ολείο
Ένα ξεχωριστό Σχ
Σεύχος 1

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2018

1ο Επαγγελματικό Λύκειο Δράμας
Δήμος Δράμας
Σο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας είναι
το πρώτο από τα δύο ημερήσια (σε πρωινό ωράριο)
ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν
στην πόλη της Δράμας. Η
φοίτηση διαρκεί τρία χρόνια
και τα μαθήματα περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παι-

δείας, τεχνικά μαθήματα και
εργαστηριακές ασκήσεις
στους χώρους εργαστηρίων
του Ε.Κ. Δράμας.

 Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου καθ' όλα ισότιμο με αυτό του Γενικού
Λυκείου &

τους αποφοίτους του Επαγγελματικού Λυκείου με ενδοσχολικές εξετάσεις χορηγείται :

 Πτυχίο επιπέδου 4 που θα
τους δίνει τη δυνατότητα
να λάβουν άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος.

Σελ. 19-21

Το 1ο Τεύχος είναι αφιερωμένο στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας
Σελ. 2-3

Σελ. 8

Η επίδραση του
περιβάλλοντος στη
σχολική επίδοση
του
Αριστείδη
Μωυσιάδη

Σελ. 15

Το νέο Προεδρικό Διάταγμα για την Αξιολόγηςη των μαθητών
του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
Σελ. 18

Μεταλυκειακό Έτος - Σάξη Μαθητείας
Σο «Μεταλυκειακό ΈτοςΣάξη Μαθητείας» αποτελεί
μια προαιρετική εναλλακτική διαδρομή μετά την αποφοίτηση από το ΕΠΑ.Λ. Παρέχει τη δυνατότητα στους
ενήλικες αποφοίτους του να
εκπαιδευτούν στο χώρο εργασίας είτε του δημοσίου είτε

Σελ. 13

του ιδιωτικού τομέα. τους
μαθητευόμενους παρέχεται
αμοιβή ίση με το 75% του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου και πλήρη εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά
την 9μηνη διάρκεια του προγράμματος, το οποίο τελεί υπό
την εποπτεία των ΕΠΑ.Λ., οι
απόφοιτοι συμμετέχουν στο
«Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο
χώρο εργασίας ….
Σελ. 3

Ενημέρωση μαθητών
Γυμνασίων για το 1 ΕΠΑ.Λ.

Σελ. 12

υνέντευξη με τον
Δ/ντή Δ.Ε.
Δράμας

Σελ. 16-17

No Early School Leaving by Sports, Musical, Theatrical, Artistic Activities 2016-2018
Σελ. 4-5

Σελίδα 2

Εφημερίδα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας

Περιετόμενα τεύτοσς:
1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας

Επαγγελματικό Λύκειο

2-3

Μεταλυκειακό Έτος -

3

Erasmus +

4-5

4η Πανελλήνια Ημέρα
χολικού Αθλητισμού
Ομάδα Ποδοσφαίρου

6

Κατασκευές-Κάλαντα
Εθελ/σμός - Αιμοδοσία

7

Φαμόγελο του Παιδιού

8

υμμετοχή στην
Ονειρούπολη

9

Σμήματα Ένταξης ΕΔΕΑΤ 1ου ΕΠΑ.Λ.
Διδακτική επίσκεψη

10

χέσεις Γονέων-χολείου

11

Ενημέρωση Γονέων

12

Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

13

Επιτυχόντες μαθητές
στις Πανελλήνιες 2017

13

Ενημέρωση Γυμνασίων

14

Άρθρο του Αριστείδη
Μωυσιάδη

15

κοπός του Επαγγελματικού Λυκείου
Οι σκοποί του Επαγγελματικού Λυκείου είναι κυρίως
οι εξής:
α) Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου που
θα συμβάλει στην ισόρροπη
γνωστική, συναισθηματική,
πνευματική και σωματική
ανάπτυξη όλων των μαθητών.
β) Η προαγωγή της κριτικής
σκέψης, της πρωτοβουλίας,
της δημιουργικότητας και
των ικανοτήτων των μαθητών.
γ) Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς
αλλά και η προετοιμασία
των νέων για την κοινωνία
των ευρωπαίων πολιτών.
δ) Ο σεβασμός των ανθρωπί-

υνέντευξη με τον Δ.Δ.Ε.
Αξιολόγηση μαθητών

18

Δήμος Δράμας

19-21

Άρθρα Μαθητών Σομέων

22-23

υντακτική Ομάδα

24

Ωρολόγιο Πρόγραμμα
λειτουργίας σχολείου
Διδακτ. Ώρες

Αρχή

Σέλος

1η Ώρα

08:25

09:10

2η Ώρα

09:15

10:00

3η Ώρα

10:10

10:55

4η Ώρα

11:05

11:50

5η Ώρα

12:00

12:45

6η Ώρα

12:50

13:30

7η Ώρα

13:35

14:15

νων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στο
πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

η) Η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την
πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

ε) Η ενδυνάμωση των αξιών
της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης
και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη.

θ) Η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης
των εργασιακών εξελίξεων,
καθώς και της δυνατότητας
πρόσληψης και αφομοίωσης
των νέων τεχνολογικών και
επαγγελματικών γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων
στο πλαίσιο της Δια Βίου
Μάθησης.

στ) Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή
ούτως ώστε οι μαθητές να
έχουν τη δυνατότητα να
συνδυάζουν τη γνώση, τον
ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη συμμετοχή.
ζ) Η καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων
που είναι αναγκαίες για την
ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική

1ο Επαγγελματικό Λύκειο Δράμας
διαρθρωμένη σε ειδικότητες.

16-17
Σο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας είναι
το πρώτο από τα δύο ημερήσια (σε πρωινό ωράριο) ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν
στην πόλη της Δράμας.
Η φοίτηση διαρκεί τρία
χρόνια και τα μαθήματα
περιλαμβάνουν μαθήματα
γενικής παιδείας, τεχνικά
μαθήματα και εργαστηριακές ασκήσεις σε αντίστοιχους χώρους εργαστηρίων.
την Α΄ Σάξη εγγράφονται
οι κάτοχοι απολυτηρίου
Γυμνασίου χωρίς εξετάσεις.
Οι μαθητές στην Α’ Σάξη
παρακολουθούν τα μαθήματα γενικής παιδείας και τα
μαθήματα της συναφούς
ομάδας προσανατολισμού με
τους επαγγελματικούς τομείς του σχολείου, ώστε να
αποκτήσουν πλήρη γνώση
των αντικειμένων του κάθε
τομέα.
Η Β' Σάξη είναι διαρθρωμένη σε επαγγελματικούς τομείς και η Γ' Σάξη είναι

ένταξη.

τους αποφοίτους του
ΕΠΑ.Λ. με ενδοσχολικές
εξετάσεις χορηγείται :

 Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου καθ' όλα
ισότιμο με του Γενικού
Λυκείου, ικανό να εξασφαλίσει στον κάτοχό του
-μετά από συμμετοχή στις
Πανελλαδικές εξετάσειςτην εισαγωγή του στην
Σριτοβάθμια Εκπαίδευση
σε ισότιμη βάση με τους
αποφοίτους του Γενικού
Λυκείου.
Η εξέταση των αποφοίτων
στις πανελλαδικές εξετά-

ι) Η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω
σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα και
ια) Η ανάπτυξη δράσεων
που διασφαλίζουν την ποιότητα της τεχνικής − επαγγελματικής εκπαίδευσης.
σεις γίνεται σε τέσσερα
μαθήματα της Γ’ τάξης
ΕΠΑ.Λ. υγκεκριμένα:
Δύο μαθήματα Γενικής
Παιδείας (με συντελεστή
βαρύτητας 1,5) και
Δύο μαθήματα ειδικότητας (με συντελεστή βαρύτητας (3,5).

 Πτυχίο επιπέδου 4, που
θα τους δίνει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή
να εγγράφονται στα ΙΕΚ.
Ο απόφοιτος του νέου
ΕΠΑ.Λ. μετά την αποφοίτησή του έχει επίσης τη δυνατότητα να συνεχίσει στην
τάξη Μαθητείας.

Σελίδα 3

Εφημερίδα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας

Τομείς & Ειδικότητες 1 ο υ ΕΠΑ.Λ. Δράμας

ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΑ

 Σεχνικόσ Μθχανολογικών
Εγκαταςτάςεων και Καταςκευών
 Σεχνικόσ Θερμικών & Τδραυλικών
Εγκαταςτάςεων και Σεχνολογίασ
Πετρελαίου & Φυςικοφ Αερίου
 Σεχνικόσ Εγκαταςτάςεων Ψφξθσ
Αεριςμοφ & Κλιματιςμοφ

ΗΛΔΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΔΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
και ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 Σεχνικόσ Θλεκτρονικών και
Τπολογιςτικών υςτθμάτων
Εγκαταςτάςεων Δικτφων &
Σθλεπικοινωνιών

ΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ - ΟΜΗΜΔΝΟΥ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και
ΑΡΦΙΤΔΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΦΔΙΑΣΜΟΥ

 Δομικών Ζργων &
Γεωπλθροφορικισ

 Σεχνικόσ Θλεκτρολογικών
υςτθμάτων, Εγκαταςτάςεων &
Δικτφων
 Σεχνικόσ Αυτοματιςμοφ

 Σεχνικόσ Οχθμάτων

ΔΦΑΡΜΟΣΜΔΝΩΝ ΤΔΦΝΩΝ

 χεδιαςμοφ Εςωτερικών Χώρων
 Γραφικών Σεχνών

Μεταλυκειακό Έτος -Σάξη Μαθητείας
Για πρώτη φορά, μετά από δεκαετίες, η
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπαίνει σε σύγχρονη τροχιά ανάπτυξης στην Ελλάδα, καθώς ο θεσμός της
Μαθητείας εισέρχεται σε μια νέα εποχή.
Η Μαθητεία απευθύνεται σε ενήλικους
με στόχο:

 την αφομοίωση απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων

9μηνη διάρκεια του προγράμματος, το
οποίο τελεί υπό την εποπτεία των
ΕΠΑ.Λ., οι απόφοιτοι συμμετέχουν στο
«Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο
εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο»
για 4 ημέρες την εβδομάδα, ενώ μία φορά την εβδομάδα παρακολουθούν εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας στο
ΕΠΑ.Λ ή το Εργαστηριακό Κέντρο.

 την ετοιμότητα ανταπόκρισης στις
απαιτήσεις αυτής της μορφής μάθησης
Η Μαθητεία διεξάγεται με βάση συγκεκριμένο Πρόγραμμα πουδών προκειμένου να:

 επιτυγχάνονται συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα
 επιτυγχάνεται συνεργασία εκπαιδευτικής δομής - εργοδότη
 αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την
ορθή εφαρμογή της διαδικασίας τόσο
στο σχολείο όσο και στο χώρο εργασίας.
Σο «Μεταλυκειακό Έτος-Σάξη Μαθητείας» αποτελεί μια προαιρετική εναλλακτική διαδρομή μετά την αποφοίτηση
από το ΕΠΑ.Λ. Παρέχει τη δυνατότητα
στους ενήλικες αποφοίτους του να εκπαιδευτούν στον χώρο εργασίας είτε του
δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα.
τους μαθητευόμενους παρέχεται αμοιβή ίση με το 75% του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου και πλήρη εργασιακά
και ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά την

Με τη συμμετοχή των αποφοίτων των
ΕΠΑ.Λ. στο θεσμό της Μαθητείας επιχειρείται η ομαλή και ασφαλής είσοδός
τους στην αγορά εργασίας, με στόχο τη
στήριξή τους μετά την απόκτηση του
πτυχίου τους. Σαυτόχρονα, σε αντίθεση
με άλλες μορφές εκπαίδευσης στον χώρο
εργασίας, εξασφαλίζεται, -μέσω της
εφαρμογής συγκεκριμένου Προγράμματος πουδών- ότι οι μαθητευόμενοι αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις, σχετικές με
την ειδικότητά τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι αποκτούν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων, το οποίο χορηγείται μετά
την ολοκλήρωση της πιστοποίησης των
προσόντων τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Σελίδα 4

Εφημερίδα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας

«No Early School Leaving by
Sports, Musical, Theatrical,
… λίγα λόγια για το πρόγραμμα
Ετοιμάσαμε τo πρόγραμμά μας σύμφωνα
με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 με τίτλο "EARLY
SCHOOL LEAVING.".
Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου
συνδέεται με την ανεργία, τον κοινωνικό
αποκλεισμό και τη φτώχεια. Τπάρχουν
πολλοί λόγοι για τους οποίους ορισμένοι
νέοι εγκαταλείπουν πολύ σύντομα την
εκπαίδευση και την κατάρτιση: προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα, μαθησιακές δυσκολίες ή εύθραυστη κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Ο τρόπος δημιουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος και το περιβάλλον σε ορισμένα σχολεία αποτελούν επίσης σημαντικούς
λόγους σχολικής διαρροής.
Σο μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τους νέους της. Μέσω
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να στηρίξει
καλύτερα τους νέους και να τους επιτρέψει να αναπτύξουν πλήρως τα ταλέντα
τους τόσο για το δικό τους όφελος όσο
και για την οικονομία και την κοινωνία
τους. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους που συμφώνησε το Ευρωπαϊκό υμβούλιο είναι να μειώσει το ποσοστό των
ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το
σχολείο σε λιγότερο από 10% και να εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 40% της
νεότερης γενιάς θα έχει τριτοβάθμια ή
ισοδύναμη εκπαίδευση. Η βελτίωση των
εκπαιδευτικών επιτευγμάτων των νέων
αφορά τόσο τους στόχους της «έξυπνης
ανάπτυξης», βελτιώνοντας τα επίπεδα
δεξιοτήτων, όσο και την «χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», αντιμετωπίζοντας
έναν από τους κύριους παράγοντες κινδύνου για την ανεργία και τη φτώχεια.
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content)
Ψς εταίροι του προγράμματος αυτού,
δεδομένου ότι το πεδίο δραστηριότητας
όλων των εταίρων είναι η εκπαίδευση, ο
πολιτισμός και ο αθλητισμός και οι ομάδες - στόχοι των θεσμικών οργάνων είναι
έφηβοι, αναλάβαμε τις ευθύνες μας προκειμένου να παρέχουμε ευεργετικές
ενισχύσεις για το μέλλον της Ε.Ε.
χεδιάσαμε το πρόγραμμά μας με σκοπό
να βελτιώσουμε τα ταλέντα των μαθητών
και των εφήβων μας καθώς επίσης τα
προσόντα, τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα
και τις βασικές ικανότητές τους. Μέσω
των δραστηριοτήτων του project μας θα
υποστηρίξουμε την ανάπτυξη "χωρίς
αποκλεισμούς" των μαθητών μας.

Σο πρώτο βήμα του προγράμματος είναι
η αναζήτηση των ποσοστών πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου. Έτσι, το
project μας θα είναι ένα βήμα μπροστά
σε επίπεδο επηρεασμού. Παρόλο που
υπάρχουν πέντε εταίροι στο έργο το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε περισσότερα
από 5 σχολεία.
Οι μαθητές που διατρέχουν κίνδυνο
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου θα
είναι οι πρωταγωνιστές του προγράμματος. Επιπλέον, θα ανακαλύψουμε και
εκείνους που έχουν ήδη εγκαταλείψει
το σχολείο και θα τους επιτρέψουμε να
ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους.
Δημιουργήσαμε ομάδες σε κάθε σχολείο
οι οποίες περιλαμβάνουν Χυχολογικούς
υμβούλους, καθηγητές Υυσικής Αγωγής, καθηγητές θεάτρου και Καλών Σεχνών, καθηγητές Πληροφορικής, Ξένων
Γλωσσών και Μουσικής. Οι ομάδες αυτές
θα καθοδηγήσουν όλες τις δραστηριότητες.
Οι δραστηριότητες του προγράμματος θα
εφαρμοστούν με στόχο τη βελτίωση των
βασικών δεξιοτήτων των μαθητών μας,
των δεξιοτήτων Σ.Π.Ε., των κοινωνικών,
γλωσσικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Θέλουμε οι έφηβοί μας να γνωρίσουν την αίσθηση της επιτυχίας και να
συνειδητοποιήσουν ότι είναι χρήσιμοι.
τόχος μας είναι επίσης να αυξήσουμε
την αυτοπεποίθησή τους, την αυτοεκτίμησή τους και τα ατομικά τους ταλέντα.
Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμά μας θα
τους δώσει τη γεύση της επιτυχίας και
ελπίδα για το μέλλον.
Μέλη:
1o ΕΠΑ.Λ. Δράμας
Istituto Omnicomprensivo
Istituto Istruzione Superiore
Agrupamento de Escolas nº 1
de Beja
Habibler anadolu lisesi
Budapesti Gépészeti
Szakképzési Centrum Szily
Kálmán Müszaki
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Artistic Activities»
Η Ομάδα Έπηξχ
Εκπαιδευτικοί:

 Γιαγκιόζη Ευσταθία
 Κασμερίδης Ιωάννης
 Κετσετσίδου Θεοδώρα
 αλής Αναστάσιος
 Υωτιάδου Κυριακή
 Φατζηεσέ Ευμορφία
 Φούσανλη Αικατερίνη
Μαθητές:

 Αμοιρίδης τάθης
 Βογιατσής ταύρος - Παναγιώτης
 Γκόντιας Ελευθέριος
 Δέμελης Ιωάννης
 Κυνηγόπουλος Δημήτρης
 Παπαδόπουλος Ιορδάνης
 Ποιμενίδης Ηλίας
 Πουτουρίδου Καλλιόπη
 αρηγιώτης τυλιανός
 αχανίδης Ιάσων
 Σάσιος πυρίδων - Παναγιώτης
 Σοπούζογλου Βασίλειος
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«No Early School Leaving by
Sports, Musical, Theatrical,
… λίγα λόγια για το πρόγραμμα
Σο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας υλοποιεί από την
προηγούμενη σχολική χρονιά το πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο:
“No early school leaving by sports,
musical, theatrical and artistic activities”
δηλαδή «Αποφυγή της σχολικής διαρροής μέσω αθλητικών, μουσικών, θεατρικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων».
Οι χώρες που συμμετέχουν είναι η
Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η
Ουγγαρία και η Σουρκία.
Πέρυσι τον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση στην Ιταλία και
η δεύτερη τον Μάρτιο στην Ελλάδα, με
θέμα την μουσική. υμμετείχαν στην
τελευταία μαθητές και καθηγητές από
όλες τις χώρες, ήταν πολύ επιτυχημένη
και οι εμπειρίες όλων θα μείνουν αξέχαστες. Σον Μάιο στη συνάντηση στην
Πορτογαλία, με θέμα τις καλλιτεχνικές
δραστηριότητες, συμμετείχαν δύο καθηγητές και πέντε μαθητές του σχολείου
μας. Σην παρούσα σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Ουγγαρία τον Νοέμβριο, όπου το θέμα ήταν τα
σπορ και πήραν μέρος τέσσερις καθηγητές και πέντε μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ.
Δράμας. Η τελευταία συνάντηση θα
πραγματοποιηθεί στην Ιταλία στα μέσα
Απριλίου και το θέμα της θα είναι το
θέατρο.
Η συντονίστρια του προγράμματος είναι
η κα. Αικατερίνη Φούσανλη και με την
αμέριστη συμπαράσταση του διευθυντή
κ. Αναστάσιου αλή και των υπόλοιπων
καθηγητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ πραγματοποιούνται
διάφορες δράσεις εθελοντικές και πολιτιστικές που προάγουν τον θεσμό και
μόνο θετικό αντίκτυπο έχουν στους μαθητές και τους καθηγητές του σχολείου
καθώς και στην τοπική κοινωνία.

Artistic Activities»
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4η Πανελλήνια Ημέρα
χολικού Αθλητισμού
Ση Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017, με το
σύνθημα «Αθλούμαι – ΦαράΖΩ το
μέλλον», γιορτάστηκε και στο σχολείο
μας η 4η Πανελλήνια Ημέρα χολικού
Αθλητισμού, αντικαθιστώντας τα μαθήματα με δράσεις και αθλητικές δραστηριότητες.

κ. Αντώνη Κασδοβασίλη και παίκτες του
αθλητικού συλλόγου "Δόξα Δράμας" οι
οποίοι αφού μας ενημέρωσαν για την
ιστορία και την πορεία της ομάδας,
έπαιξαν ποδόσφαιρο με τους μαθητές
στην αυλή του σχολείου και υπέγραψαν
αυτόγραφα.

Με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών,
τόσο στην οργάνωση όσο και στην εφαρμογή, στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκαν αθλητικές δραστηριότητες, επίδειξη
χορών και προβολή ταινιών.
Οι δράσεις ξεκίνησαν με αγώνες βόλεϊ,
μπάσκετ και ποδοσφαίρου μεταξύ των
μαθητών στην αυλή του σχολείου.

το μεγάλο αμφιθέατρο έγινε προβολή
της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς», μιας
ταινίας για το Ολυμπιακό ιδεώδες.

Επίσης, στο μεγάλο αμφιθέατρο του σχολείου έγινε παρουσίαση του χορού
TANGO και σύγχρονου χορού
Street Dancing.

Τποδεχθήκαμε τον Γενικό Διευθυντή

Ομάδα Ποδοσφαίρου 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας 2017-2018

Προπονητής :
ΣΕΣΕΜΠΑΗ ΙΨΑΝΝΗ
Αρχηγός Ομάδας:
ΜΠΙΑΖΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ
ΜΠΟΖΙΟ ΗΛΙΑ

ΦΡΙΣΟΥΟΡΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ
ΑΦΜΕΣΟΒ ΓΕΨΡΓΙΟ
ΒΟΓΙΑΣΗ ΣΑΤΡΟ-ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ
ΠΑΑΦΙΔΗ ΠΕΣΡΟ
ΛΕΚΟΒΙΣ ΠΑΤΛΟ
ΣΑΜΑΣΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ
ΚΟΣΖΑΓΕΨΡΓΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ

ΜΠΡΑΦΙΑ ΓΚΕΣΙΑΝ
ΜΠΑΦΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΝΟ
ΒΟΤΝΟΣΡΑΠΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
ΚΟΤΣΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ
ΚΟΤΝΙΟ ΙΨΑΝΝΗ
ΣΟΟΤΝΟΓΛΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ
ΚΤΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ
ΠΑΠΕΙΡΑ ΒΑΙΛΕΙΟ
ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΦΡΙΣΟΥΟΡΟ
ΦΑΣΖΗΔΙΑΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ
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Κατασκευή σαπουνιών γλυκερίνης και χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών από τους μαθητές της Α΄
τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος «Ζώνη Δραστηριοτήτων»

Φρώματα, αρώματα, γλυκερίνη,
έλαια, καλούπια, χαμόγελα και φαντασία, οι πρώτες ύλες των μαθητών
της Α΄ τάξης.
…. και ξαφνικά η βιβλιοθήκη του σχολείου μετατρέπεται σε ένα εργαστήρι παραγωγής σαπουνιών γλυκερίνης και χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών κατασκευών
για ρεσώ.
Τπό τις οδηγίες του Τπευθύνου της Δραμινής εταιρείας παραγωγής χειροποίητων καλλυντικών «Olivenflower» κ.
Πασχάλη Αγγέλου και με την καθοδήγηση των καθηγητριών τους κας Κετσετσίδου Θεοδώρας, Σέγου Αναστασίας και
Φούσανλη Αικατερίνης, οι μαθητές κατασκεύασαν πανέμορφα σαπούνια γλυκερίνης για τους ίδιους αλλά και για το Φριστουγεννιάτικο Bazaar του σχολείου.

πούνια στους ίδιους τους γονείς τους
μετά την ενημέρωση γονέων που έγινε
στο σχολείο στις 20/11/2017 αλλά και
στους καθηγητές τους και με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν καλύφθηκαν
κάποιες αγορές, προκειμένου να καταστήσουμε το σχολείο όμορφο και λειΟι μαθητές διέθεσαν τα περισσότερα σα- τουργικό.

Φριστουγεννιάτικα κάλαντα στους μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και του 4ου Γυμνασίου Δράμας
Μαθητές/τριες από την Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη του
σχολείου, παραμονές των Φριστουγέννων έψαλαν
τα κάλαντα στους μαθητές του Ειδικού Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δράμας και
τους μαθητές του 4ου Γυμνασίου Δράμας. Με τη

Αιμοδοσία - εθελοντισμός
Σην Σρίτη 28/11/2017
και ώρα 12.00 μ.μ., στο
σχολείο μας και στο
πλαίσιο των σχολικών
προγραμμάτων της Αγωγής Τγείας
σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας,
υλοποιήθηκε ενημέρωση
στους μαθητές της Γ΄ τάξης, με θέμα:
«Η διάδοση της ιδέας
της Εθελοντικής
Αιμοδοσίας».
Η ενημέρωση των μαθητών έγινε από τον Διευθυντή της Νοσοκομεια-

κής Τπηρεσίας Αιμοδοσίας του Γενικού
Νοσοκομείου Δράμας, ιατρό παθολόγο,
κ. πύρο Σουρτούρη.
Κατά την ενημέρωση, αλλά και στη συζήτηση που ακολούθησε, τονίστηκαν:

συνοδεία τρομπέτας και ποντιακής λύρας έψαλαν παραδοσιακά ποντιακά και
θρακιώτικα κάλαντα, καθώς και τα κάλαντα στην αγγλική γλώσσα.

α) η αδυναμία της χώρας μας να ικανοποιήσει αυτόνομα τις ανάγκες της για
αίμα και β) η σημασία της εθελοντικής
αιμοδοσίας, ότι ο αιμοδότης αντιλαμβάνεται την αιμοδοσία ως κοινωνικό χρέος
και συμμετέχει ενεργά στην επίλυση
ενός κοινωνικού προβλήματος.
«Η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης
και απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας»
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Οι μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας χαμογελούν στο «Χαμόγελο του Παιδιού»
Οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας συμμετείχαν στην 14η Ονειρούπολη και ενόψει
των εορτών των Φριστουγέννων, συγκέντρωσαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, προκειμένου να
συμβάλουν στην προσπάθεια κάλυψης των
αναγκών τόσο των παιδιών που διαμένουν στα
σπίτια του Φαμόγελου
του Παιδιού, όσο και
των παιδιών και οικογενειών που λαμβάνουν υποστηρικτικές
υπηρεσίες μέσω των Κέντρων τήρι-

ξης Παιδιού & Οικογένειας.
Με μεγάλη χαρά διαπιστώσαμε ότι η
γειτονιά του σχολείου ανταποκρίθηκε
στο κάλεσμά μας. Ζητήσαμε, με ενημερωτική επιστολή, από τους γείτονες να
στηρίξουν αυτή την προσπάθειά μας και
να συμμετέχουν στη συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης με την
ελάχιστη συμμετοχή τους και με το περίσσευμα αγάπης που διαθέτουν. Σο σχολείο μας άνοιξε τις πόρτες του στη γειτονιά του την Σρίτη 12/12/2017 και Σετάρτη 13/12/2017 και η ανταπόκριση της
γειτονιάς ήταν πέρα από τις προσδοκίες
μας.

Η ευαισθησία και η κινητοποίηση των μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών και της γειτονιάς
στήριξαν τη δράση μας και ενίσχυσαν
την προσπάθειά μας να αναδείξουμε την
κοινωνική ευαισθησία του σχολείου και
την έννοια της προσφοράς, δημιουργώντας παράλληλα συνθήκες αισιοδοξίας
στο σχολικό περιβάλλον.
Όλη η εκπαιδευτική κοινότητα του 1ου
ΕΠΑ.Λ. αισθάνεται περηφάνια που
ανταποκρίθηκε στη ζωτικής σημασίας,
για την λειτουργία του Φαμόγελου του
Παιδιού, έκκληση.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τόσο την αλυσίδα super market «κλαβενίτης» όσο και τον
Πολιτιστικό ύλλογο Πετρούσας που συμμετείχαν στη δράση μας και με περίσσεια αγάπη προσέφεραν
σημαντικές ποσότητες τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για το «Φαμόγελο του παιδιού».
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Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας συμμετέχει στην 14η Ονειρούπολη
και οι μαθητές του χαμογελούν στο
«Χαμόγελο του Παιδιού»
Με αφορμή την παράδοση των τροφίμων και των ειδών πρώτης
ανάγκης που συγκεντρώθηκαν για το «Φαμόγελο του Παιδιού»
συγκεντρωθήκαμε, την Παρασκευή 15/12/2017, στο ισόγειο
του σχολείου, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, η Διεύθυνση του
σχολείου, η Πρόεδρος του υλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ο
Αντιδήμαρχος Δράμας κος Αριστείδης Μωυσιάδης και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας κος πυρίδων
Κιουλάνης, ώστε να υποδεχθούμε τον Άη Βασίλη και όλοι
μαζί να τα παραδώσουμε στους εκπροσώπους του «Φαμόγελου
του Παιδιού».

… όμως ο Άη Βασίλης δεν ήρθε μόνος του στο σχολείο, αλλά
τον ακολούθησαν και οι μασκότ και η ομάδα της ζωγραφικής
προσώπου της Ονειρούπολης.
Μέσα σε λίγη ώρα το κτίριο γέμισε μουσικές, χριστουγεννιάτικες μελωδίες, χαμόγελα, ζωγραφιές και όλοι -μικροί και
μεγάλοι- ¨περάσαμε¨ από την αγκαλιά του Άη Βασίλη.
Ακολουθεί φωτορεπορτάζ ...
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Σμήματα Ένταξης
Σο 1ο ΕΠΑ.Λ. αποτελεί το μοναδικό Λύκειο (Γενικό ή Επαγγελματικό) της Δράμας που περιλαμβάνει στο πρόγραμμά
του Σμήμα Ένταξης, το οποίο λειτουργώντας για τέταρτη συνεχή χρονιά έχει
καθιερωθεί στον ετήσιο εκπαιδευτικό
προγραμματισμό της Δ.Δ.Ε. Δράμας.
Σα Σμήματα Ένταξης (Σ.Ε.) αποτελούν
την πιο διαδεδομένη δομή ειδικής εκπαίδευσης και κοινωνικής υποστήριξης
των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες. Σα προγράμματα που υλοποιούνται στα Σμήματα Ένταξης βασίζονται στην αρχή της άρσης των εμποδίων
και παροχής ίσων ευκαιριών.
Βασικός στόχος των Σμημάτων Ένταξης
είναι η κοινωνικοποίηση των μαθητών
τους, η ολοκλήρωση της ψυχοσυναισθηματικής τους ανάπτυξης, η εξέλιξη των
γνωστικών δυνατοτήτων τους στον μέγιστο δυνατό βαθμό, η ισότιμη συμμετοχή
τους σε ομάδες συνομηλίκων, η επαγγελματική και κοινωνική ένταξή τους στην
ενήλικη ζωή.

το Σμήμα Ένταξης οι μαθητές λαμβάνουν εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη -κατά περίπτωση- διδασκαλία από
τους ειδικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς και έτσι τους δίνεται η δυνατότητα
να ξεπεράσουν τα μαθησιακά εμπόδια
και κενά και να συμμετέχουν ενεργά και
αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η διδακτέα ύλη επιλέγεται και
διαμορφώνεται από τον εκπαιδευτικό
του Σμήματος Ένταξης σε συνεννόηση
με τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης,
με τροποποιήσεις και προσαρμογές στις
ανάγκες των μαθητών.
Σα Σμήματα Ένταξης είναι ολιγομελή
(συνήθως έως 5 άτομα), με αποτέλεσμα
να προσφέρεται στους μαθητές όχι μόνο
διαφοροποιημένη διδασκαλία, αλλά και
ευχάριστο κλίμα μάθησης. τα Σμήματα
Ένταξης φοιτούν -κατά προτεραιότηταμαθητές που φέρουν γνωμάτευση από
δημόσιο διαγνωστικό φορέα (ΙΠΔ,
ΚΕ.Δ.Δ.Τ.).

Ε.Δ.Ε.Α.Τ. 1ου ΕΠΑ.Λ.
Πρόεδροσ:
ΑΛΘ ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΕ 17.06
Μζλθ:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ ΠΕ 23
ΙΜΑΝΙΔΟΤ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ 30
ΛΕΠΟΤΡΙΔΟΤ ΕΛΙΑΒΕΣ ΠΕ 03.50

Λεσπουρίδου Ελισάβετ, Φριστοπούλου Μαρίνα

Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Τποστήριξης 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας
Oι Ε.Δ.Ε.Α.Τ. αποτελούν ένα νέο καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος όσον αφορά στην οργάνωση της
υποστήριξης των μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή και με αναπηρία, μέσα στο γενικό σχολείο.
τοχεύουν στη διεπιστημονική ενίσχυση του σχολείου και του εκπαιδευτικού
στο κοινό σχολείο.
Η Ε.Δ.Ε.Α.Τ. έχει, μεταξύ άλλων, τις
εξής αρμοδιότητες:
α) Διενεργεί διαγνωστική εκπαιδευτική
αξιολόγηση των εμποδίων εκπαίδευσης

και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
β) Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με
διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή και
συμπεριφοράς, σε συνεργασία με τον
εκπαιδευτικό της τάξης στην οποία
φοιτά ο μαθητής.
γ) Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμέτωπη των δυσκολιών
του μαθητή μέσα στη γενική σχολική
τάξη, στο σπίτι και στην κοινότητα για
επιπρόσθετες παρεμβάσεις.

δ) υντονίζει και παρακολουθεί τις
δράσεις κοινωνικής στήριξης του μαθητή και της οικογένειάς του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές Τπηρεσίες
του Δήμου και άλλους αρμόδιους Υορείς.
ε) Παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται γνωμάτευση από το ΚΕ.Δ.Δ.Τ.
όταν συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη
στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες
μάθησης, συμπεριφοράς ή ένταξης στο
σχολικό περιβάλλον, κ.α Ν. 4115,
ΥΕΚ 24/30-01-2013 - Σεύχος Α΄

Διδακτική επίσκεψη στο 4ο Υεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής στη Νέα Καρβάλη Καβάλας
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολείου μας, την
Παρασκευή 18/10/2017 επισκέφθηκαν το όγδοο
Πανελλαδικό Υεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής (www.i2fest.gr) που διοργάνωσε το Κέντρο
Σεχνολογικής Έρευνας Α.Μ.Θ., το Επιμελητήριο
Καβάλας, η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και το Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Σ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ..
Πρόκειται για ένα φεστιβάλ νέων τεχνολογιών
που σκοπεύει να αναδείξει τη δυναμική της βιομηχανίας, της πληροφορίας και των σημαντικών
επιδράσεών της στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτιστική ζωή.
Οι μαθητές του σχολείου μας επισκέφθηκαν τα
περίπτερα της έκθεσης, στα οποία οι φοιτητές

(απ’ όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
της χώρας) παρουσίασαν τις εργασίες και τις
καινοτόμες προτάσεις τους.
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χέσεις Γονέων - χολείου
Η συνεργασία των γονέων με το σχολείο
αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης του παιδιού, καθώς επίσης και των σχέσεων με
το προσωπικό του σχολείου, της συμπεριφοράς του σε κοινωνικό επίπεδο και
γενικότερα της κοινωνικοσυναισθηματικής του ανάπτυξης. Επιπλέον, η συνεργασία σχολείου - γονέων έχει συνδεθεί
με την αύξηση της αποτελεσματικότητας
και της ποιότητας της εκπαίδευσης καθώς επίσης και με τη συμπεριφορά των
γονέων στο σπίτι. Η ενεργός συμμετοχή
των γονέων εξασφαλίζει σημαντικά οφέλη για το σύνολο των μαθητών ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικοοικονομικού
επιπέδου και πολιτισμικού πλαισίου.
Προασπίζει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών μέσα από την ανάδειξη
των συναισθημάτων, των κοινωνικών
δεξιοτήτων και την υιοθέτηση θετικής
στάσης και συμπεριφοράς στο σχολικό
περιβάλλον, ενώ λειτουργεί προληπτικά
και αντιμετωπίζει τις προσαρμοστικές
δυσκολίες και τη σχολική διαρροή.
Ψστόσο, υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες
που επηρεάζουν τη συνεργασία αυτή,
όπως είναι οι στάσεις και οι προσδοκίες
που έχουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο
και οι ανάγκες του μαθητή σε επίπεδο
εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, καθοριστικό

ρόλο στη συνεργασία σχολείου - οικογένειας διαδραματίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διέπουν το σχολείο,
όπως το σχολικό κλίμα και η στάση του
διευθυντή της σχολικής μονάδας. Η
συνεργασία σχολείου - οικογένειας έχει
επίκεντρο τον μαθητή και ενδιαφέρεται
εκτός από την σχολική επίδοση και για
την επίλυση τυχόν συμπεριφορικών ζητημάτων.
Για την υλοποίηση των ανωτέρων στόχων καθίσταται αναγκαία η εφαρμογή
ορισμένων πρακτικών, όπως είναι η καθιέρωση συνάντησης γνωριμίας με τους
γονείς με στόχο την έναρξη και διατήρηση της από κοινού συνεργασίας σχολείου
- γονέων, καθώς και η ενημέρωσή τους
για την πρόοδο των παιδιών και το σχολικό πρόγραμμα. Επιπλέον, θεωρείται
σημαντική η συμμετοχή των γονέων στη
λήψη αποφάσεων που αφορούν το σχολείο και τους μαθητές στις κοινές δραστηριότητες (επιμορφωτικά σεμινάρια
κ.α.). Η αποτελεσματικότητα των δράσεων για την ανάδειξη και διατήρηση μιας
υγιούς συνεργασίας σχολείου - οικογένειας, ενισχύεται, όταν αυτές ορίζονται
με σαφήνεια και λαμβάνουν υπόψιν τις
ανάγκες των μαθητών. Σέλος, απαιτείται
η δέσμευση από την πλευρά της Διεύθυνσης και του εκπαιδευτικού προσωπι-

Πρόγραμμα συνάντησης γονέων με τους Τπεύθυνους
Καθηγητές των τμημάτων του σχολείου.
Τμήμα

Υοεύσχνξυ Κασθηθςήυ

Ημέπα Υοξδξφήυ Γξνέτν

Α1

Καλπάκθ Δζςποινα

Κάκε Δευτζρα από 10:00 ζωσ 11:00

Α2

αρόγλου Γεςκθμανι

Κάκε Σετάρτθ από 11:00 ζωσ 13:30

ΒΜΘΧ1

Γιαννόγλου τζφανοσ

Κάκε Σρίτθ από 09:15 ζωσ 10:10

ΒΜΘΧ2

Δρακοντίδθσ Γεώργιοσ

Κάκε Σρίτθ από 09:15 ζωσ 10:10

ΒΜΘΧ3

Γκορνίτςαλθσ Γεώργιοσ

Κάκε Σρίτθ από 11:00 ζωσ 12:00

ΒΘΛ

Παυλίδου οφία

Κάκε Πζμπτθ από 09:15 ζωσ 10:10

ΒΔ

Παραςκευοποφλου Ευγενία

Κάκε Σετάρτθ από 09:15 ζωσ 10:10

ΓΘΕΡ

Βαςιλείου Παναγιώτθσ

Κάκε Σρίτθ από 10:00 ζωσ 11:00

ΓΟΧ

Βαβουλίδθσ Μιλτιάδθσ

Κάκε Πζμπτθ από 10:00 ζωσ 11:00

ΓΜΕΚ

Κετςετςίδου Θεοδώρα

Κάκε Πζμπτθ από 10:00 ζωσ 11:00

ΓΨΕΚ

υρόγλου Αμαλία

Κάκε Σετάρτθ από 11:50 ζωσ 12:45

ΓΘΝ

Καςμερίδθσ Ιωάννθσ

Κάκε Δευτζρα από 10:00 ζωσ 11:00

ΓΘΛ

Κυριαηίδθσ Γεώργιοσ

Κάκε Σρίτθ από 10:00 ζωσ 11:00

ΓΔ

Παραςκευοποφλου Ευγενία

Κάκε Σετάρτθ από 09:15 ζωσ 10:10

Κάθε εργάσιμη ημέρα η γραμματεία του σχολείου λειτουργεί από 08:30 έως 14:00 μ.μ.
Σηλ. 25210 22888 - Fax. 25210 55216 - mail@1epal-dramas.dra.sch.gr

κού του σχολείου για συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση καθ’ όλη τη διάρκεια
της σχολικής χρονιάς.
Σο σχολείο μας, έχοντας υπόψιν όλα τα
ανωτέρω, βρίσκεται σε μια κατάσταση
συνεχούς εξέλιξης, αναδιαμόρφωσης και
ανασυγκρότησης διαφόρων ζητημάτων
που αφορούν στην εκπαιδευτική, συναισθηματική, ψυχοκοινωνική και συμπεριφορική βελτίωση όλων των μαθητών,
την εξέλιξη και διατήρηση μιας υγιούς
στάσης ζωής που θα τους βοηθήσει να
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις της
ζωής τους και να λειτουργούν ως έντιμοι
ενήλικες πολίτες μέσα στην κοινωνία.
Σιζμανίδοσ Θεοδώρα
Κοινωνική Λειηοσργός
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Ενημέρωση Γονέων της Α΄ & Β΄ τάξης για τη λειτουργία του σχολείου
Ση Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017, και στο
μεγάλο αμφιθέατρο του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση –
ενημέρωση των γονέων των μαθητών της
Α΄ και Β΄ τάξης του σχολείου μας.
Η Διεύθυνση του σχολείου και ο σύλλογος διδασκόντων υποδέχθηκαν τους γονείς των μαθητών μας στις 18:00 μ.μ.
στο σχολείο μας, προκειμένου να αλληλογνωριστούν και να επιτευχθεί η καλύτερη ενημέρωση των γονέων.
Ήταν πολύ ευχάριστο για όλους το γεγονός ότι η προσέλευση των μαθητών και
των γονιών τους άγγιξε σε ποσοστά το
85% του συνόλου των γονέων μαθητών
της Α΄ και Β΄ τάξης και μάλιστα σε μια
χρονική περίοδο που δεν σχετίζονταν με
επίδοση ελέγχων προόδου.
Η ενημέρωση που έγινε από το Διευθυντή του σχολείου, κ. αλή Αναστάσιο,
κάλυπτε όλα σχεδόν τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου και
την παραμονή των μαθητών σε αυτό.

Έγινε ιδιαίτερη αναφορά σε σοβαρά θέματα λειτουργίας του σχολείου όπως:

 τα θέματα συμπεριφοράς
 την πρόωρη αποχώρηση των μαθητών
από το σχολείο
 τις απουσίες και τα όρια αυτών
 το κάπνισμα
 τη χρήση κινητών συσκευών
Σονίστηκε ιδιαίτερα στους γονείς ποια
είναι η θέση του σχολείου για κάθε ένα
από τα παραπάνω θέματα και ζητήθηκε
η υποστήριξή τους στις θέσεις του σχολείου.
Υυσικά, η ενημέρωση συμπεριελάμβανε
και την αναφορά στους χώρους του σχολείου, εσωτερικούς και εξωτερικούς,
καθώς και τους χώρους υγιεινής -που
μάλιστα όπως είχαμε υποσχεθεί στους
γονείς- οι τουαλέτες και οι βρύσες του
σχολείου ανακατασκευάζονται εξ αρχής
ώστε το 2018 να παραδώσουμε ολοκαίνουργιους χώρους υγιεινής στα παιδιά
μας. Σονίστηκε στους γονείς η προσπά-

των διδακτικών βιβλίων καθώς και η
πληρότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι γονείς ενημερώθηκαν ότι το
μοναδικό κενό, λίγων ωρών, του μαθηματικού καλύφθηκε και ότι με τη νέα
χρονιά θα αναπληρωθούν οι χαμένες
ώρες.
Ακόμη, οι γονείς ενημερώθηκαν για την
παρουσία Χυχολόγου και Κοινωνικής
Λειτουργού κάθε Παρασκευή στους χώρους του σχολείου και το ρόλο τους στη
λειτουργία του σχολείου.
Ακολούθησε συζήτηση με τους γονείς
για θέματα που αφορούσαν στο σχολείο
και απαντήθηκαν ερωτήματα των γονιών
τόσο από τον Διευθυντή όσο και από την
εκπαιδευτική κοινότητα του 1ου ΕΠΑ.Λ.
Η συζήτηση για πολύ ώρα ακόμη μεταφέρθηκε και στους χώρους του σχολείου
με τον κάθε εκπαιδευτικό προσωπικά
και ο τελευταίος γονέας έφυγε από τους
χώρους του σχολείου μιάμιση ώρα μετά
τη λήξη της ενημέρωσης.
το τέλος της ενημέρωσης και στο ισόγειο του σχολείου οι μαθητές της Α΄ τάξης, εξέθεσαν και διέθεσαν στους γονείς
τα σαπούνια γλυκερίνης που κατασκεύασαν στα πλαίσια του μαθήματος «Ζώνη
Δραστηριοτήτων».
Νοιαζόμαστε και αγαπάμε τα παιδιά μας,
τους μαθητές μας και η προσέγγισή μας
προς αυτά έχει το ρόλο του γονιού. Αντιλαμβανόμενοι το βάρος της ευθύνης μας
ζητήσαμε και ζητούμε την ενεργή συμμετοχή κάθε γονέα και κηδεμόνα στο
δύσκολο έργο μας, ώστε τα αποτελέσματά
μας να είναι τα καλύτερα δυνατά για τα
παιδιά μας.
αλής Αναστάσιος

Δ/ντής 1ου ΕΠΑ.Λ.

Η ενημέρωσε ξεκίνησε με την παρουσίαση του σχολείου και τη φοίτηση των
παιδιών μας σε αυτό καθώς και τις επιλογές που μπορούν να κάνουν οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης συνεχίζοντας τη
φοίτηση τους στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας.
Ακολούθησε η αναφορά στη μοναδικότητα του σχολείου σχετικά με τους τομείς
και τις ειδικότητες που λειτουργούν σε
αυτό, στο ωράριο λειτουργίας, τη γεωγραφική κάλυψη προέλευσης
των μαθητών του και
την εξυπηρέτηση των
μαθητών με τα δρομολόγια των ΜΜΜ από
και προς το σχολείο
αλλά και τα προβλήματα που συνδέονται με
τις μεταφορές.

θεια και η σημασία της ενεργούς συμμετοχής όλων των μαθητών του Λυκείου σε
όλες τις δράσεις και ενέργειες εξωραϊσμού των χώρων στους οποίους μαθητές
και καθηγητές περνάμε τη μισή ημέρα
της ζωής μας.
Επίσης από την ενημέρωση δεν έλειπαν
τα θέματα της διανομής και επάρκειας
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Δυνατότητες και Προοπτικές των αποφοίτων του 1 ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας
Ση Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση των γονέων και
μαθητών του σχολείου, σχετικά με τις δυνατότητες και προοπτικές των μαθητών του σχολείου
μετά την αποφοίτησή τους.

Εισηγητές στην ενημερωτική εκδήλωση ήταν οι:

 Κλεΐδης Κωνσταντίνος, Διδάκτωρ Αστροφυσικής, Πρόεδρος τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Σ.Ε.Ι. ερρών, ο οποίος ενημέρωσε
για τις σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
με σαφείς αναφορές στις σπουδές του τμήματος
Μηχανολογίας του Σ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις έρρες.
 Ηλιόπουλος τέργιος, τέλεχος της Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Εμπορίου Δράμας. Ο

κ. Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στον τρόπο απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για
τους αποφοίτους του σχολείου, καθώς και στα
επαγγελματικά τους δικαιώματα.

 αλής Αναστάσιος, Διευθυντής 1ου ΕΠΑ.Λ.
Δράμας. Ο Διευθυντής του σχολείου ενημέρωσε μαθητές και γονείς για τη δυνατότητα απόκτησης και άλλων πτυχίων ειδικοτήτων εντός
και εκτός του τομέα που φοιτούν οι μαθητές.
 Φρυσομαλίδου Αναστασία, Εκπαιδευτικός &
Επόπτης του Μεταλυκειακού Έτους – Σάξης
Μαθητείας στο 1ο ΕΠΑ.Λ., η οποία παρουσίασε
το Μεταλυκειακό Έτος - Σάξη Μαθητείας που
λειτουργεί στο σχολείο μας.
 Καλπάκη Δέσποινα και Υωτιάδου Κυριακή,
εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑ.Λ., οι οποίες με τη
σειρά τους παρουσίασαν τόσο τα
επαγγελματικά δικαιώματα όσο
και τις σπουδές στην Σριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών
των τομέων Δομικών Έργων,
Δομημένου Περιβάλλοντος και
Αρχιτεκτονικού χεδιασμού
και Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρο-

νικής και Αυτοματισμού. Ακολούθησε συζήτηση και απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα
που διατυπώθηκαν.

Επιτυχόντες μαθητές στις Πανελλήνιες Εξετάσεις μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων 2017
ΑΘΑΝΑΙΑΔΟΤ ΜΑΡΘΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΑ & ΓΕΨΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Σ.Ε.
(ΕΡΡΕ) - ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε.

ΒΑΥΕΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε. (ΦΑΝΙΑ)

ΓΚΟΓΚΟΤΛΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ)

ΔΗΜΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΑ & ΓΕΨΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Σ.Ε.
(ΕΡΡΕ) - ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε.

ΕΡΙΚΗ ΦΡΗΣΟ

ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ ΓΕΨΡΓΙΟ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)

ΚΑΝΙΖΟΓΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ

ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΨΝ
ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε.

ΚΑΡΙΟΥΤΛΛΗ ΜΑΡΘΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΑ & ΓΕΨΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Σ.Ε.
(ΕΡΡΕ) - ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε.

ΚΑΣΙΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΣΡ.

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)

ΝΣΑΜΠΟΤ ΑΘ.-ΜΑΡΙΝΑ

ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ,ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΚΑΙ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ (ΕΡΡΕ)

ΠΑΓΙΟΠΟΤΛΟΤ ΑΗΜΕΝΙΑ

ΦΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΤ Σ.Ε. (ΚΑΡΔΙΣΑ)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛ.

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΕΠΑ ΜΑΡΙΝΓΚΛΕΝ

ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΥΨΝ Σ.Ε. (ΦΑΛΚΙΔΑ)

ΑΒΒΙΔΗ ΑΒΒΑ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΗΦΟΤ & ΜΟΤΙΚΨΝ ΟΡΓΑΝΨΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ)

ΕΜΠΕΛΙΔΗ ΙΨΑΝΝΗ

ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ Σ.Ε. (ΡΕΘΤΜΝΟ)

ΠΤΡΙΔΨΝΙΔΗ ΣΕΥΑΝΟ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)

ΣΑΝΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)

ΣΑΞΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΨΝΙΟ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)

ΣΟΖΑΚΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ

ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε. (ΕΡΡΕ)

ΣΡΑΚΑΝΣΖΑΚΗ ΕΤΣΡ.-Γ.

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΗΦΟΤ & ΜΟΤΙΚΨΝ ΟΡΓΑΝΨΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ)

ΣΑΛΙΚΗ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΑ

ΓΡΑΥΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) - ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΥΙΚΨΝ ΣΕΦΝΨΝ

ΓΚΟΓΚΟΓΛΟΤ ΙΨΑΝΝΗ

ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)

ΒΑΝΣΗ ΙΨΑΝΝΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)

ΚΟΖΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΨΝ
ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε.

Σελίδα 14

Εφημερίδα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας

Ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου για το 1ο ΕΠΑ.Λ.

Ξεκίνησαν οι ενημερώσεις των μαθητών
της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, των Γυμνασίων
της πόλης μας, για τη φοίτηση στο 1ο
ΕΠΑ.Λ. Δράμας.
Κλιμάκιο, με επικεφαλής τον Διευθυντή
του σχολείου κ. αλή Αναστάσιο και
εκπαιδευτικούς τη Γιαγκιόζη Ευσταθία,
Καλπάκη Δέσποινα & Κυριαζίδη Γεώργιο που εκπροσωπούν ταυτόχρονα και
τους τομείς του σχολείου μας, επισκέφθηκε το 1ο Γυμνάσιο Δράμας στις
18/12/2017, το 4ο Γυμνάσιο Δράμας στις
21/12/2017 και το 5ο Γυμνάσιο Δράμας
στις 18/01/2018.
Κατά την ενημέρωση των μαθητών παρουσιάστηκε, τονίζοντας τα πλεονεκτήματά του, το 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας ως
μια από τις καλύτερες επιλογές των μαθητών που τελειώνουν το Γυμνάσιο.
ε αυτή την πρώτη επαφή παρουσιάστηκε η φοίτηση στο 1ο ΕΠΑ.Λ., οι δυνατότητες σπουδών και η διασύνδεση
των αποφοίτων με την αγορά εργασίας.
Επιπλέον τονίστηκε το σχολείο ως ένας
ζωντανός οργανισμός με έντονη, δημιουργική ζωή, με ποικιλόμορφες δράσεις εντός και εκτός των ορίων του σχολείου και με συμμετοχές σε πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα.
Ακολούθησε η παρουσίαση των τομέων
και ειδικοτήτων που λειτουργούν στο 1ο
ΕΠΑ.Λ. Δράμας.
Ο κος. Κυριαζίδης παρουσίασε τον τομέα
Ηλεκτρολογίας- Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού, επισημαίνοντας τα επαγγέλματα στα οποία έχουν πρόσβαση οι απόφοιτοι του τομέα.
Η κα Γιαγκιόζη Ευσταθία παρουσίασε

τον Μηχανολογικό τομέα, τις ειδικότητες του, τις επαγγελματικές διεξόδους
των αποφοίτων του και την προοπτική
των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Με τη σειρά της η κα Καλπάκη Δέσποινα παρουσίασε τους τομείς Δομικών
Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και
Αρχιτεκτονικού χεδιασμού αλλά και
Εφαρμοσμένων Σεχνών, τονίζοντας τις
σημαντικές επιτυχίες των αποφοίτων
τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Όλες οι παρουσιάσεις των τομέων συνοδεύονταν με πλούσιο φωτογραφικό υλικό
από τα εργαστήρια του σχολείου.
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Η επίδραση του περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση
Οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες
αναγνωρίζουν τον ρόλο του περιβάλλοντος στην αγωγή. Σο θεωρούν ως έναν
από τους παράγοντες της παιδαγωγικής
διαδικασίας και εργαλείο στα χέρια του
παιδαγωγού. ήμερα θεωρείται προφανές ότι το σχολικό περιβάλλον και η παιδαγωγική διαδικασία πρέπει να υπακούουν σε κοινές αρχές. Ενώ λοιπόν, για
την επιτυχή εξέλιξη της παιδαγωγικής
διαδικασίας οι διάφορες παιδαγωγικές
μέθοδοι συνοδεύονται από παρατηρήσεις
για τον τρόπο οργάνωσης του σχολικού
χώρου, οι παρατηρήσεις αυτές περιορίζονται κυρίως στον εσωτερικό σχολικό
χώρο. Όσον αφορά τον ρόλο της αυλής
του σχολείου στα πλαίσια της εκπαιδευ-

τικής διαδικασίας έχει υποτιμηθεί και
αναμφίβολα το στερεότυπο της ασφαλτοστρωμένης αυλής που χαρακτηρίζει το
σύνολο των σχολείων μας δεν αποτελεί
παρά μια υπεραπλουστευμένη οργάνωση
χώρου που ανταποκρίνεται και εξυπηρετεί το δάσκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας που περιορίζει τη μάθηση στη
σχολική αίθουσα.
Με την κατάλληλη οργάνωση και εξοπλισμό, η σχολική αυλή μπορεί να στηρίξει τις διαδικασίες μάθησης μέσα από
κατάλληλα σχεδιασμένες εκπαιδευτικές
και διαθεματικές δραστηριότητες. Μπορεί ακόμη να ενισχύσει την ενεργητική
αλληλεπίδραση του παιδιού με το περι-

βάλλον της φύσης,
να υποκινήσει και
να στηρίξει διάφορες μορφές παιχνιδιού και τύπους
συμπεριφοράς, πάνω
στα οποία η εκπαίδευση προγραμματίζει το έργο της με
στόχο τη συνολική ανάπτυξη του παιδιού. Επιπλέον, μπορεί να αποτελέσει
δυναμικό περιβάλλον για κοινωνική
ανάπτυξη, αισθητική αγωγή, δημιουργία
δημοκρατικών παιδαγωγικών σχέσεων,
καλλιέργεια αγάπης για τη φύση και
ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους.
Αριστείδης Μωυσιάδης
Χυχολόγος - Αντιδήμαρχος Κοινωνικών
Τπηρεσιών Δήμου Δράμας

Graffiti
στους εξωτερικούς τοίχους
του σχολείου

Αναμό ρφωση
των εσωτερικών χώρων
του σχολείου
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υνέντευξη με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας κ. πυρίδωνα Κιουλάνη
1. Ποια ήταν τα όνειρά σας όταν
ήσασταν στη δική μας ηλικία; Σχετίζονταν με τη σημερινή σας θέση;
Καταρχάς να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας, την έκδοση αυτής της εφημερίδας. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική
προσπάθεια, την οποία βλέπουμε πολύ
θετικά και ως εκπαιδευτικοί και ως
Διεύθυνση. Εξάλλου και εμείς παίρνουμε διάφορες πρωτοβουλίες, όπως είναι η
έκδοση ενός επιστημονικού περιοδικού,
το οποίο έχει ήδη κλείσει πέντε χρόνια.
Άλλωστε και ο Διευθυντής σας ο κ. αλής είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής, οπότε και προσωπικά βλέπω πολύ
θετικά αυτή την πρωτοβουλία και εύχομαι να έχει θετική συνέχεια.
χετικά με την ερώτηση που μου κάνατε, εκείνο που θυμάμαι είναι ότι για
μένα ήταν σημαντικό να μπορέσω να
σπουδάσω και να ζήσω τη φοιτητική ζωή.
Θεωρούσα ότι σπουδάζοντας θα έδινα
ένα περιεχόμενο και μία ποιότητα στη
ζωή μου και ατομικά και σε σχέση με
τους ανθρώπους του περιβάλλοντός μου.
Θα έλεγα ότι σε καμία περίπτωση δεν το
συνέδεα με τη θέση που έχω τώρα. ε
αρκετά όμως μεγάλο βαθμό τα όνειρά
μου είχαν κάποια σχέση με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Προσπαθώντας
να το ερμηνεύσω καταλήγω ότι ως μαθητής είχα την τύχη να έχω γύρω μου πολλούς καλούς δασκάλους που ίσως με ενέπνευσαν να ακολουθήσω το επάγγελμα
του εκπαιδευτικού, οπότε ναι, τα όνειρά
μου σχετίζονταν με αυτό, όχι όμως με τη
συγκεκριμένη θέση.
2. Αν σας δίνονταν η ευκαιρία να αλλάξετε επάγγελμα θα το κάνατε;
Και αν ναι, ποια θα ήταν η επόμενη
επιλογή σας;
Όχι, δε θα το έκανα σε καμία περίπτωση
γιατί ήταν επιλογή μου. Είμαι πολύ
ικανοποιημένος με αυτό που κάνω. Νομίζω ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο
σου δίνει τη δυνατότητα να έρθεις κοντά
στα παιδιά, τις φιλοδοξίες, τα όνειρα και
τις προοπτικές που έχουν. Αυτό νομίζω
είναι το πιο σημαντικό που έχει να κάνει ο εκπαιδευτικός. Δεν το σκέφτομαι
λοιπόν, δε θέλω να σας πω μια εναλλακτική λύση. Ενδεχομένως να ήταν κάτι
παρεμφερές με αυτό αλλά δε θα το
άλλαζα.
3. Μπορούν όλοι οι καθηγητές να γίνουν Διευθυντές Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης; Ποια είναι τα προσόντα που απαιτούνται;
Καταρχάς ας ξεκινήσουμε με το θεωρητικό δεδομένο ότι ένας Διευθυντής Εκ-

παίδευσης θα πρέπει να είναι εκπαιδευτικός. Άρα, υπό την έννοια αυτή σαφώς
και μπορούν. Σο δεύτερο σκέλος αφορά
ένα μεγάλο κεφάλαιο που απαιτεί πάρα
πολύ συζήτηση, δεδομένου ότι αν κάνει
κανείς μια αναδρομή στο παρελθόν θα
συνειδητοποιήσει ότι κάθε επιλογή ήταν
διαφορετική. Πάντα υπάρχει ένας καινούργιος νόμος που ορίζει τις επιλογές
των Διευθυντών της Εκπαίδευσης, ακόμα και αν κάποια πράγματα είναι κοινά,
όπως τα τυπικά προσόντα. H διαδικασία
αυτή μεταβάλλεται, είναι διαφορετική
μέσα στο χρόνο και αναμένουμε ένα νέο
νόμο, όπως ακούγεται, ο οποίος θα είναι
και αυτός διαφορετικός.
4. Σας ανακοινώνουν αύριο ότι γίνεστε Υπουργός Παιδείας. Τί αλλαγές
θα κάνατε στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας; Και πως ονειρεύεστε το σχολείο του μέλλοντος;
Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Πρέπει να ονειρευόμαστε το σχολείο
του μέλλοντος.
Νομίζω ότι το πρώτο που θα με απασχολούσε θα ήταν η μαθησιακή διαδικασία
και κατά δεύτερο λόγο θα εξέταζα άλλα
πράγματα που έχουν να κάνουν με την
εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Αυτό που
λείπει, νομίζω, είναι να κάνει κανείς τη
μαθησιακή διαδικασία ενδιαφέρουσα και
συναρπαστική για τους μαθητές. Για
παράδειγμα, πολλές φορές μιλάμε για το
φιλανδικό ή άλλα συστήματα τα οποία
στηρίζονται στα projects, στη συνεργασία των παιδιών, τα οποία μαθαίνουν κάνοντας διάφορα πράγματα και όχι μέσα
από μια θεωρητική προσέγγιση της
ύλης, όπως γίνεται κατά κύριο λόγο σε
εμάς. Νομίζω λοιπόν, ότι το πρώτο πράγμα που θα έκανα θα ήταν να γίνει η μάθηση πιο ενδιαφέρουσα, πιο αποτελεσματική, πιο ουσιαστική. Οι μαθητές να
μαθαίνουν διάφορα πράγματα, να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Όλα τα άλλα
έπονται.
5. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο ή δυσάρεστο συμβάν που είχατε να αντιμετωπίσετε ως Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ως εκπαιδευτικός; Και ποια ευχάριστη στιγμή της καριέρας σας θυμάστε;
Ευτυχώς κάτι ιδιαιτέρα δυσάρεστο δεν
υπήρξε. Νομίζω τα πιο δύσκολα θέματα
που έχει να διαχειριστεί κανείς είναι
κάποιες «συγκρούσεις» συχνά μεταξύ
εκπαιδευτικών ή κάποια προβλήματα τα
οποία κατά καιρούς συναντάμε σε ορισμένα σχολεία και ξεφεύγουν λίγο από
τα συνηθισμένα προβλήματα. Όλα αυτά

είναι καταστάσεις που μας κρατούν σε
επαγρύπνηση, μας δημιουργούν άγχος
για να δώσουμε την πιο σωστή λύση και
να βοηθήσουμε τα πράγματα να κυλήσουν όπως πρέπει.
Από την άλλη, νομίζω ότι η μεγαλύτερη
χαρά για έναν εκπαιδευτικό είναι όταν
μετά από χρόνια προχωρά στον δρόμο
και τον πλησιάζουν με πλατύ χαμόγελο
παλαιοί μαθητές και τον ευχαριστούν
για την συνεργασία που είχαν. Αυτή
νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική αίσθηση ικανοποίησης και ευχάριστη στιγμή
την οποία μπορεί να γευτεί ένας εκπαιδευτικός.
6. Ποιες δυσκολίες θεωρείτε ότι υπάρχουν σήμερα στα σχολεία;
Νομίζω ότι στα χρόνια μας η οικονομική
κρίση έχει επηρεάσει την λειτουργία
των σχολείων. Πραγματικά, το έργο των
σημερινών συναδέλφων είναι πολύ δύσκολο. Οποιαδήποτε έλλειψη είναι πρόβλημα, γιατί ακόμα και ένας μαρκαδόρος
ή φωτοτυπικό χαρτί όταν λείπει, μπορεί
να κάνει πιο δύσκολο το έργο ενός εκπαιδευτικού και τη συνεργασία του με
τους μαθητές. Επίσης, φανταστείτε τα
προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο οικογενειακό τους
περιβάλλον και πόσο αυτό δυσχεραίνει
τη διαδικασία της μάθησης. Θα πρέπει
το μαθησιακό περιβάλλον να είναι ασφαλές και για να είναι ασφαλές θα πρέπει
να έχουν οι μαθητές όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα για να εστιάσουν σε
αυτό που κάνουν. Οπότε ό,τι δυσχεραίνει αυτή τη διαδικασία είναι οπωσδήποτε πρόβλημα.
7. Πόσο δύσκολο είναι να διευθύνετε
όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια του
νομού μας;
Θα έλεγα πως παρουσιάζει ένα βαθμό
δυσκολίας. Αν μου κάνατε την ερώτηση
αυτή το 2010 ή το 2011, όταν ανέλαβα,
θα σας έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο.
Οπωσδήποτε νομίζω ότι η εμπειρία παίζει κάποιο ρόλο, αφού τώρα δεν το βλέπω
εξίσου δύσκολο με τότε. Η δυσκολία
έγκειται πραγματικά στη διαχείριση
κάποιων ιδιαίτερων πραγμάτων και νομίζω ότι ένας βαθμός δυσκολίας, αλλά
ευχάριστης δυσκολίας, είναι να …...
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υνέντευξη με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας κ. πυρίδωνα Κιουλάνη
… είμαστε δημιουργικοί και να σκεφτόμαστε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε, για να κάνουμε τη μαθησιακή διαδικασία στα σχολεία πιο ενδιαφέρουσα.
Τπό την έννοια αυτή είναι μία λειτουργία η οποία έχει πολλή δουλειά, οπωσδήποτε μπορεί να είναι δύσκολη, μπορεί
να είναι χρονοβόρα, να σου αποσπά χρόνο από την προσωπική ή την οικογενειακή σου ζωή, αλλά, τέλος πάντων, όταν
γίνεται για το καλό των παιδιών, των
εκπαιδευτικών είναι ευχάριστο, δεν έχει
κάποια δυσκολία.
8. Έχουμε πληροφορηθεί ότι κάνατε
κατά τη διάρκεια της θητεία σας
διάφορα project. Τι περιεχόμενο
είχαν;
Από το 2010 που ανέλαβα, κάθε χρόνο,
κάνουμε ένα ετήσιο αφιέρωμα. Παράδειγμα το «Αλλάζω το χολείο μου», «Η
Σέχνη στην Εκπαίδευση», το «Μαθαίνω
Βιωματικά». Αυτό αποτελεί και μία αφορμή, θα έλεγα, για την εκπαιδευτική
κοινότητα να αναλάβει κάποιες δράσεις
σχετικά μ’ αυτό, είτε μέσα στο πλαίσιο
των σχολικών δραστηριοτήτων είτε
εκτός αυτού του πλαισίου. Σα αποτελέσματα αυτών των δράσεων τα παρουσιάζουμε με τη λήξη κάθε χρονιάς στις
«Ημέρες Εκπαίδευσης», μία εβδομάδα
εκδηλώσεων στις οποίες τα σχολεία, μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν όσα έκαναν στο πλαίσιο αυτού του ετήσιου αφιερώματος. Παράλληλα μ’ αυτό, έχουμε για 6η συνεχόμενη
χρονιά φέτος θεσπίσει ένα λογοτεχνικό
διαγωνισμό Εφηβικού Διηγήματος και
Ποίησης, στη μνήμη ενός συναδέλφου,
του Γρηγόρη του Πεντζίκη. ΄αυτόν
συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες απ’
όλη τη χώρα και μάλιστα τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε τη χαρά να δεχόμα-

στε γραπτά κείμενα, ποιήματα και πεζά
και από μαθητές οι οποίοι φοιτούν σε
ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού.
Κάθε χρονιά δίνουμε έμφαση και σε μια
τελετή βράβευσης. Σα δύο τελευταία
χρόνια την κάνουμε στο Μουσικό χολείο. Εκεί καλούμε και κάποιους ανθρώπους του πνεύματος, λογοτέχνες, μουσικούς για να μιλήσουν και βραβεύουμε τα
έργα τα οποία διακρίθηκαν στον λογοτεχνικό αυτό διαγωνισμό. Παράλληλα εκδίδουμε το Περιοδικό στο οποίο αναφέρθηκα παραπάνω. Σο 2015 κάναμε το 1ο
Διεθνές υνέδριο στη Δράμα και φέτος
είμαστε προετοιμάζουμε το 2ο, το οποίο
θα διεξαχθεί από τις 27 - 29 Απριλίου
2018, παράλληλα με τις «Ημέρες Εκπαίδευσης» και την τελετή βράβευσης των
μαθητών και μαθητριών του λογοτεχνικού διαγωνισμού. Επιπλέον υπάρχει μια
προγραμματισμένη πρωτοβουλία που
αφορά στην έκθεση φωτογραφίας μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών και
θα πραγματοποιηθεί την ίδια χρονική
περίοδο στο χώρο του υνεδρίου.
9. Γνωρίζουμε ότι έχετε την ειδικότητα του θεολόγου. Ποια είναι η γνώμη σας για το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία;
Θεωρώ ότι είναι ένα πραγματικά ιδιαίτερο και σημαντικό μάθημα. Νομίζω ότι
πέρα από τη θρησκευτική και θεολογική
του διάσταση, η οποία οπωσδήποτε
υπάρχει, είναι ένα μάθημα το οποίο, αν
αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να φέρει τον
εκπαιδευτικό σε επαφή με τα προβλήματα των παιδιών, τις ανησυχίες τους και
τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. Να
αποτελέσει ένα πεδίο συζήτησης και
στοχασμού πάνω σ’ αυτά, που θα βοηθήσει οπωσδήποτε τους μαθητές και τις
μαθήτριες να τοποθετηθούν και να απο-

Θα βρείτε ολόκληρη τη συνέντευξη με το ΔΔΕ Δράμας στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας στην ιστοσελίδα του σχολείου: www.1epaldramas.gr

Εκπαιδευτικό δυναμικό του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας
Διευκυντισ :
ΑΛΘ ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΕ 17.06
Υποδιευκυντισ :
ΣΕΣΕΜΠΑΘ ΙΩΑΝΝΘ ΠΕ 11
Εκπαιδευτικοί :
ΣΕΓΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΕ 01
ΚΕΛΕΙΔΟΤ ΩΣΘΡΙΑ ΠΕ 02
ΜΠΟΤΚΟΡΟΤ ΒΑΙΛΙΚΘ ΠΕ 02
ΧΑΣΗΘΕΕ ΕΤΜΟΡΦΙΑ ΠΕ 02
ΒΟΝΙΣΑΝΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕ 03
ΚΑΡΑΜΙΧΑΘΛΙΔΘ ΧΡΘΣΟ ΠΕ 03.50
ΛΕΠΟΤΡΙΔΟΤ ΕΛΙΑΒΕΣ ΠΕ 03.50
ΤΡΟΓΛΟΤ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ 03
ΣΟΠΑΛΙΔΘ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ 03
ΒΑΒΟΤΛΙΔΘ ΜΙΛΣΙΑΔΘ ΠΕ 04.01
ΠΑΤΛΙΔΟΤ ΟΦΙΑ ΠΕ 04.01

ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ 04.01.50
ΣΕΦΑΝΙΔΟΤ ΕΤΘΤΜΙΑ ΠΕ 04.02.50
ΚΕΣΕΣΙΔΟΤ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ 06
ΗΑΠΡΘ ΕΛΕΝΘ ΠΕ 11
ΚΑΜΕΡΙΔΘ ΙΩΑΝΝΘ ΠΕ 19
ΧΟΤΑΝΛΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ ΠΕ 19
ΚΟΣΟΜΠΟΛΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΠΕ 12.04
ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΠΕ 17.02
ΓΙΑΓΚΙΟΗΘ ΕΤΣΑΘΙΑ ΠΕ 17.02
ΓΙΑΓΚΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ ΠΕ 17.02
ΓΚΟΡΝΙΣΑΛΘ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ 17.06
ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΤ ΣΕΦΑΝΟ ΠΕ 18.18
ΔΡΑΚΟΝΣΙΔΘ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ 18.18
ΚΑΝΙΗΟΓΛΟΤ ΧΡΘΣΟ ΠΕ 18.18
ΕΤΜΟΙΡΙΔΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ 17.08
ΚΑΡΠΕΣΘ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ 17.08
ΚΤΡΙΑΗΙΔΘ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ 17.07

κτήσουν μία σφαιρική διάσταση αυτών
των θεμάτων, έτσι ώστε ως ενεργοί πολίτες αργότερα να έχουν μία βάση απέναντι σ’ αυτά και να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα.
10. Αν σας καλούσαμε στο σχολείο
μας να κάνετε μία διάλεξη, τι θέμα
θα διαλέγατε;
Καταρχάς, θα ήταν μεγάλη μου χαρά και
τιμή. Δε θα ήθελα όμως να έρθω και να
επιβάλω εγώ μία διάλεξη στο σχολείο.
αφώς και θα έμπαινα σε μία διαδικασία
να σας ρωτήσω τι σας ενδιαφέρει, να γίνει δηλαδή μία διερεύνηση και αν τα
θέματα τα οποία σας ενδιέφεραν ήταν
μέσα στην εμβέλεια των πραγμάτων που
μπορώ να διαπραγματευτώ, θα ερχόμουνα με πολύ μεγάλη χαρά. Αυτό που λέω,
θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη σημασία και
για την καθημερινή διδακτική πράξη.
Νομίζω ότι ένας εκπαιδευτικός δε θα
πρέπει να λειτουργεί ως αυθεντία, αλλά
να διερευνά πάντοτε τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα των παιδιών, να προσπαθεί να τα πείσει γιατί αυτό που θα τους
διδάξει τους ενδιαφέρει, να βρίσκει
πράγματα από την καθημερινή τους ζωή
στα οποία αυτό που θα διδάξει να μπορεί
να βρει μία εφαρμογή. Σέλος να προσαρμόζει πάντοτε το μάθημά του στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών
και των μαθητριών, γιατί έτσι θα έχει
πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
Κουτουζίδου Αλίκη, Λέκοβιτσ Παύλος,
αχανίδης Ιάσων & Φατζόπουλος Μεθόδιος

ΡΟΤΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕ 17.07
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΤ ΕΛΕΝΘ ΠΕ 17.03
ΦΩΣΙΑΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΘ ΠΕ 17.04
ΧΡΤΟΜΑΛΛΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΕ 12.01
ΚΑΛΠΑΚΘ ΔΕΠΟΙΝΑ ΠΕ 17.01
ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΓΕΝΙΑ ΠΕ 17.01
ΑΡΟΓΛΟΤ ΓΕΘΘΜΑΝΘ ΣΕ 01.01
Εκπαιδευτικοί του Ε.Κ. Δράμας
ΘΛΙΟΠΟΤΛΟ ΔΘΜΘΣΡΘ (Διευκυντισ) ΠΕ 17.04
ΚΑΡΠΟΤΗΙΔΘ ΣΕΦΑΝΟ (Τποδιευκυντισ) ΠΕ 17.02
ΚΑΛΟΓΘΡΟΤ ΠΑΧΑΛΘ (Σομεάρχθσ) ΠΕ 17.04
ΘΕΟΔΩΡΙΔΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (Σομεάρχθσ) ΠΕ 17.07
ΑΜΑΡΑ ΧΡΘΣΟ (Σομεάρχθσ) ΠΕ 18.18
ΘΡΑΜΠΟΤΛΙΔΘ ΤΜΕΩΝ ΠΕ 12.04
ΑΝΑΣΑΙΑΔΘ ΑΝΣΩΝΙΟ ΣΕ 01.07
ΞΕΝΑΚΘ ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΕ 01.07
ΟΤΛΣΑΝΙΔΘ ΤΜΕΩΝ ΠΕ 12.05
ΠΘΛΙΩΣΘ ΙΩΑΝΝΘ ΠΕ 17.07
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Εφημερίδα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας

Σο Νέο Π.Δ. για την Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ.
Τρόποσ Εξαγωγισ Βακμοφ Ετιςιασ
Επίδοςθσ (Β.Ε.Ε.) Μακθμάτων
1. το τέλος του δευτέρου τετραμήνου, από
τον μέσο όρο των δύο Προφορικών Βαθμών
Σετραμήνων (Π.Β.Σ.), προκύπτει ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός (Ε.Π.Β.).
2. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.).
για κάθε μάθημα προκύπτει ως εξής:
α) Γραπτώσ Εξεταηόμενα Μακιματα
Από τον Μ.Ο. του Ε.Π.Β. και του αντίστοιχου Γραπτού Βαθμού (Γ.Β.) στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές
εξετάσεις.
β) Μθ Γραπτώσ Εξεταηόμενα Μακιματα
Σαυτίζεται με τον Ε.Π.Β. του μαθήματος.
γ) Μακιματα Γενικισ Παιδείασ που χωρίηονται ςε κλάδουσ
i) την περίπτωση που ένας κλάδος είναι γραπτώς εξεταζόμενος (π.χ.
Άλγεβρα), τότε από τις προαγωγικές,
απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις,
εξάγεται ο Γ.Β. του κλάδου. Ο Β.Ε.Ε.
του κλάδου προκύπτει από τον Μ.Ο. του
Ε.Π.Β. και του αντίστοιχου Γ.Β..
ii) την περίπτωση που ένας κλάδος είναι μη γραπτώς εξεταζόμενος (π.χ. Γεωμετρία, Υυσική Γ΄ τάξης Ημερησίου
ΕΠΑ.Λ. κ.ά.), τότε ο Β.Ε.Ε. του κλάδου
ταυτίζεται με τον Ε.Π.Β..
iii) Ο Β.Ε.Ε. του μαθήματος (που έχει
κλάδους) είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε των
κλάδων του.
δ) Μεικτά μακιματα με κεωρθτικό και εργαςτθριακό μζροσ
i) Θεωρητικό Μέρος Μεικτού Μαθήματος
Ο Β.Ε.Ε του θεωρητικού μέρους προκύπτει από τον Μ.Ο. του Ε.Π.Β. και του αντίστοιχου Γ.Β.
ii) Εργαστηριακό Μέρος Μεικτού Μα-

θήματος
Ο Β.Ε.Ε του εργαστηριακού μέρους
ταυτίζεται με τον Ε.Π.Β του εργαστηριακού μέρους.
iii) Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης Μεικτού
Μαθήματος
Ο Β.Ε.Ε του μεικτού μαθήματος είναι ο
Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των δύο μερών του
(θεωρητικού και εργαστηριακού).
ε) Μακιματα Προςανατολιςμοφ και Επιλογισ

… σημαντικα αποσπασματα
απο το Π.Δ.

το απολυτήριο αναγράφονται, εκτός από
τον βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που
παρακολούθησε η/ο μαθήτρια/-τής και οι
Β.Ε.Ε. των μαθημάτων της τελευταίας
τάξης.
ii) Για τη Δ’ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ο
Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει
από τον Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. της/του
μαθήτριας/-τή όλων των μαθημάτων και
εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

α) Όσα από τα μαθήματα Προσανατολισμού και Επιλογής έχουν χαρακτηριστεί
ως μη γραπτώς εξεταζόμενα, ακολουθούν
τον ίδιο τρόπο εξαγωγής Β.Ε.Ε. με αυτόν
των μη Γραπτώς Εξεταζομένων Μαθημάτων.
β) Όσα από τα μαθήματα Επιλογής είναι
γραπτώς εξεταζόμενα, ακολουθούν τον
ίδιο τρόπο εξαγωγής Β.Ε.Ε. με αυτόν των
Γραπτώς Εξεταζομένων Μαθημάτων.
3. ε περίπτωση που για οποιονδήποτε
λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος
σε ένα τετράμηνο, τότε ο βαθμός που λείπει αναπληρώνεται από τον βαθμό του
μαθήματος του άλλου τετραμήνου.
Ι. Εξαγωγι του Βακμοφ Προαγωγισ
Για τις τάξεις Α΄ και Β΄ ημερήσιου και
εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και Γ΄ τάξης εσπερινού
ΕΠΑ.Λ. ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.)
προκύπτει από τον Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. της/
του μαθήτριας/τή όλων των μαθημάτων
πλην του μαθήματος «Υυσική Αγωγή» και
εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.
ΙΙ. Εξαγωγι του Βακμοφ Απολυτθρίου
i) Για τη Γ΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. ο
Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει
από τον Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. της/του
μαθήτριας/τή όλων των μαθημάτων πλην
του μαθήματος «Υυσική Αγωγή» και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

Προαθλητικόσ έλεγχοσ για
πιςτοποιητικά αθλητικών ςυλλόγων.
* Υπενθύμιση προς γονείς και μαθητές:
ε ασυμπτωματικό νεαρό ή νεαρή αρκεί η
διενέργεια ενός υπερηχογραφήματος καρδιάς μία και μόνο φορά και πως η ανά έτος
επανάληψη αποτελεί ίσως υπερβολή.
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Αξιοθέατα Δήμου Δράμας

Το Αρχαιολογικό Μουσείο
Σο μουσείο λειτουργεί από το 1999 σε
κτίριο που κτίστηκε από τον Δήμο Δράμας και παραχωρήθηκε στο Τπουργείο
Πολιτισμού, προκειμένου να λειτουργήσει αρχαιολογικό μουσείο στο νομό.
Σα ευρήματα που στεγάζει το μουσείο
καταγράφουν την πολιτιστική ιστορία
της Δράμας από τη Μέση Παλαιολιθική
Εποχή έως το 1914. Σα αρχαιότερα ευρήματα (οστά και λίθινα εργαλεία)
προέρχονται από ανασκαφική έρευνα
στο σπήλαιο των πηγών του ποταμού
Αγγίτη (50.000 π.Φ.), ενώ εκτίθενται
εργαλεία, κοσμήματα και αγγεία από
τους προϊστορικούς οικισμούς των ιταγρών και του Αρκαδικού (6.000-4.000
π.Φ.), από την Πρώιμη (πολλά αγγεία)
και Ύστερη Εποχή του Φαλκού
(ευρήματα από τάφους στους Ποταμούς
και στην Εξοχή) και από την Πρώιμη
Εποχή του ιδήρου (αγγεία, όπλα. εργαλεία και κοσμήματα από τάφους στη βιομηχανική περιοχή Δράμας).

Εφημερίδα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας

Φεστιβάλ ταινιών μικρού
μήκους
Σο φεστιβάλ ιδρύθηκε το 1978 με 1996.
Είναι Δημοτική Επιχείρηση Δράμας που

έχει τους ακόλουθους σκοπούς:
- Την προαγωγή και διάδοση της τέχνης
του κινηματογράφου και ειδικότερα της
ταινίας μικρού μήκους στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.
- Tην ανάπτυξη του πνεύματος φιλίας
και συνεργασίας μεταξύ των κινηματογραφιστών απ’ όλες τις χώρες του κόσμου.
- Τη διοργάνωση κάθε Σεπτέμβριο Φεστιβάλ Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους και Διεθνούς Υεστιβάλ ταινιών
μικρού μήκους..
- Τη διοργάνωση προβολών ελληνικών
και ξένων ταινιών μικρού μήκους, κινηματογραφικών αφιερωμάτων, σχετικών
σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων, συζητήσεων, εκθέσεων μουσικών συναυλιών,
θεατρικών παραστάσεων κάθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους, στη Δράμα, στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.
- Τη συνεργασία με ομοειδείς φορείς
στην Ελλάδα και διεθνώς για την ενθάρρυνση και ανάπτυξη της ταινίας μικρού
μήκους.

Ακόμη το Μουσείο εκθέτει δείγματα
αττικής κεραμικής (6ος και 5ος αι. π.Φ.),
μια μαρμάρινη προτομή του Διονύσου
που αποτελεί το αρχαιότερο δείγμα λατρείας του θεού στην ευρύτερη περιοχή,
ένα θησαυρό 860 νομισμάτων του Υιλίππου Β’ από ανασκαφή στους Ποταμούς
καθώς και άλλα ευρήματα από τον αρχαίο οικισμό της Δράμας (4ος αι. π.Φ.).
ημαντικά είναι, επίσης, τα κτερίσματα
τάφων ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν
αυτά που βρέθηκαν σε μακεδονικό τάφο
ελληνιστικών χρόνων του Β’ αι. π.X.
Επίσης από τη ρωμαϊκή εποχή το μεγαλύτερο μέρος των ευρημάτων προέρχεται
από την πόλη των Υιλίππων, όπως το
χάλκινο αγαλμάτιο του Δία, αλλά και
από άλλες περιοχές όπως, η επιτύμβια
στήλη του Σιβέριου Κλαύδιου Μάξιμου
που βρέθηκε στη Γραμμένη. Σα ευρήματα προέρχονται από όλο το νομό Δράμας
(πόλη της Δράμας, Καλή Bρύση, περιοχή
της Γραμμένης, Προσοτσάνη, Πλατανιά,
Ποταμοί).
Ασλαμαζίδης Φρήστος, Βάσσος Γιώργος και
Γεωργιάδης Σιμολέων

Πάρκο Αγίας Βαρβάρας

Σο Υεστιβάλ Σαινιών Μικρού Μήκους
Δράμας ξεκίνησε το 1978 ως πρωτοβουλία της Κινηματογραφικής Λέσχης της
Δράμας. Έπειτα από μερικά χρόνια, το
Υεστιβάλ υιοθετήθηκε από τον Δήμο της
Δράμας και στα μέσα της δεκαετίας του
80 από την Πολιτεία.
Σο Υεστιβάλ Δράμας είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται και ανανεώνεται. Έτσι, εκτός από το Εθνικό
Υεστιβάλ τα τελευταία χρόνια διεξάγεται και το Διεθνές Υεστιβάλ, όπου διαγωνίζονται και παρουσιάζονται στα παράλληλα αφιερώματα ταινίες κινηματογραφιστών απ’ όλο τον κόσμο.
Θεοφάνους Νίκος, Ποιμενίδης Βασίλης,
Ποιμενίδης Γιάννης & Κνιαζίδης Φρήστος

τα 60 καλύτερα πάρκα της Ευρώπης
εντάσσεται ο χώρος αναψυχής και σήμα
κατατεθέν της Δράμας, η Αγία Βαρβάρα.
Η διαμόρφωση του χώρου βασίστηκε σε
μελέτη του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης, η οποία πήρε το πρώτο βραβείο στο
Αμβούργο ως καλύτερη μελέτη - αξιοποίηση τουριστικού χώρου.
Η Δράμα είναι μια πόλη που χτίστηκε
πάνω σε νερά, με τις κεντρικές πηγές
των νερών να βρίσκονται στον Κήπο και
στην Αγία Βαρβάρα. Σα πεντακάθαρα
νερά της Αγίας Βαρβάρας έχουν ενδιαφέρον ζωικό πλούτο και μπορεί κανείς
να διακρίνει από καραβίδες μέχρι πέστροφες και ποταμοκέφαλους.
Μέσα στα νερά της Αγίας Βαρβάρας διακρίνει κανείς θεμέλια ενός κτίσματος
που σύμφωνα με τον θρύλο ήταν τα ερείπια της παλαιάς εκκλησίας της Αγίας
Βαρβάρας από τα οποία ανέβλυσε νερό
όταν οι Σούρκοι την γκρέμισαν για να
χτίσουν τζαμί. Από την εξέδρα γίνεται
κάθε χρόνο η ρίψη του ταυρού των
Υώτων.
ήμερα εκατοντάδες περιηγητές επισκέπτονται καθημερινά το Πάρκο Αγίας
Βαρβάρας για να απολαύσουν την ηρεμία που προσφέρει το πανέμορφο σκηνικό
που αποτελείται από αιωνόβια δέντρα,
ποτάμια, λίμνες και ξύλινα γεφυράκια,
καθώς και τη θέα από πάπιες, χήνες και
κύκνους που ζουν στο πάρκο αυτό. Η
αδιάλειπτη λειτουργία του ανοικτού
αμφιθεάτρου, η αίθουσα που οργανώνεται το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους,
οι μουσικές εκδηλώσεις που γίνονται
μέσα στο πάρκο, η αναζωογόνηση της
παλιάς πόλης της Δράμας, με σημείο
εκκίνησης τα κτίσματα που βρίσκονται
κοντά στις πηγές, είναι γεγονότα που
πιστοποιούν ότι η ακτινοβολία, η ομορφιά και η ενέργεια του Πάρκου εξαπλώνεται και στις εφαπτόμενες περιοχές.
Κάθε χρόνο, παραμονή της Αγίας Βαρβάρας, τρεις γενιές (παππούς, μπαμπάς
και γιος) συγκεντρώνονται γύρω από τη
μικρή λίμνη της Δράμας για να αναβιώσουν ένα έθιμο, οι ρίζες του οποίου χάνονται στη μακρά ιστορική παράδοση
της ακριτικής αυτής πόλης.
Αλεξιάδης Ελευθέριος, Ιωάννου Αλέξανδρος
και Παπαδόπουλος Κυριάκος
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Ονειρούπολη Δράμας

Ενυδρείο Μυλοποτάμου

Σο ενυδρείο Μυλοποτάμου βρίσκεται 7
χλμ. δυτικά έξω από την πόλη της Δράμα. Υιλοξενεί είδη μόνο των γλυκών
νερών και κυρίως από τα συμπλέγματα
των ποταμών Νέστου και τρυμόνα.
Σα ψάρια των εσωτερικών υδάτων της
χώρας μας είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της Ελληνικής πανίδας και
θεωρείται από τους ειδικούς το πιο απειλούμενο.
Από τα 154 είδη ψαριών που ζουν στα
ελληνικά ποτάμια και λίμνες τα 83 από
αυτά (ποσοστό 66.4 %) είναι ενδημικά,
δηλαδή ζουν μόνο στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, είναι εξαιρετικά σπάνια, πολλά
από αυτά απειλούμενα, και άγνωστα
στον περισσότερο κόσμο. Η επίσκεψη
στο ενυδρείο πέρα από το ψυχαγωγικό
μέρος έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Σο ενυδρείο Μυλοποτάμου Δράμας είναι
από τα μοναδικά στην Ελλάδα. Απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, σε οικογένειες, σε σχολεία, σε συλλόγους και
φυσιολάτρες. Είναι μια προσπάθεια αναπαράστασης της λεπτής και εύθραυστης
ισορροπίας των Υυσικών υγροτόπων και
έχει καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
κοπός του Ενυδρείου είναι να ενημερώσει, να επιμορφώσει και να ευαισθητοποιήσει τους επισκέπτες σε περιβαλλοντικά θέματα• επίσης, να αναδείξει
τον φυσικό πλούτο των ελληνικών λιμνών και ποταμών.
Απευθύνεται πρωτίστως στα παιδιά, αλλά και σε κάθε πολίτη που πιστεύει ότι
η γνώση είναι το πρώτο βήμα για την
προστασία της φύσης.
Λαζαρίδης Αλέξανδρος, Θεοδωρίδης Λεωνίδας
και Εξουζίδης Κωστής

Νεράιδες, ξωτικά, τάρανδοι, καλικάντζαροι, χιονάνθρωποι, αλλά και ο ίδιος ο
Άγιος Βασίλης, ζουν σ’ ένα μέρος που...
μυρίζει Φριστούγεννα. Η ατμόσφαιρα
της πιο «μαγικής» γιορτής του χρόνου,
τρυπώνει μέσα σε ξύλινα σπιτάκια, βγαίνει από τις καμινάδες και φτάνει ακόμη
και στα πιο ψηλά δέντρα, από εκεί βουτά στις φωτισμένες λιμνούλες, πηδά από
νούφαρο σε νούφαρο και, συνοδευόμενη
από χριστουγεννιάτικες μελωδίες, ακολουθεί διαδρομές από γέφυρες και μονοπάτια, παρασύροντας στον ρυθμό των
ημερών, όποιον βρίσκεται εκεί.

Ο δρόμος για να βιώσετε αυτό το κλίμα
και να γίνετε κομμάτι της μεγαλύτερης
χριστουγεννιάτικης γιορτής της χώρας,
οδηγεί στη Δράμα. O δημοτικός κήπος
και η κεντρική πλατεία της πόλης μεταμορφώνονται σε παραμυθένια σκηνικά
και όλοι οι επισκέπτες σε πρωταγωνιστές, στο απόλυτο χριστουγεννιάτικο
παραμύθι: την Ονειρούπολη!
Η Ονειρούπολη είναι μια γιορτή που
πραγματοποιείται κάθε Φριστούγεννα
από τις 4 Δεκεμβρίου έως και 7 Ιανουαρίου εδώ και 14 χρόνια στον δημοτικό
κήπο και στην κεντρική πλατεία της
πόλης.
Μπορείτε να διασκεδάσετε με ένα πλούσιο πρόγραμμα από ταλαντούχους, γνωστούς καλλιτέχνες της Ελλάδας, διοργανώνονται πολλαπλές δωρεάν δράσεις,
διαφορετικές η μία από την άλλη, παιχνίδια, θεματικά εργαστήρια, εκδηλώσεις και συναυλίες.
Αμπατζίδης Παναγιώτης, Κερασίδης Γεώργιος,
Κουτσιόγλου Αλέξανδρος, Παντούδης Ιωάννης

Δόξα Δράμας
Ο Γ.. Δόξα Δράμας είναι
αθλητικός σύλλογος που
δραστηριοποιείται
στο
άθλημα του ποδοσφαίρου. Ιδρύθηκε το 1918
στη Δράμα. Φρώματα του
συλλόγου αποτελούν το μαύρο και το
λευκό. Η ομάδα διεξάγει τους εντός
έδρας αγώνες της στο Γήπεδο Δόξας Δράμας, χωρητικότητας 9.000 θεατών.
Η Δόξα Δράμας θεωρείται από τις πιο
ιστορικές και μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώ ήταν από τις
ομάδες που ίδρυσαν την Α΄ Εθνική κατηγορία, την υψηλότερη κατηγορία του
ελληνικού ποδοσφαίρου.
Αυτό το διάστημα η ομάδα Γ.. Δόξα
Δράμας ΠΑΕ συμμετέχει στη δευτέρου
επιπέδου ποδοσφαιρική κατηγορία της
χώρας, στο πρωτάθλημα της Football
League.
Η Δόξα Δράμας, από τη θέσπιση των
εθνικών κατηγοριών την περίοδο 195960, μετείχε σε 21 πρωταθλήματα της Α'
εθνικής και η καλύτερη θέση που κατέκτησε ήταν η έκτη, στην πρώτη χρονιά
της κατηγορίας (1959-60). Επίσης τα έτη
1960, 1961 και 1991 αναδείχτηκε κορυφαία επαρχιακή ομάδα (ένας άτυπος τίτλος ανάμεσα στις ομάδες εκτός Αττικής
και Θεσσαλονίκης). Πριν την καθιέρωση
της Α' Εθνικής, η Δόξα είχε τρεις συμμετοχές στην τελική φάση των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων (1957, 1958, 1959).
Επίσης, έχει κατακτήσει δυο φορές το
πρωτάθλημα Β Ενικής (1978-1979 και
1988-1989), μια φορά το πρωτάθλημα Γ
Εθνικής (2008-2009) και μια φορά το
πρωτάθλημα της Δ Εθνικής (2002-2003).
το Κύπελλο Ελλάδας η Δόξα Δράμας
έφτασε τρεις φορές στον τελικό της διοργάνωσης, όμως ηττήθηκε και τις τρεις
από τον Ολυμπιακό (το 1954 με σκορ
2-0, το 1958 με σκορ 5-1 και το 1959 με
σκορ 2-1). Άλλες τρεις φορές έφτασε ως
τους ημιτελικούς της διοργάνωσης
(1952, 1955, 1961) και άλλες τέσσερις ως
τους προημιτελικούς (1981, 1991, 1992,
1993).
Αγγελίδης Γιώργος, Αγγελίδης Φριστόφορος,
Αχμέτοβ Γιώργος, υγάς Ιωάννης
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Το δάσος της Ελατιάς

Οι δρόμοι του κρασιού

Κορύλοβος Δράμας

Σο δάσος της Ελατιάς είναι το μεγαλύτερο σε έκταση δάσος στην Ελλάδα.
Ο Κορύλοβος είναι χαμηλός λόφος, με
υψόμετρο περίπου 500 μέτρων και αποτελεί την νότια πλευρά του Υαλακρού
Όρους. Τπάγεται στην Περιφερειακή
Ενότητα Δράμας και στους πρόποδές του
απλώνεται η πόλη της Δράμας. την
κορυφή του βρίσκονται υπολείμματα της
βυζαντινής εκκλησίας της Παναγίας της
Κοριλιώτισσας του 1050 μ.χ. περίπου.
Σο Δασαρχείο Δράμας έχει μετατρέψει
τον άλλοτε άγονο και γυμνό Κορύλοβο
σε σημαντικό περιαστικό δάσος με αναδάσωση, φυτεύοντας χιλιάδες κωνοφόρα
δέντρα. ήμερα, το δάσος αυτό αποτελεί
χώρο αναψυχής και τόπο καθημερινών
περιπάτων για τους κατοίκους της Δράμας, διασχίζεται από περιπατητικά μονοπάτια και διαθέτει ανά διαστήματα
παιδικές χαρές. την είσοδο του δάσους
του Κορυλόβου έχει μνημείο γερμανοβουλγαρικής κατοχής. Λίγο πριν από
την κορυφή του και στη δεξιά άκρη του
ασφαλτοστρωμένου δρόμου υπάρχει ένας
τεράστιος τσιμεντένιος σταυρός, και
στους πρόποδές του μια τεράστια ελληνική σημαία. την κορυφή του (4 χλμ από
το κέντρο της πόλης) λειτουργεί τουριστικό περίπτερο, υπάρχουν αθλητικές
εγκαταστάσεις, ενώ ο χώρος αποτελεί
πεδίο πτήσεων για αλεξίπτωτα πλαγιάς,
προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες σε
όλους.
Κάθε Καθαρά Δευτέρα ο Δήμος Δράμας
συνεχίζοντας την παράδοση του εθίμου
και σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς
συλλόγους της περιοχής, διοργανώνει
λαογραφικές εκδηλώσεις και πέταγμα
χαρταετού στην ευρύτερη περιοχή του.
Επίσης, διοργανώνονται πολύ συχνά
αγώνες ανάβασης με αγωνιστικά αμάξια.
Μαμαλικίδης Γιώργος, Μπράχια Αλέξανδρος,
Παντικίδης Δημήτρης, Φαχαμίδης Νίκος

Η περιοχή βρίσκεται στο κεντρικό και
βόρειο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, εκτείνεται κατά μήκος της
ελληνοβουλγαρικής μεθορίου και αποτελεί τμήμα της οροσειράς της Κεντρικής
Ροδόπης. Ορίζεται ανατολικά από το
Μεγάλο Ρέμα και δυτικά από το Δεσπάτη ποταμό. Από την Ελατιά πηγάζει επίσης και το Βαθύρεμα ή Μαύρο Ρέμα.
την Ελατιά, υπάρχει το Δασικό Φωριό
Ελατιάς, κοντά στην κορυφή Πυραμίδα
Κούτρα, στη θέση του παλιότερου τσελιγκάτου αρακατσαναίων, με την ονομασία Καλύβια Κούτρα.
την Ελατιά βρίσκεται το μοναδικό στη
χώρα μας δάσος ερυθρελάτης, όπου το
τοπίο παραπέμπει σε αντίστοιχα της
μέσης και βόρειας Ευρώπης. Επίσης
στην ευρύτερη περιοχή της Ελατιάς και
στη θέση «Μαγούλα» υπάρχει το μοναδικό στην Ελλάδα δάσος σημύδας. Άλλα
είδη δένδρων και θάμνων που απαντώνται είναι η ερυθρελάτη, πεύκα, κέδρους, οξιές, σημύδες, λεύκες, δρύες,
σφενδάμια και αγριοτριανταφυλλιές,
ενώ υπάρχει και πλήθος ποωδών φυτών.
Επίσης, συναντάται μεγάλη ποικιλία
μανιταριών.
το δάσος της Ελατιάς και κυρίως στο
Παρθένο δάσος, συναντάμε κωνοφόρα,
μοναδικά στο είδος τους, ύψους έως και
60 μέτρων, ηλικίας 300 ετών, καθώς και
ποικιλία πανίδας από λαγούς μέχρι και
καφέ αρκούδα. Σο 1980 κηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο και θεωρείται Ευρωπαϊκός Δρυμός.
Η πανίδα της περιοχής είναι και αυτή
πλούσια, με είδη όπως η καφετιά αρκούδα, το αγριογούρουνο, το ελάφι, το ζαρκάδι, ο λαγός, ο λύκος, ο αγριόγατος, η
φάσσα, ο αετός, το γεράκι, ο δρυοκολάπτης κ.ά.
Καραλίδου Κωνσταντίνα, Μυρτέλι Αντώνης
και Πουτουρίδου Καλλιόπη

Ένα ταξίδι με εικόνες, αρώματα, γεύσεις
και ευωδιές μέσα από τα μονοπάτια του
Διόνυσου. Ένα ταξίδι με οδηγό το κρασί
σ’ έναν τόπο όπου η κουλτούρα του οίνου και του φαγητού αποτελεί ιδιαίτερο
κομμάτι της ταυτότητάς του.
Η γεύση αναδεικνύεται σε εμπειρία,
μνήμη και πολιτισμό.
Η Δράμα αποκαλύπτει σιγά-σιγά τη δύναμη της πολυσυλλεκτικότητάς της, ως
ταυτότητα. Ο τόπος ταυτίζεται με το
κρασί και τον Διόνυσο.
Η Δράμα διαθέτει ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα για την ανάπτυξη της αμπελουργίας, η οποία ήταν διαδεδομένη στην
περιοχή εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η συστηματική δουλειά που γίνεται από τους
οινοπαραγωγούς αποδίδει, καθώς οι σχετικές τους διακρίσεις είναι ολοένα και
περισσότερες τα τελευταία χρόνια.
Εδώ και τέσσερα χρόνια την τελευταία
εβδομάδα του Μαΐου, η Δράμα γιορτάζει.
Η Δράμα γιορτάζει το κρασί και ανοίγει
τις πόρτες των οινοποιείων της περιοχής
στο κοινό, φτιάχνοντας μια διαδρομή
που περνά μέσα από τον πολιτισμό, την
οινογευσία και τη γαστρονομία.
Μουσικές, ήχοι, τύμπανα, μπάντες, ποδήλατα, πολύχρωμα φώτα, μυστικές και
σπάνιες συνταγές, εικαστικά δρώμενα,
όλα συνθέτουν έναν πολύχρωμο πίνακα
και συμμετέχουν στη διάθεση της γιορτής.
Φαλαρή διάθεση και κουβέντες γάργαρες, όπως το κρασί.
Μαμαλικίδης Γιώργος, Μπράχια Αλέξανδρος,
Παντικίδης Δημήτρης, Φαχαμίδης Νίκος
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ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΟΜΕΑ
CNC MILLING
Σο C.N.C. MILL είναι μια φρέζα, η λειτουργία της οποίας ελέγχεται από ένα
υπολογιστή. Με συγκεκριμένα σχεδιαστικά προγράμματα, οι χειριστές των
μηχανημάτων αυτών μπορούν να κατεργαστούν διάφορα υλικά, όπως μέταλλα
(σίδηρο, αλουμίνιο κ.α.), ξύλο και πολυμερή - πλαστικά. Σα μηχανήματα C.N.C.
(Computerized Numerical Control )
επιτρέπουν την κατεργασία των παραπάνω υλικών με πολύ μεγάλη ακρίβεια και
χωρίς το παραμικρό σφάλμα. Επίσης, τα
μηχανήματα C.N.C. μπορούν να δουλεύουν συνέχεια και να παράγουν προϊόντα
σε μαζική παραγωγή, με τις ελάχιστες
απώλειες σε πρώτη ύλη.

ρείται υλικό από το κομμάτι που επεξεργαζόμαστε, πετυχαίνοντας στο τέλος να
κατασκευάσουμε συγκεκριμένα μηχανολογικά εξαρτήματα.

καθοδήγηση, οι μαθητές καταφέρνουν
να λειτουργήσουν την φρέζα C.N.C. και
να κατασκευάσουν τα αντικείμενα που
είχαν σχεδιάσει.

Με τα σχεδιαστικά προγράμματα που
χρησιμοποιούμε, οι μαθητές μας μπορούν να δημιουργήσουν στον υπολογιστή το αντικείμενο που θέλουν να κατασκευάσουν. Επιλέγοντας το κατάλληλο
κοπτικό εργαλείο και με την προσεκτική

Επιπλέον μαθαίνοντας να χειρίζονται
την φρέζα C.N.C. στο εργαστήριο του
μηχανολογικού τομέα, αποκτούν τις
κατάλληλες εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να χειριστούν μεγαλύτερα και
πιο σύνθετα μηχανήματα C.N.C.
Δρακοντίδης Γεώργιος
Αμανατίδης ωκράτης,
Γκέγκολι Γιώργος,
Γλάβας Άγγελος Ραφαήλ,
Ζήρδας Δημήτριος,
Θεοδωρίδης Αντώνιος,
Κοτζαγεωργίου Βασίλειος,
Λέκοβιτσ Παύλος,
Μπουργασλής Απόστολος,
Παπαδόπουλος Φριστόφορος,
Ράσκου Άγγελος,
ταματιάδης Δημήτριος,
Σσαύλος Βασίλειος,
Φρυσοστομίδης Ζαχαρίας

Η φρέζα C.N.C. που λειτουργεί στα εργαστήρια του μηχανολογικού τομέα,
μπορεί να κατεργάζεται διάφορα υλικά
με την χρήση περιστρεφόμενων κοπτικών εργαλείων. Με τον τρόπο αυτό αφαι-

ΣΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ και ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ
Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την
εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω
στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της
ζωής της και τον υπολογισμό της σεισμικής απόκρισης. εισμική απόκριση είναι
η παραμόρφωση και τα φορτία που αναπτύσσονται στο κτίριο εξαιτίας της εδαφικής σεισμικής κίνησης στη βάση της
κατασκευής.
Οι Αντισεισμικοί Κανονισμοί παρέχουν
τις οδηγίες για τον ασφαλή αντισεισμικό
σχεδιασμό. Η έρευνα της συμπεριφοράς
των κατασκευών άρχισε στα τέλη του
19ου αιώνα. Οι πρώτοι Α.Κ. εμφανίστη-

καν στα μέσα της δεκαετίας του 1920
(1924 Ιαπωνία και 1927 ΗΠΑ ). Αφορμή
ήταν μεγάλοι σεισμοί. Ο πρώτος Α.Κ.
στην Ελλάδα εφαρμόστηκε το 1959, στη
συνέχεια εφαρμόστηκαν διάφορες βελτιώσεις, π.χ. 1984, 1993, 2000, 2004 .
Οι κύριοι στόχοι των Αντισεισμικών
Κανονισμών είναι:
• Ο περιορισμός ή και η αποφυγή οικονομικών απωλειών στην περίπτωση μετρίων εντάσεων (αναμένεται η κατασκευή να μην πάθει βλάβη ή να πάθει
βλάβη μικρής έκτασης από την πιθανότερη μέγιστη εδαφική κίνηση στον χρόνο ζωής του κτιρίου )
• Η προστασία της ανθρώπινης ζωής
στην περίπτωση υψηλών εντάσεων
(αναμένεται το κτίριο να μην καταρρεύσει με τη μέγιστη δυνατή εδαφική
κίνηση που αναμένεται να έχουμε
στον χρόνο ζωής
του έργου).
• Η διασφάλιση
μιας
ελάχιστης
στάθμης λειτουργιών των έργων.

Η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης
και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς
και τους μαθητές είναι καθοριστικής
σημασίας. Για τον λόγο αυτό ο Ο.Α..Π.
σε συνεργασία με το Τπουργείο Παιδείας
έχει συντάξει «χέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του εισμικού
Κινδύνου σε χολική Μονάδα». τόχος
είναι η διαρκής ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών,
γονιών και μαθητών.
Καλπάκη Δέσποινα
Γεωργιάδης Ηλίας
Γκόντιας Λευτέρης
Καντοτσνίκοβ Ντενίς
Κουτουζίδου Αλίκη
αχανιδης Ιάσων
Φατζόπουλος Μεθόδιος
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Εφημερίδα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας

ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ
Σο κινητό τηλέφωνο έχει
γίνει αναπόσπαστο κομμάτι
της καθημερινής μας ζωής,
όχι μόνο ως ένα απλό μέσο
επικοινωνίας αλλά, ως επαγγελματικό εργαλείο και ως
μέσο αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών
ψυχαγωγίας. Είναι ένας ασύρματος πομποδέκτης που
μετατρέπει τη φωνή και τα σήματα δεδομένων σε ραδιοκύματα. Κάθε φορά που
πραγματοποιείται μία κλήση, εκπέμπονται ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητική
ενέργεια) από το κινητό μας προς την
πλησιέστερη κεραία κι αντίστροφα. Η
ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπεται από το κινητό, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η επικοινωνία με την
κεραία, εξαρτάται από την απόσταση από
την κεραία.
Η ποσότητα που χρησιμοποιείται για τη
μέτρηση της ενέργειας ραδιοκυμάτων

Φορηγοί
Εκτύπωσης

που απορροφάται από το
σώμα ονομάζεται «Ρυθμός
Ειδικής Απορρόφησης».
Ουσιαστικά δείχνει σε τι
βαθμό απορροφάται η ακτινοβολία από τον οργανισμό και είναι χαρακτηριστική για κάθε συσκευή.
την Ευρώπη η μέγιστη
επιτρεπόμενη τιμή είναι
2.0 W/Kg σε 10g ιστού. Η χαμηλότερη –
ιδανική τιμή SAR που μπορούμε να πετύχουμε σε κινητό είναι έως 0.4, μέτρια
χαρακτηρίζεται η τιμή από 0.4 έως 0.7,
από 0.7 έως 1 δεν είναι ό,τι καλύτερο,
ενώ κινητά με ακτινοβολία SAR από 1
και πάνω καλό είναι να τα αποφεύγετε.
Οι αποδεδειγμένες επιπτώσεις στην
υγεία του ανθρώπου από την έκθεση σε
μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, όπως αυτή
των κινητών, είναι θερμικές. Η διεθνής
επιστημονική κοινότητα θα χρειαστεί
κάποιο χρονικό διάστημα για να ολοκλη-

ρώσει την έρευνα και να καταλήξει σε
συμπεράσματα αναφορικά με το αν
υπάρχουν επιβλαβείς επιπτώσεις. Καλό
είναι ο καθένας από εμάς να λάβει κάποια μέτρα προφύλαξης όπως :
Να χρησιμοποιεί το κινητό του εκεί
όπου η ποιότητα του σήματος είναι ικανοποιητική και να αποφεύγει τη χρήση
σε κλειστούς χώρους.
Να χρησιμοποιεί εξαρτήματα αποδέσμευσης χεριών και όταν μιλάει να κρατάει το κινητό σε απόσταση από το σώμα
και το κεφάλι.
Οι συνομιλίες με το κινητό τηλέφωνο να
είναι όσο το δυνατό μικρότερης διάρκειας.
Να αποθαρρύνει τη χρήση κινητών από
παιδιά.
Πηγή : ΕΕΣΣ
Υωτιάδου Κυριακή

Ο ύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας ευχαριστεί τα καταστήματα και τις εταιρείες
για τη χορηγία εκτύπωσης της εφημερίδας της εκπαιδευτικής κοινότητας του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας.

Συντακτική Ομάδα
Οι Μαθητές:

Εκδότης:
Αγγελίδης Γεώργιος
Εκπαιδευτική Κοινότητα
Αγγελίδης Φριστόφορος
1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας
Αλεξιάδης Ελευθέριος
Αμανατίδης ωκράτης
Αμπατσίδης Παναγιώτης
Ανδρονικίδης Υώτιος
Ασλαμαζίδης Φρήστος
Αχμέτοβ Γεώργιος
Βάσσος Γεώργιος
Βογιατζόγλου Σηλέμαχος
Γεωργιάδης Σιμολέων
Γκέγκολι Γεώργιος
Γλάβας Άγγελος Ραφαήλ
Εξουζίδης Κωνσταντίνος
Ζήρδας Δημήτριος
Θεοδωρίδης Αντώνιος
Θεοδωρίδης Λεωνίδας
Θεοφάνους Νικόλαος
Ιωάννου Αλέξανδρος
Καραλίδου Κωνσταντίνα
Κερασίδης Γεώργιος
Κνιαζίδης Φρήστος
Κοτζαγεωργίου Βασίλειος
Κουτουζίδου Αλίκη
Κουτσιόγλου Αλέξανδρος
Λαζαρίδη Αλέξανδρος

Τπεύθυνος Έκδοσης:
ΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΟ
Οι Εκπαιδευτικοί:
Αναστασιάδης Αντώνης
Γιαγκιόζη Ευσταθία
Γιάγκου Κατερίνα
Δρακοντίδης Γεώργιος
Καλπάκη Δέσποινα
Κασμερίδης Ιωάννης
Κελεσίδου ωτηρία
Κετσετσίδου Θεοδώρα
Λεσπουρίδου Ελισάβετ
Μπουκόρου Βασιλική
ισμανίδου Θεοδώρα
Σέγου Αναστασία
Σεστέμπασης Ιωάννης
Υωτιάδου Κυριακή
Φατζηεσέ Ευμορφία
Φούσανλη Αικατερίνη
Φριστοπούλου Μαρίνα

Λέκοβιτσ Παύλος
Μαμαλικίδης Γεώργιος
Μαρίνοβ Φριστιάν
Μπράχια Αλέξανδρος
Μπουργασλής Απόστολος
Μυρτέλι Αντώνιος
Νεοφώτιστος Ευθύμιος
Ντίνο Αλέξανδρος
Παλούσης Άγγελος
Παντικίδης Δημήτριος
Παντούδης Ιωάννης
Παπαδόπουλος Κυριάκος
Παπαδόπουλος Φριστόφορος
Ποιμενίδης Βασίλειος
Ποιμενίδης Ιωάννης
Πολίσι Ρούντβιν
Πουτουρίδου Καλλιόπη
Ράσκου Άγγελος
αρηγιώτης τυλιανός
αχανίδης Ιάσων
ταματιάδης Δημήτριος
ταυρινάκης Απόστολος
Σάσιος πύρος
Σσαύλος Βασίλειος
υγάς Ιωάννης
Φατζόπουλος Μεθόδιος
Φαχαμίδης Νικόλαος
Φρυσοστομίδης Ζαχαρίας
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Εηηπαζέυ ςξν Ιξύνιξ

 ΔΟΜΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
και ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
και ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

Παρακολουθώ αναμορφωμένα
προγράμματα σπουδών

 ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΨΝ ΣΕΦΝΨΝ

1o ΕΠΑ.Λ. ΡΑΜΑΣ
μαθαίνω
ειδικεύομαι

εκπαιδεύομαι
στο χώρο εργασίας
αποκτώ
επαγγελματικά δικαιώματα

Απολυτήριο Λυκείου
& Πτυχίο Ειδικότητας
επιπέδου 4
οπόρβαρθ ρε Α.Τ.Ε.Ι.
και Πανεοιρςήμια
μεςαλχκειακό έςξυ
- τάξη μαθητείας
αναηντπιρμένξυ
ςίςλξυ ροξχδών
εοιοέδξχ 5

