
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 63 – Μάιος 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 αξιολόγηση των μαθητών ΕΠΑΛ (23-5-2016) 

Οδεύοντας προς τις εξετάσεις, ας ρίξουμε μια ματιά στο νέο Προεδρικό διάταγμα αξιολόγησης, στις 

εγκυκλίους, στις οδηγίες και στις συμβουλές για την αξιολόγηση των μαθητών ΕΠΑΛ, αλλά και τον 

τρόπο διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Περισσότερα... 

 

Ενδεικτική εξεταστέα ύλη για τις ενδοσχολικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2015-16 

Με την Φ3/65958/Δ4/19-4-2016 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθορίζεται η 

ενδεικτική εξεταστέα ύλη για τις ενδοσχολικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ. Περισσότερα... 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Από το τηγανέλαιο στο Biodiesel με την εμπειρία του ΕΠΑΛ Καισαριανής 

Μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση του έργου του 1ου ΕΠΑΛ Καισαριανής για τη δημιουργία μονάδας 

μετατροπής τηγανέλαιου σε Biodiesel,  Τετάρτη 1η Ιουνίου στις 18.00. Σκοπός η ευαισθητοποίηση σε 

θέματα περιβάλλοντος αλλά και παιδαγωγικά θέματα. Οι εκπαιδευτικοί, και ιδιαιτέρως οι Μηχανολόγοι, 

έχουν πολλούς λόγους να συμμετάσχουν και να αντλήσουν πρόσθετη εμπειρία, η οποία αναμένεται να 

αποβεί χρήσιμη, με βάση τις αλλαγές της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ (Έρευνα στην Τεχνολογία, Ζώνη 

Δημιουργικών Δραστηριοτήτων). Περισσότερα.. 

 

Sugata Mitra: Η ενθάρρυνση είναι σημαντικότερη από τη διδασκαλία 

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο Sugata Mitra μέσα από πολλαπλά πειράματα. 

Ίσως αποτελεί ένα καλό έναυσμα προβληματισμού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε από 

Σεπτέμβρη να δούμε τη δουλειά μας διαφορετικά και να βρούμε ένα πιο ενδιαφέρον νόημα για το ρόλο 

μας στην τάξη, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει η επαγγελματική εκπαίδευση. 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.. 

 

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... 
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