3 Χρόνια Σχέδια Δράσης 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας
Το Ρρόγραμμα «Μια Νζα Αρχή ςτα ΕΠΑ.Λ.» εντάςςεται ςτο πλαίςιο ανάδειξθσ και ενίςχυςθσ του Κοινωνικοφ ρόλου του ΕΡΑ.Λ., όπωσ προβλζπεται ςτο «Εκνικό
Στρατθγικό Ρλαίςιο για τθν Αναβάκμιςθ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ και τθσ Μακθτείασ» και υλοποιείται ςε δφο φάςεισ.
Είναι ζνα φιλόδοξο και πολυδιάςτατο πρόγραμμα, το
οποίο ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΣΡΑ και περιλαμβάνει μια δζςμθ παρεμβάςεων που αφοροφν ςτθν
ψυχοκοινωνικι και γνωςτικι υποςτιριξθ των μακθτϊν,
ςτθ δθμιουργία δικτφων υποςτιριξθσ, κακϊσ και ςε ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ.
3 Χρόνια Σχζδια Δράςθσ 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμασ
Τίτλοσ Ζργου

Σχολικό Ζτοσ
ο

Εξωςτρζφεια & Αειφορία ςτο 1 ΕΡΑ.Λ. Δράμασ

2018 - 2019

Open Minded

2019 - 2020

Εγϊ και Εςφ Μαηί ….
Είμαςτε κοντά δια ηϊςθσ και διαδικτυακά

2020 - 2021

Θ κεματολογία των ςχεδίων δράςεων περιελάμβανε κεματικζσ ενότθτεσ για τισ τζχνεσ, τον πολιτιςμό, τθν τεχνολογία, το
περιβάλλον, τθν υγεία και τθν επιχειρθματικότθτα.
Συμμετείχαν ογδόντα δφο (82) εκπαιδευτικοί και πεντακόςιοι
τριάντα πζντε (535) μακθτζσ του ςχολείου.
Συνεργάςτθκαν επτά ςχολικζσ μονάδεσ και 45 φορείσ, εκπαιδευτικά ιδρφματα, υπθρεςίεσ και ιδιωτικζσ επιχειριςεισ.
Ολοκλθρϊκθκαν 33 υποδράςεισ.
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Το Ρρόγραμμα «Μια νζα Αρχή ςτα
ΕΠΑ.Λ.» (ΜΝΑΕ) εντάςςεται ςτο
πλαίςιο τθσ ανάδειξθσ και ενίςχυςθσ του Κοινωνικοφ ρόλου του
ΕΡΑ.Λ., όπωσ προβλζπεται ςτο
«Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο για τθν
Αναβάκμιςθ τθσ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ και τθσ
Μακθτείασ» και υλοποιείται ςε δφο
φάςεισ. Είναι ζνα φιλόδοξο και πολυδιάςτατο πρόγραμμα το οποίο
ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΣΡΑ
και περιλαμβάνει μια δζςμθ παρεμβάςεων που αφοροφν ςτθν ψυχοκοινωνικι και γνωςτικι υποςτιριξθ
των μακθτϊν, ςτθ δθμιουργία δικτφων υποςτιριξθσ, κακϊσ και ςε
ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ. Εφαρμόςτθκε πιλοτικά για το 2017-2018
ςε 9 ςχολεία με ςτόχο τθ διεφρυνςι
του ςε όλα τα ΕΡΑ.Λ. τθσ χϊρασ τθν
περίοδο 2018 -2021.
Είναι πολυδιάςτατο, γιατί αποτελείται από πολλαπλζσ διαφορετικζσ
παρεμβάςεισ ςτθν Επαγγελματικι
Εκπαίδευςθ και φιλόδοξο γιατί ζχει
ςχεδιαςτεί για να ςυμβάλει ςτθν
αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ ςτα Επαγγελματικά Λφκεια.
Το «ΜΝΑΕ» εφαρμόηεται κυρίωσ
ςτουσ μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ των
ΕΡΑ.Λ. Με αυτόν τον τρόπο οι μακθτζσ που ζρχονται από το Γυμνάςιο και επιλζγουν το ΕΡΑ.Λ., ςτθρίηονται ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ Α’ τάξθσ
για μια ομαλι μετάβαςθ από το
Γυμνάςιο ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ.

Ρρόκειται, λοιπόν, για ζνα ςυντονι- ανάγκεσ των μακθτϊν του.
ςμζνο πρόγραμμα δράςεων βελτίω-  Αναπτφςςοντασ ικανότθτεσ διςθσ του κοινωνικοφ-υποςτθρικτικοφ
κτφωςθσ (με υφιςτάμενεσ δομζσ
ρόλου των ΕΡΑ.Λ. με βαςικό ςκοπό
Ψυχοπαιδαγωγικισ υποςτιριξθσ,
τθ βελτίωςη τησ ελκυςτικότητασ
με άλλα ςχολεία, με κοινότθτεσ
και τησ αποτελεςματικότητασ τησ
γνϊςθσ για τα μακιματα τθσ Αϋ
επαγγελματικήσ εκπαίδευςησ μζςα
τάξθσ, με ςυνεργάτεσ μάκθςθσ
από τθ δημιουργία ευνοϊκϊν ςυνκλ.π).
θηκϊν μάθηςησ για όλουσ τουσ
 Σχεδιάηοντασ και υλοποιϊντασ
μαθητζσ.
(μόνο του ι ςε ςυνεργαςία με
Το Ρρόγραμμα, όπωσ προαναφζραάλλα ςχολεία) ζνα ςχζδιο δράςθσ
με, επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτουσ
«Εξωςτρζφειασ» για τθ ςφνδεςι
μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ και οι δράςεισ
του με τθν τοπικι κοινωνία και τθ
του επιδιϊκουν να προςφζρουν
ςυνεργαςία του με κοινωνικοφσ
ευκαιρίεσ για μια νζα αρχή και
φορείσ, προσ αμοιβαίο όφελοσ.
αφοροφν:


Συςτθματικι διερεφνθςθ των
χαρακτθριςτικϊν των νεοειςερχόμενων μακθτϊν και των αιτίων
πικανισ υςτζρθςθσ ωσ προσ τισ
επιδόςεισ, τθ ςυμπεριφορά, τθν
εγκατάλειψθ
του
ςχολείου
(ςχολικι διαρροι) κλ.π.



Συλλογικι δράςθ για τθν ενκάρρυνςθ και ικανοποίθςθ των ιδιαίτερων εκπαιδευτικϊν αναγκϊν του κάκε νεοειςερχόμενου
μακθτι με εξειδικευμζνθ ενιςχυτικι διδαςκαλία και εναλλακτικοφσ διακεματικοφσ και διεπιςτθμονικοφσ τρόπουσ προςζγγιςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ γνϊςθσ,
μζςα από δραςτθριότθτεσ με
νόθμα.



Βελτίωςθ του Ψυχοκοινωνικοφ
κλίματοσ του ςχολείου και ανάπτυξθ ςτουσ μακθτζσ τθσ αίςκθςθσ του ανικειν (ςε ζνα κοινωνικό ςφνολο, ςε επιμζρουσ δθμιουργικζσ ομάδεσ κλ.π) με ςυμμετοχι ςε ςυλλογικζσ δραςτθριότθτεσ με νόθμα, οι οποίεσ προςφζρουν ευκαιρίεσ ζκφραςθσ,
αναγνϊριςθσ αλλά και διερεφνθςθσ ενδιαφερόντων και κλίςεων.

Το κάκε ΕΡΑ.Λ. επιδιϊκει ζτςι να
αναδείξει και να αναπτφξει ςυλλογικά τον κοινωνικό του ρόλο, με δράςεισ ςυμβατζσ με τα χαρακτθριςτικά του –ίδιου του ςχολείου– και τισ
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Οι βαςικζσ δράςεισ του προγράμμα- ςτόχο τθν ανταπόκριςθ ςτισ διαφο- ανταποκρινόμενοσ/θ, ωςτόςο, και
τοσ είναι:
ροποιθμζνεσ ανάγκεσ του κάκε μα- ςε ανάγκεσ μακθτϊν άλλων τάξεων
1. Θ εφαρμογή Εναλλακτικήσ Ενι- κθτι ξεχωριςτά, ϊςτε να μεγιςτο-  να ευαιςκθτοποιεί τον Σφλλογο
ςχυτικήσ Διδαςκαλίασ (ΕΕΔ) ςτα ποιθκοφν οι μακθςιακζσ ευκαιρίεσ Διδαςκόντων ςε κζματα δυναμιμακιματα των Νζων Ελλθνικϊν και για κάκε μακθτι μζςα ςτθν τάξθ.
κισ τθσ ομάδασ-τάξθσ, επικοινωνίτων Μακθματικϊν. Υλοποιείται με  Το μάκθμα των Νζων Ελλθνικϊν ασ με τουσ μακθτζσ, κακϊσ και
τθν ταυτόχρονθ παρουςία δφο εκκαι των Μακθματικϊν για τουσ ςχζςεων λειτουργικισ ςυνεργαςίπαιδευτικϊν ςτθν τάξθ και ςτοχεφει
μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ ΕΡΑ.Λ. ζχει ασ ςτθ ςχολικι κοινότθτα
ςτθ βελτίωςθ του γλωςςικοφ και
κομβικι ςθμαςία, γιατί οι καλζσ  να ενθμερϊνει, ςυμβουλεφει και
αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ των
επιδόςεισ ςτα ςυγκεκριμζνα μα- υποςτθρίηει τουσ γονείσ ςχετικά
μακθτϊν. Σκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζκιματα είναι καίριεσ για τθν επι- με κζματα εφθβείασ και ςχζςεων
νθσ δράςθσ είναι θ ενδυνάμωςθ
τυχθμζνθ πορεία των μακθτϊν ςτθν οικογζνεια
των μακθτϊν και μακθτριϊν των
και ςτισ επόμενεσ τάξεισ και ςτα
 να ςχεδιάηει, οργανϊνει και υλοΕΡΑ.Λ. ωσ προσ τισ γλωςςικζσ επιμακιματα ειδικότθτασ.
κοινωνιακζσ δεξιότθτεσ και τισ δε- 2. Θ ςτελζχωςη των ΕΠΑ.Λ. με Ψυ- ποιεί προγράμματα πρόλθψθσ και
ξιότθτεσ μακθματικοφ λογιςμοφ με χολόγουσ οι οποίοι κα ςτθρίξουν προαγωγισ τθσ ψυχικισ υγείασ
διδακτικζσ πρακτικζσ ςτισ οποίεσ ψυχοκοινωνικά τουσ μακθτζσ και 3. Ο εξοπλιςμόσ των ΕΠΑ.Λ. με
λαμβάνονται υπόψθ οι διαφορο- κα οργανϊςουν τθ δικτφωςθ των υποδομζσ τηλεδιαςκζψεων - τηλεποιθμζνεσ ανάγκεσ των μακθτϊν/ ςχολείων με υποςτθρικτικζσ δομζσ εκπαίδευςησ, ϊςτε να ζχουν τθ
τριϊν των ΕΡΑ.Λ.
ψυχοκοινωνικισ υγείασ τθσ περιο- δυνατότθτα τθσ δικτφωςθσ μεταξφ
τουσ, τθσ καλφτερθσ επικοινωνίασ
Το πρόγραμμα τθσ ΕΕΔ ςτθρίηεται χισ.
ςτισ αρχζσ τθσ διαφοροποιθμζνθσ Τα πιο βαςικά κακικοντα και αρμο- και τθσ ανταλλαγισ καλϊν πρακτιδιδαςκαλίασ κατά τθν οποία οι εκ- διότθτεσ του Ψυχολόγου ςτο ΜΝΑΕ κϊν.
παιδευτικοί, λαμβάνοντασ υπόψθ είναι:
Στόχοσ είναι θ ανάπτυξθ επικοινωνιτα διαφορετικά ενδιαφζροντα, τθ
ακϊν δεςμϊν μεταξφ ςχολικϊν μομακθςιακι ετοιμότθτα και το μακθ-  να παρζχει ψυχολογικι υποςτιρι- νάδων με ςκοπό τθν ανταλλαγι
ςιακό προφίλ κάκε μακθτι/τριασ, ξθ ςε μακθτζσ, οι οποίοι είτε με εμπειριϊν για τθν υλοποίθςθ των
προβαίνουν ςτθν τροποποίθςθ του δικι τουσ πρωτοβουλία ι κατόπιν ςχεδίων δράςθσ, τθν εφαρμογι του
αναλυτικοφ προγράμματοσ, των παρότρυνςθσ των κακθγθτϊν κεςμοφ του ςυμβοφλου κακθγθτι,
μεκόδων διδαςκαλίασ, των πθγϊν, τουσ, διατυπϊνουν ςχετικό αίτθ- τθν εναλλακτικι ενιςχυτικι διδατων μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων μα. Καλφπτει κυρίωσ τα αιτιματα ςκαλία, τθ ςφνδεςθ του ΕΡΑ.Λ. με
και του τελικοφ αποτελζςματοσ, με των μακθτϊν τθσ Αϋ ΕΡΑ.Λ., τθν τοπικι κοινωνία κλ.π.
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Σταδιακά, οι επικοινωνιακοί δεςμοί
κα αποκτιςουν ιδιαίτερθ δυναμικι
και κα οδθγιςουν ςε ευρφτερεσ
διαςχολικζσ ςυνεργαςίεσ με κοινοφσ ςτόχουσ, με αποτζλεςμα το
ςχολικό δίκτυο να εξελιχκεί ςε κοινότθτα.
4. Θ ενεργοποίηςη και η προϊθηςη του θεςμοφ του Συμβοφλου
Καθηγητή και του Συμβοφλιου Τάξησ με ςτόχο τθ ςυςτθματικι υποςτιριξθ των μακθτϊν/τριϊν ςτθ
ςχολικι ηωι, τθ δθμιουργία γζφυρασ επικοινωνίασ μεταξφ μακθτϊν
και ςυλλόγου διδαςκόντων, τθν
αντιμετϊπιςθ ςυγκροφςεων, τθ
βελτίωςθ του κλίματοσ ςτθ ςχολικι
κοινότθτα και τθν οικοδόμθςθ ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ. Επιπλζον ςκοπόσ είναι ο εντοπιςμόσ των προβλθμάτων που αναςτζλλουν τθ μακθςιακι πρόοδο, θ παραπομπι των
μακθτϊν που αντιμετωπίηουν προβλιματα (π.χ. μθ διαγνωςμζνεσ
μακθςιακζσ δυςκολίεσ, παραβατικι
ςυμπεριφορά κλ.π.) ςε αρμόδιουσ
φορείσ, θ αυτοβελτίωςθ του ίδιου
του εκπαιδευτικοφ και θ ευόδωςθ
ςχζςεων ςυνεργαςίασ ανάμεςα
ςτουσ εκπαιδευτικοφσ.
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μετζχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί ωσ
ςφμβουλοι κακθγθτζσ. Κάκε μακθτισ/τρια τθσ Αϋ τάξθσ ζχει ανατεκεί
από τουσ ςυντονιςτζσ ςε ζναν εκπαιδευτικό που ονομάηεται Σφμβουλοσ-Κακθγθτισ, ο οποίοσ ςυναντάται με τον μακθτι ςε 15λεπτεσ
ςυναντιςεισ (2 φορζσ το μινα) εντόσ του ςχολικοφ ωραρίου και ςε
ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο που
διαςφαλίηει τθν ιδιωτικότθτα τθσ
ςυνάντθςθσ, ςφμφωνα με το πρόγραμμα που ζχει αναπτυχκεί για το
λόγο αυτό.
5. Θ ανάπτυξθ Σχεδίων Δράςησ του
Σχολείου για τθ ςφνδεςθ με το κοινωνικό περιβάλλον του ( Εξωςτρζφεια ) μζςω τθσ ανάπτυξθσ / προβολισ πολλαπλϊν Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων και υποςτιριξθσ τθσ
τοπικισ κοινότθτασ.

Τα «Σχζδια Δράςθσ Σχολείων»
ζχουν ωσ ςκοπό τθν ανάπτυξθ τθσ
προςωπικότθτασ, τθσ κοινωνικότθτασ, των δεξιοτιτων επικοινωνίασ
των μακθτϊν και τθ ςυνεργαςία
μεταξφ των εκπαιδευτικϊν. Συγκεκριμζνα, ενιςχφονται δράςεισ εξωςτρζφειασ του ςχολείου, οι οποίεσ
παράλλθλα προςφζρουν ςτουσ
Στο ςχολείο μασ ορίςτθκαν τρεισ (3) μακθτζσ ευκαιρίεσ για να βιϊςουν
ςυντονιςτζσ –ζνασ για κάκε τμιμα επιτυχίεσ και να αναπτφξουν τθν
τθσ Αϋ τάξθσ– και εκελοντικά ςυμ- αυτοεκτίμθςι τουσ.

Τα Σχζδια Δράςθσ, ωσ ζνασ από
τουσ Ρυλϊνεσ του Ρρογράμματοσ
«Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑ.Λ.» ςκοπό
ζχουν τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ, τθσ κοινωνικότθτασ, των
δεξιοτιτων, τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν.
Είναι μζκοδοσ ομαδικισ διδαςκαλίασ ςτθν οποία ςυμμετζχουν ενεργά
όλοι. Εξελίςςεται ανάλογα με τθν
εκάςτοτε κατάςταςθ και τα ενδιαφζροντα των ςυμμετεχόντων. Θ
μάκθςθ πθγάηει από τθν εμπειρία,
τθν οποία αποκτοφν τα μζλθ από
τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτισ

διαδικαςίεσ. Στόχοσ είναι ο εμπλουτιςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ, θ επαφξθςθ του κφρουσ και τθσ
ελκυςτικότθτάσ τθσ, θ ανακαταςκευι προκαταλιψεων και θ εξωςτρζφεια.
Συγκεκριμζνα, τα Σχζδια Δράςθσ
είναι Projects τφπου STEAM
(Science, Technology, Engineering,
Arts, Μathematics), αλλά αφοροφν
και κοινωνικά κζματα, δράςεισ πολιτιςμοφ και ψυχαγωγίασ ςτο πλαίςιο των οποίων δθμιουργείται εκ-

Βαςικοί ςτόχοι είναι θ ενίςχυςθ του
Σχολείου ωσ κοινότθτασ, θ επαφξθςθ του κφρουσ του, θ περαιτζρω
ςφνδεςι του με τθν τοπικι κοινωνία, θ εξάλειψθ προκαταλιψεων τθσ
κοινισ γνϊμθσ και θ βελτίωςθ τθσ
ελκυςτικότθτασ του ΕΡΑ.Λ., μζςα
από τθ κεςμικι υποςτιριξθ τθσ
δθμιουργικότθτασ, τθσ καινοτομίασ,
και τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ.
Για τθν υλοποίθςθ «Σχεδίων Δράςθσ και Καλϊν Ρρακτικϊν» από το
ςφνολο των Επαγγελματικϊν Λυκείων τθσ χϊρασ ζχει οριςτεί υπεφκυνο το «ΝΟΘΣΙΣ». Πλα τα Σχζδια ςυγκεντρϊνονται και αξιολογοφνται
από το ΝΟΘΣΙΣ με βάςθ το βακμό
ςυςχζτιςθσ τθσ πρόταςθσ του Σχολείου με τουσ γενικότερουσ ςτόχουσ
τθσ δράςθσ «Σχζδια Δράςθσ» και τθ
ςυνάφεια των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων που προτείνονται από το
ςχζδιο του Σχολείου. Επίςθσ, λαμβάνονται υπόψθ θ πρόβλεψθ ςυνεργαςίασ μεταξφ εκπαιδευτικϊν
και θ αξιοποίθςθ των ζργων μακθτϊν δφο ι και περιςςότερων Σχολείων, κακϊσ και ο βακμόσ ςυςχζτιςθσ
με τρζχοντα κοινωνικά, οικονομικά,
περιβαλλοντικά και εργαςιακά προβλιματα τοπικοφ ι γενικοφ χαρακτιρα.

παιδευτικό υλικό με τθ μζγιςτθ
εμπλοκι των μακθτϊν με βάςθ τισ
ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντά τουσ.
Ζνα Σχζδιο Δράςθσ δεν πρζπει να
αντιμετωπίηεται ωσ μια επιπλζον
δραςτθριότθτα, θ οποία επιβαρφνει
τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και το
πρόγραμμα, αλλά ωσ ζνασ τρόποσ
οργάνωςθσ μιασ ομάδασ μακθτϊν,
μιασ τάξθσ ι ολόκλθρθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ που υλοποιεί μια εξελικτικι διαδικαςία μάκθςθσ, ςυνεργαςίασ, ςυμμετοχικισ ευκφνθσ και
αυτοβελτίωςθσ.

3 Χρόνια Μια
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ΕΠΑ.Λ. Δράμασ
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Εμκστλέφευα & φευφξλία
στξ 1ξ ΕΠφ.Λ. Δλάμας,
ανξυχτό σχξλείξ με
εκδηλώσευς, ενημελώσευς,
δημυξιλγίες, ειαυσθησίες
καυ πλξσφξλά
Στο πλαίςιο του προγράμματοσ
«ΜΝΑΕ», το 1ο ΕΡΑ.Λ. Δράμασ κατζκεςε το δικό του «Σχζδιο Δράςησ» ςτο ΝΟΗΣΙΣ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ δράςεων εξωςτρζφειασ του
ςχολείου, οι οποίεσ παράλλθλα
προςφζρουν ςτουσ μακθτζσ ευκαιρίεσ για να βιϊςουν επιτυχίεσ και
να αναπτφξουν τθν αυτοεκτίμθςι
τουσ. Ζτςι, ςτισ 21 Δεκεμβρίου 2018
κατατζκθκε θ Αίτθςθ, το Τεχνικό
Δελτίο, το Χρονοδιάγραμμα και ο
Ρροχπολογιςμόσ του Project.
Ο αναλυτικόσ τίτλοσ του Σχεδίου
Δράςθσ ιταν: «Εξωςτρζφεια & Αειφορία ςτο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμασ, ανοιχτό ςχολείο με εκδηλϊςεισ, ενημερϊςεισ, δημιουργίεσ, ευαιςθηςίεσ
και προςφορά».
Για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου,
ςυνεργαςτικαμε με άλλα ςχολεία,
όπωσ,

 το Ε.Κ. Δράμασ,
 το 2ο ΕΡΑ.Λ. Δράμασ και
 το 3ο Ε.Κ. Ανατολικισ Αττικισ,
κακϊσ και με πολλοφσ φορείσ όπωσ:

 το ΤΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ και
το τμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν,
 τθ Δ/νςθ Ανάπτυξθσ τθσ Ρ.Ε.
Δράμασ,
 τθ Διεφκυνςθ Επικοινωνιϊν &
Μεταφορϊν τθσ Ρ.Ε. Δράμασ,
 το Κζντρο Ρρόλθψθσ Εξαρτιςεων & Ρροαγωγισ Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ Ρ.Ε. Δράμασ «ΔΑΣΘ»,
 τθ Δ/νςθ Κοινωνικισ Ρροςταςί-

ασ, Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ του
Διμου Δράμασ,
 τθ Δ/νςθ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ
Δράμασ,
 το Γενικό Νοςοκομείο Δράμασ,
 το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά τθσ
Βίασ,
 το ΚΔΑΡ-ΜΕΑ Διμου Δράμασ,
 το ΚΡΕ Ραρανεςτίου,
 Το ΚΡΕ Σουφλίου,
 και τθ Δραμινι επιχείρθςθ
Olivenflower.
Το Σχζδιο Δράςθσ περιλαμβάνει τισ
επτά παρακάτω δράςεισ που κα
υλοποιθκοφν μζχρι το τζλοσ τθσ
ςχολικισ χρονιάσ ςφμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα που κατακζςαμε.
1θ Δράςθ
Επαγγελματικοί ορίηοντεσ αποφοίτων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμασ

Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ με τίτλο
«Επαγγελματικοί ορίηοντεσ αποφοίτων 1ου ΕΡΑ.Λ. Δράμασ» πραγματοποιικθκε μια ολιςτικι ενθμζρωςθ
των μακθτϊν του ςχολείου και των
γονζων και κθδεμόνων τουσ για τισ
προοπτικζσ και επαγγελματικζσ
διεξόδουσ των αποφοίτων τθσ ςχολικισ μασ μονάδασ.

3 Χρόνια Μια
Νζα Αρχή
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1οΕΠΑ.Λ.
ΕΠΑ.Λ. Δράμασ
Εφημερίδα
του
1ου
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2θ Δράςθ
Μετά το Γυμνάςιο τι ….?

Αυτό πραγματοποιικθκε με τθν
υλοποίθςθ μιασ θμερίδασ ενθμζρωςθσ, με εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ
ςε επιχειριςεισ - φορείσ, ςτο ΤΕΙ
Κεντρικισ Μακεδονίασ, με αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για επαγγζλματα
και επαγγελματικζσ διεξόδουσ, με
διενζργεια Τεςτ Επαγγελματικοφ
Ρροςανατολιςμοφ και με εκμάκθςθ
ςφνταξθσ Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ.

Στο πλαίςιο τθσ παραπάνω δράςθσ
προγραμματίςτθκαν και υλοποιικθκαν επιςκζψεισ ςε όλα τα Γυμνάςια τθσ πόλθσ και ςτα Γυμνάςια από
Επίςκεψη ςτο 5ο Γυμνάςιο Δράμασ
τα οποία “δζχεται” μακθτζσ το ςχολείο μασ. Κλιμάκιο εκπαιδευτικϊν
του ςχολείου, με επικεφαλισ τον
Δ/ντι, ενθμζρωςε τουσ μακθτζσ τθσ
Γϋ τάξθσ Γυμναςίου για τθ φοίτθςθ
ςτο 1ο ΕΡΑ.Λ. Δράμασ, τονίηοντασ τα
πλεονεκτιματά του και παρουςιάηοντασ το 1ο ΕΡΑ.Λ. Δράμασ ωσ μια
Επίςκεψη ςτο 6ο Γυμνάςιο Δράμασ
από τισ καλφτερεσ επιλογζσ των
μακθτϊν που τελειϊνουν το Γυμνά- Επιπλζον, καλζςαμε ςε ςυνεργαςία
ςιο για τθ ςυνζχιςθ των ςπουδϊν με το Ε.Κ. Δράμασ τουσ μακθτζσ των
τουσ.
Γυμναςίων, να επιςκεφκοφν το ςχολείο, να γνωρίςουν τουσ χϊρουσ
του, τουσ εκπαιδευτικοφσ και κυρίωσ, να επιςκεφκοφν τα εργαςτιριά
μασ.

Επίςκεψη ςτο 1ο Γυμνάςιο Δράμασ

Επίςκεψη ςτο τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικϊν ςτο ΤΕΙ Σερρϊν

Επίςκεψη ςτο 2ο Γυμνάςιο Δράμασ

Επίςκεψη ςτο 3ο Γυμνάςιο Δράμασ

Επίςκεψη ςτο 4ο Γυμνάςιο Δράμασ

Επίςθσ, τον Μάιο του 2019 υλοποιιςαμε μια θμερίδα για τουσ
γονείσ των μακθτϊν τθσ Γϋ Γυμναςίου, με κζμα τθ φοίτθςθ των παιδιϊν τουσ ςτο Επαγγελματικό Λφκειο.

3 Χρόνια Μια
Νζα Αρχή
ςτο
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ΕΠΑ.Λ. Δράμασ
Εφημερίδα
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3 Δράςθ

4θ Δράςθ

Σπάηοντασ τα ςτερεότυπα

Δθμόςια υγεία και
κοινωνικι μζριμνα

θ

Σκοπόσ τθσ δράςθσ είναι να ςυμβάλει ςτθν αποδόμθςθ των ςτερεοτφπων που ςχετίηονται με το φφλο,
τθν εκνικότθτα, τθ κρθςκεία κ.ά, να
προάγει τθ δθμιουργία υγιϊν ςχζςεων και να ευαιςκθτοποιιςει τουσ
μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςε κζματα βίασ.

Στθ δράςθ με κζμα, «Δθμόςια Υγεία
και Κοινωνικι Μζριμνα» υλοποιικθκαν βιωματικά μακιματα ςε κάκε τάξθ του ςχολείου και θμερίδα
ενθμζρωςθσ μακθτϊν και γονζων &
κθδεμόνων για τισ « Εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ »

Διεθνήσ Ημζρα Εξάλειψησ
τησ Βίασ κατά των Γυναικϊν

Εκδήλωςη για τα Ανθρϊπινα Δικαιϊματα ςτην Ονειροφπολη Δράμασ

Αρχικά, ζγινε διερεφνθςθ των ςτερεοτφπων με τθ βοικεια ερωτθματολογίου και ςτθ διάρκεια των μακθμάτων του ΣΕΡ και τθσ Ηϊνθσ Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων υλοποιικθκαν βιωματικζσ δράςεισ,
προβολζσ εκπαιδευτικϊν video, δθμιουργία αφιςϊν, παρουςιάςεων
και ζντυπου υλικοφ. Ζτςι, οι μακθτζσ και μακιτριεσ του ςχολείου μασ
είχαν τθν ευκαιρία να διερευνιςουν και να ανακεωριςουν, μζςα
ςε ζνα αςφαλζσ πλαίςιο, τισ δικζσ
τουσ ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ.

Συνζντευξη με την Πρόεδρο τησ
Ζνωςησ Κυριϊν Δράμασ,
κα Αλίκη Τςιαμοφρα

Κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ, θ
κεατρικι ομάδα του ςχολείου παρουςίαςε το κεατρικό δρϊμενο
«Μπορείσ να βγεισ ςτο φωσ».

…. Συνζχεια ςτη ςελίδα 8 - - - - >
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κϊσ και από επαναχρθςιμοποιιςιμα και ανακυκλϊςιμα υλικά. Με τθ
ςυγκεκριμζνθ δράςθ επιχειρικθκε
να ςυνδυαςτεί θ μακθτικι επιχειρθματικότθτα με τθ δθμιουργία τεχνθμάτων, τθν ανακφκλωςθ, τον εκελοντιςμό και τθν κοινωνικι προςφορά
μιασ και τα “παραγόμενα τεχνιματα” των μακθτϊν κα διατεκοφν ςε
Bazaar για κοινωφελι ςκοπό.

Στο πλαίςιο τθσ 4θσ δράςθσ υλοποιικθκε «Ρρολθπτικόσ Ιατρικόσ
Ζλεγχοσ μακθτϊν/τριϊν του 1ου
ΕΡΑ.Λ. Δράμασ» από κλιμάκιο
Ιατρϊν (Ρακολόγων, Οδοντιάτρων
και Οφκαλμιάτρων) του Γ.Ν. Δράμασ, εντόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ,
ςε ςυνεργαςία με το Γενικό Νοςοκομείο Δράμασ και τον Σφλλογο
Γονζων και Κθδεμόνων.

5θ Δράςθ
Δθμιουργϊ και προςφζρω
Οι μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ ςτο πλαίςιο
των μακθμάτων «Ηϊνθ Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων» και «Ερευνθτικι Εργαςία ςτθν Τεχνολογία»
καταςκεφαςαν ζργα τζχνθσ, αναμνθςτικά, διακοςμθτικά και είδθ
δϊρων από πρωτογενι υλικά, κα-
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Το ζτοιμο ςφςτθμα τοποκετικθκε
ςτο λεβθτοςτάςιο του κτιριακοφ
ςυγκροτιματοσ τθσ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ Δράμασ.

θ

6 Δράςθ
Ζξυπνο ςφςτθμα Πυρανίχνευςθσ
με χριςθ Γεωγραφικοφ Συςτιματοσ Πλθροφοριϊν GIS και
ενθμζρωςθ ςτο κινθτό μζςω
εφαρμογισ App
Το project υλοποιικθκε από μακθτζσ του 1ου ΕΡΑ.Λ. Δράμασ ςτα εργαςτιρια του Ε.Κ. Δράμασ ςε ςυνεργαςία με το 3ο Ε.Κ Ανατολικισ Αττικισ και περιλαμβάνει τθ μελζτθ, τθν
ανάπτυξθ και τθν καταςκευι ενόσ
ζξυπνου ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ.

Θ λειτουργία του ςτθρίχκθκε ςτον
μικροελεγκτι ανοικτοφ κϊδικα
Arduino, ςτο Γεωγραφικό Σφςτθμα
Ρλθροφοριϊν GIS και ςτο Google
maps. Ο μικροελεγκτισ Arduino επιλζχκθκε γιατί ςυνεργάηεται με τθν
πλειονότθτα των αιςκθτιρων και
κυρίωσ γιατί είναι απλόσ. Με τθ
βοικεια κατάλλθλων αιςκθτιρων
και Shields ςυνδεδεμζνων ςτο
Arduino γίνεται θ ανίχνευςθ
ζναρξθσ τθσ φωτιάσ. Οι αιςκθτιρεσ
ανιχνεφουν φϊσ με μικοσ κφματοσ
από 10 nm ζωσ 100 nm που είναι το
μικοσ κφματοσ του φωτόσ που
προζρχεται από τισ φλόγεσ, μονοξείδιο και διοξείδιο του άνκρακα,
φυςικό αζριο, άνοδο τθσ κερμοκραςίασ με ρυκμό ανόδου μεγαλφτερο
από το όριο που ζχουμε κζςει και
τθ μείωςθ τθσ υγραςίασ του χϊρου.
Το Arduino ςτθ ςυνζχεια μζςω κατάλλθλου λογιςμικοφ επεξεργάηεται
τα δεδομζνα και αποφαςίηει για τθν
ζναρξθ θ όχι τθσ πυρκαγιάσ. Πταν
το Arduino αντιλθφκεί ζνα γεγονόσ

(π.χ. φωτιά) τότε καλεί ζνα Web
service. Το Web Service καταχωρεί
το γεγονόσ ςε μια βάςθ δεδομζνων
MySQL. Με τθν καταχϊρθςθ του γεγονότοσ ςτθ βάςθ δεδομζνων ςτζλνεται SMS με τθ βοικεια GSM Modem ςτουσ καταχωρθμζνουσ χριςτεσ (π.χ. Δ/ντισ, Ρροϊςτάμενοσ). Οι
χριςτεσ επιπλζον ζχουν τθ δυνατότθτα μζςω κατάλλθλθσ εφαρμογισ
ςτο κινθτό (mobile app) που χρθςιμοποιεί το Γεωγραφικό Σφςτθμα
Ρλθροφοριϊν GIS και το google
maps, να πλθροφορθκοφν για τθν
τοποκεςία εκδιλωςθσ τθσ φωτιάσ.
Οι χριςτεσ είναι εφοδιαςμζνοι με
κωδικό που κα τουσ παρζχει διαφορετικά επίπεδα πρόςβαςθσ, από
ζνα ςχολείο (διευκυντισ) μζχρι τα
ςχολεία
όλου
του
νομοφ
(διευκυντισ εκπαίδευςθσ).

Δραςτθριότθτεσ Μακθτϊν
Οι μακθτζσ που αποτζλεςαν τθν
ομάδα ζργου, με τθν κακοδιγθςθ
και τθ ςυμπαράςταςθ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν, ςυγκζντρωςαν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ
φφςθ τθσ φωτιάσ, επζλεξαν τουσ
κατάλλθλουσ αιςκθτιρεσ, καταςκεφαςαν τα απαραίτθτα κυκλϊματα και ανζπτυξαν τα κατάλλθλα
λογιςμικά .

Στόχοι του Project
Οι ςτόχοι του ζργου ιταν οι μακθτζσ να αναπτφξουν ομαδικό πνεφμα, αλλθλεγγφθ, ςυνεργατικότθτα,
με τελικό ςκοπό τθν επίτευξθ ενόσ
κοινοφ ςτόχου.
Οι μακθτζσ ανζπτυξαν δεξιότθτεσ
ςχετικά με τθ μελζτθ, τθν ανάπτυξθ
και τθν καταςκευι του κυκλωμάτων
θλεκτρονικϊν, κακϊσ και χριςθσ
βάςεων δεδομζνων με δεδομζνα
Γεωγραφικοφ Συςτιματοσ Ρλθροφοριϊν GIS. Επίςθσ, ζμακαν να
χρθςιμοποιοφν λογιςμικά προγραμματιςμοφ μικροελεγκτϊν και ανάπτυξθσ εφαρμογϊν για κινθτά
Android.
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θ

7 Δράςθ
Ανοιχτά Σχολεία
Θ τελευταία δράςθ για το ςχολικό
ζτοσ 2018-2019, με κζμα «Ανοιχτά
Σχολεία», ςυμπεριελάμβανε όλεσ
τισ δράςεισ και υποδράςεισ, τα αποτελζςματα αυτϊν, κακϊσ και όλεσ
τισ δραςτθριότθτεσ και εκδθλϊςεισ
που υλοποιικθκαν ςτθ ςχολικι μασ
μονάδα, κατά τθ διάρκεια μιασ ςχολικισ χρονιάσ.
Κεντρικι εκδιλωςθ τθσ δράςθσ
αποτζλεςε θ παρουςίαςθ, ςε ςυνεργαςία με το Εργαςτθριακό Κζντρο Δράμασ και το 2ο Επαγγελματικό Λφκειο Δράμασ, τθσ “δουλειάσ” τθσ εργαςίασ, των αποτελεςμάτων,
των ζργων τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και του 1ου ΕΡΑ.Λ. Δράμασ ειδικότερα, ςτουσ δραμινοφσ
πολίτεσ.

και του Ε.Κ. Δράμασ παρουςιάςτθκαν, από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ,
ςτουσ γονείσ τουσ και ςτθ δραμινι
κοινωνία ςε μια εκδιλωςθ που
υλοποιικθκε ςτθ μεγάλθ αίκουςα
του δθμοτικοφ Ωδείου Δράμασ.
Οι μακθτζσ εκκζςαν ζργα, καταςκευζσ και εφαρμογζσ ςτο φουαγζ
του Ωδείου και εντόσ τθσ αίκουςασ
παρουςίαςαν με βίντεο και power
point αντιπροςωπευτικά δείγματα
των εργαςιϊν τουσ.

Λίγεσ εβδομάδεσ πριν κλείςουν τα
ςχολεία, οι εργαςίεσ των μακθτϊν
μασ, των μακθτϊν του 2ου ΕΡΑ.Λ.
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Open Minded
μνάςια τθσ Δράμασ, από τα οποία
προζρχονται οι μακθτζσ του ςχολείου μασ. Κατά τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ
με τουσ μακθτζσ τθσ Γϋ Γυμναςίου
και με χριςθ οπτικοακουςτικοφ
υλικοφ παρουςιάςαμε το ςχολείο
μασ ωσ ζναν “ηωντανό οργανιςμό”
με ζντονθ, δθμιουργικι ηωι, με
ποικιλόμορφεσ δραςτθριότθτεσ, και
-νοτόμες δράσεις –εντόσ και εκτόσ
των ορίων του ςχολείου– και με
ςυμμετοχζσ ςε πολλά Ευρωπαϊκά
προγράμματα.

1θ Δράςθ
Επαγγελματικοί ορίηοντεσ αποφοίτων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμασ
Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ «Επαγγελματικοί ορίηοντεσ αποφοίτων 1ου
ΕΡΑ.Λ. Δράμασ» πραγματοποιικθκε
μια ολιςτικι ενθμζρωςθ των μακθτϊν του ςχολείου και των γονζων
και κθδεμόνων τουσ, για τισ προοπτικζσ και επαγγελματικζσ διεξόδουσ των αποφοίτων τθσ ςχολικισ
μασ μονάδασ.

Ψθφιακι ενθμζρωςθ
Βαςικοί ςτόχοι τθσ δράςθσ είναι θ
Ραρουςίαςθ του ςχολείου ςτθν
ενίςχυςθ του 1ου ΕΡΑ.Λ. Δράμασ ωσ
ιςτοςελίδα του
κοινότθτασ, θ επαφξθςθ του κφρουσ
του, θ περαιτζρω ςφνδεςι του με https://1epaldramas.gr/1-epal-dramas
τθν τοπικι κοινωνία και φορείσ, θ
αναςκευι προκαταλιψεων τθσ
κοινισ γνϊμθσ και θ βελτίωςθ τθσ
ελκυςτικότθτασ του, μζςα από τθ
κεςμικι υποςτιριξθ τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ καινοτομίασ και τθσ
κοινωνικισ ευκφνθσ.
2θ Δράςθ
Η ενθμζρωςθ οδθγεί ςτο ΕΠΑ.Λ.
Σε ςυνεργαςία με τουσ Διευκυντζσ
και εκπαιδευτικοφσ των Γυμναςίων
προςπακιςαμε να αναδείξουμε τθν
ξεχωριςτι κζςθ του 1ου ΕΡΑ.Λ. Δράμασ ανάμεςα ςτα υπόλοιπα Λφκεια
τθσ πόλθσ μασ.
Τθν άνοιξθ του 2020 κλιμάκιο εκπαιδευτικϊν, που εκπροςωποφςαν
όλουσ τουσ Τομείσ και Ειδικότθτεσ
του ςχολείου και τον Διευκυντι του
ςχολείου, επιςκζφκθκε όλα τα Γυ-

3 Χρόνια Μια
Νζα Αρχή
ςτο
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Εφημερίδα
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3 Δράςθ

4θ Δράςθ

Σπάηοντασ τα Στερεότυπα

Δθμόςια Υγεία και
Κοινωνικι Μζριμνα

Σκοπόσ τθσ δράςθσ «Σπάηοντασ τα
Στερεότυπα» ιταν οι νζοι μακθτζσ
να εκπαιδευτοφν ϊςτε να προβλθματιςτοφν για τον τρόπο με τον
οποίο ςκζφτονται, να μποροφν να
εντοπίηουν τα είδθ ςυμπεριφοράσ
που είναι αδικαιολόγθτα εχκρικά
και αρνθτικά, να αποδομιςουν τα
ςτερεότυπα που ςχετίηονται με το
φφλο, τθν εκνικότθτα, τθ κρθςκεία
κ.ά, κακϊσ επίςθσ και να αναπτφξουν τισ απαραίτθτεσ ικανότθτεσ για
να κάνουν καλφτερο τον κόςμο ςτον
οποίο ηουν.

"Ημερολόγια εκφοβιςμοφ "
με «Το Χαμόγελο του Παιδιοφ»

"REAL LIFE STORIES"
με «Το Χαμόγελο του Παιδιοφ»

Σκοποί τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποδράςθσ αποτζλεςαν:
Συνζντευξη του ιδιοκτήτη του
ΜΕ..ΝΟΥ κ. Δημήτριο Μπόςκο

Βιωματικζσ δράςεισ για την
ενδυνάμωςη ομάδασ

 θ προάςπιςθ, βελτίωςθ, προαγωγι τθσ ςωματικισ, ψυχικισ και
κοινωνικισ ευεξίασ των μακθτϊν. Ενδυνάμωςθ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ και αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων που αφοροφν ςτισ
διαπροςωπικζσ τουσ ςχζςεισ,
ςτθν παραβατικότθτα, ςτο κάπνιςμα, ςτα ναρκωτικά κ.ά
 θ καλλιζργεια γνϊςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων
 θ ευαιςκθτοποίθςθ, προςφορά
ςτον ςυνάνκρωπο και παροχι
Ρρϊτων Βοθκειϊν.

3 Χρόνια Μια
Νζα Αρχή
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ΕΠΑ.Λ. Δράμασ
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χαμε τθν καλλιζργεια τθσ αιςκθτικισ
αντίλθψθσ των μακθτϊν γεγονόσ που
Δθμιουργϊ και προςφζρω
κα τουσ ακολουκεί και ςτισ υπόλοιπεσ
Οι μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ –για μια εκφάνςεισ τθσ ηωισ τουσ.
θ

5 Δράςθ

ακόμθ χρονιά– ςτο πλαίςιο των
μακθμάτων «Ηϊνθ Δθμιουργικϊν
Δραςτθριοτιτων» και «Ερευνθτικι
Εργαςία ςτθν Τεχνολογία» καταςκεφαςαν ζργα τζχνθσ, αναμνθςτικά, διακοςμθτικά και είδθ δϊρων
από πρωτογενι υλικά, κακϊσ και
από επαναχρθςιμοποιιςιμα και
ανακυκλϊςιμα υλικά.

7θ Δράςθ
Δθμόςια Υγεία και
Κοινωνικι Μζριμνα
Οι μακθτζσ και μακιτριεσ, αφοφ ενθμερϊκθκαν για τισ ζννοιεσ τθσ προςφοράσ και του εκελοντιςμοφ ςυμμετείχαν ςε προγραμματιςμζνεσ δράςεισ του ςχολείου, διότι ο εκελοντιςμόσ αποτελεί πθγι δφναμθσ, προςαρμοςτικότθτασ, αλλθλεγγφθσ και
κοινωνικισ ςυνοχισ για τθ ςχολικι
κοινότθτα. Ο εκελοντιςμόσ επιφζρει
ακόμα κετικζσ κοινωνικζσ αλλαγζσ με
το να καλλιεργεί το ςεβαςμό για ποικιλία, ιςότθτα και τθ ςυμμετοχι
όλων. Είναι ζνα από τα κετικότερα
ςτοιχεία μιασ ςφγχρονθσ κοινωνίασ.

6θ Δράςθ
Η χαρά τθσ δθμιουργίασ …
Οι μακθτζσ ζβαψαν και δθμιοφργθςαν ηωγραφιζσ και graffiti ςε εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ τοίχουσ του
ςχολείου. Με αυτόν τον τρόπο επιτφ-

Συγκζντρωςη τροφίμων για
«Το Χαμόγελο του Παιδιοφ»

3 Χρόνια Μια
Νζα Αρχή
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8 Δράςθ
Ιςτορικζσ και αρχιτεκτονικζσ
διαδρομζσ ςτθ πόλθ τθσ Δράμασ
Οι μακθτζσ του 1ου ΕΡΑ.Λ. Δράμασ
με τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ γνϊριςαν τθν τοπικι ιςτορία τθσ πόλθσ,
ανακάλυψαν τα ιςτορικά τθσ κτίρια,
με τισ αρχιτεκτονικζσ τουσ ιδιαιτερότθτεσ και χρθςιμοποίθςαν τισ
νζεσ γνϊςεισ για τθ δθμιουργία
ενόσ
φυλλαδίου
ενθμζρωςθσ,
ζντυπου και ψθφιακοφ, μεταφραςμζνο και ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.

9θ Δράςθ
Ποδθλατϊ και παράγω ενζργεια
Θ ομάδα του ζργου με τθν κακοδιγθςθ και τθ ςυμπαράςταςθ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν, αρχικά ςυγκζντρωςε πλθροφορίεσ ςχετικά με το
ποδιλατο (ιςτορία, ποδιλατο και
ενζργεια, κατθγορίεσ ποδθλάτων,
αςφαλισ χριςθ ποδθλάτου, ποδιλατο και τζχνθ, ποδιλατο ςτθν πόλθ),
και ςτθ ςυνζχεια επζλεξε τα κατάλλθλα εξαρτιματα και καταςκεφαςαν τα
απαραίτθτα κυκλϊματα ϊςτε ποδθλατϊντασ να παράγουμε ενζργεια.

10θ Δράςθ
DEMOCRATIC PARTICIPATION
....DR Mr MAYΟR
Οι μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ, δουλεφοντασ
ομαδοςυνεργατικά εντόπιςαν τα προβλιματα του ςχολείου ςτο οποίο
φοιτοφν, αλλά και τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ όπου ηουν. Κατζγραψαν τισ
ςκζψεισ, τουσ αλλά και πικανζσ λφςεισ. Τελικόσ αποδζκτθσ των ςκζψεϊν
τουσ ιταν ο Διμαρχοσ τθσ Δράμασ, κ.
Χριςτόδουλοσ Μαμςάκοσ, ςτον οποίο
παρζδωςαν δφο επιςτολζσ, ςυηιτθςαν μαηί του και κατζκεςαν τισ απόψεισ τουσ ςε μια προςπάκεια να δεςμευτεί για τθ λφςθ τουσ.
---->

3 Χρόνια Μια
Νζα Αρχή
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ΕΠΑ.Λ. Δράμασ
Εφημερίδα
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Οι μακθτζσ τθσ ομάδασ καταςκεφαςαν (ςε κλίμακα) μία ζξυπνθ καταςκευι-εφαρμογι θ οποία, με τθ
βοικεια ενόσ μικροελεγκτι Arduino
ελζγχει τα επίπεδα CO2 εντόσ τθσ
ςχολικισ αίκουςασ και αυτόματα
ενεργοποιεί ζνα ςφςτθμα εξαεριςμοφ όταν τα επίπεδα CO2 ξεπερνοφν τα όρια μζχρι αυτά να μειωκοφν ςε ζνα επικυμθτό επίπεδο.
12θ Δράςθ
Παράλλθλα Εργαςτιρια Φυςικισ

11θ Δράςθ
Αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα
ελζγχου CO2 ςε ςχολικι τάξθ
Σκοπόσ τθσ δράςθσ ιταν να εμπλακοφν οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαν ςτο project, με
ζνα υπαρκτό πρόβλθμα τθσ κακθμερινισ ςχολικισ ηωισ, όπωσ είναι το
επίπεδο CO2 ςε μια ςχολικι τάξθ,
να μελετθκοφν οι επιδράςεισ ςτουσ
μακθτζσ και να προτακοφν λφςεισ
ςτο πρόβλθμα.

Με τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ υλοποιικθκε παράλλθλθ “εκτζλεςθ”
απλϊν πειραμάτων φυςικισ, όπωσ
ο νόμοσ του OHM κ.α. Οι μακθτζσ
υλοποίθςαν τα ίδια πειράματα με
τον “κλαςικό τρόπο”, αλλά και με τθ
χριςθ θλεκτρονικϊν διατάξεων με
μικροελεκτι Arduino.

13θ Δράςθ
Ψθφιακι αποτφπωςθ θλιακοφ
ωρολογίου
Σκοπόσ τθσ δράςθσ ιταν θ ψθφιακι
αποτφπωςθ και λειτουργία του
απλοφ θλιακοφ ωρολογίου. Με τθ
χριςθ εργαλειομθχανϊν CNC, ψθφιακϊν αιςκθτιρων και μετριςεων
καταςκευάςτθκε ζνα ςφγχρονο θλιακό ρολόι. Ζτςι, οι μακθτζσ εξοικειϊκθκαν με τον προγραμματιςμό
τθσ εργαλειομθχανισ CNC για τθν
καταςκευι των δεικτϊν, των αρικμϊν του ψθφιακοφ ρολογιοφ και
κατανόθςαν τθν λειτουργία του
αιςκθτιρα φωτόσ LDR, τθ λειτουργία του θλιακοφ ρολογιοφ και τον
προγραμματιςμό του μικροελεγκτι
Arduino.

3 Χρόνια Μια
Νζα Αρχή
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14 Δράςθ
Ψθφιακι χαρτογράφθςθ τθσ
οδικισ ςιμανςθσ των ςχολικϊν
μονάδων τθσ Δράμασ με χριςθ
GIS, Γεωγραφικοφ Συςτιματοσ
Πλθροφοριϊν. Αποτφπωςθ των
διαβάςεων και τθσ ςιμανςθσ
γφρω από τισ ςχολικζσ μονάδεσ
του Δ. Δράμασ με τθν χριςθ GIS
Οι μακθτζσ, χρθςιμοποιϊντασ τα
Γεωγραφικά Συςτιματα Ρλθροφοριϊν, με τθν παράλλθλθ υποβοικθςθ των υπόλοιπων εργαλείων τθσ
Γεωπλθροφορικισ, δθμιοφργθςαν
ζνα δυναμικό, ζξυπνο, ψθφιακό
χάρτθ, ικανό να παρατθρθκεί, να
επεξεργαςτεί, να αναδείξει νζεσ
πτυχζσ ενόσ φαινομζνου και να
δϊςει απαντιςεισ ςε χωρικά και
χρονικά ερωτιματα και προβλθματιςμοφσ τουσ, αξιοποιϊντασ τισ γνϊςεισ τουσ και ενιςχφοντασ τθν κριτικι τουσ ςκζψθ και τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτα κοινά.

15θ Δράςθ
Η γωνιά του μακθτι
Θ ομάδα του project διαμόρφωςε και
άλλαξε τθν χριςθ μιασ αποκικθσ του
ςχολείου … ςτθ “Γωνιά του μακθτι”.
Ο χϊροσ διαμορφϊκθκε με αφίςεσ,
χρϊματα, φωτογραφίεσ, τραπζηια,
καρζκλεσ, επιτραπζηια παιχνίδια και
θχθτικι εγκατάςταςθ, ζτςι ϊςτε να
είναι κατάλλθλοσ για τθ δθμιουργικι
απαςχόλθςθ των μακθτϊν, να τουσ
προδιακζτει ευχάριςτα, να τουσ
“αποςυμφορεί”, να τουσ βοθκά να
“ξεφφγουν” από τθ διδακτικι διαδικαςία και τελικά να μποροφν να ψυχαγωγθκοφν ςε αυτόν. Εκεί, λοιπόν,
κα μποροφν οι μακθτζσ να απαςχολοφνται ςτα διαλείμματα ι κατά τθ
διάρκεια μιασ κενισ διδακτικισ ϊρασ
με επιτραπζηια παιχνίδια, να ςυηθτοφν, να ακοφν μουςικι, να παρακολουκοφν ντοκιμαντζρ ι βίντεο.

16θ Δράςθ
Θετικά πρότυπα- Role models
από το χϊρο του ακλθτιςμοφ
Μζςα από τισ ομιλίεσ και τισ ςυηθτιςεισ με ακλθτζσ «Ρρότυπα» -όπωσ ο
Ρφρροσ Διμασ, ο Μάριοσ Γιαννάκουοι μακθτζσ κατανόθςαν τθν αξία των
προτφπων, ποια άτομα κεωροφνται
πρότυπα ςτο χϊρο του ακλθτιςμοφ
και ςυνειδθτοποίθςαν τθν εργατικότθτα και τθν αφοςίωςθ που απαιτείται προκειμζνου να επιτφχουν οι ακλθτζσ τουσ ςτόχουσ τουσ, κακϊσ ο
χϊροσ του ακλθτιςμοφ αξιϊνει μεγάλθ ικανότθτα αυτοπεικαρχίασ.
Επίςθσ, το ςχολείο μασ φιλοξζνθςε
τθν τοπικι ομάδα Handball “Δραμα
1986 ” και οι μακθτζσ μασ ςυηιτθςαν
για το Handball και τον ακλθτιςμό
ςτθν πόλθ μασ.

3 Χρόνια Μια
Νζα Αρχή
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17θ Δράςθ

18θ Δράςθ

Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Δθμιουργεί_2020

Εγκατάςταςθ μουςικοφ
κουδουνιοφ

Σκοπόσ τθσ δράςθσ “Το 1ο ΕΡΑ.Λ.
Δθμιουργεί_2020” ιταν θ αποτφπωςθ και διάχυςθ όλων των δράςεων, παρεμβάςεων, καταςκευϊν,
εφαρμογϊν, καινοτόμων δραςτθριοτιτων και project που υλοποιικθκαν ςτθ ςχολικι μασ μονάδα το
ςχολικό ζτοσ 2019 -2020.

Ο Δραμινόσ υπεραθλητήσ Μάριοσ
Γιαννάκου ςτο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμασ

Μια μικρι, αλλά “δραςτικι” παρζμβαςθ ςτθ ςχολικι κακθμερινότθτα.
Σκοπόσ τθσ δράςθσ είναι θ αντικατάςταςθ του θλεκτρικοφ κουδουνιοφ με το διαπεραςτικό ιχο, που
μάλλον περιςςότερο εκνευριςμό
δθμιουργεί παρά χαλάρωςθ - χαρά
και θ εφαρμογι του «μουςικοφ
κουδουνιοφ-μουςικό διάλειμμα».
Μουςικι κα ακοφγεται ςε όλουσ
τουσ χϊρουσ του ςχολείου ςτθ
διάρκεια των διαλειμμάτων, «κάνοντασ πιο ευχάριςτθ και μελωδικι τθ
ςχολικι ηωι και ενιςχφοντασ τθ
μουςικι παιδεία των μακθτϊν».
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1 Δράςθ
1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμασ …. και μετά
τθν αποφοίτθςθ …?
Κορυφαία εκδιλωςθ τθσ δράςθσ
αποτζλεςε θ διαδικτυακι εκδιλωςθ με κζμα «1ο ΕΡΑ.Λ. Δράμασ ….
και μετά τθν αποφοίτθςθ …?». Στθν
εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε μια
ολιςτικι ενθμζρωςθ των μακθτϊν
και αποφοίτων του ςχολείου, κακϊσ και των γονζων και κθδεμόνων
τουσ, για τισ προοπτικζσ και επαγγελματικζσ διεξόδουσ των αποφοίτων τθσ ςχολικισ μασ μονάδασ.

Ειςθγθτζσ ςτθν εκδιλωςθ ιταν α) ο
Διδάκτωρ Αςτροφυςικισ και Ρρόεδροσ του τμιματοσ Μθχανολόγων
Μθχανικϊν του ΔΙΡΑΕ, κ. Κλεΐδθσ
Κωνςταντίνοσ, ο οποίοσ ενθμζρωςε
για τισ ςπουδζσ ςτθν τριτοβάκμια
εκπαίδευςθ, με ςαφείσ αναφορζσ
ςτισ ςπουδζσ του τμιματοσ Μθχανολογίασ του ΔΙ.ΡΑ.Ε. ςτισ Σζρρεσ,
β) το ςτζλεχοσ από τθ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ
ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ Ρ.Ε. ΔΑΜΑΣ – Τμιμα
Επαγγζλματοσ, κ. Θλιόπουλοσ Στζργιοσ, ο οποίοσ μασ ενθμζρωςε για
τον τρόπο απόκτθςθσ άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ, τα επαγγελματικά δικαιϊματα και τθν “αγορά”
εργαςίασ ςτθ Δράμα, γ) θ Δ/ντρια

του ΙΕΚ Δράμασ, κα Τςακιρίδου Γιϊτα, θ οποία μασ ενθμζρωςε για τθ
φοίτθςθ ςτα ΙΕΚ, δ) ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ, απόφοιτοσ του τμιματοσ Θλεκτρονικισ του ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ και απόφοιτοσ του ςχολείου μασ, κ. Κιουμουρτηισ Κωνςταντίνοσ, ο οποίοσ μασ κατζκεςε τθν
προςωπικι του πορεία από το 1ο
ΕΡΑ.Λ. Δράμασ, ςτθν τριτοβάκμια
εκπαίδευςθ και μετά ςτθν αγορά
εργαςίασ και τζλοσ ο Δ/ντισ του
ςχολείου, κ. Σαλισ Αναςτάςιοσ ο
οποίοσ μασ ενθμζρωςε για τθ δυνατότθτα ςυνζχιςθσ των ςπουδϊν
εντόσ του ςχολείου και τθν απόκτθςθ και άλλων πτυχίων ειδικοτιτων
εντόσ και εκτόσ του τομζα ςτον οποίο φοιτοφν οι μακθτζσ, το Μεταλυκειακό Ζτοσ - Τάξθ Μακθτείασ
κακϊσ και για τισ αλλαγζσ ςτθ νομοκεςία που κεςπίςτθκαν το ςχολικό
ζτοσ 2020 και 2021.

Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων
του ΣΕΡ ςτθν Αϋ τάξθ, οι μακθτζσ
αναηιτθςαν πλθροφορίεσ για τα
ςχετικά, με τουσ τομείσ και τισ ειδικότθτεσ του ςχολείου, επαγγζλματα
και ζμακαν να ςυντάςςουν το βιογραφικό τουσ ςθμείωμα. Επίςθσ,
υλοποιικθκαν Τεςτ Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ και δθμιουργικθκε ψθφιακι παρουςίαςθ του
ςχολείου από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ.

Επίςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ
αλλά και τθσ European Vocational
skills week, μακθτζσ του ςχολείου
παρουςίαςαν ςε μακθτζσ ςχολείου
από το Ηάγκρεμπ τθσ Κροατίασ τουσ
τομείσ και ειδικότθτεσ που λειτουργοφν ςτο ςχολείο μασ.

www.1epaldramas.gr
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2 Δράςθ
Ανακυκλϊνω!
Το κάνω με το ςωςτό τρόπο;
Βαςικόσ άξονασ τθσ δράςθσ είναι θ
καλλιζργεια ανάπτυξθσ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ ςε όλουσ τουσ
εμπλεκομζνουσ μακθτζσ, γονείσ, ςαν διάφορεσ δράςεισ. Ζτςι, δθμιεκπαιδευτικοφσ και τθν τοπικι κοι- ουργικθκαν αφίςεσ, ςυννεφόλεξα,
νωνία.
ενθμερωτικά ζντυπα, παρουςιάςεισ
Αναρωτιόμαςτε: Γίνεται ανακφκλω- και video για τθ διάχυςθ ςτθν τοπιςθ ςτθν πόλθ μασ; Υπάρχουν δρά- κι κοινωνία.
ςεισ που κα μποροφςαν να γίνουν
για να ευαιςκθτοποιιςουν περιςςότερουσ ςυμπολίτεσ μασ;
Θ δράςθ αυτι πραγματοποιικθκε
κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων
ΣΕΡ, Αγγλικά, Νεοελλθνικι Γλϊςςα,
Ηϊνθ Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων και κατά τθ διάρκεια των περιβαλλοντικϊν προγραμμάτων. Σε
αυτά τα μακιματα ζγινε αναφορά
ςτθν ανακφκλωςθ και, ζτςι δόκθκε
θ δυνατότθτα ςε εκπαιδευτικοφσ να
υλοποιιςουν βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ με αφορμι τισ παγκόςμιεσ
Στο πλαίςιο τθσ παγκόςμιασ θμζρασ
θμζρεσ όπωσ:
για τθν άγρια φφςθ αποφαςίςαμε
 3 Μαρτίου παγκόςμια μζρα
να κάνουμε κάτι διαφορετικό από
άγριασ ηωισ
μια απλι παρουςίαςθ ι ζνα βίντεο.
 21 Μαρτίου Διεκνισ θμζρα Δα- Υλοποιιςαμε μια διαδικτυακι επίςϊν
ςκεψθ ςτο Κζντρο Διάςωςθσ Θα 22 Απριλίου Διεκνισ θμζρα Μθ- λάςςιων Χελωνϊν του ΑΧΕΛΩΝ και
τζρασ Γθσ,
υιοκετιςαμε μια τραυματιςμζνθ
χελϊνα!

όπου οι μακθτζσ με τθν κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικϊν διοργάνω-

Συνεργάτθσ μασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ
δράςθ ιταν ο αντιδιμαρχοσ Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ του Διμου Δράμασ κ. Χριςτοσ Κυριακίδθσ,
ο οποίοσ ςυμμετείχε ςε διαδικτυακι ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ του
ςχολείου, θ οποία μεταδόκθκε ηωντανά με live streaming. Σθμαντικι
επίςθσ ιταν θ πρωτοβουλία του κ.
Κυριακίδθ να δωρίςει ςε κάκε μακθτι και κακθγθτι του ςχολείου
μασ μία υφαςμάτινθ οικολογικι
τςάντα για τα κακθμερινά μασ ψϊνια και το ανάλογο προωκθτικό
υλικό του Διμου Δράμασ για τθν
ανακφκλωςθ και τθν κακαριότθτα
ςτθν πόλθ μασ.
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 να παρουςιάηουν ψθφιακά τθν
εργαςία τουσ αλλά και τουσ τρόπουσ διάχυςισ τθσ
 να παρουςιάηουν το αποτζλεςμα
τθσ εργαςίασ τουσ ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου

θ

3 Δράςθ
Ομαδοςυνεργατικι και εξ αποςτάςεωσ υλοποίθςθ ςεναρίου
μεταξφ μακθτϊν ςχολικϊν
μονάδων
Το project ςτθρίχκθκε
ςτθν υλοποίθςθ ενόσ
ςεναρίου με κφριο ιρωα
τον Ηακαράια Μπενμαγιόρ, ζναν πλαςτό και
μυκιςτορθματικό πρόςωπο. Ζτςι, μακθτζσ Γυμναςίου και
Λυκείου επικοινϊνθςαν και ςυνεργάςτθκαν με τθν κακοδιγθςθ των
κακθγθτϊν τουσ, δουλεφοντασ μαηί
αλλά και παράλλθλα και ςυμπλθρϊνοντασ οι μεν τουσ δε κατζλθξαν
ςτθν ολοκλιρωςθ ενόσ απαιτθτικοφ
project.

4θ Δράςθ
Σφςτθμα ανίχνευςθσ νεροφ ςτα
καφςιμα και απόρριψισ του
Σκοπόσ τθσ δράςθσ ιταν οι μακθτζσ
και οι εκπαιδευτικοί να υλοποιιςουν ζνα project μιασ καινοτόμασ
εφαρμογισ που δίνει λφςθ ςε ζνα
υπαρκτό πρόβλθμα τθσ κακθμερινισ ηωισ.

Για τθν ολοκλιρωςθ του project
ςυνεργάςτθκαν οι εκπαιδευτικοί
Μεςςισ Βαςίλθσ, Στράγκα Ελιςάβετ
και Τζγου Αναςταςία από το 2ο Γυμνάςιο Δράμασ με τουσ εκπαιδευτικοφσ του 1ου ΕΡΑ.Λ. Δράμασ, Γιάν-  γνϊριςαν καλφτερα τθν αςτυγραναρου Σοφία, Καλπάκθ Δζςποινα, φία τθσ Δράμασ και τθ ςφνδεςθ
Σαλι Αναςτάςιο και Φωτιάδου Κυ- κτιρίων και περιοχϊν με τθν τοπικι και ευρφτερθ ιςτορία
ριακι.
 αςκικθκαν ςτο να ψάχνουν τθν
πλθροφορία, ςε ζντυπεσ ι διαδικτυακζσ πθγζσ, να επιλζγουν το
ουςιϊδεσ (αξιολόγθςθ πλθροφορίασ) και να παρουςιάηουν το ουςιϊδεσ υπό μορφι κειμζνου.
Φυςικά, θ παραγωγι όλου του υλικοφ ζγινε από τουσ μακθτζσ τουσ.
Ζτςι οι μακθτζσ του 2ου Γυμναςίου
Δράμασ:

 αναηιτθςαν πλθροφορίεσ και προβλθματίςτθκαν για γεγονότα και
καταςτάςεισ που αφοροφν ςτθν
περίοδο των αρχϊν του προθγοφμενου αιϊνα, ιδιαιτζρωσ ςτθν
περιοχι τουσ, τθ Δράμα
 αντιλιφκθκαν τθν πολυπλοκότθτα
τθσ εποχισ, με τισ αντιμαχόμενεσ
ςυχνά εκνότθτεσ και κρθςκεφματα

Οι μακθτζσ του 1ου ΕΡΑ.Λ. Δράμασ
με τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ
ζμακαν:

 να ψθφιοποιιςουν τα αποτελζςματα ςτο χάρτθ τθσ πόλθσ με τθ
βοικεια των Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν (GIS)

Καταςκευάςτθκε ζνα πλιρωσ λειτουργικό ςφςτθμα διαχωριςμοφ του
νεροφ από το καφςιμο, κακϊσ και
τθν απομάκρυνςι του από το κφκλωμα τροφοδοςίασ καυςίμου.
Ταυτόχρονα ο χειριςτισ κα ενθμερϊνεται με θχθτικό και οπτικό μινυμα για τθν φπαρξθ αλλά και τθν
πορεία επίλυςθσ του προβλιματοσ.
Θ λειτουργία του ςτθρίηεται ςτθ
διαφορετικι πυκνότθτα και θλεκτρικι αγωγιμότθτα που ζχει το
νερό από τα καφςιμα (βενηίνθ, πετρζλαιο).
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Εγϊ και Εςφ Μαηί
Για δεφτερθ ςχολικι χρονιά ζχουμε
εντάξει ςτο ςχζδιο δράςθσ τθσ
ΜΝΑΕ υποδράςθ με κζμα «Εγϊ και
Εςφ Μαηί» που αφορά τα ςτερεότυπα. Αυτό γιατί κεωροφμε πολφ
ςπουδαίο οι νζοι μακθτζσ να εκπαιδευτοφν ϊςτε να προβλθματιςτοφν
για τον τρόπο με τον οποίο ςκζφτονται, να μποροφν να εντοπίηουν τα
είδθ ςυμπεριφοράσ που είναι αδικαιολόγθτα εχκρικά και αρνθτικά,
να αποδομιςουν τα ςτερεότυπα
που ςχετίηονται με το φφλο, τθν
εκνικότθτα, τθ κρθςκεία κ.α, κακϊσ
επίςθσ και να αναπτφξουν τισ απαραίτθτεσ ικανότθτεσ για να κάνουν
καλφτερο τον κόςμο ςτον οποίο
ηουν.

Θ δράςθ ςτθρίχκθκε από τον Εκελοντικό Οργανιςμό για τα παιδιά «Το
Χαμόγελο του Ραιδιοφ» και τθν
ψυχολόγο κα Ματίνα Γαβριιλογλου
με τθ βοικεια τθσ οποίασ υλοποιιςαμε δφο εκδθλϊςεισ:
α) διαδικτυακι ενθμερωτικι εκδιλωςθ για τουσ γονείσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου με κζμα τθν «Ραιδικι κακοποίθςθ» και
β) διαδικτυακι ςυνζντευξθ και
ςυηιτθςθ για τον Εκελοντικό Οργανιςμό για τα παιδιά «Το Χαμόγελο
του Ραιδιοφ» και τισ δράςεισ του.

Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ οι μακθτζσ
ςκθνοκζτθςαν και δθμιοφργθςαν
ςθμαντικά βίντεο όπωσ:

https://youtu.be/-_ySOMcOXnk

https://youtu.be/VZy991WiC2Q
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6 Δράςθ

7θ Δράςθ

Καταςκευι ςτοιχείων μθχανϊν
ςε 3d εκτυπωτι

Είμαςτε κοντά …
ζντυπα και διαδικτυακά

Σκοπόσ τθσ δράςθσ ιταν οι μακθτζσ, να μελετιςουν, να υπολογίςουν, να ςχεδιάςουν και τελικά να
καταςκευάςουν 3d ςτοιχεία μθχανϊν όπωσ γρανάηια, ατράκτουσ
κλ.π., ϊςτε να καταςκευάςουν ζνα
μθχανικό κιβϊτιο ταχυτιτων. Με
αυτόν τον τρόπο απζκτθςαν γνϊςεισ αλλά και κατανόθςαν, τθν οδοντοκίνθςθ, τον τρόπο λειτουργίασ
των μθχανικϊν κιβωτίων ταχυτιτων
και τθσ μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ.

Με τθν τελευταία δράςθ για το
ςχολικό ζτοσ 2020-2021 επιδιϊκουμε να ενιςχυκεί τόςο θ εξωςτρζφεια του ςχολείου όςο και θ προςπάκεια εξάλειψθσ των προκαταλιψεων που ςτιγματίηουν τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ. Ζτςι, ςυνεργάςτθκαν οι μακθτζσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου με ςκοπό
τθ ςυγκζντρωςθ, οργάνωςθ και
προβολι – παρουςίαςθ του ζργου
των μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν
του ςχολείου μασ.
Θ υποδράςθ είχε δφο ενότθτεσ:
α) θ πρϊτθ αφοροφςε τθ δθμιουργία, ζκδοςθ και διάκεςθ μιασ μακθτικισ εφθμερίδασ-περιοδικοφ με
κζμα «3 Χρόνια ΜΝΑΕ» και

β) θ δεφτερθ αφοροφςε τθ δθμιουργία ενόσ ςτοφντιο live streaming ςτο ςχολείο και τθ μετάδοςθ
ςυνεντεφξεων και ςυηθτιςεων με
live streaming ςτθν ιςτοςελίδα, ςτο
κανάλι και ςτα social media του
ςχολείου.
Οι μακθτζσ του ςχολείου ςε ρόλο
δθμοςιογράφων ςυγκζντρωςαν υλι-

κό και ερωτιςεισ για τισ ςυνεντεφξεισ που υλοποιικθκαν και μεταδόκθκαν με live streaming, όπωσ π.χ.:
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Το 1ο Επαγγελματικό Λφκειο (ΕΡΑ.Λ.) Δράμασ, ακολουκϊντασ τισ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, αποτελεί τθ ςυνζχεια
τθσ Μζςθσ Δθμόςιασ Τεχνικισ Σχολισ Εργοδθγϊν (Ν.Δ. 580/70), θ οποία ξεκίνθςε να λειτουργεί το 1970. Το
ςχολείο μασ είναι το πρϊτο από τα δφο θμεριςια ΕΡΑ.Λ. που λειτουργοφν ςτθν πόλθ τθσ Δράμασ και το
μοναδικό τθσ περιοχισ, ςτο οποίο λειτουργοφν οι παρακάτω τεχνικοί τομείσ και ειδικότθτεσ:

Το μακθτικό δυναμικό τα τελευταία
χρόνια κυμαίνεται μεταξφ 250 και
300 μακθτϊν/τριϊν, προζρχεται
από όλθ τθν Ρ.Ε. Δράμασ και τμιμα
τθσ Ρ.Ε. Σερρϊν (μζχρι τθν Αμφίπολθ) και θ δυναμικότθτα των υποδομϊν του ςχολείου μπορεί να εξυπθρετιςει χωρίσ προβλιματα ζωσ και
400 μακθτζσ/τριεσ.

χοι απολυτθρίου Γυμναςίου χωρίσ
εξετάςεισ. Οι μακθτζσ παρακολουκοφν τα μακιματα γενικισ παιδείασ
και τα μακιματα τθσ ςυναφοφσ
ομάδασ προςανατολιςμοφ με τουσ
επαγγελματικοφσ τομείσ του ςχολείου, ϊςτε να αποκτιςουν πλιρθ
γνϊςθ των αντικειμζνων του κάκε
τομζα.

Το 1ο ΕΡΑ.Λ. Δράμασ είναι το μοναδικό Λφκειο τθσ Δράμασ ςτο οποίο
λειτουργοφν τμιματα ζνταξθσ, ςτα
οποία φοιτοφν μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Επίςθσ, το ςχολείο
εντάχκθκε ςτισ Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ
Ρροτεραιότθτασ όπου δφναται θ
λειτουργία Τάξθσ Υποδοχισ (Τ.Υ.) Ι
ΗΕΡ.

Θ Β' Τάξη είναι διαρκρωμζνθ ςε
επαγγελματικοφσ τομείσ και θ Γ'
Τάξη είναι διαρκρωμζνθ ςε ειδικότθτεσ.

ϊρεσ ςτθ Γϋ τάξθ), μποροφν να αποκτιςουν πτυχίο τθσ ειδικότθτασ που
κα επιλζξουν και να τουσ δοκεί μια
δεφτερθ ευκαιρία για τθν ειςαγωγι
τουσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ
με τισ ειδικζσ εξετάςεισ των ΕΡΑ.Λ.
Στουσ αποφοίτουσ του 1ου ΕΡΑ.Λ. με
ενδοςχολικζσ εξετάςεισ χορθγείται :

 Απολυτιριο Επαγγελματικοφ Λυκείου, ιςότιμο με το απολυτιριο
Γενικοφ Λυκείου, τόςο για τθν
πρόςβαςθ ςτθν Ανϊτατθ εκπαίδευςθ, όςο και για τθν πρόςλθψθ
Στθ Βϋ τάξη του 1ου ΕΡΑ.Λ. Δράμασ
ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα.
μποροφν να εγγράφονται και από-  Ρτυχίο Ειδικότθτασ επιπζδου 4 το
φοιτοι όλων των τφπων Λυκείων, οι
οποίο εξαςφαλίηει το δικαίωμα να
οποίοι αφοφ παρακολουκιςουν
λάβουν άδεια άςκθςθσ επαγγζλΜΟΝΟ τα μακιματα τομζα και ειδιματοσ και πρόςβαςθ ςτθν αγορά
Στθν Αϋ Τάξη εγγράφονται οι κάτο- κότθτασ (23ϊρεσ ςτθ Βϋ τάξθ και 23
εργαςίασ.
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