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Επαγγελματικό Λύκειο

Περιετόμενα τεύτοσς:

Επίσης, στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. μπορούν
Αλλαγή της δομής των ΕΠΑ.Λ. και πλήρης
να εγγράφονται και απόφοιτοι όλων των τύαναμόρφωση
των
προγραμμάτων
σπουδών
Σομείσ & Ειδικότθτεσ
3-4
πων Λυκείων, οι οποίοι μπορούν, αφού παΟ Πφρροσ Διμασ ςτο 1ο ΕΠΑ.Λ.
Mε τη νέα δομή των ΕΠΑ.Λ. εξασφαλίζεται
4
ρακολουθήσουν ΜΟΝΟ τα μαθήματα τομέα
στους μαθητές η παροχή αφενός στέρεων
Θ Τφ. Παιδείασ ςτο 1ο ΕΠΑ.Λ.
5
και ειδικότητας (23 ώρες στη Β΄ τάξη και 23
γενικών γνώσεων, αφετέρου εξειδικευμέErasmus days 2019
6
ώρες στη Γ΄ τάξη), να αποκτήσουν πτυχίο
νων τεχνολογικών και επαγγελματικών
Erasmus +
6-8 γνώσεων και δεξιοτήτων, αποφεύγοντας της ειδικότητας που θα επιλέξουν και να
τους δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία για την
ο
Ο Μάριοσ Γιαννάκου ςτο 1
την πρόωρη ειδίκευση. Παρέχεται δηλαδή
9
εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
ΕΠΑ.Λ.
η ενιαία βάση, όπου ο μαθητής διαμορφώμε τις ειδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ..
νει την επιλογή του ως προς την ειδικότηΟι μακθτζσ του 1ου ΕΠΑ.Λ.
10
Δράμασ χαμογελοφν ςτο
τα που ακολουθεί, βάσει των ενδιαφερόν- Δυνατότητες μετά την αποφοίτηση
«Χαμόγελο του Παιδιοφ»
των, των κλίσεων και των ικανοτήτων του. από τα ΕΠΑ.Λ.:
16θ Ονειροφπολθ - Διδακτικζσ
Για τον λόγο αυτό προωθείται πρόγραμμα 1. Απευθείας ένταξη στην αγορά εργασίας
11
επιςκζψεισ
δράσεων και υποστήριξης των μαθητών/- στην επαγγελματική ειδικότητα που έλαβε
Χριςτουγεννιάτικθ εκδιλωςθ με
τριών μέσω συμβουλευτικής και ενισχυτι- πτυχίο.
τον Άθ Βαςίλθ και τισ Μαςκότ
12
κής διδασκαλίας (προσαρμοσμένης στις
τθσ Ονειροφπολθσ
2. υνέχιση των σπουδών σε αντίστοιχους
μαθησιακές ανάγκες τους), αλλά και υποτομείς στην Σριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω
Αποφοίτθςθ 2019
13
στήριξη των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ.
ειδικών εξετάσεων σε 4 μαθήματα (Νέα
-κυρίως μέσω επιμορφωτικών προγραμμάΕνθμζρωςθ Γονζων - φλλογοσ
Ελληνικά, Μαθηματικά και 2 μαθήματα
14
Γονζων & Κθδεμόνων
των.
ειδικότητας). τα Πανεπιστήμια εισάγονται
Σμιματα Ζνταξθσ - Ε.Δ.Ε.Α.Τ.
τόχος
σε ειδικό ποσοστό θέσεων, αναλογικό του
15
Σάξθ Τποδοχισ Ι ΗΕΠ
Να καταστεί το Επαγγελματικό Λύκειο αριθμού των υποψηφίων από ΕΠΑ.Λ. και
16-17 ισότιμη επιλογή των αποφοίτων Γυμνασίου ΓΕ.Λ.. Επίσης οι απόφοιτοι έχουν πρόσβαση
Επαγγελματικά Δικαιϊματα
και να παρέχει γνώσεις και κατάλληλες σε κοινή ομάδα σχολών (Πανεπιστημίων, και
υνζντευξθ με τθ Πρόεδρο του
“πιτιοφ Ανοιχτισ Φιλοξενίασ”
18-20 τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες τρατιωτικών) ανεξάρτητα του τομέα αποκυρίασ Αλίκθ Σςιαμοφρα
που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και φοίτησής τους.
Βιωματικά εργαςτιρια - Βράτις κλίσεις των μαθητών/-τριών και στις 3. υνέχιση σπουδών στα ΙΕΚ στην ίδια (για
21
βευςθ Ορζςτθ Δθμθτριάδθ
ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας.
3 εξάμηνα) ή άλλη ειδικότητα (για 5 εξάμηΜια Νζα Αρχι ςτα ΕΠΑ.Λ.
22-23
να), όπου επίσης με εξετάσεις πιστοποίησης
Δομή του Επαγγελματικού Λυκείου
αποκτούν πτυχίο επιπέδου 5 του Εθνικού
23
Πρόγραμμα Etwinning
 την Α΄ ΤΑΞΗ οι μαθητές και οι μαθή- Πλαισίου Προσόντων.
χζδιο Δράςθσ Μ.Ν.Α.Ε.
24-29
τριες ακολουθούν ένα πρόγραμμα σπου4. Δυνατότητα εγγραφής των αποφοίτων στη
χζδιο Δράςθσ Μ.Ν.Α.Ε. - 2020
δών με μαθήματα γενικής παιδείας (22
Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. σε άλλο τομέα σπουδών
Θμζρεσ Εκπαίδευςθσ 2019 - «Ασ
29
ώρες), μαθήματα προσανατολισμού (7
γνωριςτοφμε» μακθτζσ τθσ Αϋ
ή στη Γ΄ τάξη σε άλλη ειδικότητα του ίδιου
ώρες)
και
μαθήματα
επιλογής
τομέα, παρακολουθώντας μόνο τα τεχνολογιΜεταλυκειακό Ζτοσ - Σάξθ Μα(τεχνολογικά - επαγγελματικά, 6 ώρες),
30
κθτείασ
κά μαθήματα (23 ώρες) για την απόκτηση
προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα
και δεύτερης ειδικότητας.
Ευχαριςτιρια
31
να διερευνήσουν τις εκπαιδευτικές και
5. Με τον νέο θεσμό του προαιρετικού
επαγγελματικές επιλογές τους.
32
υντακτικι Ομάδα
 τη Β΄ ΤΑΞΗ οι μαθητές και οι μαθή- «Μεταλυκειακού Έτους-Σάξης Μαθητείας»,
οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου και πτυτριες καλούνται να επιλέξουν έναν από
χιούχοι ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι βρίσκονται εκτός
τους 9 τομείς επαγγελματικών σπουδών
εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης
και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης αφεδείας (12 ώρες) και τεχνολογικά – επαγνός προγράμματος εκπαίδευσης σε πραγμαγελματικά μαθήματα (23 ώρες, θεωρητιτικό εργασιακό περιβάλλον υπό την εποκά και εργαστηριακά) του τομέα σπουδών
πτεία του σχολείου (με πλήρη εργασιακά
που έχουν επιλέξει.
δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου
 τη Γ΄ ΤΑΞΗ όπου προσφέρονται συνο- μισθού και ασφάλιση) σε αντικείμενα αντίΩρολόγιο Πρόγραμμα
λικά 35 ειδικότητες, οι μαθητές/τριες στοιχα της ειδικότητάς τους και αφετέρου
επιλέγουν μια από αυτές που περιλαμβά- συμπληρωματικού εργαστηριακού μαθήμαΔιδακτ. Ώρες
Αρχή
Σέλος
νονται στον τομέα σπουδών της επιλογής τος της ειδικότητάς τους στο σχολείο.
1η Ώρα
08:25
09:10
τους και διδάσκονται μαθήματα γενικής
παιδείας (12 ώρες), καθώς και μαθήματα
2η Ώρα
09:15
10:00
της ειδικότητας που έχουν επιλέξει (23
3η Ώρα
10:10
10:55
ώρες, θεωρητικά και εργαστηριακά).
Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. χορη4η Ώρα
11:05
11:50
γείται Απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του
5η Ώρα
12:00
12:45
Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικό
Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 του Εθνι6η Ώρα
12:50
13:30
κού Πλαισίου Προσόντων (αντίστοιχο των
7η Ώρα
13:35
14:15
Ευρωπαϊκών).
Επαγγελματικό Λφκειο
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Σελίδα 3

1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑ
Σο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Δράμας, ακολουθώντας τις νομοθετικές ρυθμίσεις, αποτελεί τη συνέχεια της Μέσης Δημόσιας Σεχνικής χολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/70), η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί το
1970. Σο σχολείο μας είναι το πρώτο από τα δύο ημερήσια ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν στην πόλη της Δράμας
και το μοναδικό της περιοχής, στο οποίο λειτουργούν οι παρακάτω τεχνικοί τομείς και ειδικότητες:
ου

Τομείς & Ειδικότητες 1

ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΑ

 Σεχνικός Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 Σεχνικός Θερμικών &
Τδραυλικών Εγκαταστάσεων και
Σεχνολογίας Πετρελαίου &
Υυσικού Αερίου

ΕΠΑ.Λ. Δράμας

ΗΛΔΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΔΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
και ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 Σεχνικός Ηλεκτρονικών και
Τπολογιστικών υστημάτων
Εγκαταστάσεων Δικτύων &
Σηλεπικοινωνιών

ΔΦΑΡΜΟΣΜΔΝΩΝ ΤΔΦΝΩΝ

 χεδιασμού Εσωτερικών
Φώρων

 Σεχνικός Οχημάτων

Σο 1ο ΕΠΑ.Λ. αποτελεί το 1ο Εξεταστικό Κέντρο των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους μαθητές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Π.Ε. Δράμας.
Σο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας είναι το μοναδικό
Λύκειο της Δράμας στο οποίο λειτουργούν τμήματα ένταξης, στα οποία φοιτούν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
Για το σχολικό έτος 2019-2020 λειτουργούν τμήματα ένταξης και για τις τρεις

 Δομικών Έργων &
Γεωπληροφορικής

 Σεχνικός Ηλεκτρολογικών
υστημάτων, Εγκαταστάσεων &
Δικτύων

 Σεχνικός Εγκαταστάσεων Χύξης
Αερισμού & Κλιματισμού

Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στο 1ο
ΕΠΑ.Λ. Δράμας είναι εγγεγραμμένοι
και φοιτούν 255 μαθητές/τριες και απασχολούνται 51 εκπαιδευτικοί. Σο μαθητικό δυναμικό τα τελευταία χρόνια
κυμαίνεται μεταξύ 200 και 300
μαθητών/τριών, προέρχεται από όλη την
Π.Ε. Δράμας και τμήμα της Π.Ε. ερρών
(μέχρι την Αμφίπολη) και η δυναμικότητα των υποδομών του σχολείου μπορεί
να εξυπηρετήσει χωρίς προβλήματα έως
και 400 μαθητές/τριες.

ΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ - ΟΜΗΜΔΝΟΥ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και
ΑΡΦΙΤΔΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΦΔΙΑΣΜΟΥ

 Γραφικών Σεχνών
τάξεις του λυκείου και φοιτούν σε αυτά παρακολουθήσουν ΜΟΝΟ τα μαθήματα
συνολικά τριάντα ένα (31) μαθητές/τριες. τομέα και ειδικότητας (23ώρες στη Β΄
Με την υπ. αριθμ. 152661/Δ2/01-10- τάξη και 23 ώρες στη Γ΄ τάξη), μπορούν
2019 Τ.Α. με θέμα "Ένταξη χολικών να αποκτήσουν πτυχίο της ειδικότητας
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα επιλέξουν και να τους δοθεί μια
στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότη- δεύτερη ευκαιρία για την εισαγωγή τους
τας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργή- στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις
σουν Σάξεις Τποδοχής (Σ.Τ.) Ι και ΙΙ ειδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ..
ΖΕΠ." εντάχθηκε το 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας Οι μαθητές μας ασκούνται για τα εργαστις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότη- στηριακά τους μαθήματα στο Ε.Κ. Δράτας όπου δύναται η λειτουργία Σάξης μας το οποίο προσπαθεί να αναβαθμίζει
Τποδοχής (Σ.Τ.) Ι ΖΕΠ. Επίσης, με την συνεχώς τις υποδομές του.
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Στους αποφοίτους του 1ου ΕΠΑ.Λ.
Εκπαίδευσης κ. Κωνσταντίνου ΜπαντίΔράμας χορηγείται Απολυτήριο Λυκου με αριθμ. πρωτ. Υ.20.3/13140/24-10κείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου και
2019 με θέμα "Ίδρυση Σάξεων Τποδοχής
Επαγγελματικό Πτυχίο ειδικότητας
(Σ.Τ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π." ιδρύθηκε στο 1ο
επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου ΠροΕΠΑ.Λ. Δράμας Σάξη Τποδοχής (Σ.Τ.) Ι
σόντων (αντίστοιχο των Ευρωπαϊκών).
ΖΕΠ.
τη Β΄ τάξη του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας
μπορούν να εγγράφονται και απόφοιτοι
όλων των τύπων Λυκείων, οι οποίοι αφού
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Σελίδα 4

Ο Ολυμπιονίκησ "Σφμβολο" Πφρροσ Δήμασ επιςκζφτηκε το 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμασ
Σο συγκρότημα των ΕΠΑ.Λ. Δράμας, επισκέφθηκε το πρωί της Σετάρτης 23 Οκτωβρίου 2019, ο πρόεδρος της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών και Ολυμπιονίκης, ο κ. Πύρρος Δήμας. Ο κ. Δήμας,
ήταν προσκεκλημένος του 1ου ΕΠΑ.Λ.
Δράμας, ενώ την εκδήλωση παρακολούθησαν όλοι οι μαθητές του συγκροτήματος
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Δ.
Δράμας.
Ο διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας, κ.
Αναστάσιος αλής, καλωσόρισε τον Πύρρο
Δήμα στη σχολική μας μονάδα τονίζοντας
την τιμή και χαρά της εκπαιδευτικής
κοινότητας να υποδεχθεί τον Έλληνα
αθλητή με τα τέσσερα Ολυμπιακά μετάλλια που αποτελεί το καλύτερο πρότυπο
αθλητή, ειδικά για τους νέους αθλητές.
Επισημαίνοντας παράλληλα ότι για το
γενικότερο σύνολο των μαθητών ο κ. Δήμας δίνει κίνητρο, ώστε να εμπνευστούν
από τον ίδιο και να υιοθετήσουν θετικά
πρότυπα.
Οι μαθητές του συγκροτήματος παρακολούθησαν ένα βιογραφικό αφιέρωμα για
τον Πύρρο Δήμα και στη συνέχεια του
απεύθυναν ερωτήσεις για τον αθλητισμό
και τον πρωταθλητισμό.

Σύντομο Βιογραφικό
του Πύρρου Δήμα

Ο Πύρρος Δήμας είναι ο πρώτος
Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης
της άρσης βαρών με εκείνον τον
άθλο -τότε- της κατάκτησης χρυσού μεταλλίου στους ΟλυμπιαΟ κ. Δήμας, απαντώντας στις ερωτήσεις κούς Αγώνες της Βαρκελώνης.
των μαθητών, μίλησε για την ενασχόληση
του με τον αθλητισμό και πως μέσω αυτού Ακολούθησαν άλλα δύο χρυσά
απέκτησε εφόδια, ώστε να κατακτήσει μετάλλια στην Ατλάντα το 1996
τους στόχους του και να στεφθεί τέσσερις και στο ίδνεϊ το 2000, ενώ στην
φορές Ολυμπιονίκης στο άθλημα της Αθήνα το 2004 ολοκλήρωσε την
καριέρα του με το χάλκινο μεάρσης βαρών.
τάλλιο, που τον ανέδειξαν ως τον
«Έμαθα μέσω του αθλητισμού να ξεπερνάω
πιο επιτυχημένο αθλητή στην
τα προβλήματα, να γίνομαι πιο δυνατός, να
ολυμπιακή ιστορία του ελληνικάνω στη ζωή μου πράγματα που δεν θα
κού αθλητισμού.
μπορούσα να κάνω αλλιώς. Έζησα τα παιδικά μου χρόνια σε μια άλλη χώρα, με Γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου
πολύ δύσκολες συνθήκες, και κατάφερα 1971 στη Φειμάρρα της Αλβανίας
μέσα από τον αθλητισμό να ξεπεράσω αυτά από Έλληνες γονείς και άρχισε
τα προβλήματα. Οι Έλληνες της Αλβανίας να ασχολείται με την άρση βαρών
ζούσαν τότε σε δύσκολες εποχές και εγώ το 1978.
κατάφερα να κάνω το όνειρο μου πραγμα- Κάτοχος παγκοσμίων ρεκόρ, το
τικότητα. Έγινα όχι μόνο μια φορά Ολυ- Μάρτιο του 2005 στην Κωνσταμπιονίκης, αλλά τέσσερις φορές με πολλή ντινούπολη βραβεύτηκε από την
προσπάθεια και πολλή δουλειά, περίπου παγκόσμια ομοσπονδία ως ο κα8-9 ώρες καθημερινά προπόνηση.
λύτερος αθλητής των 100 χροΑκόμα και αυτό που κάνετε εσείς οι μαθητές και τους στόχους που έχετε θέσει, θέλει
πολλή δουλειά και αφοσίωση για να τους
πετύχετε».

Σον κ. Πφρρο Διμα ςυνόδευαν θ κα. Θεανϊ
Ηαγκλίβερθ (αντιπρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ
Ομοςπονδίασ Άρςθσ Βαρϊν), ο Γενικόσ
Γραμματζασ του ΚΑ Δράμασ κ. τυλιανόσ
Κουρομιχαλάκθσ και τθν εκδιλωςθ παρακολοφκθςε ο κ. Γρθγόρθσ Παπαεμμανουιλ,
Εντεταλμζνοσ φμβουλοσ Πολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ ΠΑΜΘ.

νών. Εξελέγη αρχικά από τη Διεθνή Ομοσπονδία Άρσης Βαρών
πρόεδρος της επιτροπής αθλητών
το Μάιο του 2005.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον
κ. Στέλιο Κουρομιχαλάκη.
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Εφημερίδα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας

Η Τφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. οφία Ζαχαράκη στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας
Μια ιδιαίτερη και ξεχωριςτή ημζρα
για το 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμασ.
Σην Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 υποδεχθήκαμε στο σχολείο μας μια ευγενική, κοινωνική και πρόσχαρη συνάδελφο, την Τφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. οφία Ζαχαράκη.
Ο Διευθυντής του σχολείου, παρουσία
του Βουλευτή κ. Κ. Μπλούχου παρέδωσε στην Τπουργό ένα πολύ σημαντικό
αίτημα της σχολικής μας μονάδας το
οποίο συνυπογράφει και ο ύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων. Επίσης, της
παρουσίασε την ταυτότητα του σχολείου, τις δράσεις του, τις συνεργασίες του
με φορείς, υπηρεσίες και ιδιώτες, καθώς
και τις συμμετοχές και διακρίσεις του
σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
τη συνέχεια, η Τφυπουργός συνάντησε
και συζήτησε με όλους τους εκπαιδευτικούς του συγκροτήματος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δράμας, ξεναγήθηκε στους χώρους του 1ου ΕΠΑ.Λ.
Δράμας και γεύτηκε τα χειροποίητα
εδέσματα που είχαν ετοιμάσει οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Φωτογραφίεσ που “ανζβαςε ςτθν Ιςτορία
τθσ” (ςτα social media) θ κα οφία Ηαχαράκθ από τουσ χϊρουσ του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμασ
κατά τθν επίςκεψι τθσ ςτο ςχολείο μασ

Εφημερίδα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας
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… λίγα λόγια για το πρόγραμμα
Είμαστε όλοι διαφορετικοί και μοναδικοί από τη γέννησή μας. Αυτό είναι ένα
θαύμα και πρέπει να μάθουμε να το εκτιμούμε ως τέτοιο, καθώς αυτή η μοναδικότητα πρέπει να γιορτάζεται μεταξύ
των ανθρώπων και να μην είναι η ρίζα
της μάχης και της αρνητικότητας ή ακόμα και του μίσους. Σα στερεότυπα και οι
στάσιμες πεποιθήσεις υιοθετούνται πιο
συχνά από τους ανθρώπους ως αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο έχουν ανατραφεί. Ο τρόπος συμπεριφοράς των οικογενειών τους συνήθως αντιγράφεται

1o ΕΠΑ.Λ. Δράμασ
Specialized Secondary school of
Natural Sciences and Maths
"Acad. Prof. Dr. Asen Zlatarov"
Epralima - Escola Profissional Do
alto Lima - Cooperativa De Interesse Publico E Responsabilidade Limitada
Colegiul National de
matica Matei Basarab

Infor-

Cahit Zarifoglou Anadolu Imam
Hatip Liesesi

και επαναλαμβάνεται ενστικτωδώς και
οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν τον αντίκτυπο αυτής της συμπεριφοράς. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο οι νέοι μαθητές πρέπει να εκπαιδεύονται για να προβληματιστούν για τον τρόπο που σκέφτονται, να εντοπίσουν τους τύπους συμπεριφοράς που είναι αδικαιολόγητα εχθρικοί και αρνητικοί και να αναπτύξουν τις
απαραίτητες δεξιότητες για να κάνουν
καλύτερο τον κόσμο μας. Οι νέοι σήμερα
μπορούν να έχουν πρόσβαση σχεδόν σε
όλα μέσω του Διαδικτύου, αυτό μπορεί
να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για το
άνοιγμα του ορίζοντά τους, τη μάθηση
και την υιοθέτηση νέων ιδεών και στάσεων.
το πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν σχολικές κοινότητες από πέντε χώρες εταίρους: την Ελλάδα, την Σουρκία, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία και τη Βουλγαρία. Οι σχολικές μονάδες θα συνεργαστούν σε διάφορα θέματα, θα αναλάβουν
καθήκοντα και θα υλοποιήσουν δραστηριότητες προκειμένου να παράσχουν
στους μαθητές το απαραίτητο μαθησιακό
περιβάλλον, όπου θα μάθουν μέσω της
πρακτικής και του προβληματισμού να
ζουν μαζί ειρηνικά, να αποδεχθούν και
να σεβαστούν τη διαφορετικότητα.

Επίσκεψη στη Βουλγαρία … 3 έως 9 Υεβρουαρίου 2019
το πλαίσιο του 1ου χρόνου υλοποίησης
του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Κ229 με τίτλο «OPEN MINDED
GENERATION» με κωδικό: 2018-1EL01-KA229-047897_1 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από εννιά μαθητές και
τέσσερις καθηγητές του σχολείου μας σε
εταιρικό σχολείο στη Βουλγαρία από τις
3 έως τις 9 Υεβρουαρίου 2019.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, παρουσιάστηκαν οι εργασίες των μαθητών
όλων των χωρών πάνω στη στερεοτυπική
σκέψη και τις διακρίσεις σχετικά με τις
εθνότητες, την ομοφοβία και τη ξενοφοβία. Πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες - εργαστήρια για τη δημιουργία πόστερ, σχεδίων και αφισών ανά ομάδες,
σχετικές με τα θέματα "NO HATE in
schools", "United as One under the European Sky" και "I am not you, but we
can be together” και έγινε η παρουσίασή
τους.
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές
Ανάγκες όπου οι μαθητές δημιούργησαν
καλλιτεχνήματα με τη βοήθεια των παιδιών του Κέντρου.
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση και συζήτηση με τον Αντιδήμαρχο της πόλης
για το θέμα του προγράμματος Eras-

mus+ και τους τρόπους αντιμετώπισης
των διακρίσεων. Αναφέρθηκαν οι δομές
που υπάρχουν σε κάθε χώρα όσον αφορά
στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ακολούθησε επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο του Μπότεβγραντ.
Έλαβε χώρα εκπαιδευτική - πολιτιστική
επίσκεψη στη όφια και στη Υιλιππούπολη (μουσεία, ναοί, αρχαιολογικοί χώροι).
Οι μαθητές συμμετείχαν σε εθελοντικές
δράσεις σε Κέντρο Παιδικής Μέριμνας
και Κοινωνικών Τπηρεσιών στη Υιλιππούπολη, όπως ζύμωμα ψωμιού υπό τις
υποδείξεις ομάδας του Ερυθρού ταυρού
της Βουλγαρίας!
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Μουσείο στην πόλη Pravets και στο σπίτι
του Todor Zhukov – πρώην προέδρου
της Βουλγαρίας.
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Επίσκεψη στη Ρουμανία … 22 έως 28 επτεμβρίου 2019
το πλαίσιο του 2ου χρόνου υλοποίησης
του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Κ229 με τίτλο «OPEN MINDED
GENERATION» με κωδικό : 2018-1EL01-KA229-047897_1 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από οκτώ μαθητές και
τέσσερις καθηγητές του σχολείου μας
στο εταιρικό σχολείο στη Ρουμανία από
τις 22 έως και τις 28 επτεμβρίου 2019.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες από την
ΜΚΟ ομάδα „BALKANS’ για το
«σπάσιμο του πάγου» μεταξύ των μελών
του ERAMUS+ OMG.
Ακολούθησε κυνήγι θησαυρού στην πόλη σε ομάδες, στις οποίες υπήρχαν όλες
οι εθνικότητες. Η δραστηριότητα επικεντρώθηκε στη γνωριμία της πόλης με
διασκεδαστικό χαρακτήρα.
Έγινε ανταλλαγή απόψεων σε διάφορα
θέματα που αφορούν τα στερεότυπα και
την ενδοσχολική βία. Κατασκευάστηκαν
αφίσες στις οποίες αποτυπώθηκαν οι
απόψεις και οι εμπειρίες των μελών της
κάθε ομάδας, καθώς επίσης και αφίσες
σχετικές με τα, θέματα “nicknames, offenses and insults- Bullying” και έγινε
η παρουσίασή τους.

Διεξήχθησαν διαγωνισμοί και αθλοπαιδίες στους κατάλληλα διαμορφωμένους
αθλητικούς χώρους του σχολείου και
φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ
μαθητών και καθηγητών.
Επίσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
στο «Κέντρο τήριξης Οικογένειας»ΜΚΟ στο Κέντρο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας και επίσκεψη στο Θεατρικό εργαστήριο “Forum Theatre”
στην κεντρική βιβλιοθήκη της πόλης.
Μαθητές και καθηγητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τον υπαίθριο
χώρο “Therapeutic Area”, έναν εναλλακτικό χώρο για νέους ανθρώπους με
σκοπό να έρθουν σε επαφή με τη φύση.
«Περπατάμε ξυπόλητοι και αποβάλλουμε το στρες και τη ρουτίνα της καθημερινότητας ».
Σέλος, έλαβε χώρα εκπαιδευτική - πολιτιστική επίσκεψη στο Sibiu (μουσεία,
ναοί, αρχαιολογικοί χώροι), στο χωριό
Vadeeni της πόλης Horezu–Strada
Oralilor σε εργαστήριο κατασκευής παραδοσιακών ενδυμάτων με πρώτη ύλη το
μετάξι καθώς επίσης και επίσκεψη σε
εργαστήριο κεραμικών στην πόλη Horezu και στο Μοναστήρι της πόλης.

Επίσκεψη στην Πορτογαλία … 24 έως 30 Νοεμβρίου 2019
το πλαίσιο του 2ου χρόνου υλοποίησης
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + KA229 με τίτλο «ΟPEN MINDED GENERATION», που έχει ως στόχο
να διδάξει στους μαθητές την αποφυγή
κάθε είδους διακρίσεων και στερεότυπων, τρεις (3) εκπαιδευτικοί και πέντε
(5) μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ Δράμας μετέβησαν στην πόλη Αrcos de Valdevez
της Πορτογαλίας. το πρόγραμμα αυτό,
εκτός του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας, συμμετέχουν σχολεία από την Βουλγαρία, την
Πορτογαλία, την Ρουμανία και την
Σουρκία και την περίοδο από 24 έως 30
Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η
τέταρτη συνάντηση των εταίρων.
Κύρια θεματική ενότητα της συνάντησης αποτέλεσε η «Θρησκευτική ισότητα». Σην πρώτη ημέρα της συνάντησης
έγινε η παρουσίαση τόσο των συμμετεχόντων μαθητών και καθηγητών όσο και
των σχολείων και των πόλεων που εδρεύουν οι σχολικές μονάδες. Σις επόμενες
ημέρες έγινε παρουσίαση των θρησκειών
όλων των εταίρων, των θρησκευτικών
στερεοτύπων που επικρατούν σε κάθε
χώρα και οι μαθητές μας, εργαζόμενοι σε
μεικτές πολυεθνικές ομάδες, πραγματοποίησαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες

σχετικές με το θέμα της «θρησκευτικής
ισότητας». Δημιούργησαν αφίσες, συζήτησαν για τη θρησκευτική ισότητα, αναζήτησαν λέξεις και έλυσαν σταυρόλεξα
που δημιουργήθηκαν από το 1ο ΕΠΑ.Λ.
Δράμας κ.α. Επιπλέον, στο πολυπολιτισμικό πρόγραμμα εντάχθηκε και η παρουσίαση παραδοσιακών χορών και τραγουδιών από κάθε χώρα.
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο Δημαρχείο, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Tomaz de Figueiredo και στο
μεταφραστικό κέντρο Baroque του Arcos De Valdevez, στη πόλη Viana do
Castello και στο ιερό Santa Luzia, στη
πόλη Μπράγκα και στο ιερό προσκύνημα Bom Jesus do Monte, στο Εβραϊκό
Μουσείο του Porto και στη πόλη του
Πόρτο.
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Erasmus Days 2019
το πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού εορτασμού των “Erasmus Days 2019”, στις 10,
11 και 12 Οκτωβρίου 2019, διοργανώνθηκε την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, από
τις 11π.μ. έως τις 14μ.μ., εκδήλωση στο
χώρο του σχολείου.
Παρουσιάστηκαν οι δράσεις του προγράμματος “Open Minded Generation”,
το οποίο υλοποιείται από τον επτέμβριο
του 2018 και ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2020 με συντονιστικό σχολείο το
1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας και εταίρους, σχολεία
από τις χώρες Βουλγαρία, Πορτογαλία,
Ρουμανία και Σουρκία. Θέμα του προγράμματος είναι η απαλοιφή των στερεότυπων και των διακρίσεων κάθε είδους
(φυλετικών, σεξιστικών, θρησκευτικών,
κοινωνικών).
Πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με
τους εταίρους του προγράμματος και
παρουσιάστηκαν αφίσες που δημιούργησαν οι μαθητές με θέμα “Erasmus Days
2019”. Ακόμη, έγινε μνεία στις εμπειρίες
που αποκόμισαν από τη μετακίνησή τους
στο εξωτερικό, καθώς και στις προσδοκίες τους για τα επόμενα ταξίδια.

ε συνεργασία με το «Κέντρο Πρόληψης
Εξαρτήσεων και Προαγωγής Χυχοκοινωνικής Τγείας Π.Ε. Δράμας - Δράση»
υλοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο για
όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα με θέμα «Σα στερεότυπα». Ακολούθησε προβολή της ταινίας μικρού μήκους
«Μονοσήμαντη ιστορία» και στη συνέχεια συζήτηση και τοποθέτηση των μαθητών. Σέλος προβλήθηκε βίντεο που
δημιούργησαν μαθητές του σχολείου με
θέμα το «Bullying».

Η διάχυςθ αποτελεςμάτων και θ διάχυςθ
τθσ "Ιδεολογίασ Erasmus+" είναι θ ευδιάκριτθ και κακθμερινι προοδευτικι μεταμόρφωςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου προσ
το καλφτερο. Η μόνιμα ανοιχτι πόρτα του
ςχολείου ςτισ δράςεισ και τισ ενζργειεσ,
ςτισ πρωτοβουλίεσ και τισ παρεμβάςεισ
του, για τουσ γονείσ, τουσ τοπικοφσ φορείσ
και τθν κοινωνία, τα όμορα ςχολεία και
τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, επιδιϊκοντασ, ωσ παράδειγμα προσ μίμθςθ, τθν
κινθτοποίθςι τουσ, τθ ςυμμετοχι τουσ,
τθν εμπλοκι τουσ, τθ ςυνεργαςία τουσ και
τθ ςυνζργειά τουσ.
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Βιωματική διάλεξη για την προώθηση του αθλητισμού με τον Μάριο Γιαννάκου

Μάκθμα ηωισ από τον υπερακλθτι
Μάριο Γιαννάκου ςτο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμασ

...λίγα λόγια για τον Μάριο

Ο Μάριος Γιαννάκου είναι life coach,
Σο πρωί της Πέμπτης 05/12/2019 υλο- ομιλητής παρακίνησης και αθλητής
ποιήθηκε βιωματική διάλεξη σε συνεργα- υπεραποστάσεων.
σία με τον Σομέα Πολιτισμού και Αθλητι- Είναι explorer της εταιρίας Columbia
σμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακε- και κάτοχος παγκόσμιου ηλικιακού
δονίας και Θράκης με τον Δραμινής κατα- ρεκόρ στον μεγαλύτερο υπερμαραθώνιο
γωγής υπεραθλητή υπεραποστάσεων Μά- ερήμου στον κόσμο (Al Marmmoom
ριο Γιαννάκου.
Ultramarathon 270 Km), κάτοχος ηλιτην εκδήλωση παρουσιάστηκε ένα αφιέρωμα για τον κ. Γιαννάκου. Ακολούθησε
η ομιλία του Μάριου για τη ζωή και τον
αθλητισμό και στη συνέχεια δέχθηκε και
απάντησε σε πολλές ερωτήσεις των μαθητών μας.

κιακού ρεκόρ στον πιο φημισμένο και
δύσκολο αγώνα 170 χιλιομέτρων στην
Ελλάδα, τον Rodopi Ultra Trail 100
Miles και ένα από τα 14 άτομα που τερμάτισαν έναν από τους πιο δύσκολους
αγώνες στον κόσμο, τον αγώνα 150 χιΗ ιδέα της ομιλίας του Μάριου στους λιομέτρων στην Αρκτική (Rovaniemi
μαθητές του σχολείου μας ανήκει στον 150).
Εντεταλμένο ύμβουλο Πολιτισμού και Ήταν χρόνια καπνιστής και υπέρβαρος,
Αθλητισμού της Π.Α.Μ.Θ. κ. Γρηγόρη όταν η προσωπική περιπέτεια του φίΠαπαεμμανουήλ και πηγάζει από την λου του άλλαξε μια για πάντα τη ζωή
εσωτερική ανάγκη να προάγουμε τον
του παρακινώντας τον να χάσει 52 κιαθλητισμό και το well being, ενισχύοντας
λά.
την πίστη και τη θέληση των παιδιών να
προσπαθήσουν και να πραγματοποιήσουν Σην περίοδο 2016-2017 υπηρέτησε ως
τα όνειρά τους σε μία εποχή όπου τα πε- εκπαιδευτής στις Ειδικές Δυνάμεις και
ρισσότερα παιδιά έχουν ως πρότυπο την διακρίθηκε πρώτος κατά τη διάρκεια
καθιστική ζωή.
της εκπαίδευσης.

Ο Μάριοσ κεωρεί ... πωσ δεν υπάρχουν όρια ςτουσ ςτόχουσ τθσ ηωισ μασ και πωσ ο
μεγαλφτεροσ και πιο όμορφοσ αγϊνασ υπεραπόςταςθσ είναι αυτόσ τθσ ηωισ .
Ασ απολαφςουμε κάκε εκατοςτό τθσ.
Μπορείτε να παρακολουκιςετε τθν εκδιλωςθ από εδϊ: https://youtu.be/5wAgVQl01fM
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Οι μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας χαμογελούν στο «Χαμόγελο του Παιδιού»
Οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας συμμετείχαν στη 16η Ονειρούπολη και
ενόψει των εορτών των Φριστουγέννων, συγκέντρωσαν τρόφιμα και είδη
πρώτης ανάγκης, προκειμένου να
συμβάλουν στην προσπάθεια κάλυψης
των αναγκών τόσο των παιδιών που
διαμένουν στα σπίτια του Φαμόγελου
του Παιδιού, όσο και των παιδιών και
οικογενειών που λαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες μέσω των Κέντρων τήριξης Παιδιού & Οικογένειας.

περίσσεια αγάπης που
διαθέτουν. Σο σχολείο
μας άνοιξε τις πόρτες
του στη γειτονιά του
την
Σετάρτη
18/12/2019
και
Πέμπτη 19/12/2019 και η ανταπόκριση της γειτονιάς ήταν σημαντική.

Η ευαισθησία και η κινητοποίηση των
μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών και
της γειτονιάς στήριξαν τη δράση μας
και ενίσχυσαν την προσπάθειά μας
και να αναδείξουμε την κοινωνική
ευαισθησία του σχολείου και την
Ζητήσαμε, με ενημε- έννοια της προσφοράς, δημιουργώρωτική
επιστολή, ντας παράλληλα συνθήκες αισιοδοξίαπό τους γείτονες να ας στο σχολικό περιβάλλον.
στηρίξουν αυτή την
λη η εκπαιδευτική κοινότητα του
προσπάθειά μας και
1ου ΕΠΑ.Λ. αισθάνεται περηφάνια
να συμμετέχουν στη
που ανταποκρίθηκε στην έκκληση,
συγκέντρωση τροφίζωτικής σημασίας, για τη λειτουργία
μων και ειδών πρώτης ανάγκης με την
του Φαμόγελου του Παιδιού.
ελάχιστη συμμετοχή τους και με την
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τόσο τις αλυσίδες super market «Γουντζίδης» & «Σκλαβενίτης»
που συμμετείχαν στη δράση μας και με περίσσεια αγάπη προσέφεραν
σημαντικές ποσότητες τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για το «Φαμόγελο του παιδιού».

Σα τρόφιμα και είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ που
ςυγκεντρϊκθκαν τα παρζλαβε θ εκπρόςωποσ
«Σου Χαμόγελο του Παιδιοφ»,
Ψυχολόγοσ, κα Ματίνα Γαβριιλογλου.

Ευχαριςτοφμε το Σφλλογο Γονζων & Κθδεμόνων
του ςχολείου και ιδιαίτερα τθν κα Ελπίδα Ζθλακάκθ και τον ςφηυγό τθσ κ. Νίκο για τθ ςυγκζντρωςθ και μεταφορά των ειδϊν που ςυγκεντρϊκθκαν ςτο παράρτθμα τθσ Καβάλασ.
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Δεκαέξι χρόνια Ονειρούπολη…. !!!
Η «Ονειρούπολη» άνοιξε για 16η χρονιά
τις πύλες της την 1η Δεκεμβρίου 2019 κι
όπως κάθε χρόνο για έναν ολόκληρο μήνα
μας ταξίδεψε στη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από παραμυθένιες διαδρομές
και εκπλήξεις που γέμισαν χαμόγελα την
κάθε της γωνιά.

Θεμέλιος λίθος της διοργάνωσης από το 2004
μέχρι σήμερα είναι το μήνυμα της Ελπίδας
και της Αγάπης το οποίο κάθε χρόνο γίνεται
πιο ισχυρό και πιο αναγκαίο αγκαλιάζοντας
όλους όσους την επισκέπτονται, αλλά και
εκείνους που από μακριά ονειρεύονται αυτή
τη γωνιά της Παραμυθοχώρας.

Ευχαριστούμε όλους όσους με κόπο και σπουδή φροντίζουν να μας δώσουν αυτή τη χαρά τις Άγιες αυτές ημέρες των Χριστουγέννων
καθώς και τους εθελοντές που αψηφώντας το κρύο και την κούραση τρέχουν να ευχαριστήσουν τον κόσμο.

Διδακτική επίσκεψη των μαθητών των τμημάτων Α3 & Α4 στην Ονειρούπολη
το πλαίσιο του μαθήματος Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων υλοποιήθηκε
διδακτική επίσκεψη στην Ονειρούπολη,
στα σπιτάκια του ΠΕΛΙΣΙ, ραδιόφωνο &
ξυλουργείο. Πραγματοποιήθηκε βόλτα με
το τρενάκι στο κέντρο της πόλης όπου οι
μαθητές ξεναγήθηκαν από τους συνοδούς
και φωτογράφισαν ιστορικά κτίρια της
Δράμας. το τέλος, δεν παραλείψαμε να
περάσουμε από τον άγιο Βασίλη!
υνοδοί εκπαιδευτικοί: Γ. Γίδαρης, Θ.
Κετσετσίδου, Ι. Σσουρούπης, Κ. Υωτιάδου.

Διδακτική επίσκεψη των μαθητών του τμήματος ΒΗΛ στην “Ονειρούπολη”
το πλαίσιο των μαθημάτων Αυτοματισμοί
- Αισθητήρες και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
υλοποιήθηκε διδακτική επίσκεψη στην
Ονειρούπολη Δράμας. Οι μαθητές επισκέφτηκαν το σπιτάκι ΠΕΛΙΣΙ, τεχνολογίας,
& ραδιόφωνο. Δεν παραλείψανε να περάσουνε από το σπιτάκι του Αγίου Βασίλη
και να κάνουνε μια βόλτα με το τρενάκι
στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
υνοδοί εκπαιδευτικοί: Ι. Κασμερίδης &
Κ. Υωτιάδου.
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Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με τον Άη Βασίλη και τις Μασκότ της Ονειρούπολης
Οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας συμμετείχαν στην 16η Ονειρούπολη και ενόψει
των εορτών των Φριστουγέννων, συγκέντρωσαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, προκειμένου να συμβάλουν στην
προσπάθεια κάλυψης των αναγκών,
τόσο των παιδιών που διαμένουν στα
σπίτια του Φαμόγελου του Παιδιού, όσο
και των παιδιών και οικογενειών που
λαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες
μέσω των Κέντρων τήριξης Παιδιού
& Οικογένειας.

Σο σχολείο για να ευχαριστήσει και να
επιβραβεύσει τους μαθητές του για τη
συμμετοχή τους, αλλά και για να παραδώσει τα τρόφιμα στην εκπρόσωπο «Σου
Φαμόγελου του Παιδιού» κα. Ματίνα
Γαβριήλογλου, οργάνωσε ένα πάρτι την
Παρασκευή 20/12/2019, σε συνεργασία
με την ΔΕΚΠΟΣΑ του Δ. Δράμας και
την Ονειρούπολη. Ο Αη Βασίλης κα οι
Μασκότ της Ονειρούπολης ήρθαν, για
μια ακόμη φορά, στο σχολείο για να διασκεδάσουμε και να βγούμε φωτογραφίες.

την Εκδήλωση παρευρέθησαν ο εκπρόσωπος του Δήμαρχου Δράμας κ. Αλέξανδρος Ράδος, ο Πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΣΑ
Δράμας κ. Λευτέρης Καλλινικίδης, η
Πρόεδρος της Κοινότητας Δράμας κα.
Εύη Αθανασιάδου, η Προϊσταμένη της
ΔΔΕ Δράμας κα Άννα Πασχαλίδου, o
Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Κάππας και μέλη του Δ.. του συλλόγου γονέων και
κηδεμόνων, γονείς μαθητών και φυσικά
οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές της
σχολικής μας μονάδας.
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Αποφοίτηση Σχ. Έτους 2018 - 2019
Μια ακόμη σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της και
για δεύτερη φορά το σχολείο -σε συνεργασία με τον
ύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων- διοργάνωσε εκδήλωση αποφοίτησης των μαθητών μας.
Σην Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019, 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.
Παρουσιάστηκαν φωτογραφικά στιγμιότυπα με τους
αποφοίτους μας εν “δραση...” και το βίντεο-αφιέρωμα
(παρωδία του γνωστού βίντεο του Φίτλερ), με το οποίο
γελάσαμε με την ψυχή μας. τη συνέχεια με ένα σύντομο χαιρετισμό και εκπροσωπώντας όλους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, ο Δ/ντής, κ. αλής Αναστάσιος, αποχαιρέτησε τους μαθητές της Γ΄
τάξης και τους ευχήθηκε 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.

Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι η επιτυχία αυτής της εκδήλωσης οφείλεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό,
στην συμμετοχή των παλιότερων αποφοίτων του σχολείου, Δημήτρη ταματόπουλου, Κωνσταντίνου Ποτηρίδη, Κωνσταντίνου ιαμανή, Νικόλαου Ασημάκη,
στο φίλο τους Παπαδάκη Λευτέρη, που
με μια κουβέντα και μόνο, ήρθαν και

έπαιξαν μουσική για το γλέντι αποφοίτησης. την ορχήστρα συμμετείχαν και
οι απόφοιτοί μας, Σσόρλης Αλέξανδρος
και Αδέμογλου Δημήτρης, καθώς και οι
μαθητές μας, Βουδούρης Φρήστος και
Δημητριάδης Ορέστης. Με τα τραγούδια
τους και το κέφι τους ¨ξεσήκωσαν¨ μαθητές και καθηγητές, όπως άλλωστε μαρτυρούν και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα
της εκδήλωσης.
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Ενημέρωση Γονέων για τη λειτουργία του σχολείου
- - - 1η Συνάντηση - - Σην Σετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019, στο
μεγάλο αμφιθέατρο του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση
– ενημέρωση των γονέων των μαθητών
του σχολείου μας.
Η Διεύθυνση του σχολείου και ο σύλλογος διδασκόντων υποδέχθηκαν τους γονείς των μαθητών μας στις 18:30 μ.μ.
στο σχολείο μας, προκειμένου να αλληλογνωριστούν και να επιτευχθεί η καλύτερη ενημέρωση των γονέων.

Για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά
καλούμε τους γονείς και κηδεμόνες των
μαθητών μας για ενημέρωση με την
έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αποτέλεσε
ευχάριστο γεγονός το ποσοστό συμμετοχής των γονέων και μάλιστα σε μια χρονική περίοδο που δεν σχετιζόταν με επίδοση ελέγχων προόδου.
Η ενημέρωση που έγινε από τον Διευθυντή του σχολείου, κ. αλή Αναστάσιο,
κάλυπτε όλα σχεδόν τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου και
την παραμονή των μαθητών σε αυτό.
Η ενημέρωσε ξεκίνησε με την παρουσίαση του σχολείου και τη φοίτηση των
παιδιών μας σε αυτό, καθώς και τις επιλογές που μπορούν να κάνουν οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης συνεχίζοντας τη
φοίτηση τους στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας.
Επίσης, αναφέρθηκαν περιγραφικά και
οι προοπτικές, οι δυνατότητες και οι
επαγγελματικές επιλογές των αποφοίτων
του σχολείου, επισημαίνοντας ότι θα
προγραμματιστεί μια ημερίδα τον
Υεβρουάριο του 2020, με θέμα
«Επαγγελματικοί ορίζοντες αποφοίτων
1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας».
Ακολούθησε η αναφορά στη μοναδικότητα του σχολείου σχετικά με τους τομείς
και τις ειδικότητες που λειτουργούν σε
αυτό, στο ωράριο λειτουργίας, τη γεωγραφική κάλυψη προέλευσης των μαθητών του και την εξυπηρέτηση των μαθητών με τα δρομολόγια των ΜΜΜ από και
προς το σχολείο, αλλά και τα προβλήματα που συνδέονται με τις μεταφορές.
Έγινε ιδιαίτερη αναφορά σε σοβαρά θέματα λειτουργίας του σχολείου, όπως:

 τα θέματα συμπεριφοράς
 την πρόωρη αποχώρηση των μαθητών
από το σχολείο

 τις απουσίες και τα όρια αυτών
 το κάπνισμα
 τη χρήση κινητών συσκευών
Σονίστηκε ιδιαίτερα στους γονείς ποια
είναι η θέση του σχολείου για κάθε ένα
από τα παραπάνω θέματα και ζητήθηκε
η υποστήριξή τους στις θέσεις του σχολείου.
Υυσικά, η ενημέρωση περιελάμβανε και
την αναφορά στους χώρους του σχολείου,
εσωτερικούς και εξωτερικούς, καθώς και
τους χώρους υγιεινής. Σονίστηκε στους
γονείς η προσπάθεια και η σημασία της
ενεργούς συμμετοχής όλων των μαθητών
του Λυκείου σε όλες τις δράσεις και ενέργειες εξωραϊσμού των χώρων, στους
οποίους μαθητές και καθηγητές περνάμε
τη μισή ημέρα της ζωής μας.
Επίσης, από την ενημέρωση δεν έλειπαν
τα θέματα της διανομής και επάρκειας
των διδακτικών βιβλίων, καθώς και η
πληρότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι γονείς ενημερώθηκαν για το
γεγονός ότι σχεδόν όλα τα βιβλία μοιράστηκαν στους μαθητές τις πρώτες ημέρες
λειτουργίας του σχολείου. Επιπλέον,
έγινε αναφορά για το νέο πρόγραμμα με
τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» που
αφορά κυρίως τους μαθητές της Α΄ τάξης.

Εναλλακτική
Δικτύωση

Ενισχυτική Διδασκαλία

χολείων

Πρόσληψη

Χυχολόγου

ύμβουλος

Καθηγητής

Φρηματοδοτούμενα

χέδια Δράσης

Σην σκυτάλη της ενημέρωσης ανέλαβε η
Χυχολόγος του προγράμματος, κα Αγγελική Μαριάδου, η οποία ενημέρωσε τους
γονείς για τον ρόλο του ψυχολόγου, την
υποστήριξη μαθητών και γονέων, την
ενασχόλησή της με τους εκπαιδευτικούς,
το απόρρητο και το ενδεχόμενο άρσης
του.
Και στις δύο εκδηλώσεις προσπαθήσαμε
να επικοινωνήσουμε στους γονείς ότι
νοιαζόμαστε και αγαπάμε τα παιδιά μας,
τους μαθητές μας και ότι η προσέγγισή
μας προς αυτά έχει το ρόλο του γονιού.
Αντιλαμβανόμενοι το βάρος της ευθύνης
μας, ζητήσαμε και ζητούμε την ενεργή
συμμετοχή κάθε γονέα και κηδεμόνα στο
δύσκολο έργο μας, ώστε τα αποτελέσματά
μας να είναι τα καλύτερα δυνατά για τα
παιδιά μας.

Ακόμη, οι γονείς ενημερώθηκαν για την
παρουσία Χυχολόγου και Κοινωνικής
Λειτουργού κάθε Παρασκευή στους χώρους του σχολείου και τον ρόλο τους
στη λειτουργία του σχολείου.
Ακολούθησε συζήτηση με τους γονείς
για θέματα που αφορούσαν στο σχολείο
και απαντήθηκαν ερωτήματά τους, τόσο
από τον Διευθυντή, όσο και από την εκπαιδευτική κοινότητα του 1ου ΕΠΑ.Λ.
- - - 2η Συνάντηση - - Σην Σετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020, καλέσαμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ τάξης, προκειμένου να
τους ενημερώσουμε για το πρόγραμμα
«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.», που ήδη
η εφαρμογή του έχει ξεκινήσει στη σχολική μας μονάδα.
Ο Διευθυντής του σχολείου παρουσίασε
τις βασικές δράσεις και τους πέντε πυλώνες του προγράμματος:

αλής Αναστάσιος - Δ/ντής 1ου ΕΠΑ.Λ.
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Σμήματα Ένταξης
1ο

Σο
ΕΠΑ.Λ. αποτελεί το μοναδικό Λύκειο (Γενικό ή Επαγγελματικό) της Δράμας που περιλαμβάνει στο πρόγραμμά
του Σμήματα Ένταξης, τα οποία, λειτουργώντας για έκτη 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.

τους σε ομάδες συνομηλίκων, η επαγγελματική και κοινωνική ένταξή τους στην
ενήλικη ζωή.

με τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης,
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

Σα Σμήματα Ένταξης είναι ολιγομελή,
με αποτέλεσμα να προσφέρεται στους
μαθητές όχι μόνο διαφοροποιημένη διδασκαλία, αλλά και ευχάριστο κλίμα
μάθησης. τα Σμήματα Ένταξης φοιτούν
-κατά προτεραιότητα- μαθητές που φέρουν γνωμάτευση από δημόσιο διαγνωστικό φορέα (ΙΠΔ, ΚΕ..Τ.).

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

Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.) - Σμήμα Τποδοχής Ι
Σο Τπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων (Τ.ΠΑΙ.Θ.), στο πλαίσιο των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
έχει ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην άρση των
ανισοτήτων και στη διασφάλιση ισότητας
ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους
τους μαθητές/τριες.
το πλαίσιο αυτό ο Νόμος 3879/2010,
(ΥΕΚ 163 Α), άρθ. 26, παρ. 1α και 1β,
εισάγει τον θεσμό των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας.
«…τόχος των Ζ.Ε.Π. είναι η ισότιμη
ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση
της μαθησιακής επίδοσης, όπως ιδίως η
λειτουργία τάξεων υποδοχής. Επιπρόσθετα, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία
των Ζ.Ε.Π., τη στελέχωσή τους με προσωπικό, την απασχόληση εκπαιδευτικών
κατ‟ αναλογία του αριθμού των μαθητών

που χρήζουν διαφοροποιημένης διδακτικής παρέμβασης και κάθε σχετικό θέμα».
Οι Σάξεις Τποδοχής ΖΕΠ δημιουργούνται για την υποστήριξη της ένταξης
των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες (πρόσφυγες, αλλοδαπούς, παλιννοστούντες, ρομά, μουσουλμανόπαιδες)
στο ελληνικό σχολείο με κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της Ελληνικής
γλώσσας, αλλά και τη διδακτική στήριξη
σε άλλα αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η προσαρμογή και παραμονή τους
στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Με την υπ. αριθμ. 152661/Δ2/01-102019 Τ.Α. με θέμα "Ένταξη χολικών
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Σάξεις Τποδοχής (Σ.Τ.) Ι και ΙΙ
ΖΕΠ." εντάχθηκε το 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας
στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, όπου δύναται η λειτουργία Σάξης

Τποδοχής (Σ.Τ.) Ι ΖΕΠ. Επίσης, με την
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης κ. Κωνσταντίνου Μπαντίκου με αριθμ. πρωτ. Υ.20.3/13140/24-10
-2019 με θέμα "Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (Σ.Τ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π." ιδρύθηκε στο
1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας Σάξη Τποδοχής
(Σ.Τ.) Ι ΖΕΠ. την Α΄ Λυκείου, για το
σχολικό έτος 2019-2020, έχουν εγγραφεί
δεκαεπτά (17) ανήλικοι ασυνόδευτοι
πρόσφυγες.
το τμήμα υποδοχής Ι του σχολείου μας
παρακολουθούν μαθητές με ελάχιστη ή
μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Εκεί ακολουθείται εντατικό πρόγραμμα
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 15
ωρών. Οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε
Σ.Τ. Ι ΖΕΠ παρακολουθούν παράλληλα
και μαθήματα στην κανονική τους τάξη
για τις υπόλοιπες ώρες, σύμφωνα με την
απόφαση του υλλόγου διδασκόντων
και το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας
της σχολικής μονάδας.

Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Τποστήριξης 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας
Oι Ε.Δ.Ε.Α.Τ. αποτελούν ένα νέο καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, όσον αφορά στην οργάνωση
της υποστήριξης των μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή και με αναπηρία, μέσα στο γενικό σχολείο.
τοχεύουν στη διεπιστημονική ενίσχυση του σχολείου και του εκπαιδευτικού
στο κοινό σχολείο.
Η Ε.Δ.Ε.Α.Τ. έχει, μεταξύ άλλων, τις
εξής αρμοδιότητες:
α) Διενεργεί διαγνωστική εκπαιδευτική
αξιολόγηση των εμποδίων εκπαίδευσης
και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
β) Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφορο-

ποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με
διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή και
συμπεριφοράς, σε συνεργασία με τον
εκπαιδευτικό της τάξης στην οποία
φοιτά ο μαθητής.
γ) Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμέτωπη των δυσκολιών
του μαθητή μέσα στη γενική, σχολική
τάξη, στο σπίτι και στην κοινότητα για
επιπρόσθετες παρεμβάσεις.
δ) υντονίζει και παρακολουθεί τις
δράσεις κοινωνικής στήριξης του μαθητή και της οικογένειάς του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές Τπηρεσίες
του Δήμου και άλλους αρμόδιους Υορείς.

ε) Παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται γνωμάτευση από το ΚΕ.Δ.Δ.Τ.,
όταν συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη
στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες
μάθησης, συμπεριφοράς ή ένταξης στο
σχολικό περιβάλλον, κ.α Ν. 4115,
ΦΕΚ 24/30-01-2013 - Τεύχος Α΄

Ε.Δ.Ε.Α.Τ. 1ου ΕΠΑ.Λ.
Πρόεδροσ:
ΑΛΘ ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΕ 17.06
Μζλη:
ΜΙΧΑΛΑΚΘ ΧΡΤΑΝΘΘ ΠΕ 23
ΝΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΠΕ 30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΛΙΝΑ ΠΕ 04.05.50
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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 τεχνίτης 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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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 Θλεκτρονικϊν &
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 Θλεκτρολογικϊν
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
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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υνέντευξη με τη Πρόεδρο της Ένωσης Κυριών Δράμας - πίτι Ανοικτής Υιλοξενίας κα. Αλίκη Σσιαμούρα
Πρώτα απ‟ όλα θέλω να σας καλωσορίσω,
στο σπίτι Ανοιχτής Υιλοξενίας, το μοναδικό που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κ. αλή, τον Διευθυντή
του σχολείου, την κα Φούσανλη, την κα
Κετσετσίδου και την κα Φατζηεσέ. Είναι
πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε
αυτή τη στιγμή, γιατί έτσι βάζετε στη
φιλοσοφία του εθελοντισμού τα νέα παιδιά για να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε τη χώρα μας, που δυστυχώς δεν
έχουμε πάρει τα καλά πρότυπα των ξένων, αλλά παίρνουμε μόνο τα κακά. Εσείς όμως που έχετε τέτοιους εκπαιδευτικούς νομίζω ότι θα γίνετε κοινωνοί
και στα άλλα τα παιδιά γι‟ αυτό σας ευχαριστώ που επισκεφτήκατε το σπίτι
Ανοιχτής Υιλοξενίας.
1. Κυρία Τςιαμοφρα είςτε Πρόεδροσ τθσ
Ζνωςθσ Κυριών Δράμασ - Σπίτι Ανοιχτισ
Φιλοξενίασ. Μπορείτε να μασ πείτε πότε
ξεκίνθςε τθ λειτουργία τθσ και ποιοσ είναι ο
ςτόχοσ αυτοφ του Φορζα;
Σην Ένωση Κυριών την ίδρυσε ο Άγιος
Φρυσόστομος το 1904. Εγώ ανέλαβα την
προεδρεία το 1991, αφού βέβαια είχα
υπηρετήσει ως Γενική Γραμματέας και
ως απλό μέλος πάρα πολλά χρόνια από
την ηλικία των τριάντα χρόνων μου.
Είχα οραματιστεί και ήθελα να κάνουμε
κάτι διαφορετικό, κάτι δηλαδή που να
εξυπηρετεί όχι μόνο τους ανθρώπους της
τρίτης ηλικίας και γενικότερα τους αναξιοπαθούντες, αλλά και τις γυναίκες που
βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση. Σότε
υπήρχαν πάρα πολλές γυναίκες που
αποκτούσαν παιδάκια εκτός γάμου. Έτσι
λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα να αποκτήσουμε μία στέγη για να στεγάζουμε αυτές
τις γυναίκες.
2. Κυρία Τςιαμοφρα μπορείτε να μασ πείτε
λίγα λόγια για το Σπίτι Ανοικτισ Φιλοξενίασ;
Σο σπίτι ανοικτής φιλοξενίας ολοκληρώθηκε το 1995. Είμαστε πάρα πολύ περήφανες, διότι δεν πήραμε ούτε μία δραχμή από το κράτος. Έγινε με πολύ πάθος,
πολύ αφοσίωση και στηριζόμενοι από
την τοπική κοινωνία και κυρίως από το
δημοσιογραφικό κόσμο. Έγινε κάνοντας
πάρα πολλές εκδηλώσεις, ο Πέτρος ο
Γαϊτάνος -οφείλω να κάνω μια μνεία στο
όνομά του- ήταν αυτός που κάναμε τρεις
συναυλίες. Σα σκηνικά και τις σκηνές
τις στήναμε εμείς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε κάποια χρήματα. Σότε, λοιπόν ήμασταν αναγκασμένοι να φροντίζουμε τους αναξιοπαθούντες ανθρώπους, οι οποίοι πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν δυστυχώς, και παράλληλα να συγκεντρώνουμε κάποια
χρήματα για την αγορά του πιτιού Ανοιχτής Υιλοξενίας. Είχαμε κάνει αίτηση τότε στο δήμο και μας παραχώρησαν
ένα οικόπεδο, το οποίο όμως ήτανε έξω
από τη Δράμα. Εγώ όμως ήθελα το σπίτι

ανοικτής φιλοξενίας να είναι μέσα στη
Δράμα, στη καρδιά της πόλης. Έτσι λοιπόν, είχα κάνει μια επιτροπή από ειδικούς. Εδώ θα πρέπει να αναφέρω το
όνομα του Σσακρίδη του Νίκου, του αείμνηστου, που ήτανε Αρχιτέκτονας Μηχανικός. Εντοπίσαμε, λοιπόν, αυτό το
κτίριο, το οποίο ήτανε πανέμορφο μεν,
αλλά εγκαταλειμμένο. Έτσι λοιπόν, αποφασίσαμε να το αγοράσουμε. Με την
προσπάθεια αυτή που κάναμε με τις συναυλίες αγοράσαμε τους δύο ορόφους και
μετά καλέσαμε τη Μιμή Ντενίση και
κάναμε έναν τηλεμαραθώνιο και αγοράσαμε το ισόγειο. Έτσι λοιπόν, αγοράσαμε
το κτίριο αυτό και μετά με τη βοήθεια
του Ανέστη Σερζή το αναπαλαιώσαμε.
3. Ποιεσ κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ φιλοξενοφνται και ποιεσ παροχζσ προςφζρονται;
Πρέπει να σας πω ότι στο σπίτι ανοιχτής φιλοξενίας έχουν φιλοξενηθεί δεκάδες γυναίκες, οι οποίες έχουν υποστεί
έμφυλη βία. Οι γυναίκες βέβαια που
φιλοξενούμε δεν είναι από την περιοχή
της Δράμας, είναι από άλλα μέρη της
Ελλάδας και αυτό γίνεται σε συνεργασία
με τους κοινωνικούς λειτουργούς ή με
το Τπουργείο. Οι δικές μας γυναίκες, οι
οποίες έχουν υποστεί έμφυλη βία,
έρχονται και φροντίζουμε να τις στείλουμε σε άλλους ξενώνες, γιατί δεν πρέπει ο σύντροφός τους να γνωρίζει που
μένει αυτή η κυρία, γιατί θα είναι επικίνδυνο και για εκείνη αλλά και για
εμάς. Εκείνο που θέλω να σας επισημάνω είναι ότι η γυναίκα πρέπει να είναι
αποφασισμένη να φύγει από το σύντροφό
της εφόσον έχει υποστεί έμφυλη βία. Να
διευκρινίσω ότι έμφυλη βία δεν είναι
μόνο η σωματική βία είναι ακόμη και η
λεκτική, η σεξουαλική. Σις κυρίες που
φιλοξενούμε στο σπίτι μας τις παρέχουμε τα πάντα. Πρώτα από όλα γίνονται
μέλη της οικογένειας. Οι Δραμινοί δεν
αντιλαμβάνονται πότε φιλοξενούμε και
ποιον φιλοξενούμε. Δημιουργήσαμε καλλιτεχνικά μαθήματα, έτσι ώστε οι γυναίκες να αποκτούν -όσο καιρό είναι κοντά
μας- κάποια εξειδίκευση αφενός και αφετέρου να είναι απασχολημένες. Κάνουμε κοπτική ραπτική, κέντημα μηχανής, κόσμημα, ζωγραφική, αγιογραφία,

χορωδία και φυσικά οι κυρίες είναι εξασφαλισμένες, όχι μόνο για την καθημερινότητά τους, αλλά για τα πάντα, ιατρικές εξετάσεις, φροντίδα για τα παιδιά
τους και τις ίδιες, ένδυση, υπόδηση και
όταν λέμε τα πάντα εννοούμε τα πάντα.
Υυσικά, νιώθουν εδώ ότι είναι στο δικό
τους σπίτι. Είμαστε πάρα πολύ περήφανες γιατί η φιλοσοφία μας διέφερε και
διαφέρει από άλλους ξενώνες. Εμείς θέλουμε να νιώθουνε ότι είναι στο σπίτι
τους και ότι είναι σε ένα περιβάλλον
που θα νιώθουν άνετα.
4. Με αφορμι τθν Ημζρα τθσ Γυναίκασ
(8 Μαρτίου) υπάρχουν γυναίκεσ που αποτελοφν κφματα ζμφυλθσ βίασ και ηθτοφν βοικεια από το Κζντρο Ανοιχτισ Φιλοξενίασ;
Υυσικά, πέρα από το ότι έχουμε το πίτι
Ανοιχτής Υιλοξενίας, πρέπει να ξέρετε
ότι έχουμε κάνει και μια γραμμή βοήθειας. Γραμμή βοήθειας με αριθμό το
2521058888. Δεχόμαστε καθημερινά
πολλές κλήσεις από διάφορα μέρη της
Ελλάδος, αλλά και από την ίδια την πόλη. Πρέπει, επίσης, να ξέρετε ότι μετά
από τόσα χρόνια -πολύ απλά όμως και
σεμνά σας το λέω- το πρόσωπό μου είναι
συνυφασμένο πλέον με την ανακούφιση,
γιατί είμαι ένας άνθρωπος που ξέρω να
ακούω, είμαι ένας άνθρωπος που ξέρω να
δίνω λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων μας, ιδιαίτερα αυτών των γυναικών.
Υυσικά, διαθέτουμε κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. ε πρώτη
φάση θέλουνε να δούνε εμένα, θέλουνε
να έχουνε απέναντί τους έναν άνθρωπο
που εμπνέει εμπιστοσύνη και που είναι
σίγουρες ότι αυτό το πρόβλημά τους δε
θα διαρρεύσει και στη συνέχεια το περιστατικό το αναθέτω στους ειδικούς. Σο
μυστικό είναι να ξέρουνε ότι μπορούνε
και θα μπορέσουν οι ίδιες να σταθούνε
στα πόδια τους. Και πως το πετυχαίνουμε αυτό; Σο πετυχαίνουμε γιατί μετά
από ένα μικρό χρονικό διάστημα που
μένουνε κοντά μας και ενδυναμώνουμε
την αυτοπεποίθησή τους, στη συνέχεια
φροντίζουμε να τους βρούμε εργασία.
Υροντίζουμε επίσης, να τους εξασφαλίσουμε μία στέγη ή διαφορετικά φροντίζουμε να πάρουνε τα επιδόματα που δικαιούνται από την πρόνοια ή να τους
βγάλουμε το ΚΕΑ και φυσικά εδώ εξασφαλίζουν την καθημερινότητά τους.
….. συνέχεια 19 σελ. →
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υνέντευξη με τη Πρόεδρο της Ένωσης Κυριών Δράμας - πίτι Ανοικτής Υιλοξενίας κα. Αλίκη Σσιαμούρα
5. Στον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ πώσ ςτθρίηετε τισ κακοποιθμζνεσ γυναίκεσ ώςτε να
ζχουν πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ;
Δε στηρίζουμε μόνο τις κακοποιημένες
γυναίκες, στηρίζουμε όλους τους ανέργους της Δραμινής κοινωνίας. λοι οι
Δραμινοί ξέρουν ότι αν απευθυνθούνε σε
εμάς, είμαστε σε θέση μέσα σε μία ώρα
να τους στείλουμε εργατικό δυναμικό ή
για φύλαξη ηλικιωμένων, ή για φύλαξη
παιδιών και για καθαριότητα. Επίσης,
ό,τι έχει σχέση με τα νέα παιδιά έχουμε
στείλει email σε όλα τα νησιά, στα ξενοδοχεία, beach bar, εστιατόρια, έτσι ώστε
να στείλουν θέσεις εργασίας. Έτσι για
εμάς είναι πολύ απλό να αποκαταστήσουμε επαγγελματικά κάποιον και όχι
μόνο τις γυναίκες.
6. Στον τομζα τθσ επιςιτιςτικισ βοικειασ
ποια προγράμματα υλοποιοφνται;
Πάρα πολλά καταφέραμε μέσα από τις
συνεργασίες που έχουμε μέ τα μεγάλα
κοινωφελή ιδρύματα. Αυτή τη στιγμή
πρέπει να ξέρετε ότι εξυπηρετούμε 1750
μέλη οικογενειών και όχι προσφέροντάς
τους προϊόντα Φριστούγεννα και Πάσχα,
αλλά μια φορά το μήνα, έτσι ώστε να
καλύπτουν όλες τους τις ανάγκες και
βέβαια καθημερινά παίρνουνε το ψωμί
της εβδομάδας τους. 50 με 60 άνθρωποι
παίρνουνε και κοντολήξιμα προϊόντα
καθώς έχουμε υπογράψει μία σύμβαση
με τον ΑΒ Βασιλόπουλο. Επίσης, έχουμε
υπογράψει μία σύμβαση με την ΒΙΟΣΡΟ, έτσι ώστε να συμπληρώνουμε τα
προϊόντα τους και με άλλα είδη για να
διατρέφονται αυτοί οι άνθρωποι υγιεινά.

Σους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας τους
δίνουμε μία διατακτική επιταγή και
πηγαίνει σε ένα super market που είναι
συμβεβλημένο με εμάς και παίρνει τα
προϊόντα, τα οποία όμως τα έχει υποδείξει το επιστημονικό προσωπικό που έχει
συνεργαστεί με διαιτολόγους, ώστε να
παίρνει υγιεινά προϊόντα. Πηγαίνουν
λοιπόν παίρνουν προϊόντα, φέρνουν πίσω την απόδειξη, ελέγχεται η απόδειξη,
σκανάρετε και στέλνετε στο ίδρυμα με το
οποίο συνεργαζόμαστε. Οφείλω λοιπόν
να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ΣΙΜΑ
που είναι ένας πολύ μεγάλος φορέας.
Για τους άλλους ανθρώπους που έχουν
μικρά παιδιά, μία φορά το μήνα, τους

προσφέρουμε από δύο μεγάλα πακέτα.
Σο ένα έχει προϊόντα που είναι για την
οικογένεια και το άλλο έχει προϊόντα
που είναι για τα παιδιά. Να σκεφθείτε
ότι κάθε μήνα τους αλλάζουμε οδοντόπαστες και οδοντόβουρτσες. Είναι τόσα
πολλά τα αγαθά που έχει μέσα το πακέτο
που με μια σωστή διαχείριση της μητέρας και με τα κοντολήξιμα και τα άλλα,
που εμείς συμπληρωματικά δίνουμε,
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της χωρίς να πάει καθόλου στο super market.
Σο πρόγραμμα αυτό είναι από την ένωση
Ελλήνων εφοπλιστών.
λους τους άλλους ανθρώπους, τους
οποίους δεν μπορέσαμε να εντάξουμε σε
κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, από
ιδία συμμετοχή παίρνουμε προϊόντα από
τα super market και κάθε μήνα, συγκεκριμένη μέρα και ώρα, τους μοιράζουμε
τα προϊόντα.
Θέλω να διευκρινίσω το εξής: Για να το
πετύχουμε αυτό, πέρα από τα λίγα έσοδα
που έχει η Ένωση -γιατί τα έσοδά μας
προέρχονται από εκδρομές ή κάποιες
εκδηλώσεις που κάνουμε- καταφέρνουμε, μέσα από τις τεράστιες γνωριμίες
που έχουμε, να μας στέλνουν προϊόντα
και από τη Γερμανία και από τον Καναδά και από όπου μπορείτε να φανταστείτε, μεγάλες επιχειρήσεις στις οποίες
αιτούμαστε αφενός και αφετέρου εξασφαλίζουμε διατακτικές επιταγές, που
έχουμε καθ‟ όλη τη διάρκεια του έτους
και μπορούμε να πάμε στα super market
να τις εξαργυρώσουμε για να είναι πάντα γεμάτες οι αποθήκες μας.
Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο Έλληνας
και ιδιαίτερα εμείς έχουμε ορκιστεί να
μην αφήσουμε κανένα Δραμινό ακάλυπτο. Είναι ανεπίτρεπτο εμείς, οι
Έλληνες, οι Δραμινοί που είμαστε τόσο
υπερήφανοι άνθρωποι, να μην έχουμε
την καθημερινότητα μας και αυτό από
την αδιαφορία του γείτονα. Γι‟ αυτό και
εσείς πρέπει να έχετε ανοιχτές τις κεραίες σας. Αν, δηλαδή, -που είναι εύκολο
να παρατηρούμε- με κάποιον συμμαθητή
σας αντιληφτείτε ότι κάτι δεν πάει καλά
τότε δεν έχετε παρά να’ ρθείτε κρυφά να
μας το αναφέρετε και πιστέψτε με ότι
θα βρούμε λύση για να ανακουφιστεί ο
συμμαθητής μας ή η συμμαθήτριά μας.
Για πετύχουμε όλο αυτό έχουμε κάνει
και μια στέγη προσφοράς και αγάπης. Αν
δείτε αυτούς τους ωφελούμενους μας -τα
1750 μέλη οικογενειών- θα δείτε ότι
είναι πολύ πιο καλά ντυμένες και ντυμένοι από εμάς, γιατί όλοι οι Δραμινοί
και εσείς και οι γονείς σας και οι δάσκαλοί σας, φέρνουνε πάρα πολύ ωραία ρούχα τα οποία εμείς -έχουμε μια μεγάλη
εθελοντική ομάδα- ξεχωρίζουμε σε ανδρικά, γυναικεία, παιδικά κλπ. Πηγαί-

νουν, λοιπόν, μέσα οι ενδιαφερόμενοι
και ντύνονται πάρα πολύ ωραία.
Ένδυση, υπόδηση τα πάντα είναι εξασφαλισμένα από εδώ.
7. Μια από τισ δράςεισ ςασ είναι το mobile
school. Σε ποιουσ απευκφνεται και ποιοσ ο
ςτόχοσ αυτοφ του καινοτόμου προγράμματοσ;
Σο mobile school μας το χάρισαν πρώτα
απ‟ όλα από το Βέλγιο. Πρέπει να σας πω
ότι δεν χαρίζουν ιδιαίτερα οι ξένοι έτσι,
αν δεν έχουν αποδεικτικό στοιχείο ότι
θα το διαχειριστεί πολύ καλά η ομάδα.
Έτσι λοιπόν, πριν μας το χαρίσουν και
πριν μας το φέρουν το επιστημονικό
προσωπικό για δύο ολόκληρα χρόνια
έκαναν παρεμβάσεις -διακριτικά χωρίς
τα παιδάκια να το αντιληφθούνε- και
είδαμε ότι υπάρχουν πολλά παιδιά, παιδιά του δρόμου στη Δράμα και ιδιαίτερα
την Πέμπτη που έρχονται και από άλλα
μέρη από τη γειτονική μας περιοχή.
Δίνοντας λοιπόν ακριβή στοιχεία, διαπίστωσα ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός
παιδιών που δεν πηγαίνουν σχολείο.
Ενώ το Τπουργείο και οι δάσκαλοι
έκαναν μια προσπάθεια να μην παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι επιδόματα και
το ΚΕΑ εάν τα παιδιά τους δεν πάνε
σχολείο, δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαλλαγούν από αυτή τη νοοτροπία. Υυσικά ….. συνέχεια 20 σελ. →
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υνέντευξη με τη Πρόεδρο της Ένωσης Κυριών Δράμας - πίτι Ανοικτής Υιλοξενίας κα. Αλίκη Σσιαμούρα
αναφέρομαι στα παιδιά ΡΟΜΑ, που είναι Έλληνες, πανέξυπνοι, και μπορούμε
να τους βοηθήσουμε και να τους στηρίξουμε. Έτσι λοιπόν, με μια μεγάλη ομάδα που αποτελείται από εκπαιδευτικούς
πηγαίνουμε δύο φορές την εβδομάδα και
κάνουμε παρεμβάσεις. ε αυτό λοιπόν το
κινητό σχολείο, που είναι μία τροχήλατη κατασκευή, που ανοίγοντας την γίνεται δεκαπέντε μέτρα βάζουμε διάφορες
θεματικές ενότητες π.χ. για το ρατσισμό,
την υγεία, την καθαριότητα, τη διαφορετικότητα, τα μαθηματικά, τη γλώσσα, τα
παιχνίδια, ώστε να προσεγγίσουμε τα
παιδιά. Σώρα πια μας ξέρουν και περιμένουν πότε θα πάμε. Νομίζω ότι έχουμε
καταφέρει πολλά από αυτά τα παιδιά να
τα πείσουμε -χωρίς να αντικαταστήσουμε τα σχολεία- να προκαλέσουμε το ερέθισμα, ώστε να πάνε στο σχολείο, γιατί
έτσι αλλάζει η ζωή τους.

χουμε όλο αυτό το έργο. Έτσι λοιπόν,
κάθε μέρα και καινούριοι εθελοντές μας
προστίθενται και πολύ χαίρομαι γι‟ αυτό. Επιπλέον έχουμε και ένα κοινωνικό
φροντιστήριο. Εκτός από τους τριάντα
εθελοντές που έρχονται καθημερινά
μαζί μου εδώ, υπάρχουν και άλλα δεκαπέντε νέα παιδιά που είναι καθηγητές
και δάσκαλοι και έχουν αναλάβει το κοινωνικό φροντιστήριο. Σο κοινωνικό φροντιστήριο έχει τριάντα πέντε παιδιά και
πέρυσι δύο από τα παιδιά πέρασαν στο
πανεπιστήμιο. Ένα από τα στελέχη αναλαμβάνει κάθε μεσημέρι να έχει ένα
έτοιμο σνακ, έτσι ώστε όταν έρχονται τα
παιδάκια από το σχολείο για να κάνουνε
το μάθημά τους να έχουνε πάρει κάτι σε
φαγητό. Αυτό το στέλεχος παρακολουθεί
αν το παιδάκι έχει έρθει, αν ο καθηγητής έχει έρθει, τη σχέση που έχει ο καθηγητής με το παιδί και φυσικά είναι
συνέχεια σε επικοινωνία με το σχολείο
για να δει την απόδοση του παιδιού και
όχι για να έρχεται έτσι για να λέμε ότι
έχουμε κοινωνικό φροντιστήριο.
9. Στθν προςπάκεια που καταβάλετε ζχετε
αρωγοφσ; Ο Διμοσ Δράμασ, το κράτοσ ι
άλλεσ αρχζσ ςτθρίηουν τθν προςπάκειά ςασ
ι απουςιάηουν;

Ένας μεγάλος σύλλογος, Πάνος και Βρισηίδα, οι οποίοι ξέρουν το έργο μας και
το παρακολουθούν από πολύ κοντά, μας
έχουν αγοράσει ένα αυτοκίνητο για να
μπορέσουμε να μεταφέρουμε το mobile
school και στην ευρύτερη περιοχή της
περιφέρειας. Μας ενδιαφέρει να μην
περιοριστούμε μόνο στα παιδάκια που
υπάρχουν εδώ στη Δράμα, αλλά με αυτόν
τον τρόπο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και άλλα παιδιά.
8. Υπάρχουν εκελοντζσ που ςτθρίηουν τισ
δράςεισ ςασ και ποιεσ υπθρεςίεσ παρζχουν;
Μποροφν να γίνουν όλοι εκελοντζσ;
Η Ένωση Κυριών έχει ανάγκη από πάρα
πολλούς εθελοντές. Ευτυχώς δεκάδες
άνθρωποι (περίπου τριάντα) κάθε πρωί
έρχονται και ο καθένας παίζει το δικό
του ρόλο. Φρειαζόμαστε τέσσερα, πέντε
άτομα στις διανομές, άλλα άτομα για τη
διαχείριση της στέγης προσφοράς και
αγάπης, των ρούχων, παπουτσιών κλπ.
τηρίζουμε με ένδυση και υπόδηση το
στρατόπεδο του Παρανεστίου, βοηθάμε
και στηρίζουμε το νοσοκομείο και πέρα
από τα 1750 άτομα. Είμαστε πάρα πολλοί εθελοντές και να σας πω και κάτι,
ότι, παθαίνεις εξάρτηση, αν κάποια στιγμή βάλεις το πόδι σου εδώ, πιστέψτε με,
ότι δε θα ξαναφύγεις. Είναι ένα χώρος
που σε προσελκύει, που σε παθιάζει,
διαφορετικά δε θα μπορούσαμε να πετύ-

,τι έχει σχέση με το Δήμο Δράμας θέλω
να είμαι συγκεκριμένη. πως όλους
τους πολιτιστικούς συλλόγους, έτσι λοιπόν, είθισται κάθε χρόνο να μας δίνουν
ένα μικρό χρηματικό ποσόν το οποίο
κυμαίνεται από 1.000 ευρώ έως 1.500
ευρώ. Δηλώνουμε κάποιες εκδηλώσεις
και δίνουμε στο τέλος της χρονιάς τα
τιμολόγια για να δικαιολογήσουμε τα
1.000 ευρώ που μας δίνουν. ,τι έχει
σχέση με τους άλλους τα τελευταία χρόνια παίρνουμε κάποια χρήματα τα οποία
αξιοποιούμε σε προσωπικό, γιατί χωρίς
προσωπικό δεν μπορείς να πετύχεις τίποτε, εάν θέλεις να φτάσεις στο επίπεδο
που φθάσαμε εμείς. Από το κρατικό λαχείο παίρνουμε, κάποια χρήματα -όχι
πάντα- και για εκείνα πρέπει να παρουσιάσεις τιμολόγια. Εδώ είμαστε τυχεροί
όταν παίρνουμε γιατί δεν παίρνεις από
το κρατικό λαχείο κάθε χρόνο καθώς
είμαστε πάρα πολλοί σύλλογοι σε όλοι
την Ελλάδα. ταν παίρνουμε είμαστε
καλά, με την έννοια ότι μπορούμε να
εξυπηρετηθούμε στα λειτουργικά μας
έξοδα.
λοι οι άλλοι είναι εθελοντές και τα
τελευταία χρόνια συνεργαζόμαστε με
όλα τα μεγάλα κοινωφελή ιδρύματα όχι
μόνο της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού. Εδώ πρέπει να αναφέρω -αν και δεν
θέλουν και είναι προς τιμήν τους- την
Raycap, που είναι και προσωπικοί μου
φίλοι και ξέρουν από κοντά τι γίνεται
στην Ένωση Κυριών και μας συνδράμουν οικονομικά.

10. Πολλζσ είναι οι βραβεφςεισ για τθν ανιδιοτελι προςφορά ςασ ςτθν κοινωνικι και
πολιτιςτικι ηωι τθσ Δράμασ. Ποια είναι τα
ςυναιςκιματά ςασ και ποιοι οι μελλοντικοί
ςασ ςτόχοι;
Πράγματι οι βραβεύσεις μου είναι πάρα
πολλές και είναι μια -αν θέλετε- δικαίωση, μια ανακούφιση, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Εγώ πάντως δεν έχω νιώσει κάτι διαφορετικό όταν παραλαμβάνω
το βραβείο ή τον έπαινο, γιατί θεωρώ ότι
όλοι μας οφείλουμε να κάνουμε αυτό
που κάνει η Ένωση Κυριών. Δεν κάνουμε τίποτε περισσότερο, στην ουσία εμείς
κερδίζουμε. Θεωρώ πάρα πολύ τυχερό
τον εαυτό μου που από μικρή ηλικία
ασχολήθηκα, γιατί έτσι μπορώ και αντιμετωπίζω και τα προσωπικά μου προβλήματα. Αυτό το έμαθα μέσα από τη μεγάλη προσφορά και ερχόμενη αντιμέτωπη
με πολύ πιο δύσκολα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και αυτό με
κάνει να νιώθω πολύ χαρούμενη και
ευτυχισμένη.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και θα
ήθελα πραγματικά να γίνετε αρωγά μέλη
μας, να έρχεστε στις παρεμβάσεις όταν
μπορείτε.
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

Οι μακθτζσ: Καραηελίδθσ Βαλεντίνοσ,
Μαραπίδθσ Θεόδωροσ, Μυτιλινάκθσ
Σπυρίδων & Παντικίδθσ Δθμιτριοσ
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Lets do it Greece

Βράβευση του μαθητή μας
Δημητριάδη Ορέστη
Σην Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 και
ώρα 11.00 το πρωί, πραγματοποιήθηκε
στην Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η
εκδήλωση βράβευσης των μαθητικών
δημιουργιών που διακρίθηκαν στο 3ο
Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
«Ποντιακός Ελληνισμός, μνήμες και
όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον».

τις 4 Απριλίου 2019 και στο πλαίσιο
του “Lets do it Greece” με θέμα
“Νοιάζομαι και Δρω” μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου διενήργησαν
καθαρισμό και εξωραϊσμό του αύλειου
χώρου του 1ου ΕΠΑ..Λ. Δράμας και της
γειτονιάς του.

Σο πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την
έγκριση του Τπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και τελεί υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής
για την UNESCO. Ο διαγωνισμός οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ερρών, το Τπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και
το Σμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Χηφιακών Μέσων του ΤΠΑΙΘ και συνδιοργανωτές της εκδήλωσης βράβευσης ήταν η Έδρα Ποντιακών
πουδών του Α.Π.Θ. και ο Πανελλήνιος
ύνδεσμος Ποντίων Εκπαιδευτικών.
την εκδήλωση βράβευσης συμμετείχαν
850 μαθητές και εκπαιδευτικοί (από 49

Από τθν ζκκεςθ ηωγραφικισ & εικαςτικοφ κοςμιματοσ τθσ ςυναδζλφου Λίνασ
Παπαδοποφλου και Αςτζρθ Γκίκα

σχολεία) από 19 νομούς της χώρας, που
παρέλαβαν τα βραβεία τους και παρουσίασαν τις δημιουργίες τους.
τον διαγωνισμό συμμετείχε ο μαθητής
του σχολείου μας, Ορέστης Δημητριάδης
(Α‟ τάξη την περίοδο του διαγωνισμού)
και ο οποίος κέρδισε το 1ο βραβείο στην
κατηγορία Ποίημα στην ποντιακή γλώσσα με το «Σραγούδι της μάνας».
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ξουν την ΕΕΔ -και για τα δύο μαθήματακαι μάλιστα η Μαθηματικός και η Φιλόλογος διδάσκουν και σε τμήματα της Β΄
τάξης.

Σο Πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα
ΕΠΑ.Λ.» εντάσσεται στο πλαίσιο ανάδειξης και ενίσχυσης του Κοινωνικού ρόλου του ΕΠΑ.Λ., όπως προβλέπεται στο
«Εθνικό τρατηγικό Πλαίσιο για την
Αναβάθμιση της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της
Μαθητείας» και υλοποιείται σε δύο φάσεις. Είναι ένα φιλόδοξο και πολυδιάστατο πρόγραμμα, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑ και περιλαμβάνει μια
δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν στην
ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, στη δημιουργία δικτύων υποστήριξης, καθώς και σε συμπληρωματικές δράσεις. Εφαρμόστηκε πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2017- 2018 σε
9 σχολεία, με στόχο την επακολούθησή
του σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας την
περίοδο 2018-2021.
υνιστά ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα,
αφού αποτελείται από πολλαπλές διαφορετικές παρεμβάσεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, καθώς και φιλόδοξο,
γιατί έχει σχεδιαστεί για να συμβάλλει
στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα ΕΠΑ.Λ..
Σο «ΜΝΑΕ» εφαρμόζεται κυρίως στους
μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.. Με
αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές που
έρχονται από το Γυμνάσιο και επιλέγουν
το ΕΠΑ.Λ., υποστηρίζονται σε όλη τη
διάρκεια της Α‟ τάξης προκειμένου να
επιτευχθεί ομαλή μετάβαση από το
Γυμνάσιο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Πρόκειται λοιπόν, για ένα συντονισμένο
πρόγραμμα δράσεων βελτίωσης του κοινωνικού-υποστηρικτικού ρόλου των ΕΠΑ.Λ. με βασικό σκοπό τη βελτίωση
της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης, μέσα από τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών μάθησης για όλους τους μαθητές.
Σο Πρόγραμμα, όπως προαναφέραμε, επικεντρώνεται κυρίως στους μαθητές της
Α΄ τάξης και οι δράσεις του επιδιώκουν
να προσφέρουν ευκαιρίες για μια νέα
αρχή.
Σο κάθε ΕΠΑ.Λ. επιδιώκει έτσι να αναδείξει και να αναπτύξει συλλογικά τον
κοινωνικό του ρόλο, με δράσεις συμβατές με τα χαρακτηριστικά του ίδιου του
σχολείου και τις ανάγκες των μαθητών
του.
 Αναπτύσσοντας ικανότητες δικτύωσης

(με υφιστάμενες δομές ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης, με άλλα σχολεία, με
κοινότητες γνώσης για τα μαθήματα
της Α΄ τάξης, με συνεργάτες μάθησης
κλπ).
 χεδιάζοντας και υλοποιώντας (μόνο

του ή σε συνεργασία με άλλα σχολεία)
ένα σχέδιο δράσης «Εξωστρέφειας» για
την σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και τη συνεργασία του με κοινωνικούς φορείς, προς αμοιβαίο όφελος.
Οι βασικές δράσεις του προγράμματος
είναι:
1. Η εφαρμογή Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα
των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών. Τλοποιείται με την ταυτόχρονη
παρουσία δύο εκπαιδευτικών στην τάξη
και στοχεύει στη βελτίωση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού των
μαθητών. κοπός της συγκεκριμένης
δράσης είναι η ενδυνάμωση των μαθητών
και μαθητριών των ΕΠΑ.Λ. ως προς
γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες και
τις δεξιότητες μαθηματικού λογισμού, με
διδακτικές πρακτικές στις οποίες λαμβάνονται υπόψη οι διαφοροποιημένες
ανάγκες των μαθητών/τριών των ΕΠΑ.Λ.
Η σχολική μας μονάδα είναι στελεχωμένη
με τους εκπαιδευτικούς που θα υποστηρί-

2. Η στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με Ψυχολόγους, οι οποίοι θα στηρίξουν ψυχοκοινωνικά τους μαθητές και θα οργανώσουν τη δικτύωση των σχολείων με
υποστηρικτικές δομές ψυχοκοινωνικής
υγείας της περιοχής.
Σα πιο βασικά καθήκοντα και αρμοδιότητες του Χυχολόγου στο ΜΝΑΕ είναι:
 να παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε
μαθητές, οι οποίοι είτε με δική τους
πρωτοβουλία ή κατόπιν παρότρυνσης
των καθηγητών τους, διατυπώνουν
σχετικό αίτημα. Καλύπτει -κυρίως- τα
αιτήματα μαθητών της Α΄ ΕΠΑΛ,
ανταποκρινόμενος, ωστόσο, και σε ανάγκες μαθητών άλλων τάξεων.
 να ευαισθητοποιεί τον ύλλογο Διδασκόντων σε θέματα δυναμικής της ομάδας-τάξης, επικοινωνίας με τους μαθητές, καθώς και σχέσεων λειτουργικής
συνεργασίας στη σχολική κοινότητα.
 να ενημερώνει, συμβουλεύει και υποστηρίζει τους γονείς σχετικά με θέματα εφηβείας και σχέσεων στην οικογένεια.
 να σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί
προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.
3. Ο εξοπλισμός των ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιασκέψεων - τηλεεκπαίδευσης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα της μεταξύ τους δικτύωσης, της
καλύτερης επικοινωνίας και της ανταλλαγής καλών πρακτικών.
τόχος είναι η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεσμών μεταξύ σχολικών μονάδων,
με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών για
την υλοποίηση των σχεδίων δράσης, την
εφαρμογή του θεσμού του συμβούλου
καθηγητή, την εναλλακτική ενισχυτική
διδασκαλία, τη σύνδεση του ΕΠΑ.Λ. με
την τοπική κοινωνία κλπ.
υνέχεια - - - ->
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Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Μ.Ν.Α.Ε.
αναστέλλουν τη μαθησιακή πρόοδο, την
παραπομπή των μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα (π.χ. μη διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες, παραβατική
συμπεριφορά, κλπ.) σε αρμόδιους φορείς,
την αυτο-βελτίωση του ίδιου του εκπαιδευτικού και την εμπέδωση σχέσεων
συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.

4. Η ενεργοποίηση και προώθηση
του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή και του Συμβουλίου Τάξης, με
στόχο τη συστηματική υποστήριξη των
μαθητών/τριων στη σχολική ζωή, τη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ
μαθητών και συλλόγου διδασκόντων, την
αντιμετώπιση συγκρούσεων, τη βελτίωση
του κλίματος στη σχολική κοινότητα,
την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης,
τον εντοπισμό των προβλημάτων που

5. Η ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης του
χολείου για τη σύνδεση με το κοινωνικό περιβάλλον του (Εξωστρέφεια) μέσω
της ανάπτυξης / προβολής πολλαπλών
χολικών Δραστηριοτήτων και υποστήριξης της τοπικής κοινότητας.
Σα «χέδια Δράσης χολείων» έχουν ως
σκοπό την ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων
επικοινωνίας των μαθητών και τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών.
υγκεκριμένα, ενισχύονται δράσεις εξωστρέφειας του σχολείου, οι οποίες παράλληλα προσφέρουν στους μαθητές ευ-

Etwinning - DEMOCRATIC PARTICIPATION....DR Mr MAYΟR
To 1o ΕΠΑ.Λ. Δράμας συμμετέχει στο
e t wi nni ng πρ ό γρα μμα με θ έ μα
"Δημοκρατική Συμμετοχή ... Αγαπητζ κφριε Δήμαρχε".

που ζουν. κέφτονται, συζητούν, συνεργάζονται
και καταγράφουν πιθανές
λύσεις.

καιρίες για να βιώσουν επιτυχίες και να
αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους.
Βασικοί στόχοι είναι η ενίσχυση του
χολείου ως κοινότητας, η επαύξηση του
κύρους του, η περαιτέρω διασύνδεσή του
με την τοπική κοινωνία, η ανασκευή
προκαταλήψεων της κοινής γνώμης και
η βελτίωση της ελκυστικότητας του
ΕΠΑ.Λ., μέσα από τη θεσμική υποστήριξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της κοινωνικής ευθύνης.
Για την υλοποίηση “χεδίων Δράσης και
Καλών Πρακτικών” από το σύνολο των
Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας
έχει οριστεί υπεύθυνο το «ΝΟΗΙ»,
στο οποίο έχει ήδη αποσταλεί - κατατεθεί το χέδιο Δράσης που θα υλοποιήσει
το 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας για το σχολικό
έτος 2019-2020, όπως αυτό παρουσιάζεται στη σελίδα 24.
αλής Αναστάσιος
Δ/ντής 1ου ΕΠΑ.Λ.




Φρήση των Νέων Σεχνολογιών,
Αναζήτηση πληροφοριών και έρευνα
στο διαδίκτυο και στα σχολικά εγχειρίδια.

Σελικός αποδέκτης των σκέψεων τους
είναι ο Δήμαρχος της πόλης ο οποίος
δεσμεύεται να δώσει λύση στα προβλήματα.
τόχοι του προγράμματος : Σα οφέλη
που θα αποκομίσουν οι μαθητές από το
συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι:






το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι μαθητές περιγράφουν αρχικά τον όρο
"Δημοκρατία", όπως τον αντιλαμβάνονται, παρουσιάζουν το πολίτευμα της
χώρα τους, τις πανελλήνιες ημέρες που
είναι αφιερωμένες στη Δημοκρατία, ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους συμμετέχοντας σε διάφορες δράσεις στις ...

 20 Νοεμβρίου-Παγκόσμια ημέρα
Δικαιωμάτων του Παιδιού και
 10 Δεκεμβρίου- Παγκόσμια ημέρα
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
δημιουργούν αφίσες και συννεφόλεξα
σχετικά με την έννοια της Δημοκρατίας,
ενώ σε δεύτερη φάση εντοπίζουν τα προβλήματα του σχολείου στο οποίο φοιτούν, αλλά και της ευρύτερης περιοχής







ενεργή συμμετοχή στα κοινά,
επικοινωνία,
ελεύθερη κριτική σκέψη,
ελευθερία έκφρασης λόγου,
συνεργασία με τους συμμαθητές τους,
αλλά και με μαθητές από διάφορα
σχολεία του εξωτερικού,
δημιουργικότητα,
επιχειρηματικότητα,
απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης,
εξάσκηση στην Αγγλική Γλώσσα,

Τπεύθυνες καθηγήτριες για την υλοποίηση του προγράμματος:

 Κετσετσίδου Θεοδώρα,
 Υωτιάδου Κυριακή
 Φούσανλη Αικατερίνη.
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Εμκστλέφευα & φευφξλία στξ
1ξ ΕΠφ.Λ. Δλάμας, ανξυχτό σχξλείξ
με εκδηλώσευς, ενημελώσευς,
δημυξιλγίες, ειαυσθησίες
καυ πλξσφξλά

το πλαίσιο του προγράμματος «ΜΝΑΕ»,
το 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας, για το χ. Έτος
2018-2019 υλοποίησε το δικό του
“Σχέδιο Δράσης” με σκοπό την ενίσχυση δράσεων εξωστρέφειας του σχολείου.
Παράλληλα προσφέρονται στους μαθητές
ευκαιρίες για να βιώσουν επιτυχίες και
να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους.
Ο αναλυτικός τίτλος του χεδίου Δράσης
ήταν «Εξωςτρζφεια & Αειφορία ςτο

1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμασ, ανοιχτό ςχολείο με
εκδηλϊςεισ, ενημερϊςεισ, δημιουργίεσ,
ευαιςθηςίεσ και προςφορά».

Για την υλοποίηση του προκείμενου σχεδίου, συνεργαστήκαμε με άλλα σχολεία,
όπως το Ε.Κ. Δράμας, το 2ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας, το 3ο Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής, καθώς και με πολλούς φορείς, όπως, το Διεθνές Πανεπιστήμιο και το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Δράμας, τη Δ/νση Επικοινωνιών & Μεταφορών της Π.Ε. Δράμας, το
Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής Χυχοκοινωνικής Τγείας Π.Ε.
Δράμας “ΔΡΑΗ”, τη Δ/νση Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
του Δήμου Δράμας, τη Δ/νση Ελληνικής
Αστυνομίας Δράμας, το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά
της Βίας, το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Δράμας,
τα ΚΠΕ Παρανεστίου και ουφλίου, και
τη Δραμινή επιχείρηση “Olivenflower”.

1. Επαγγελματικοί ορίηοντεσ αποφοίτων
του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμασ
το πλαίσιο της δράσης «Επαγγελματικοί ορίζοντες αποφοίτων 1ου ΕΠΑ.Λ.
Δράμας» πραγματοποιήθηκε μια ολιστική ενημέρωση των μαθητών του σχολείου και των γονέων και κηδεμόνων τους,
αναφορικά με τις προοπτικές και επαγγελματικές διεξόδους των αποφοίτων
της σχολικής μας μονάδας. Αυτό έγινε
με την υλοποίηση μιας ημερίδας ενημέρωσης, με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε
επιχειρήσεις, φορείς & το Διεθνές Πανεπιστήμιο, με αναζήτηση πληροφοριών
για επαγγέλματα και επαγγελματικές
διεξόδους, με διενέργεια Σεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού και με την
εκμάθηση σύνταξης Βιογραφικού ημειώματος.

Σο χέδιο Δράσης περιλάμβανε τις επτά
ακόλουθες δράσεις που υλοποιήθηκαν
μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε καταθέσει.
2. Μετά το Γυμνάςιο τι ….?
το πλαίσιο της παραπάνω δράσης είχαν
προγραμματιστεί δύο επισκέψεις σε όλα
τα Γυμνάσια της πόλης. Κλιμάκιο εκπαιδευτικών του σχολείου, με επικεφαλής τον Δ/ντή, ενημέρωσαν τους μαθητές της Γ΄ τάξης Γυμνασίου για τη φοίτηση στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας, τονίζοντας
τα πλεονεκτήματά του και παρουσιάζοντας το 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας ως μια από
τις καλύτερες επιλογές των μαθητών
που αποφοιτούν από το Γυμνάσιο για τη
συνέχιση των σπουδών τους.
Επιπλέον, καλέσαμε σε συνεργασία με
το Ε.Κ. Δράμας, τους μαθητές των Γυμνασίων να επισκεφθούν το σχολείο, να
γνωρίσουν τους χώρους του, τους εκπαιδευτικούς
….. συνέχεια 25 σελ. →
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Εμκστλέφευα & φευφξλία στξ 1ξ ΕΠφ.Λ. Δλάμας, ανξυχτό σχξλείξ με εκδηλώσευς, ενημελώσευς,
δημυξιλγίες, ειαυσθησίες καυ πλξσφξλά
και κυρίως να επισκεφθούν τα εργαστήριά μας. Επίσης, τον Μάιο του 2019 υλοποιήσαμε μια ημερίδα για τους γονείς
των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου, με θέμα
τη φοίτηση των παιδιών τους στο Επαγγελματικό Λύκειο.

3. Σπάηοντασ τα ςτερεότυπα
κοπός της δράσης είναι να συμβάλλει
στην αποδόμηση των στερεοτύπων που
σχετίζονται με το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία κ.α, να προάγει τη δημιουργία υγιών σχέσεων και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε θέματα βίας.
Κατά την υλοποίηση της δράσης έγιναν
βιωματικά εργαστήρια με θέματα όπως ο
ρατσισμός, ο σχολικός εκφοβισμός κλπ.
Επίσης, οι μαθητές με την καθοδήγηση
των εκπαιδευτικών διερεύνησαν, εντόπισαν και αποδόμησαν τα δικά τους
στερεότυπα, ενδυναμώθηκαν και διοργάνωσαν διάφορες δράσεις όπως: δημιουργία κολάζ, γελοιογραφιών και
αφισών, κατασκευή ενημερωτικών εντύπων, παρουσιάσεις, Video κ.α.
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Εμκστλέφευα & φευφξλία στξ 1ξ ΕΠφ.Λ. Δλάμας, ανξυχτό σχξλείξ με εκδηλώσευς, ενημελώσευς,
δημυξιλγίες, ειαυσθησίες καυ πλξσφξλά

4. Δθμόςια υγεία και κοινωνικι μζριμνα
τη δράση με θέμα «Δημόσια Τγεία και
Κοινωνική Μέριμνα» υλοποιήθηκαν:
α) βιωματικά μαθήματα σε κάθε τάξη
του σχολείου και ημερίδα ενημέρωσης
μαθητών και γονέων & κηδεμόνων για
τις «Εξαρτησιογόνες ουσίες» και β) Προληπτικός Ιατρικός Έλεγχος μαθητών/
τριων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας από κλιμάκιο Ιατρών (Παθολόγων, Οδοντιάτρων
και Οφθαλμιάτρων) του Γ. Ν. Δράμας,
εντός της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας και
τον ύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων της
σχολικής μονάδας.
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Εμκστλέφευα & φευφξλία στξ 1ξ ΕΠφ.Λ. Δλάμας, ανξυχτό σχξλείξ με εκδηλώσευς, ενημελώσευς,
δημυξιλγίες, ειαυσθησίες καυ πλξσφξλά
4. Δθμόςια υγεία και κοινωνικι μζριμνα
…. ςυνζχεια

Επίςκεψθ ςτο Φράγμα Θθςαυροφ

Επίςκεψθ ςτο ΠΕΛΙΤΙ

5. Δθμιουργώ και προςφζρω
Οι μαθητές της Α΄ τάξης στο πλαίσιο των
μαθημάτων “Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων” και “Ερευνητική Εργασία
στην Σεχνολογία”, κατασκεύασαν έργα
τέχνης, αναμνηστικά, διακοσμητικά και
είδη δώρων από πρωτογενή υλικά, καθώς
και από επαναχρησιμοποιήσιμα και ανακυκλώσιμα υλικά. Ουσιαστικά ήταν μια
δράση που επιχείρησε να συνδυάσει τη
μαθητική επιχειρηματικότητα με τη
δημιουργία τεχνημάτων, την ανακύκλωση, τον εθελοντισμό και την κοινωνική
προσφορά, μιας και τα «παραγόμενα τεχνήματα» των μαθητών διατέθηκαν σε
Bazaar για κοινωφελή σκοπό.
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Εμκστλέφευα & φευφξλία στξ 1ξ ΕΠφ.Λ. Δλάμας, ανξυχτό σχξλείξ με εκδηλώσευς, ενημελώσευς,
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6. Ζξυπνο ςφςτθμα Πυρανίχνευςθσ, με χριςθ Γεωγραφικοφ Συςτιματοσ Πλθροφοριών
GIS και ενθμζρωςθ ςτο κινθτό, μζςω εφαρμογισ app
Σο project υλοποιήθηκε σε συνεργασία
με το Ε.Κ Δράμας,, το 3ο Ε.Κ Ανατολικής Αττικής, τη ΔΔΕ Δράμας και τον
Εκπ@ιδευτικό Κύκλο.
Η λειτουργία του στηρίχθηκε στον μικροελεγκτή ανοικτού κώδικα Arduino,
στο Γεωγραφικό ύστημα Πληροφοριών
GIS και στο Google maps. Ο μικροελεγκτής Arduino επιλέχθηκε γιατί έχει
χαμηλό κόστος, είναι ανοικτού κώδικα,
έχει πλούσιο διαδικτυακό υλικό υποστήριξης, συνεργάζεται με την πλειονότητα
των αισθητήρων και κυρίως, γιατί είναι
απλός στη χρήση του. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα, μαθητές με λίγες γνώσεις
στον προγραμματισμό και τα ηλεκτρονικά να μπορούν να δημιουργήσουν κατασκευές. Με τη βοήθεια κατάλληλων αισθητήρων και Shields συνδεδεμένων στο
Arduino γινόταν η ανίχνευση έναρξης
της φωτιάς.
Οι αισθητήρες ανιχνεύουν φως με μήκος
κύματος από 10 nm έως 100 nm -που
είναι το μήκος κύματος του φωτός που
προέρχεται από τις φλόγες-, μονοξείδιο
και διοξείδιο του άνθρακα, φυσικό αέριο,
άνοδο της θερμοκρασίας -με ρυθμό ανόδου μεγαλύτερο από το όριο που θα
έχουμε θέσει- και την μείωση της υγρασίας του χώρου. Σο Arduino στη συνέχεια, μέσω κατάλληλου λογισμικού, επεξεργάζεται τα δεδομένα και αποφασίζει για
την έναρξη ή όχι της πυρκαγιάς. ταν το
Arduino αντιληφθεί ένα γεγονός (π.χ.
φωτιά) τότε καλεί ένα Web service. Σο
Web Service καταχωρεί το γεγονός σε
μια βάση δεδομένων MySQL. Με την
καταχώρηση του γεγονότος στη σχετική
βάση στέλνεται SMS με την βοήθεια
GSM Modem στους καταχωρημένους
χρήστες (π.χ. Δ/ντής, Προϊστάμενος). Οι
χρήστες επιπλέον έχουν τη δυνατότητα
μέσω κατάλληλης εφαρμογής στο κινητό
(mobile app), που χρησιμοποιεί το GIS
και το google maps, να δουν την τοποθεσία εκδήλωσης της φωτιάς.

7. “Ανοιχτά Σχολεία”
Η τελευταία δράση, με θέμα «Ανοιχτά
χολεία», συμπεριελάμβανε όλες τις
παραπάνω δράσεις και τα αποτελέσματα
αυτών, καθώς και όλες τις υπόλοιπες
δράσεις, δραστηριότητες και εκδηλώσεις
που υλοποιήθηκαν στη σχολική μας
μονάδα, εκτός του συγκεκριμένου προγράμματος, κατά τη διάρκεια του σχ.
έτους 2018-19.
Κεντρική εκδήλωση της οικείας δράσης
αποτέλεσε η παρουσίαση -σε συνεργασία
με το Εργαστηριακό Κέντρο Δράμας και
το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Δράμαςτης “δουλειάς”, της εργασίας, των αποτελεσμάτων, των έργων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και του 1ου ΕΠΑ.Λ.
Δράμας ειδικότερα, στους δραμινούς
πολίτες. Λίγες εβδομάδες πριν κλείσουν
τα σχολεία, οι εργασίες των μαθητών
μας, των μαθητών του ΕΚ και του 2ου
ΕΠΑ.Λ. παρουσιάστηκαν -από τους
ίδιους τους μαθητές- στους γονείς τους
και στη δραμινή κοινωνία, σε μια μεγάλη εκδήλωση που υλοποιήθηκε στη μεγάλη αίθουσα του δημοτικού Ψδείου
Δράμας. Οι μαθητές εκθέσαν έργα, κατασκευές και εφαρμογές τους, στο φουαγέ του Ψδείου και εντός της αίθουσας
παρουσίασαν με βίντεο και power point
αντιπροσωπευτικά δείγματα των εργασιών τους.
Υωτιάδου Κική
αλής Αναστάσιος
Τπευθ. χεδίου Δράσης Δ/ντής 1ου ΕΠΑ.Λ.
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Σχέδυξ Δλάσης ΜΝφΕ : “OPEN MINDED” Με σκοπό την ενίσχυση δράσεων εξωστρέφειας του σχολείου και στο πλαίσιο
του προγράμματος «ΜΝΑΕ», το 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας, για το χ. Έτος 20192020 προγραμμάτισε δικό του “Σχέδιο
Δράσης” το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω δεκαεννέα υποδράσεις:

Σχξλυκό Έτξς 2019—2020

8. Ιςτορικζσ και αρχιτεκτονικζσ διαδρομζσ ςτθ πόλθ τθσ Δράμασ
9. Ποδθλατϊ και παράγω ενζργεια

15.Κυκλοφοριακι Αγωγι

10.DEMOCRATIC PARTICIPATION .... DR
Mr MAYΟR

16.Θ γωνιά του μακθτι

11.Αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα ελζγχου
CO2 ςε ςχολικι τάξθ

1. Επαγγελματικοί ορίηοντεσ αποφοίτων
1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμασ

12.Παράλλθλα Εργαςτιρια Φυςικισ

2. Θ ενθμζρωςθ οδθγεί ςτο ΕΠΑ.Λ.

13.Ψθφιακι αποτφπωςθ θλιακοφ ωρολογίου

3. πάηοντασ τα τερεότυπα

γφρω από τισ ςχολικζσ μονάδεσ του Δ.
Δράμασ με τθν χριςθ GIS

17.Θετικά πρότυπα- Role models από το
χϊρο του ακλθτιςμοφ
18.Σο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δθμιουργεί_2020
19.Εγκατάςταςθ μουςικοφ κουδουνιοφ
Υωτιάδου Κική
Τπευθ. χεδίου Δράσης

αλής Αναστάσιος
Δ/ντής 1ου ΕΠΑ.Λ.

14.Ψθφιακι χαρτογράφθςθ τθσ οδικισ
ςιμανςθσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ
Δράμασ με χριςθ GIS, Γεωγραφικοφ
υςτιματοσ Πλθροφοριϊν. Αποτφπωςθ των διαβάςεων και τθσ ςιμανςθσ

4. Δθμόςια Τγεία και Κοινωνικι Μζριμνα
5. Δθμιουργϊ και προςφζρω
6. Θ χαρά τθσ δθμιουργίασ …
7. Εκελοντιςμόσ και προςφορά

ΗΜΕΡΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 2019

- «Η Δημιουργικότητα και η Καινοτομία στην Εκπαίδευση»

ρα Κετσετσίδου & Κυριακή Υωτιάδου
παρουσίασαν το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Erasmus + της σχολικής μονάδας με
τίτλο «Open Minded Generation».

“υνεχίζοντας την παράδοση των ετήσιων αφιερωμάτων, της Δ.Δ.Ε. Δράμας που
ξεκίνησαν από το σχολικό έτος 2010 –
2011, στο ετήσιο αφιέρωμα του σχολικού
έτους 2018 -2019, κυριάρχησαν δύο σημαντικά για την εκπαίδευση ερωτήματα:
το “Τι άλλο;” και το “Πώς αλλιώς;”.
Δύο ερωτήματα, τα οποία αποδεσμεύουν
τη φαντασία, αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα, την ευελιξία της σκέψης, την
εφευρετικότητα, την καινοτομία, τη δοκιμή και την αυτενέργεια.

την συνέχεια οι μαθητές της Α΄ τάξης
του 1ου ΕΠΑΛ και ΕΚ Δράμας, Κούνιος
Γεώργιος, Κούνιος Ιωάννης, Γεωργιάδης
Παύλος & Φρυσόπουλος πύρος, παρουσίασαν στην 2η υνεδρία με θέμα «την
προοπτική της δημιουργικότητας» το
«Έξυπνο ύστημα Πυρανίχνευσης με
χρήση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών GIS και ενημέρωση στο κινητό
Σο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο συμμετείχε μέσω εφαρμογής APP» που υλοποιήθηκε
στο ετήσιο αφιέρωμα τόσο με τους εκπαι- με την συνεργασία του 1ου ΕΠΑΛ Δράδευτικούς του, όσο και με τους μαθητές μας, με το ΕΚ Δράμας, τη Δ.Δ.Ε. Δράμας,
του.
τον eκπ@ιδευτικός κύκλο, το 3ο ΕΚ και
Σην Πέμπτη 09 Μαΐου 2019, στην 1η ΕΠΑΛ Ραφήνας.
υνεδρία με θέμα «Η Ευρώπη της προοπτικής και της καινοτομίας», οι εκπαιδευτικοί, Αικατερίνη Φούσανλη, ΘεοδώΣην Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019, σε
συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης
Εξαρτήσεων & Προαγωγής Χυχοκοινωνικής Τγείας Π.Ε. Δράμας «ΔΡΑΗ» και
την Επιστημονικά Τπεύθυνη και Κοινωνιολόγο κα Αγαθαγγελίδου „Εφη, υλοποιήθηκε για τους μαθητές της Α‟ λυκείου της σχολικής μας μονάδας βιωματικό
εργαστήρι με θέμα: «Ας γνωριστούμε».

Βιωματικό εργαστήρι με θέμα: «Ας γνωριστούμε»

Εφημερίδα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας
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Μεταλυκειακό Έτος-Σάξη Μαθητείας
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.
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
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

Η Μαθητεία διεξάγεται με βάση συγκεκριμένο Πρόγραμμα πουδών, προκειμένου να:
 επιτυγχάνονται συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα
 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..

Για το σχολικό έτος 2019-2020 λειτουργούν δύο τμήματα μαθητείας στις ειδικότητες α) Σεχνικός Οχημάτων με εννέα
(9) μαθητευόμενους και β) Σεχνικός Εγκαταστάσεων Χύξης, Αερισμού και
Κλιματισμού με πέντε (5) μαθητευόμενους. τα τμήματα αυτά διδάσκουν οι
εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ.
Δράμας. Αξίζει να σημειωθεί ότι αναζητήθηκαν και εξασφαλίστηκαν θέσεις
μαθητείας και για τις ειδικότητες α)
Σεχνικός Ηλεκτρολογικών υστημάτων
και Δικτύων και β) Σεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, αλλά είτε δεν
υπήρχε συμμετοχή μαθητευόμενων είτε
δεν έλαβε το τμήμα την έγκριση λειτουργίας του από το Τπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Δ.Σ. Συλλόγου Γονζων & Κηδεμόνων
Πρόεδρος: Κάππας Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος: Φατζημανώλης Κων/νος
Γραμματέας: Σοπαλίδου Δέσποινα
Σαμίας: Ζηλακάκη Ελπίδα
Μέλη: Αβραμίδου Ανθή
Μήτρου Γεώργιος
Παπαδοπούλου Μένη
Ευχαριστούμε τους γονείς του μαθητή
μας Τσάμη - Λογκάλη Ιωάννη και το
εργαστήριο ζαχαροπλαστικής
«Αγνότης» για την υποστήριξή της
Φριστουγεννιάτικης εκδήλωσή μας με
κουραμπιέδες και μελομακάρονα.

Εφημερίδα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας
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Ευχαριστήρια επιστολή

Η εκπαιδευτική κοινότητα του 1ου
Επαγγελματικού Λυκείου Δράμας, ο
Διευθυντής, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και ο ύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, ευχαριστεί θερμά την εταιρεία RAYCAP ΑΕ για την ευγενική
αλλά και εξαιρετικά πολύτιμη χορηγία του απινιδωτή, ενός χρήσιμου ιατρικού μηχανήματος που συνδράμει στην
αρτιότερη και γρηγορότερη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στο χώρο
του σχολείου μας και γενικότερα στο
συγκρότημα της Σεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δράμας.

Ευχαριστήρια επιστολή

Η εκπαιδευτική κοινότητα του 1ου
Επαγγελματικού Λυκείου Δράμας, ευχαριστεί τη Βιομηχανία Επεξεργασίας
Ξύλου “ΑΦΟΙ ΓΚΑΝΘ Α.Β.Ε.Ε.” για την
χορηγία είκοσι πέντε παλετών προκειμένου να υλοποιηθούν κατασκευές από
τους μαθητές μας στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus + και του μαθήματος Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων. Επίσης, ευχαριστεί την εταιρεία
MSG sa, για την διάθεση ενός φορτηγού
αυτοκινήτου (νταλίκα) για τη μεταφορά του Άη Βασίλη στην χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του σχολείου.

Ο απινιδωτής έχει τοποθετηθεί στον
1ο όροφο του 2ου ΕΠΑ.Λ. ώστε να εξυπηρετεί όλες τις σχολικές μονάδες του
συγκροτήματος, πρωινές και απογευματινές.

Φορηγοί
Εκτύπωσης

Ο φλλογοσ Γονζων & Κθδεμόνων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμασ ευχαριςτεί τα καταςτιματα και τισ εταιρείεσ για τθ
χορθγία εκτφπωςθσ τθσ εφθμερίδασ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ του 1 ου ΕΠΑ.Λ. Δράμασ.

Συντακτική Ομάδα
Εκδότης:
Εκπαιδευτική Κοινότητα
1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας
Οι Εκπαιδευτικοί:
Γιαγκιόζη Ευσταθία
Γιάγκου Κατερίνα
Γίδαρης Γεώργιος
Δρακοντίδης Γεώργιος
Ηλιόπουλος Δημήτρης
Θραμπουλίδης ίμος
Καλογήρου Πασχάλης
Καλπάκη Δέσποινα
Καραγιάννη Βαΐα
Καραμαλάκης Ευθύμιος
Κασμερίδης Ιωάννης
Κελεσίδου ωτηρία
Κετσετσίδου Θεοδώρα
Κοντογιαννίδου Δημητρούλα

Υπεφθυνοσ Ζκδοςησ:
ΣΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Κυριαζίδης Γεώργιος
Λεσπουρίδου Ελισάβετ
Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Παρασκευοπούλου Ευγενία
Πετρά Ναταλία
Πολυστηριάδου Μάρθα
υρόγλου Αμαλία
Σέγου Αναστασία
Σεστέμπασης Ιωάννης
Σριανταφυλλίδου Ευαγγελία
Σσουρούπης Ιωάννης
Υωτιάδου Κυριακή
Φατζηεσέ Ευμορφία
Φούσανλη Αικατερίνη
Φρυσομαλλίδου Νατάσα

Οι Μαθητζσ:
Αθανασιάδης Δημήτριος
Αλβανός Ανέστης
Αυγητίδης Γεώργιος
Βαβάτσης Φρήστος
Βαλεράς Πάρις
Βλάχος Ηλίας
Γερακάκης Φρήστος
Γερολίδης Ευστράτιος
Γεωργιάδης Παύλος
Γρηγοριάδης Γεώργιος
Γρηγοριάδης Λάμπρος
Γρηγοριάδου οφία
Δαμιανίδης Θεόδωρος
Δημητριάδης Ορέστης
Ηλιάδης οφοκλής
Θεοδωρίδης Γεώργιος
Καρόκι ταύρος
Κανσίζογλου Φαράλαμπος
Κατσάνης Καριοφύλλης
Καραγκιόζης Αλέξανδρος
Καραζελίδης Βαλεντίνος
Καρατζά Αντιγόνη
Κατσαβούνης τυλιανός
Κεσίδης Αντύπας
Κιορσάββας Μιλτιάδης
Κιοσσές Αθανάσιος Δημήτριος
Κούνιος Γεώργιος
Κούνιος Ιωάννης
Κουρτίδης Νικόλαος
Κουτσιόγλου Φρήστος
Λανέι Ραφαήλ
Μαραπίδης Θεόδωρος
Μασμανίδης Ιωάννης
Μέμμα Βιονίς
Μένκσι Μπριντιάν
Μήτρου Θεόδωρος
Μοκάνου Μιχαήλ Αλέξανδρος
Μπέκιο Σζούλιο
Μπίτσι πίλιο-Ιωάννης

Μυτιλινάκης πυρίδων
Μωυσιάδης Παγκράτιος
Νταντάνας Ηλίας
Ντουρμπάκου Λευτέρης
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Παράχου Εμμανουήλ
Παυλίδου Αναστασία
Πόπα Γεώργιος - Κων/νος
Ποτηρίδης Ελευθέριος
Πουτουρίδου Καλλιόπη
Προκοπιάδης Προκόπιος
αββίδης Παναγιώτης
αλής Κλαύδιος
αλμανίδης Φρήστος
αραφίδης Παναγιώτης
κορδάς Θεόδωρος
πύρογλου Ευάγγελος
υμεωνίδης Γεώργιος
Σελίδης Ιωάννης
Σότσιος Θεόδωρος
Σριανταφύλλου Άννα Μαρία
Σρυγώνης Παναγιώτης
Σσαπανίδης ωτήριος
Σσάτσιος Μάριος
Σσεκουρίδης Δημήτριος
Σσελεμπίδης Ιωακείμ
Σσεμπετονίδης Κωνσταντίνος
Σσιάρας Γεώργιος
Σσιρίδης Φαράλαμπος
Σσομπάνης Ραφαήλ Υώτιος
Υετφατζίδης Δημήτριος
Υουρουτζής Γεώργιος
Φαϊτίδης Δημήτριος
Φαραλαμπίδης Νικόλαος
Φαρίσκος Αναστάσιος
Φατζημανώλης Ιωάννης
Φότζα Κλώντιαν
Φουβαρδάς Ελευθέριος
Φρυσόπουλος πυρίδων

Απολυτήριο Λυκείου
& Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4

οπόρβαρη ρε Πανεοιρςήμια
μεςαλυκειακό έςξυ - ςάξη μασηςείαυ
Αναγντπιρμένξυ ςίςλξυ ροξυδών εοιοέδξυ 5

1o Επαγγελματικό Λύκειο Δράμας …

