
Παρακαλώ να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ καθώς και  

ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  του Σχολείου ή του  ΣΕΚ 

Κατεβάστε τα πλήρη κείμενα από τη διεύθυνση: http://users.sch.gr/kontaxis  

Εγγραφείτε στη λίστα αποδεκτών της e-Ενημέρωσης των Μηχανολόγων!!! 

 

e-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Νο 62 – Απρίλιος  2016 
http://users.sch.gr/kontaxis 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ 

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12 Μηχανολόγος Μηχανικός 
 

Ταχ. Δ/νση       :  Κηφισίας 16, 11526,  ΑΘΗΝΑ      Κινητό : 6972325261 

Τηλέφωνο        :  210 - 5241118      Skype : akont19 

FAX                  :  210-5241147       e-mail  : kontaxis@sch.gr 

Κατεβάστε τα πλήρη κείμενα πατώντας στον τίτλο ή στο Περισσότερα… 
 

Για την προβολή του σχολείου σας  
Ενημερώστε για τη διεύρυνση δυνατοτήτων εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών στην Α και Β τάξη ΕΠΑΛ και για 

τα διευρυμένα επαγγελματικά δικαιώματα.  Προβάλλετε στους τοπικούς επαγγελματίες τις δυνατότητες που 

προσφέρουν τα ΕΠΑΛ, ιδιαιτέρως σε περιόδους κρίσης.. Περισσότερα.. 
 

Επαγγελματικός και Κοινωνικός ρόλος ΕΠΑΛ - Γιατί και πως να ενισχυθούν 
Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΔΤΕΕ) έχει δύο βασικούς ρόλους. Τον επαγγελματικό και τον 

κοινωνικό. Ο μονοδιάστατος προσανατολισμός στον πρώτο, και μάλιστα χωρίς ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων της 

χώρας μας, έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε αποτυχία τις επιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις. Είναι λοιπόν αναγκαίο να 

προσεγγίσουμε τις αλλαγές στη ΔΤΕΕ ολιστικά και να ασχοληθούμε συστηματικά με τον κοινωνικό ρόλο, ώστε να 

βελτιώσουμε την ποιότητα και την ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και να στηρίξουμε τους 

μαθητές της για μια νέα αρχή. Περισσότερα.. 
 

Επαγγελματικά δικαιώματα ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ 6-3-2016 
Διευρύνονται ή δημιουργούνται νέα επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους των ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ, ύστερα από 

απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ 513B/29-2-2016) . Αφορά τις ειδικότητες Οχημάτων, Μηχανικών 

Εμπορικού Ναυτικού και Χημικών Εργαστηρίων,  ψυκτικού και μηχανολογικών κατασκευών (επέκταση). 

Ενημερώστε παλιούς αποφοίτους του σχολείου σας. Περισσότερα... 
 

Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών σχολείων 
Ευκαιρίες για να αναβαθμίσετε τις ψηφιακές υποδομές του σχολείου σας με σύγχρονο εξοπλισμό υποστηριζόμενο. 

Μεταξύ άλλων προβλέπεται προμήθεια ρομποτικών συστημάτων και ψηφιακών τρισδιάστατων εκτυπωτών, 

Περισσότερα 
 

Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Μηχανολόγων   
Η εγκύκλιος για την ύλη των Στοιχείων  Μηχανών Μηχανολόγων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού των 

ΕΠΑΛ. Η επίσημη εξεταστέα ύλη από Υπουργείο Παιδείας. Περισσότερα...   
 

Πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  
Δείτε όλη την εγκύκλιο Αριθμ. Φ 151/17557/Α5/ΦΕΚ 290/12-2-2016, για την πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου 

Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) στα ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2015-116,  η οποία, μεταξύ άλλων,  καθορίζει τον 

τρόπο εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων. Περισσότερα... 
 

Συνεργατικό σχολείο για όλους τους μαθητές - Ο ρόλος των Σχολικών Συμβούλων 
Η συνεργατική προσέγγιση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία του σχολείου για όλους τους 

μαθητές. Επειδή η συνεργασία δεν συγκαταλέγεται στα προτερήματα του Ελληνικού σχολείου, απαιτείται αλλαγή 

μοντέλου λειτουργίας με καινοτομικά χαρακτηριστικά και όχι απλή βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. . 

Περισσότερα... 
 

Διαγωνισμός λογότυπου από ΕΠΑΛ Καισαριανής 
Διαγωνισμός λογότυπου στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ στο οποίο συμμετέχει το ΕΠΑΛ 

Καισαριανής,. Περισσότερα.. 
 

 

Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Κατερίνης ενημερώνει την τοπική κοινωνία 
Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία από το Εσπ.  ΕΠΑΛ Κατερίνης για σύνδεση με την τοπική κοινωνία, μέσω της 

ενημέρωσής της για τεχνολογικά και άλλα θέματα που  ενδιαφέρουν. Περισσότερα.. 
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