά για την ανθρώπινη υγεία όρια
ρύπων της ατμόσφαιρας, και ..... και .......
Υανταστείτε έναν κόσμο χωρίς υπολογισμούς, πράξεις, αναλύσεις, σχέδια,
λογική συγκρότηση.
Υανταστείτε έναν κόσμο χωρίς να βρίσκουμε τα εμβαδά των αγροτεμαχίων,
των οικοπέδων, των δωματίων, των θαλάσσιων εκτάσεων. Έναν κόσμο χωρίς
γεωμετρικά σχέδια, τοπογραφικά, ρυμοτομικά, γραμμικά και ελεύθερα σχέδια.
Έναν κόσμο χωρίς εικαστική τέχνη, γεωμετρική συμμετρία και κανονικότητα,
χωρίς γνώση των γεωμετρικών σχημάτων
και στερεών. Έναν κόσμο που δεν θα
γνώριζε να υπολογίζει τον όγκο ενός
κυλινδρικού δοχείου αποθήκευσης του
καθημερινού λαδιού ή μιας κυλινδρικής
ή ορθογώνιας δεξαμενής νερού ή πετρελαίου.
Όλοι αυτοί οι λόγοι και ακόμα περισσότεροι, που παραλείψαμε να αναφέρουμε,
κάνουν τα μαθηματικά μια από τις βασικότερες επιστήμες.
το σχολείο μας κάναμε μια μικρή αναφορά στο θέμα αυτό και δείξαμε στους
μαθητές μας την ταινία „‟ο ξεχωριστός
Γουίλ Φάντινγκ‟‟ και στις αρχές του
νέου σχολικού έτους θα κάνουμε ακόμη
μια εκδήλωση για να τιμήσουμε το 2018
ως «Έτος Μαθηματικών».
Αμαλία υρόγλου
Μαθηματικός του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας

"Για να φανταστούμε τη χρησιμότητα
των μαθηματικών στη ζωή μας, αρκεί να
φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς μαθηματικά."
Λάο Σσε. Κινέζος φιλόσοφος ( 6oς π.Φ αιώνας).
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χολικός Εκφοβισμός - Bullying

Τί είναι η Σχολική Βία;
τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία,
ο όρος «χολική Βία» αφορά στο φαινόμενο εκείνο κατά το οποίο ένας μαθητής
ασκεί (ή περισσότεροι μαθητές ασκούν)
επίδειξη δύναμης, απειλής και εξαναγκασμού προς έναν πιο αδύνατο και μικρότερο συμμαθητή του(ς). Η πράξη αυτή αποσκοπεί στην επιβολή της θέλησης
του ισχυρότερου μαθητή (που τον ονομάζουμε «θύτη») και στην άσκηση βίας
πάνω στον πιο αδύναμο μαθητή (που τον
αποκαλούμε «θύμα»). Πολλές φορές, δεν
είναι καν θέμα άσκησης βίας. Αρκεί η
απειλή βίας του «θύτη» προς το «θύμα».
υνήθως η πράξη αυτή είναι επαναλαμβανόμενη, συστηματική και συχνή. Ο
τρόπος με τον οποίο ο «θύτης» επιλέγει
το «θύμα» του, αλλά και ο τρόπος που
επιλέγει να «χτυπήσει» και να επιτεθεί
στο «θύμα» του ποικίλλει ανάλογα με
την περίσταση (και αυτό θα το δούμε στη
συνέχεια). Επίσης, χαρακτηρίζεται από
ανισορροπία των συμμετεχόντων και
διαφορά στη σωματική τους δύναμη. Ο
«θύτης» είναι πάντοτε δυνατότερος και
ισχυρότερος από το «θύμα» του.

Τί είναι ο εκφοβιςμόσ;
Μαζί με τον όρο «χολική Βία» (school
violence), τα τελευταία χρόνια μπήκε
στο λεξιλόγιό μας και ο όρος
«εκφοβισμός», αλλιώς bullying. Αν με
τον όρο «χολική Βία» αναφερόμαστε
στο γενικότερο φαινόμενο της εκδήλωσης παραβατ ικής συμπεριφοράς,
bullying σημαίνει η ίδια η πράξη επιβολής και παρενόχλησης και απειλών από
τον «θύτη» προς το «θύμα». Πολλές φορές, όμως, η φράση «χολική Βία» θεωρείται συνώνυμη του όρου «εκφοβισμός».

Μορφζσ Σχολικήσ Βίασ και Εκφοβιςμοφ
χολική Βία και Εκφοβισμός υπήρχε
από παλιά στην κοινωνία και το σχολείο.
Όμως, συστηματικά το ζήτημα της χολικής Βίας και του Εκφοβισμού έγινε
αντικείμενο μελέτης τα τελευταία 30
χρόνια. Ψστόσο, απέκτησε τεράστιες διαστάσεις σχετικά πρόσφατα (τα τελευταία
10 με 20 χρόνια). Η μελέτη του φαινομένου ξεκίνησε από διάφορες χώρες της
Βόρειας Ευρώπης και μετά πέρασε και
στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού
Ψκεανού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως. Μελέτες για τη σχολική βία πλέον
έχουμε σχεδόν από όλο τον κόσμο. Από

έναν μεγάλο όγκο βιβλιογραφίας, διεθνούς και ελληνικής, μαθαίνουμε για
τις εξής μορφές χολικής Βίας:

 Σωματική Βία
την περίπτωση αυτή, ο «θύτης» (ένας
μαθητής σωματικά μεγαλύτερος) επιτίθεται και χτυπά με χέρια ή και πόδια το
«θύμα» του (έναν μαθητή σωματικά αδύνατο και πάντοτε πιο αδύναμο από τον
«θύτη») με σκοπό να του προξενήσει σωματικές βλάβες.

μορφή βίας) και όχι σε απ‟ ευθείας επιθέσεις του «θύτη» προς το «θύμα».

 Λεκτική Βία

 Ηλεκτρονική Βία

Εδώ ο «θύτης» επιτίθεται φωνάζοντας,
βρίζοντας, προσβάλλοντας λεκτικά το
«θύμα» του. «Είσαι χαζή!», «είσαι ανόητος!», «είσαι φυτό!», «είσαι βλάκας!», είναι μερικές από τις συνήθεις εκφράσεις
και προσβολές που χρησιμοποιούνται σε
περιπτώσεις λεκτικής βίας. Επιπλέον, η
λεκτική βία μπορεί να πάρει τη μορφή
«απειλών» προς το «θύμα»: «Κάτσε καλά
γιατί θα φας ξύλο!», ή «Υύγε, δεν σε θέλω στην τάξη!». ε αυτήν την περίπτωση, η λεκτική βία είναι πολύ κοντά στη
«συναισθηματική – ψυχολογική βία»
που παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Πρόκειται για μια «νέα» μορφή βίας που
βασικό συστατικό της είναι ο τρόπος
εφαρμογής της. την ουσία πρόκειται
πάλι για λεκτική και συναισθηματική/
ψυχολογική βία, η οποία όμως πραγματοποιείται μέσα από κινητά τηλέφωνα
(με ηλεκτρονικά μηνύματα-sms, ανώνυμες κλήσεις) και με την δημοσιοποίηση
προσωπικών στοιχείων ή και άλλων ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν στο
«θύμα» σε διάφορα δημοφιλή δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ., facebook, instagram, twitter). Εναλλακτικά, η ηλεκτρονική βία (που είναι γνωστή και ως
«κυβερνο-εκφοβισμός») μπορεί να πάρει
τη μορφή ανάρτησης κακοηθειών, κακόβουλων σχολίων, προσωπικών φωτογραφιών (πραγματικών ή παραποιημένων)
του «θύματος», με σκοπό να το φέρουν σε
δύσκολη θέση.

 Συναιςθηματική/Ψυχολογική Βία
τ η ν π ρ ο κ ε ίμ ε νη π ε ρ ίπ τ ωση ο
«θύτης» (ή οι «θύτες») ασκεί μια εξίσου
επικίνδυνη μορφή βίας: διασπείροντας
ψ ευδή
σχ ό λια κα ι κ ου βέ ντες
(κουτσομπολιό), αποκλείοντας το «θύμα»
από παρέες και απομονώνοντάς το από
δραστηριότητες της τάξης. «Υύγε!», «Δεν
είσαι φίλος μου», είναι μόνο μερικά από
τα προσβλητικά σχόλια που μπορεί να
δεχθεί το «θύμα» συναισθηματικής και
ψυχολογικής βίας.

 Κοινωνικόσ Αποκλειςμόσ
Είναι ίδια μορφή βίας με την προηγούμενη (συναισθηματική/ψυχολογική βία).
Μπορεί, όμως, να μην έχει στοιχεία κουτσομπολιού και ψευδών ειδήσεων και να
περιορίζεται μόνο στον αποκλεισμό από
την ομάδα. «Δεν θα σε καλέσω στη γιορτή μου!» είναι μια μορφή απειλής και
κοινωνικού αποκλεισμού. «Άντε ρε! Υύγε από εδώ», μπορεί να ακουστεί και να
σημαίνει όχι μόνο τη λεκτική προσβολή,
αλλά και τη συναισθηματική βία και τον
κοινωνικό αποκλεισμό ενός « διαφορετικού» μαθητή από τους συμμαθητές του.
Γενικά μιλώντας, η συναισθηματική –
ψυχολογική βία και ο κοινωνικός αποκλεισμός αφορούν σε απειλές (έμμεση

 Σεξουαλική Βία
Πρόκειται για ιδιαίτερη και πολύ χειρότερη μορφή σωματικής βίας. Σο κυρίαρχο χαρακτηριστικό της σεξουαλικής βίας
δεν είναι μόνο οι σωματικές επιθέσεις,
αλλά και η σεξουαλική θυματοποίηση
του ατόμου, όταν ο «θύτης» επιτίθεται
σεξουαλικά στο θύμα του.
Πηγή: Δίκτυο Πρόληψησ & Αντιμετϊπιςησ των
φαινομζνων Σχολικήσ Βίασ & Εκφοβιςμοφ

Επειδή το bullying α) δεν κάνει διακρίσεις σε αγόρια και κορίτσια, Έλληνες ή
αλλοδαπούς μαθητές, μαθητές με καλή ή
μέτρια σχολική επίδοση, β) μπορεί να
συμβεί στην τάξη, στο προαύλιο, στις
τουαλέτες (ή σε άλλους κοινόχρηστους
χώρους του σχολείου), γ) γίνεται την
ώρα του μαθήματος ή την ώρα του διαλείμματος και δ) μπορεί να συμβεί και
στο σχολείο μας, θα μας απασχολήσει
και θα αποτελέσει σημείο παρεμβάσεων
καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
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Σμήματα Ένταξης
Σο 1ο ΕΠΑ.Λ. αποτελεί το μοναδικό Λύκειο (Γενικό ή Επαγγελματικό) της Δράμας που περιλαμβάνει στο πρόγραμμά
του Σμήματα Ένταξης, τα οποία λειτουργώντας για τέταρτη συνεχή χρονιά
έχουν καθιερωθεί στον ετήσιο εκπαιδευτικό προγραμματισμό της Δ.Δ.Ε. Δράμας.
Σα Σμήματα Ένταξης (Σ.Ε.) αποτελούν
την πιο διαδεδομένη δομή ειδικής εκπαίδευσης και κοινωνικής υποστήριξης
των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες. Σα προγράμματα που υλοποιούνται στα Σμήματα Ένταξης βασίζονται στην αρχή της άρσης των εμποδίων
και παροχής ίσων ευκαιριών.

ματική και κοινωνική ένταξή τους στην
ενήλικη ζωή.

με τροποποιήσεις και προσαρμογές στις
ανάγκες των μαθητών.

το Σμήμα Ένταξης οι μαθητές λαμβάνουν εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη -κατά περίπτωση- διδασκαλία από
τους ειδικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς και έτσι τους δίνεται η δυνατότητα
να ξεπεράσουν τα μαθησιακά εμπόδια
και κενά και να συμμετέχουν ενεργά και
αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η διδακτέα ύλη επιλέγεται και
διαμορφώνεται από τον εκπαιδευτικό
του Σμήματος Ένταξης σε συνεννόηση
με τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης,

Σα Σμήματα Ένταξης είναι ολιγομελή
(συνήθως έως 5 άτομα), με αποτέλεσμα
να προσφέρεται στους μαθητές όχι μόνο
διαφοροποιημένη διδασκαλία, αλλά και
ευχάριστο κλίμα μάθησης. τα Σμήματα
Ένταξης φοιτούν -κατά προτεραιότηταμαθητές που φέρουν γνωμάτευση από
δημόσιο διαγνωστικό φορέα (ΙΠΔ,
ΚΕ.Δ.Δ.Τ.).
Λεσπουρίδου Ελισάβετ,
Φριστοπούλου Μαρίνα

Βασικός στόχος των Σμημάτων Ένταξης
είναι η κοινωνικοποίηση των μαθητών
τους, η ολοκλήρωση της ψυχοσυναισθηματικής τους ανάπτυξης, η εξέλιξη των
γνωστικών δυνατοτήτων τους στον μέγιστο δυνατό βαθμό, η ισότιμη συμμετοχή
τους σε ομάδες συνομηλίκων, η επαγγελ-

Χορηγοί
Εκτύπωσης

Ο ύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας ευχαριστεί τα καταστήματα και τις εταιρείες
για τη χορηγία εκτύπωσης της εφημερίδας της εκπαιδευτικής κοινότητας του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας.

Συντακτική Ομάδα
Εκδότης:
Εκπαιδευτική Κοινότητα Οι Μαθητές:
1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας
Αγγελίδης Γεώργιος
Αγγελίδης Φριστόφορος
Αλεξιάδης Ελευθέριος
Αμανατίδης ωκράτης
Αμπατσίδης Παναγιώτης
Ανδρονικίδης Υώτιος
Ασλαμαζίδης Φρήστος
Αχμέτοβ Γεώργιος
Βάσσος Γεώργιος
Βογιατζόγλου Σηλέμαχος
Γεωργιάδης Σιμολέων
Γκέγκολι Γεώργιος
Γλάβας Άγγελος Ραφαήλ
Εξουζίδης Κωνσταντίνος
Ζήρδας Δημήτριος
Θεοδωρίδης Αντώνιος
Θεοδωρίδης Λεωνίδας
Θεοφάνους Νικόλαος
Ιωάννου Αλέξανδρος
Καραλίδου Κωνσταντίνα
Κερασίδης Γεώργιος
Κνιαζίδης Φρήστος
Κοτζαγεωργίου Βασίλειος
Κουτουζίδου Αλίκη
Κουτσιόγλου Αλέξανδρος
Κυνηγόπουλος Δημήτρης

Τπεύθυνος Έκδοσης:
ΣΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οι Εκπαιδευτικοί:
Αναστασιάδης Αντώνης
Βαβουλίδης Μιλτιάδης
Γιαγκιόζη Ευσταθία
Γιάγκου Κατερίνα
Δρακοντίδης Γεώργιος
Καλπάκη Δέσποινα
Κασμερίδης Ιωάννης
Κελεσίδου ωτηρία
Κετσετσίδου Θεοδώρα
Λεσπουρίδου Ελισάβετ
Μπουκόρου Βασιλική
Παπαδοπούλου Μαργαρίτα
ισμανίδου Θεοδώρα
υρόγλου Αμαλία
Σέγου Αναστασία
Σεστέμπασης Ιωάννης
Υωτιάδου Κυριακή
Φατζηεσέ Ευμορφία
Φούσανλη Αικατερίνη
Φριστοπούλου Μαρίνα

Λαζαρίδη Αλέξανδρος
Λέκοβιτσ Παύλος
Μαμαλικίδης Γεώργιος
Μαρίνοβ Φριστιάν
Μπράχια Αλέξανδρος
Μπουργασλής Απόστολος
Μυρτέλι Αντώνιος
Νεοφώτιστος Ευθύμιος
Ντίνο Αλέξανδρος
Παλούσης Άγγελος
Παντικίδης Δημήτριος
Παντούδης Ιωάννης
Παπαδόπουλος Κυριάκος
Παπαδόπουλος Φριστόφορος
Ποιμενίδης Βασίλειος
Ποιμενίδης Ιωάννης
Πολίσι Ρούντβιν
Πουτουρίδου Καλλιόπη
Ράσκου Άγγελος
αρηγιώτης τυλιανός
αχανίδης Ιάσων
ταματιάδης Δημήτριος
ταυρινάκης Απόστολος
Σάσιος πύρος
Σσαύλος Βασίλειος
υγάς Ιωάννης
Φατζόπουλος Μεθόδιος
Φαχαμίδης Νικόλαος
Φρυσοστομίδης Ζαχαρίας

 ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΑ

Τομείς
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/groups/1stepaldramas
Αδριανουπόλεως 44
τ.κ. 66132
Σηλ. 2521022888
Fax 25210 55216
mail@1epal-dramas.dra.sch.gr

 ΔΟΜΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
και ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
και ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

Παρακολουθώ αναμορφωμένα
προγράμματα σπουδών
μαθαίνω
ειδικεύομαι
εκπαιδεύομαι
στο χώρο εργασίας
αποκτώ
επαγγελματικά δικαιώματα

 ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΨΝ ΣΕΦΝΨΝ

1o ΕΠΑ.Λ. ΡΑΜΑΣ
Απολυτήριο Λυκείου
& Πτυχίο Ειδικότητας
επιπέδου 4
οπόρβαρη ρε Α.Τ.Ε.Ι.
και Πανεοιρςήμια
μεςαλχκειακό έςξυ
- τάξη μαθητείας
αναγντπιρμένξυ
ςίςλξυ ροξχδών
εοιοέδξχ 5

