
Παρακαλώ να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ καθώς και  

ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  του Σχολείου ή του  ΕΚ 

Εγγραφείτε στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΝΩΣΗΣ και αλληλουποστήριξης ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

http://users.sch.gr/kontaxis/prosorina/koinotitaMhxanologon.htm  

 

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

Πρώην Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12 Μηχανολόγος Μηχανικός 
 

Κινητό : 6972325261        Skype : akont19 

e-mail  : kontaxis@sch.gr 

 

 Αποχαιρετισμός για μια νέα αρχή και ένα μεγάλο ευχαριστώ 

Μετά από 14 χρόνια Σχολικός Σύμβουλος Μηχανολόγων επιλέγω μια νέα αρχή, με τη 

μετάταξή μου στο Πανεπιστήμιο στο οποίο εκπόνησα τη διδακτορική μου διατριβή, 

ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων 308 εκπαιδευτικών. Μερικές σκέψεις και ένα μεγάλο 

ευχαριστώ για τη συνεργασία μας. Περισσότερα... 
 

Δημιουργήστε την κοινότητα γνώσης εκπαιδευτικών Μηχανολόγων 

Επειδή η μηνιαία ενημέρωση των μηχανολόγων σταματάει, προτείνω να δημιουργήσετε μια 

κοινότητα γνώσης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των εκπαιδευτικών Μηχανολόγων.  

Περισσότερα... 
 

Παρακάτω ορισμένες δημοσιεύσεις τις οποίες έχω ενημερώσει με νέο υλικό και μπορεί να σας φανούν χρήσιμες 
 

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - ΜΝΑΕ 

Ένα πρόγραμμα ώστε ο κάθε μαθητής να μπορεί αξιοποιεί τις δυνατότητες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για 

ένα νέο ξεκίνημα, σε ένα σχολείο που τον ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ, τον ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ, του δίνει ευκαιρίες να 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ, να ΕΚΦΡΑΣΤΕΙ ως έφηβος και να βιώσει ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ, ανεξάρτητα από την προηγούμενη 

εκπαιδευτική του πορεία ή την κοινωνικοοικονομική του προέλευση. Δείτε υλικό και βίντεο παρουσίασης στην 

ημερίδα στελεχών πιλοτικών ΕΠΑΛ.  Περισσότερα.. 

 

Οδηγίες και συμβουλές για τη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 26-10-2017 

Οι επίσημες οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος "Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων - ΖΔΔ"  της Α΄ 

τάξης ΕΠΑΛ. Συμβουλές και ιδέες για τους διδάσκοντες. Περισσότερα...   
 

Οδηγίες και συμβουλές για την Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 16-9-2017 

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 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... 
 

Πρόκληση για Σχολικές Δραστηριότητες 2017-18 

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για τις Σχολικές Δραστηριότητες των σχολείων. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων 

27-11-2017. Στα ΕΠΑΛ μπορεί να αξιοποιηθεί η Ζώνη Δηιιουργικών Δραστηριοτήτων.Συμβουλές από 

προηγούμενη εμπειρία.  Περισσότερα.. 
 

Η διδακτέα ύλη πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων μηχανολόγων 2017-18 (25-10-2017) 

ΠΡΟΣOXH! Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην ύλη σε σχέση με τo προηγούμενο σχολικό έτος ως προς τη μορφή 

αλλά και ως προς το περιεχόμενο. Περισσότερα.. 
 

Οδηγός ολιστικής υποστήριξης μαθητών με μαθησιακά και κοινωνικά προβλήματα 

Τα φαινόμενα της αδιαφορίας, της σχολικής διαρροής ή ακόμη και της παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών 

εμφανίζονται σε όλα τα σχολεία της Ευρώπης και έχουν κοινωνικά αίτια. Για αυτό, δημιουργήθηκε ένας πρακτικός 

οδηγός με πλήθος καλών πρακτικών που αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για όλα τα σχολεία και βεβαίως για τα 

ΕΠΑΛ. Περισσότερα...   
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