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 Οι δεκάδες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, ανά κυβερνητικό σχηματισμό και ανά υπουργό, εστιάζονταν στην 
γενική παιδεία και ειδικότερα στην διαδρομή του μαθητικού δυναμικού από την Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια 
βαθμίδα. 
Τελευταία και παραμελημένη η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, όπου οι παλινωδίες ήταν 
σαν ένα καράβι ακυβέρνητο εν μέσω τρικυμίας. Το καράβι διαχρονικά είναι χωρίς προορισμό, καθώς κανένας 
πολιτικός ή ακαδημαϊκός ή ειδικός της αγοράς και της παραγωγής δεν είχε το σθένος να οδηγήσει το καράβι αυτό 
στον σωστό προορισμό. 
Εγκαταλελειμμένη, κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά η Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση 
προσπαθεί μάταια να τραβήξει την προσοχή της κοινωνίας. Δεύτερη επιλογή στο 80% των ελληνικών οικογενειών 
(κοινωνική απαξίωση), μηδαμινό ενδιαφέρον από τους πολιτικούς (ελάχιστο πολιτικό και εκλογικό μερίδιο) με 
απαρχαιωμένο εργαστηριακό εξοπλισμό ( οικονομική «εξαθλίωση»). 
Με αφορμή την επίσκεψη της υφ. Παιδείας κ. Μ. Τζούφη την Πέμπτη στην πόλη μας, χωρίς φανφάρες και 
τυμπανοκρουσίες, παρουσιάστηκαν οι πυλώνες δράσεων που ήδη εφαρμόζονται. Είναι από τις μοναδικές φορές 
που δράσεις εφαρμόζονται με ορμή και δυναμισμό χωρίς να μένουν στα χαρτιά. 
Τα απλά και αυτονόητα που σε εξελιγμένα Εκπαιδευτικά συστήματα λειτουργούν χρόνια, εφαρμόζονται επιτέλους 
και εδώ.  

1. Ειδικοί Ψυχολόγοι βρίσκονται στα Επαγγελματικά Λύκεια όλης της χώρας και εργάζονται για να βοηθήσουν 

στην αντιστροφή του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού κλίματος , που σε συνεργασία με τον «σύμβουλο»  

καθηγητή (ένας εκπαιδευτικός ανά  4-5 μαθητές ως παράλληλος παρατηρητής), καθοδηγούν και 

υποστηρίζουν τους μαθητές.   

2. Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία στα Μαθηματικά και την Νεοελληνική Γλώσσα, έρχεται να 

αντικαταστήσει την αποτυχημένη Ενισχυτική διδασκαλία που γινόταν εκτός διδακτικού ωραρίου, που στόχο 

είχε απλά να ανακόψει την ροή προς την παραπαιδεία. Δύο εκπαιδευτικοί συνεργάζονται μέσα στην τάξη 

αρμονικά για την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε δύσκολα διδακτικά περιβάλλοντα. 

3. Ενισχυμένη χρηματοδότηση για εκπόνηση Δράσεων, εκτός των τυπικών εργαστηριακών μαθημάτων.      

310 Επαγγελματικά Λύκεια σε όλη την Ελλάδα σε σύνολο 400, σκέφτηκαν, σχεδίασαν και είναι έτοιμα να 

υλοποιήσουν δράσεις μέσα στο σχολείο με σκοπό τη δημιουργική ενθάρρυνση και εμπλοκή όσων 

περισσότερων μαθητών και το άνοιγμα προς την τοπική κοινωνία. 

Σε συνδυασμό με την Μαθητεία (4ο Έτος Προαιρετικό – Απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. σε χώρους εργασίας) και το άνοιγμα 
των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus Plus Pro με αποφοίτους σε εταιρείες του εξωτερικού για διαστήματα 
από 3-12 μήνες, μια σημαντική «σιωπηρή», όπως την χαρακτήρισα,  μεταρρύθμιση συντελείται στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση. 
Οι υπέρμαχοι και οι αντιφρονούντες υπάρχουν και θα υπάρχουν. Τα καινοτόμα που για άλλους είναι 
κοινότυπα, αν δεν τα αφήσουμε να τα εφαρμόσουμε, δεν θα γνωρίσουμε αν θα αποδώσουν. Μοιάζει με την 
προσμονή που έχει την πρώτη χρονιά ο προπονητής να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτά που θα έπρεπε να τα έχει 
διεκδικήσει η εκπαιδευτική κοινότητα με δυναμισμό, ας τα αγκαλιάσει ουσιαστικά βλέποντας περισσότερο τα 
θετικά και λιγότερο τα αρνητικά. (Μια χρηματοδότηση που κάποια στιγμή ίσως σταματήσει). Εδώ θα είμαστε 
για να αξιολογήσουμε την εφαρμογή του προγράμματος αυτού, που έχει τον τίτλο ΜΝΑΕ – ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ 
ΕΠΑ.Λ.  
Η δική μου εμπειρία είναι θετική στην πρώτη χρονιά καθολικής εφαρμογής του. 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧ. Msc (OIKONOMIKA TΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΑ.Λ. Κ. ΑΧΑΊΆΣ 

Η «ΣΙΩΠΗΡΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» 

 

 

 

   Στις ΕΠΑΛξεις…. 
Σχολική Εφημερίδα του ΕΠΑ.Λ. Κ. Αχαΐας  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 1ου ΕΠΑ.Λ. Κ. ΑΧΑΊΆΣ 

ΦΥΛΛΟ 1ο – ΜΑΪΟΣ 2019 

Υπεύθυνος έκδοσης: Παν. Καράμπελας 
Υπεύθυνη σύνταξης: Μαρ. Αντωνοπούλου 

Συντακτική ομάδα: 

 Γεωργακοπούλου Βασιλ., Διαμαντοπούλου Γ., 

 Κατσούδα Αντ., Κωστόπουλος Γ., 

Παπαζαφείρης Μ. 

Η εφημερίδα εκδίδεται στα πλαίσια υλοποίησης 

του προγράμματος ΝΟΗΣΗΣ BEST VALLUE 1 

Δυο λόγια… 
Κύριος στόχος της έκδοσης της εφημερίδας Στις ΕΠΑΛξεις… είναι να 
μεταφέρει στους αναγνώστες της τις σκέψεις μας αλλά κυρίως τις 
εξωδιδακτικές δράσεις μαθητών και υπεύθυνων καθηγητών του 
σχολείου μας. Και αυτό, γιατί μέσα από αυτές τις δράσεις βγαίνουμε 
όλοι -μαθητές και εκπαιδευτικοί- πιο δυνατοί, πιο δεμένοι μεταξύ μας, 
άρα και πιο ικανοί να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Ακολουθήστε μας λοιπόν… 

Υπεύθυνη σύνταξης 

Μαρία Αντωνοπούλου  
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Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ 
 

 

ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 

ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ  

 Στις μέρες μας, δυστυχώς, οι κακοποιήσεις, 
δηλητηριάσεις και εγκαταλείψεις ζώων αυξάνονται 
συνεχώς. Όμως, άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή 
κάθε ζώου. Η εγκατάλειψη ενός ζώου θεωρείται πράξη 
απάνθρωπη. Όλοι μας πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο 
σκέψης για τα αδέσποτα ζώα: το μόνο που χρειάζονται 
είναι τροφή και φροντίδα. Η συμπεριφορά μας δεν 
πρέπει να είναι βίαιη, γιατί έτσι γίνεται μια τραυματική 
εμπειρία για τα ζώα. Εξάλλου, καθώς η οικονομική 
κρίση έχει κάνει τους ιδιοκτήτες ζώων να μην μπορούν 
να ανταποκριθούν οικονομικά στις ανάγκες τους, 
βλέπουμε να τα εγκαταλείπουν ελεύθερα στους 
δρόμους – έτσι δεν λαμβάνουν τον απαραίτητο 
εμβολιασμό και νοσούν από διάφορες ασθένειες που 
μπορεί να μεταδοθούν στον άνθρωπο. Λύσεις γι΄ αυτό 
το θέμα; Πολλές! αρχικά, σωστή ενημέρωση. Στη 
συνέχεια να υπάρξουν πιο ενεργοποιημένοι οργανισμοί 
που φροντίζουν τα αδέσποτα. Κυρίως, όμως, όσοι 
παίρνουν κατοικίδια να σκέφτονται πιο ώριμα πριν το 
κάνουν.   
                                       
                                        Βασιλική Γεωργακοπούλου 
                                        Μαθήτρια Γ’ Λυκείου 
 

 
 

 
   Ο αθλητισμός, ένας από τους σημαντικούς τομείς στη ζωή του ανθρώπου, προσφέρει βελτίωση της ποιότητας 
ζωής και της υγείας του ανθρώπου. Στις μέρες μας, όμως, η ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης επηρεάζει αρνητικά 
τον αθλητισμό, αφού έχουν δημιουργηθεί μέσα ταχύτερης εκγύμνασης, όπως για παράδειγμα τα αναβολικά. Οι 
συνέπειες της χρήσης τους είναι επικίνδυνες για τον αθλητή. Ακόμα, παρατηρείται εκμετάλλευση αθλητών από 
εμπορικές επιχειρήσεις για αύξηση των κερδών τους. Επίσης, η δόξα που έρχεται με τον αθλητισμό, καταστρέφει 
τους νέους αθλητές, παρασύροντας τους  σε υπερβολές και καταχρήσεις.  Πρέπει, λοιπόν, να αντιμετωπιστούν 
αυτά τα ζητήματα κινητοποιώντας τους αθλητές και όλους τους ανθρώπους: να αποτραπεί το μάρκετινγκ και η 
εκμετάλλευση και να  περιοριστούν οι οπαδοί, που με τις βίαιες πράξεις τους καταστρέφουν την έννοια του 
αθλητισμού. Έτσι, ο αθλητισμός θα λειτουργεί στέλνοντας υγιή μηνύματα σε όλον τον κόσμο. 
                                                                                                                             
                                                                                                                                     Μιχάλης Παπαζαφείρης  
                                                                                                                                     Μαθητής Γ’ Λυκείου 

 

  Τα ΕΠΑ.Λ.άκια  γράφουν…. 

     Το φαινόμενο bullying στα σχολεία ή αλλιώς σχολικός 
εκφοβισμός έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις τα τελευταία 
χρόνια σε όλον  τον κόσμο αλλά, δυστυχώς, και στη 
χώρα μας. Σύμφωνα με πορίσματα ερευνών το 60% των 
μαθητών στα σχολεία έχουν υποστεί bullying. 
    Ο όρος αυτός αναφέρεται στην ψυχολογική, 
συναισθηματική, λεκτική ή σωματική επίθεση. Οι θύτες 
είναι κυρίως αγόρια, ενώ τα θύματα προέρχονται και 
από τα δύο φύλα. Τα θύματα υποστηρίζουν ότι δεν είναι 
ικανοποιημένα από τον εαυτό τους σε επίπεδο εμφάνισης 
και χαρακτήρα. Τα παιδιά που ασκούν εκφοβισμό έχουν, 
συνήθως,  περιορισμένες κοινωνικές δεξιότητες και 
επιζητούν με κάθε τρόπο την προσοχή. Συνήθως 
προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες και από τη 
συμπεριφορά των γονέων οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αναγνωρίσουν αυτά τα περιστατικά. Στη 
συνέχεια, είναι υποχρεωμένοι να προσπαθήσουν να 
καλλιεργήσουν, όσο μπορούν, τον αλληλοσεβασμό και 
την ισότητα στους μαθητές και να απευθυνθούν σε 
ειδικούς για την επίλυσή τους. Οι γονείς έχουν την 
υποχρέωση να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν 
όλες τις κοινωνικές δεξιότητες, να τους θέτουν σαφή 
όρια και να τους μαθαίνουν ποιες συμπεριφορές είναι 
κοινωνικά αποδεκτές και ποιες όχι. 
     Έχει έρθει η στιγμή να ενημερωθεί ο κόσμος για το 
φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και να αναλάβει 
δράση. Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να επιλέγουν τους 
φίλους τους και να μην ντρέπονται ή να φοβούνται να 
αναφέρουν οποιοδήποτε σχετικό συμβάν στους 
εκπαιδευτικούς, ενώ αυτοί  με τη σειρά τους οφείλουν να 
προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες, για να μειωθεί η 
σχολική βία. Όλοι έχουμε δικαίωμα σε έναν κόσμο 
απαλλαγμένο από κάθε μορφής βία.  
                                        
                                            Γεωργία Διαμαντοπούλου 
                                            Μαθήτρια Γ’ Λυκείου                        

 

Ζητήθηκε από τους μαθητές και τις μαθήτριες της συντακτικής ομάδας μας να καταγράψουν τις σκέψεις τους σ΄ ένα 

μικρό άρθρο σχετικά με κάποιο θέμα που τους αφορούσε. Η προσπάθειά τους αξιόλογη και κυρίως αξιέπαινη…  
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    Η τεχνολογία την τελευταία δεκαετία έχει 
εξελιχθεί τόσο, που πλέον όλοι βασίζονται σε 
αυτήν για τις ανάγκες τους, από τις πιο 
καθημερινές, όπως οι δουλειές του σπιτιού, μέχρι 
και τις πιο σύνθετες, όπως η εξερεύνηση του 
διαστήματος.  
Από τη μια πλευρά η τεχνολογία βοηθά τους 
γιατρούς να θεραπεύουν πιο γρήγορα με τα 
φάρμακα και τις γνώσεις που τους παρέχει, ενώ 
ακόμα και «ολοκληρώνει» ανθρώπους χαρίζοντάς 
τους προσθετικά μέρη. Μην ξεχνάμε την πρόοδο 
της  βιομηχανίας ή και της επικοινωνίας λόγω 
των τεχνολογικών επιτευγμάτων. Ακόμα, η 
τεχνολογία ψυχαγωγεί ανθρώπους με τις ταινίες, 
τα βιντεοπαιχνίδια και άλλα μέσα.  
 Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχουν άτομα 
που είναι εναντίον αυτής της άποψης, ίσως όχι 
άδικα, αφού η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο 
που επικοινωνούν οι άνθρωποι. Τα social 
media,για παράδειγμα, προσφέρουν εύκολη 
ανταλλαγή μηνυμάτων, όμως απομονώνουν τους 
ανθρώπους από τον πραγματικό κόσμο. Επίσης 
τραυματισμοί ή και θάνατοι έχουν προκληθεί από 
την τεχνολογία, όπως για παράδειγμα από 
αυτοκίνητα που οδηγούν μόνα τους. 
Επομένως, αφού η τεχνολογία έχει τα θετικά και 
τα αρνητικά της, η ανθρωπότητα πρέπει να την 
δεχθεί αλλά να την χρησιμοποιήσει με μέτρο: 
είναι ευθύνη του καθενός να αποφασίσει πώς θα 
την χρησιμοποιήσει.   
                                      Γεώργιος Κωστόπουλος 
                                      Μαθητής Γ’ Λυκείου 
 

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 
Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

         Η χώρα που ζούμε είναι μία από τις πιο ωραίες χώρες 
του κόσμου, αφού συνδυάζει όμορφα φυσικά τοπία, 
αρχαιολογικά αξιοθέατα και θρησκευτικούς χώρους. Τα 
τελευταία χρόνια ο τουρισμός στη χώρα μας έχει αυξηθεί 
ραγδαία. Χιλιάδες άνθρωποι ζουν από τον τουρισμό, είτε 
είναι χειμερινός είτε θερινός.   
        Η Ελλάδα είναι μια χώρα που θα μπορούσαμε να 
χαρακτηρίσουμε ως ένα φυσικό μουσείο, γιατί διαθέτει 
πολλά αρχαιολογικά μνημεία ποικίλων ιστορικών 
περιόδων, όπου ο επισκέπτης μπορεί να αποκτήσει γνώση 
του ιστορικού παρελθόντος μέσα από τη βιωματική 
προσέγγισή τους. Μέσω του τουρισμού προβάλλεται ο 
αρχαίος και ο νεότερος ελληνικός πολιτισμός καθώς και η 
ελληνική γλώσσα, που είναι μία από τις λιγότερο 
ομιλούμενες, αλλά πανάρχαιες γλώσσες, που θα  πρέπει να 
κρατηθεί ζωντανή. Επίσης, τα πολιτιστικά δρώμενα 
αποτελούν στοιχεία του ελληνικού χαρακτήρα και πόλος 
έλξης για πολλούς τουρίστες, γεγονός που αποδεικνύεται 
από τη συμμετοχή πολλών ξένων φορέων στις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις της σύγχρονης Ελλάδας. Έτσι, παρέχεται η 
δυνατότητα επικοινωνίας με ξένους λαούς. 
        Ο τουρισμός προσφέρει πολλά στη χώρα μας. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα τεράστιο κεφάλαιο για 
την ελληνική οικονομία, το οποίο βασιζόμενο στις φυσικές 
ομορφιές της χώρας μας αποφέρει πολλά κέρδη και οφέλη 
σε όλους τους εργαζομένους σε αυτόν τον τομέα. Έπειτα, η 
πολυμορφία των ελληνικών προϊόντων (λάδι, μαστίχα, 
μέλι,) λειτουργεί ως πόλος έλξης επισκεπτών, που 
αναζητούν τις φυσικές αυτές γεύσεις και τα προϊόντα που 
παράγονται από αυτά. Επίσης, ο τουρισμός δημιουργεί 
πολλές θέσεις εργασίας καλύπτοντας τις ανάγκες πολλών 
ανθρώπων για απασχόληση και διαμορφώνει νέες 
ειδικεύσεις στο τομέα των τουριστικών επαγγελμάτων. 
        Όπως φαίνεται, λοιπόν, ο τουρισμός αποτελεί και 
σήμερα μια σημαντική πηγή εσόδων για την Ελλάδα. Αξίζει 
να τονιστεί, όμως, ότι αφού ο τουρισμός δεν αποτελεί τη 
μόνη πηγή εσόδων για τη χώρα μας, οφείλουμε να τον 
εκμεταλλευτούμε με σύνεση ώστε να έχει μέλλον και 
προοπτικές. 
                                                 Αντωνία  Κατσούδα 
                                                 Μαθήτρια Γ’ Λυκείου        

 

Συμβουλές για τους μαθητές μας που 
συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις  

Αγαπητοί μας μαθητές, 

Οι Πανελλήνιες 2019 πλησιάζουν. Είναι μία ευκαιρία για 
να ξεκινήσετε τις σπουδές σας· σίγουρα, όμως, δεν 
είναι η μόνη. Συνεπώς, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε 
αυτές τις εξετάσεις με ηρεμία και, σε καμία περίπτωση, 
να μη δημιουργείτε τον μύθο στο μυαλό σας ότι από 
αυτές μονάχα εξαρτάται το μέλλον σας και η 
επαγγελματική σας σταδιοδρομία. Επιπλέον, οι  

 

Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι μία δοκιμασία ανάλογη με 
αυτές που τόσα χρόνια έχετε αντιμετωπίσει στη σχολική 
σας διαδρομή.  
Όλοι οι μαθητές αγωνιούν για εκείνη τη στιγμή (…όλοι τα 
έχουμε περάσει…) και σας καταλαβαίνουμε σε μεγάλο 
βαθμό! Έχετε αναλάβει δύσκολο έργο, αλλά δεν είναι 
τίποτα ακατόρθωτο όταν έχετε κάνει τη σωστή 
προετοιμασία και όταν έχετε αποφασίσει για την επιτυχία. 
Το μυστικό που όλοι ψάχνουν δεν υπάρχει! Το μόνο που 
θα  μπορούσαμε να πούμε, είναι να συμμετέχετε στις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις με θετική σκέψη και εμπιστοσύνη 
στην μέχρι τώρα προσπάθειά σας. 
  

 
  
 
 

https://www.neolaia.gr/tag/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%82-2018/
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Πληθωρική και φέτος χαρακτηρίζεται η  συμμετοχή του σχολείου μας σε ποικίλες δράσεις. Οι μαθητές μας        

εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους και δηλώνουν τη συμμετοχή τους χωρίς δεύτερη σκέψη. 

Παρακολουθήστε τους… 

Δράσεις του σχολείου μας 

Χρήσιμες συμβουλές: 
Είναι ώρα για επαναλήψεις. Θυμηθείτε: επανάληψη σημαίνει ξανα-κοιτάζω και επαναφέρω στη μνήμη μου όχι 
μαθαίνω καινούρια ύλη! Ζητήστε βοήθεια από καθηγητές. Κάντε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να είστε καλά 
προετοιμασμένοι. 

1. Είναι φυσιολογικό να αγχώνεστε. Συμβαίνει στους περισσότερους γύρω σας. Έχετε να επικεντρωθείτε στον στόχο 
σας και να βάλετε τα δυνατά σας. 

2. Αγνοήστε τους άλλους γύρω σας. 
3. Ερωτήσεις που μας φαίνονται γνωστές και εύκολες χρειάζονται περισσότερη προσοχή. 
4. Δεν προφητεύουμε καταστροφές, γιατί τότε γινόμαστε ένας μικρός προφήτης· ένας προφήτης, όμως, με 

ειδίκευση σε αρνητικές προβλέψεις για το ίδιο μας το μέλλον! Ας μην αυθυποβαλλόμαστε, λοιπόν, αλλά ας 
σκεπτόμαστε θετικά! «Χτίζουμε» ένα ασφαλές περιβάλλον με τους ανθρώπους που μας γνωρίζουν καλά (γονείς, 
φίλοι, καθηγητές), οι οποίοι είναι βέβαιο πως και σε αυτή τη δοκιμασία θα βρίσκονται δίπλα μας. 

5. Ηττοπαθείς σκέψεις, όπως «δεν θα τα καταφέρω», εντείνουν την ανασφάλειά μας. Αντίθετα, ρεαλιστικές σκέψεις, 
όπως «θα κάνω την καλύτερη δυνατή προσπάθεια», «ακόμα κι αν δεν πετύχω, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις», 
«οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι σημαντικές, αλλά η πορεία της ζωής μου εξαρτάται και από άλλους 
παράγοντες», μας βοηθούν να ελέγξουμε το άγχος μας. 

6. Δεν χρειάζεται να αναστατωνόμαστε από φήμες της τελευταίας στιγμής για SOS θέματα, που δεν επιβεβαιώνονται 
ποτέ. 

7. Ακόμα και αν έχουμε τελειώσει νωρίτερα, εξαντλούμε τον χρόνο της εξέτασης. Διαβάζουμε ξανά και ξανά τις 
απαντήσεις μας, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τίποτα δεν ξέφυγε της προσοχής μας. 

8. Αφού τελειώσει η εξέταση... τελείωσε και το μάθημα αυτό! Δεν μπορούμε να ξέρουμε επακριβώς τι γράψαμε και, 
κυρίως, δεν ξέρουμε πώς έχουν γράψει οι άλλοι. Ας μην ξεχνάμε ότι ο βαθμός μας συγκρίνεται με τους βαθμούς 

των άλλων υποψηφίων. Στόχος μας, πλέον, είναι το επόμενο μάθημα! 

Πάρτε βαθιές ανάσες και ηρεμήστε, γιατί οι Πανελλήνιες θα τελειώσουν χωρίς καν να το καταλάβετε και ένα 
υπέροχο καλοκαίρι σας περιμένει! 
                                                                                                             Μαρία Αντωνοπούλου 
                                                                                                             Eκπαιδευτικός 

                                                                                                               

 

 

 

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ μαθησιακής 
κινητικότητας ΚΑ1 

COMPETENCES DEVELOPMENT PERSEPECTIVE III-IV 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας ΚΑ1  

«Competences Development Perspective III-IV» 
BRAGA(Πορτογαλία) – BARCELONΑ (Ισπανία)  

 
Περίοδος 06/07/2018 – 26/07/2018 

 
Με την λήξη του διδακτικού έτους 2017 – 2018 και για 
περίοδο 21 ημερών τοποθετήθηκαν με πολύ μεγάλη 
επιτυχία 24 μαθητές από 4 διαφορετικές ειδικότητες          
(6 μαθητές  Γεωπονίας/6 μαθητές Μηχανολογίας/6 
μαθητές Οικονομίας/ 6 μαθητές Πληροφορικής) για την 
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. 

Οι μαθητές των Ειδικοτήτων Γεωπονίας και 
Μηχανολογίας τοποθετήθηκαν σε εταιρείες της 

Βαρκελώνης (Ισπανία) και οι μαθητές Οικονομίας και 

Πληροφορικής σε αντίστοιχες εταιρείες στην πόλη 
Μπράγκα (Πορτογαλία). 
Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος 
απέκτησαν πιστοποιητικά Europass κινητικότητας και τους 
αποδόθηκαν πιστωτικές μονάδες  του συστήματος ECVET 
για αντίστοιχα των ειδικοτήτων τους προσόντα από τις 
εταιρείες βάσει των δεξιοτήτων που απέκτησαν. 

 

Α
θ
ή
ν
α 

Braga/Barcelona 
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Η Μαθητεία 
 

Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας που 
πραγματοποιείται στο 1Ο ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας αποτελεί  
Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών και ανήκει στο μη 
τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, δηλαδή είναι προαιρετικό 
και αφορά αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. Μετά την ολοκλήρωση 
του προγράμματος που διαρκεί εννέα μήνες (4 ημέρες 
εργασία σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
πλήρως ελεγχόμενους από τους υπεύθυνους καθηγητές - 
1 ημέρα εργαστηριακά μαθήματα στο ΕΠΑ.Λ.) ακολουθεί 
μέσω ΕΟΠΠΕΠ  η πιστοποίηση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος στη 
συγκεκριμένη ειδικότητα και στη συνέχεια η απόκτηση 
πτυχίου επιπέδου 5, ενώ του ΕΠΑ.Λ. είναι επιπέδου 4. 
Στο  σχολείο μας λειτούργησε με επιτυχία ήδη κατά το 
σχολικό έτος 2017-2018 στον τομέα Γεωπονίας, 
Τροφίμων και Περιβάλλοντος της ειδικότητας: Τεχνικός 
Φυτικής Παραγωγής, ενώ κατά το τρέχον σχολικό έτος 
2018- 2019 λειτουργεί στον τομέα Οικονομίας και 
Διοίκησης της ειδικότητας: Υπάλληλος Διοίκησης και 

Οικονομικών Υπηρεσιών. 

KIDS SAVE LIVES 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ & 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ 

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 

 [προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ στα Ελληνικά σχολεία] 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

> Ανθρωπιστικός Οργανισμός KIDS SAVE LIVES                

Τα παιδιά Σώζουν Ζωές 

> Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προ-νοσοκομειακής 

Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ] 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
Αναστάσης Στεφανάκης  

 

Λαβύρινθος 
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας  "Λαβύρινθος" - Δίκτυο σχολείων Αχαΐας- με θέμα : 

                           " Κινούμαστε Χορεύοντας και Περπατώντας " 
                                             
Το σχολείο μας, αφού έλαβε πρόσκληση από το Ελληνικό Σχολείο Βουκουρεστίου «Αθηνά», συμμετείχε στις 
εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου της  25ης Μαρτίου, με σκοπό την προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού 
στο εξωτερικό και την επαφή με την Ελληνική ομογένεια. 
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης οι μαθητές επισκέφτηκαν το σχολείο που μας προσκάλεσε, ήρθαν 
σε επαφή με ομογενείς συμμαθητές τους, μαζί με τους οποίους συμμετείχαν στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 
παρουσιάζοντας παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς.  
Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε στα μέσα Απριλίου εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο 
του Τ.Ε.Ι. Πατρών, στην οποία πήραν μέρος όλα τα σχολεία του δικτύου και παρουσίασαν τα χορευτικά τους 
σχήματα.   
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Δημιουργία ενδυμάτων από ανακυκλώσιμα υλικά 

Στο πλαίσιο της δράσης «Art & Recycling - Δημιουργώ Ανακυκλώνοντας» 
του Δικτύου ΔΔΕ Αχαΐας «Λαβύρινθος» το σχολείο μας πήρε μέρος με εξαιρετικές 
στολές από ανακυκλώσιμα υλικά, που αποτελούν καλλιτεχνικές δημιουργίες των 

μαθητών μας και οι οποίες φιλοξενήθηκαν στην Αγορά Αργύρη. 

 Σκάκι 
Μάθαμε και σκάκι…! 

   Στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας μάθαμε για το       
σκάκι, συνεργαστήκαμε με τους μηχανολόγους μας, οι οποίοι 

κατασκεύασαν δύο διπλά τραπέζια σκακιού.  
Αιμοδοσία 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και κατά τη 
διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς δύο 

Ημέρες Αιμοδοσίας (Οκτώβριος & Απρίλιος 
2018/2019). 

 
 
 

 

 

 

Συμμετοχή στο Patras Science Festival 
2019 

και στην Έκθεση Καινοτομίας και  
Μεταφοράς Τεχνογνωσίας-Patras IQ 

Οικοκήπιο: Οίκο-λογικό Θερμοκήπιο 
1ο ΕΠΑ.Λ. Κ. Αχαΐας 

    ΤΟΜΕΙΣ:  * Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού 

                   * Μηχανολογίας 
Η αρχική ιδέα προέκυψε από την ανάγκη να συνδυάσουμε 
την προστασία του Περιβάλλοντος με την Τεχνολογία, την 
Παράδοση και την Παραγωγή προστατεύοντας τον πλανήτη 
μας.  
Έτσι, προέκυψε το οίκο-κήπιο, δηλ. ένα θερμοκήπιο:  

 Που θα είναι ενεργειακά αυτόνομο.  

 Με σχεδιασμό που να ταιριάζει στους αγρούς 
αλλά και στην πόλη.  

 Με τεχνολογία αιχμής σε επίπεδο 
αυτοματισμών.  

 Με εξοικονόμηση πόρων και νερού.  

 Με την μικρότερη διαφυγή αποβλήτων.  

 Φιλικό με το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 

 Επόμενο βήμα: συμμετοχή στον Πανελλαδικό 
Διαγωνισμό Ρομποτικής WRO τον Ιούνιο 2019.   
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 ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων του τομέα έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με νέους τρόπους και μεθόδους παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων, με τις διαδικασίες της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, με τη διακίνηση, συντήρηση, 
τυποποίηση, εμπορία και διαχείριση των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και ζωοτροφών, καθώς και την προστασία και 
αναπαραγωγή των γεωργικών προϊόντων και του ζωικού κεφαλαίου.  
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής ειδικεύεται στη λειτουργία, διαχείριση και προστασία φυσικού 
περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων, στην αυτόνομη επιχειρηματική παραγωγή βασικών φυτικών προϊόντων, στην κατανόηση 
βασικών αρχών βιολογικής καλλιέργειας, κανόνων γεωργικής οικονομίας και επιχειρηματικής γεωργίας.   

 

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  

Στόχος του τομέα της Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού είναι να αποκτήσουν οι μαθητές τις θεωρητικές γνώσεις 
και δεξιότητες , με τις οποίες θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και 
βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, τηλεφώνου, θυροτηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, 
συναγερμού, δικτύων Η/Υ, αλεξικέραυνων, θέρμανσης, ανελκυστήρων, πινάκων κίνησης και φωτισμού, αυτοματισμών κίνησης 
(συμβατικών ή με PLC). 
Επίσης, να μπορούν να μετρούν και να ελέγχουν την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης, να την συντηρούν, να 
εντοπίζουν και να επισκευάζουν τις βλάβες της ηλεκτρικής εγκατάστασης καθώς και να βελτιώνουν και να εκσυγχρονίζουν την 
εγκατάσταση  με σύγχρονη τεχνολογία. Τέλος να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας : 
φωτοβολταϊκά συστήματα, ανεμογεννήτριες.  
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων έχει τη δυνατότητα να 
εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας εγκαταστάτης ή ως ειδικευόμενος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών. Ακόμη 
μπορεί να απορροφηθεί σε δημόσιους οργανισμούς (όπως ΟΤΕ, ΔΕΗ, νοσοκομεία, μουσεία, αθλητικά κέντρα). ή να εργαστεί ως 

ιδιωτικός υπάλληλος (όπως τεχνίτης ηλεκτρολόγος συντήρησης εργοστασίων, ξενοδοχείων, κλινικών). Τέλος μπορεί να 
απασχοληθεί ως ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών. 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Η  πληροφορική με τις εξειδικεύσεις της διαδραματίζει πλέον έναν κορυφαίο και με ολοένα αυξανόμενη σημασία ρόλο στις 

εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης σε διεθνές επίπεδο. Τα επαγγέλματα πληροφορικής απαιτούν ερευνητική και 

δημιουργική σκέψη, εφευρετικότητα,  φαντασία, οργανωτικές και ερευνητικές δεξιότητες, μεθοδικότητα στην εργασία και 

υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης στο αντικείμενο και τις νέες τεχνολογίες. Οι απόφοιτοι μπορούν να 

εργαστούν σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.ά., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα 

και υπηρεσίες πληροφορικής. 

 Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 

Δίνει έμφαση στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, καθώς και σε Εφαρμογές & Θέματα Συντήρησης Πληροφοριακών 

Συστημάτων. 

 Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ 

Δίνει έμφαση στην Τεχνική Υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων (εγκατάστασης, συντήρησης), καθώς και σε Τεχνικά 

Θέματα Πωλήσεων. Οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων αυτών ειδικεύονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση, συντήρηση 

και αξιοποίηση συστημάτων, στην πώληση, εγκατάσταση και υποστήριξη υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής και 

διαδικτυακού εξοπλισμού, στην ανάπτυξη απλών εφαρμογών πολυμέσων και Διαδικτύου. 
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       ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  – Ειδικότητα «Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού» 

 Για την προετοιμασία των μαθητών διαθέτει πολύ καλά εξοπλισμένα  εργαστήρια. 1. Εργαστήριο μηχανολογικών κατασκευών 
(μηχανουργείο) 2. Εργαστήριο κλιματισμού και 3. Εργαστήριο ψύξης.   
Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού  ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να 
εργάζεται σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, όπου υπάρχουν εγκατεστημένες ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις, σε σπίτια, 
επιχειρήσεις, κτίρια γραφείων, καταστήματα. Γι’ αυτό και οι συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζει ποικίλλουν και εξαρτώνται από 
τον εκάστοτε χώρο εργασίας. Στη δουλειά του χρησιμοποιεί πολλά εργαλεία, απλά ή σύνθετα, γεγονός που απαιτεί προσοχή στο 
χειρισμό τους. 
Αναλυτικότερα μπορεί να: 

 Εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού 
και κλιματισμού. 

 Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και 
ψυκτικών εγκαταστάσεων. 

 Είναι ικανός να ασχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων όσο και 
κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων. 

 Μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και 
κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτες συντήρησης. 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων, 
τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.α. 
Συγκεκριμένα, ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες: 
- να τηρεί λογιστικά βιβλία Α' κατηγορίας και ΚΒΣ - εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του 
λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ 
- παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών 
- φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές 
- διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία- παρακολουθεί τα αποθέματα 
διαφόρων αγαθών 
- συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας 
Μπορεί επίσης να απασχοληθεί ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να: 
- συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα 
- ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα 
- οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών 
- συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα 
- διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων. 

 

 

…και μια σημαντική επισήμανση για το τέλος: 
                           - ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΕΠΑ.Λ.; 

                                         - ΓΙΑΤΙ ΕΔΩ ΘΑ ΜΑΘΩ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΩ ΔΟΥΛΕΙΑ!!! 
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