
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 65 – Σεπτέμβριος 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… 
 

Συμβουλές για το εργαστήριο της Θερμοδυναμικής Β΄ ΕΠΑΛ 
Δημιουργήσαμε κάποιες συμβουλές για βοήθεια προς τους συναδέλφους οι οποίοι διδάσκουν το 

εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές» μέχρι να 

εκδοθούν οι επίσημες οδηγίες.  Περισσότερα... 
 

Οδηγίες και συμβουλές για την Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 29-9-2016 
Οι επίσημες οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος "Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία - ΕΕΤ"  

της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ. Συμβουλές και ιδέες με βάση την εμπειρία ανάλογων μαθημάτων του ΕΠΑΛ και 

του Γυμνασίου, με κύριο στόχο να προσφέρουμε την ευκαιρία στους μαθητές να έχουν επιτυχίες στο 

μάθημα και να μπορέσουν να κάνουν μια νέα, ενδιαφέρουσα αρχή στο ΕΠΑΛ. . Περισσότερα... 
 

Οδηγίες και συμβουλές για τη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 29-9-2016 
Οι επίσημες οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος "Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων - ΖΔΔ"  

της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ. Συμβουλές και ιδέες για τους διδάσκοντες. Περισσότερα...   
 

Οι νέες αναθέσεις μαθημάτων Μηχανολόγων  (2-9-2016) 

Νέες αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ  για το 2016-17. Διεύρυνση αναθέσεων για μηχανολόγους και σε ΓΕΛ 

- Γυμνάσιο.  Περισσότερα.. 
 

Συμβουλές για τις πρώτες συναντήσεις με τους μαθητές 
Μερικές συμβουλές για τις πρώτες συναντήσεις με τους μαθητές που μπορούν να φανούν χρήσιμες, 

ιδιαιτέρως στους νέους συναδέλφους. Ενδεικτικό ερωτηματολόγιο για να γνωρίσετε καλύτερα τους 

μαθητές σας. Και για τους πλέον … αισιόδοξους, ένα σχέδιο για τη συνεργασία με τους υπόλοιπους 

συναδέλφους Περισσότερα... 
 

Τα βιβλία των Μηχανολόγων στα ΕΠΑΛ 
Ποια βιβλία θα δοθούν στον τομέα  Μηχανολόγων των  ΕΠΑΛ κατά το 2016-17. Περισσότερα... 
 

Προστέθηκαν οι Εργαλειομηχανές στον Κανονισμό Εργαστηρίων (31-9-2016) 

Με την Υπ. Απ. 133384/Δ4/ΦΕΚ2628/24-8-2016 τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Εργαστηρίων (Υπ. 

Απόφαση 96004/Δ4/17-6-2005/ΦΕΚ1318Β1-7-2015). Μεταξύ άλλων προστέθηκε και το Εργαστήριο 

Εργαλειομηχανών - CNC, το οποίο δεν προβλεπόταν. Περισσότερα.. 
 

Αντιμετώπιση του «τοίχου» της αδιαφορίας, από τις πρώτες ημέρες 
Πολλοί μαθητές, από τις πρώτες ημέρες του σχολικού έτους, επιδεικνύουν μια ακραία αδιαφορία, η 

οποία, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα και μεθοδευμένα από όλους τους εκπαιδευτικούς της 

τάξης, δημιουργεί έναν πραγματικό «τοίχο» αδιαφορίας όλης της τάξης. Προτείνουμε ένα δοκιμασμένο, 

ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης που ξεκινάει από τις πρώτες ημέρες της σχολικής χρονιάς και 

βασίζεται στη λειτουργία του Συμβουλίου Τάξης.  Περισσότερα... 
 

Για την αξιολόγηση των μαθητών ΕΠΑΛ (23-5-2016) 
Περισσότερες δυνατότητες για εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολόγησης (άρα και διδασκαλίας) προσφέρει 

το νέο Προεδρικό διάταγμα αξιολόγησης των μαθητών ΕΠΑΛ  Περισσότερα... 
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