
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 68 – Φεβρουάριος 2017 
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 

 

Τρόπος εξέτασης πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων και σχολές πρόσβασης 23-2-2017 
ΠΡΟΣΟΧΗ!  Τροποποιήσεις στον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων των 

Μηχανολόγων με δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται "εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή 

προβλήματα" σε όλα τα μαθήματα. Διεύρυνση των σχολών πρόσβασης των αποφοίτων ΕΠΑΛ σε 

Πανεπιστημιακές σχολές με τα ίδια μαθήματα για την πρόσβαση στα ΤΕΙ. Περισσότερα... 
 

Η Μαθητεία ξεκινάει. Αιτήσεις μέχρι 6 Μαρτίου. Τι μπορούμε να κάνουμε; (28-2-2017) 
Μέχρι 6 Μαρτίου 2017 μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις δικαιούχοι απόφοιτοι ΕΠΑΛ για συμμετοχή στη 

Μαθητεία. Η Μαθητεία  μπορεί να αναζωογονήσει τα ΕΠΑΛ, να προσελκύσει περισσότερους μαθητές 

και να αλλάξει το ενδιαφέρον των μαθητών στα μαθήματα,  αν αξιοποιηθεί κατάλληλα.  Περισσότερα.... 
 

Οδηγίες και συμβουλές για την Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 28-1-2017 
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 ΕΠΑΛ και 

Γυμνασίου, με κύριο στόχο να προσφέρουμε την ευκαιρία στους μαθητές να μπορέσουν να κάνουν μια 

νέα, ενδιαφέρουσα αρχή στο ΕΠΑΛ. Πρόταση αξιολόγησης μαθητών. Περισσότερα... 
 

Οδηγίες και συμβουλές για τη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 18-1-2017 
Οι επίσημες οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος "Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων - ΖΔΔ"  

της Α΄ ΕΠΑΛ. Συμβουλές και ιδέες για τους διδάσκοντες με βάση εμπειρίες από ΕΠΑΛ. Περισσότερα...   
 

Τρόποι συμβουλευτικής υποστήριξης μαθητών και δράσεις βελτίωσης του σχολικού κλίματος 
Μια ενδιαφέρουσα ημερίδα την Τετάρτη 8 Μαρτίου, στη Χαλκίδα, για την ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ 

σχολείων τα οποία έχουν αναλάβει συστηματικές συλλογικές πρωτοβουλίες με σκοπό τη βελτίωση του 

σχολικού κλίματος. Περισσότερα..  
 

e- VET Ανοικτό ευρωπαϊκό εργαλείο  για Αγγλική τεχνική ορολογία  
Χρήσιμο διαδικτυακό εργαλείο για εκπαιδευτικούς Τεχνολογικών μαθημάτων και 

Αγγλικής φιλολογίας. Μπορούμε να το αξιοποιήσουμε ελεύθερα αλλά και να το 

εμπλουτίσουμε!. Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος  e-VΕΤ - English in 

Vocational Education & Training. Χρήσιμες συμβουλές  του 1ου ΕΠΑΛ Καισαριανής 

για όσους θα ήθελαν να συμμετάσχουν στο Erasmus+. Περισσότερα.. 
 

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ενημέρωση  μαθητών Γυμνασίου και γονέων 
Ιδέες από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης των μαθητών Γυμνασίων της Ηλιούπολης και των 

γονέων  τους σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση. Περισσότερα... 
 

Οδηγός Υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Ψυχολογικής και Κοινωνικής Υποστήριξης 
 

Οδηγίες για ΣΕΠ - Ασφάλεια & Υγεία Α΄ τάξης ΕΠΑΛ 
 

Νέες αντιστοιχίες επαγγελματικών δικαιωμάτων ΕΠΑΛ Ν. 4186/2013 
 

Προκηρύξεις προγραμμάτων Erasmus+ για το 2017 
 

Οι εκπαιδευτικοί  της Περιφέρειας παρακαλώ να υποδείξουν ημέρες κατά τις οποίες μπορούμε να 

συζητήσουμε μέσω Skype (akont19) 
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