
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 64 – Ιούνιος 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… 

 

Πρόσκληση για συμμετοχή στα μητρώα ΙΕΠ για ΕΠΑΛ, μέχρι 20-6-2016 
Με πρόσκλησή του το ΙΕΠ καλεί τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ να δηλώσουν συμμετοχή σε μητρώα 

ανά ειδικότητα. Καλούμε τους εκπαιδευτικούς μηχανολογικών ειδικοτήτων να συμμετάσχουν, για να 

αξιοποιηθεί η εμπειρία τους από την πράξη στη μελέτη και εξειδίκευση θεμάτων της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης,  σε διορθώσεις προγραμμάτων και  βιβλίων, στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, στην 

προετοιμασία της μαθητείας κλπ.  Προθεσμία μέχρι 20 Ιουνίου. Περισσότερα... 
 

Η στρατηγική για την Επαγγελματική Εκπαίδευση προϋποθέτει  τη συμμετοχή των  εκπαιδευτικών 
Σημαντικές προκλήσεις αναδεικνύονται από το «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας» που δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Τα 

κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος για τους μηχανολόγους. 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 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... 
 

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.. 
 

Δυνατότητες βιωματικών εργαστηρίων στο Ίδρυμα Ευγενίδου 

Κατόπιν θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)  εγκρίνεται  για το σχολικό 

έτος 2016-2017 η υλοποίηση δέκα (10) εργαστηρίων   που υπεβλήθησαν προς έγκριση από το  Ίδρυμα 

Ευγενίδου και απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Διεξάγονται 

στο χώρο του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και τα υπόλοιπα στο χώρο της βιβλιοθήκης.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.. 
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