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Χρήσιμα Τηλέφωνα  

ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  

Τηλέφωνο: 2223024553 

Φαξ : 2223024553 

Ε.Κ. ( ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ)  

Τηλέφωνο: 2223025230 

 

Μπορείτε να διαβάσετε την εφημερίδα στην ιστοσελίδα του σχο-
λείου μας  

 

http: //  

Επιτυχόντες εξετάσεων Πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους  - Τάξη Μαθητείας  από τον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

 επιμέλεια :  Ζαχαριά Ελπίδα 

       Α΄ΦΑΣΗ       

   Ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων      Β΄ΦΑΣΗ 

1. Τσάλας Ευάγγελος     Ειδικότητα Τεχνικών Φυτικής Παραγωγής 

2. Ντούρμας Γεώργιος     1. Κότσαρης Κωνσταντίνος 

        2. Πανταζής Σπυρίδων 

    Β΄ΦΑΣΗ       3. Ρουμελιώτης Δημήτριος 

  Ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων    4. Σιδέρη Ελένη 

1. Μπαμπαράκος Δημήτριος    5. Στρουμπούλη Ελένη –Χαρούλα 

2. Μωραίτης Βασίλειος      

3. Τζελίλι Άλμπιον 

   

 

Με την Φ12/57421/Δ4/11-04-19 Κοινή Υπουργική Απόφαση χορηγείται στους ανωτέρω αποφοίτους αντιστοιχία επαγγελματικών δικαιωμάτων, με τα       
επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 5. 

 

Η    Γ΄  ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ   ΣΤΟ   1ο  ΕΠΑ. Λ   ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ                         

ΜΑΤΖΑΚΟΥ  

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΟΙ           
ΦΥΤΙΚΗΣ            

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ        
ΕΠΑ.Λ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
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Σελίδα 7 
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

επιμέλεια : Κοτολάκου Αουρέλα—Κουκούμη Μαρία 

Την σχολική χρονιά 2018-2019 στο σχολείο μας υλοποιήθηκε ο θεσμός του σύμβουλου καθηγητή ή καθηγητή αναφοράς με πολύ θετικά α-
ποτελέσματα. Ο θεσμός αυτός είναι μία  καινοτόμος δράση  που υλοποιείται στα πλαίσια 
του προγράμματος «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ» και αφορά αποκλειστικά τους μαθητές 
της Α΄τάξης με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών/τριών στη σχολική ζωή και 
τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα. Τα παιδιά της ειδικά της πρώτης 
τάξης  Λυκείου έχουν ήδη περάσει τρία χρόνια από την ζωή τους στο Γυμνάσιο που είναι 
ένας     χώρος γνώριμος για αυτά και όταν έρχονται στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ βρί-
σκονται σε ένα καινούργιο και άγνωστο για αυτά περιβάλλον. 
Εμείς λοιπόν οι σύμβουλοι καθηγητές καλούμαστε να βοηθήσουμε τους μαθητές να προ-
σαρμοστούν καλύτερα στο νέο τους σχολικό περιβάλλον έτσι ώστε η μετάβαση από το Γυ-
μνάσιο στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή.. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥ  

Αρχικά με ευθύνη του Δ/ντή και του συλλόγου των διδασκόντων εκπαιδευτικών συγκρο-
τήθηκε η ομάδα συμβούλων καθηγητών. Έντεκα  εκπαιδευτικοί του σχολείου μας ανέλαβαν 
να υλοποιήσουν το θεσμό με μεγάλη επιμονή και υπομονή γιατί θεωρήσαμε ότι ο θεσμός 
αυτός ήταν μια πρόκληση και για εμάς τους εκπαιδευτικούς ώστε να βελτιωθούμε και εμείς 
σαν άνθρωποι αλλά και να βελτιώσουμε και το παιδαγωγικό μας έργο.. 
Κάθε σύμβουλος καθηγητής ανέλαβε 4-5 μαθητές με τους οποίους πραγματοποίησε 1-2 συναντήσεις το μήνα με βάση το πρόγραμμα το ο-
ποίο συντάχθηκε από τον συντονιστή της ομάδας. Οι συναντήσεις ήταν ξεχωριστές για κάθε μαθητή, διαρκούσαν 10-15 λεπτά και πραγμα-
τοποιήθηκα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ώστε να υπάρχει μεν οπτική πρόσβαση από κάποιον άλλο αλλά όχι ακουστική.  

Σκοπός των συναντήσεων ήταν να βοηθήσουν τον μαθητή να διαχειριστεί διάφορα ζητήματα που τυχόν αντιμετώπιζε στο χώρο του σχο-
λείου και δεν θα ήθελε  να τα συζητήσει με τους γονείς του ή ακόμα και με τους φίλους του. 
Γενικός κανόνας των συναντήσεων ήταν να τηρείται απαραβίαστα απόλυτη εχεμύθεια μεταξύ συμβούλου καθηγητή και μαθητή για όλες 
τις πληροφορίες που συζητούσαν σε κάθε συνάντηση και να τηρείται η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων όχι μόνο για την σχολική 
χρονιά που υλοποιείται ο θεσμός αλλά για πάντα.  Για αυτό το λόγω συντάχθηκε  και δόθηκε στους μαθητές να διαβάσουν ένα έντυπο εχε-
μύθειας. 
 Τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ θετικά για πρώτη χρονιά γιατί ο κάθε σύμβουλος καθηγητής σε καμία περίπτωση δεν προσπάθησε να 
παίξει τον ρόλο του ψυχολόγου ούτε να επιλύσει τα προβλήματα των μαθητών. Απλά διευκόλυνε τον ίδιο τον μαθητή μέσα από τις συζητή-

σεις να πετύχει αλλαγές στην συμπεριφορά του αλλά και στην συμπεριφορά των άλλων απέναντί του, ώστε να 
εξελιχθεί σε έναν άνθρωπο που μέσω της δικής του βούλησης θα ελέγχει την ίδια του τη ζωή. Υπήρχε διαρκής 
ενημέρωση από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς για την πρόοδο του μαθητή όπως και για πιθανά μαθησια-
κά προβλήματα που μπορεί να υπήρχαν και έπρεπε να αντιμετωπιστούν ώστε να ενισχυθεί η γνωστική πρόο-
δος του. Βοήθησε τον μαθητή να εντοπίσει τις ικανότητες και τις δεξιότητές του για να καταφέρει να θέσει στό-
χους στην ζωή του και να τους επιτύχει. Ο κάθε σύμβουλος ήταν  άμεσα διαθέσιμος για τους μαθητές που είχε 
αναλάβει για παράδειγμα στα διαλλείματα. Έτσι τα παιδιά ένιωθαν ότι δεν είναι μόνα τους στον χώρο αλλά 
οποιαδήποτε στιγμή και αν θελήσουν υπήρχε ένα άτομο στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν για να ακούσει 
τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους. Επομένως καταφέραμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των μαθητών 
μας και να μειωθεί το χάσμα μεταξύ καθηγητή και μαθητή. 
Επίσης ο σύμβουλος παρακολουθούσε την συμπεριφορά των μαθητών που είχε αναλάβει και παρέμβαινε αν 
χρειαζόταν. Δηλαδή αν έβλεπε μια παραβατική συμπεριφορά ή αν έκρινε μέσα από τις συζητήσεις ότι κινδυ-
νεύει η ζωή του ίδιου του μαθητή ή κάποιου συμμαθητή του, τότε ήταν  υποχρεωμένος να προβεί στις απαραί-

τητες ενέργειες δηλαδή να ενημερώσει την ψυχολόγο, τον Διευθυντή καθώς και τους γονείς του. 
Ο  ρόλος του σύμβουλου καθηγητή ουσιαστικά δεν σταματά μόνο στην πρώτη τάξη. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά στην Β΄ και στην Γ΄ τάξη 
του Λυκείου μπορούν να απευθύνονται στον σύμβουλο που είχαν την προηγούμενη χρονιά αν χρειαστεί οποιαδήποτε βοήθεια, αφού ήδη 
έχει δημιουργηθεί μία ισχυρή γέφυρα επικοινωνίας και ελπίζουμε να συνεχιστεί και τα επόμενα σχολικά έτη. 

Στις 17 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του 1ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ με το 1ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΛΚΊΔΑΣ και τον συντονιστή του 
θεσμού κ. Κεσελόπουλο Γ. στην οποία  παρουσιάστηκαν οι ομοιότητες και οι διαφορές στον τρόπο που υλοποιείται η καινοτομία ανάμεσα 
στα δύο σχολεία, συζητήθηκαν διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του θεσμού έτσι ώστε να βελτιωθεί το 
πρόγραμμα και να προετοιμαστούν καλύτερα οι ομάδες για την επόμενη σχολική χρονιά. 

Τέλος παρουσίαση του θεσμού του σύμβουλου καθηγητή πραγματοποιήθηκε στους γονείς των μαθητών σε εκδήλωση που έγινε στο αμφιθέ-
ατρο του σχολείου την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019. Η παρουσίαση έγινε από την συντονίστρια του θεσμού κ. Καλογέρα Μ. με σκοπό να ενημε-

ρώσει τους γονείς για τα θετικά αποτελέσματα του θεσμού. 

 

« Δεν αρκεί το να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας για να 

τα πετύχουμε, όπως δεν αρκεί να δημιουργήσουμε μια 

ανθρώπινη σχέση για να αγαπήσουμε και να 

αγαπηθούμε. 

Τα προσωπικά όνειρα (όπως και οι ανθρώπινες 

σχέσεις) χτίζονται και στην μακρά πορεία 

διαμόρφωσής τους συναντούμε δυσκολίες που 

δοκιμάζουν την θέληση και την          

αποφασιστικότητά μας » 

Η υπεύθυνη μαθητείας κ. Κυράνα Σπ. και ο υπεύθυνος μαθητείας του               

Τομέα Μηχανολογίας κ. Στούπας Ν. εν πλήρη απασχόληση  



  

 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Το σχολικό έτος 2018-2019 στο 1ο ΕΠΑ.Λ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ τοποθετήθηκε η ψυχολόγος κ. Τσώνη Ασημίνα στα πλαίσια της δράσης μια ΝΕΑ 
ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. Η παρουσία της ψυχολόγου έπαιξε καταλυτικό ρόλο τόσο στο 
έργο των εκπαιδευτικών όσο και στην καθημερινή ζωή των παιδιών στο χώρο του 
σχολείου. Σε ομιλία της η κ. Τσώνη σε εκδήλωση του σχολείου μας την Δευτέρα 20 
Μαϊου 2019 δήλωσε τα εξής: 
«Ο σκοπός μου στο χώρο του σχολείου είναι να παρέχω ψυχολογική υποστήριξη σε 
μαθητές, οι οποίοι είτε με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν παρότρυνσης των καθη-
γητών τους, θέλησαν να με επισκεφθούν καθόλη την διάρκεια της χρονιάς. Η δράση 
αυτή καλύπτει κυρίως τα αιτήματα των μαθητών της Α΄ ΕΠΑΛ, χωρίς αυτό να σημαί-
νει ότι δεν ανταποκρίθηκα και σε ανάγκες μαθητών άλλων τάξεων. 
Σε περίπτωση που έκρινα ότι χρειάζεται ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, θα έπρεπε να 
παραπέμψω τον μαθητή—συνεργαζόμενος με τους γονείς του- σε Υπηρεσίες Ψυχικής 
Υγείας της ευρύτερης κοινότητας κάτι το οποίο ευτυχώς δεν χρειάστηκε στο συγκεκρι-
μένο σχολείο.   Υποστήριξα και καθοδήγησα σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, ανά τα-
κτά χρονικά διαστήματα, τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είχαν αναλάβει το ρόλο του 
Συμβούλου καθηγητή ώστε να μπορούν να διευθετήσουν ζητήματα τα οποία παρου-
σιάστηκαν στις συναντήσεις τους με τους μαθητές. Προσπάθησα να ευαισθητοποιήσω 
όσο το δυνατόν τον Σύλλογο Διδασκόντων σε θέματα δυναμικής της ομάδας-τάξης, 
επικοινωνίας με τους μαθητές, καθώς και σχέσεων λειτουργικής συνεργασίας στη σχο-
λική κοινότητα, μέσω εισηγήσεων, βιωματικών σεμιναρίων, ομαδικής συμβουλευτικής 
και βεβαίως προσωπικών συναντήσεων ψυχικής ενδυνάμωσης. Ενημέρωνα, συμβούλευα και υποστήριζα τους γονείς σχετικά με θέματα 
εφηβείας και σχέσεων στην οικογένεια σε επίπεδο κυρίως ατομικών συνεδριών. Σχεδίασα,   οργάνωσα και υλοποίησα προγράμματα πρό-
ληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, συνεργαζόμενη με τους υπεύθυνους για την παιδαγωγική καθοδήγηση και τη συμβουλευτική 
υποστήριξη του σχολείου και με  σχετικούς αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Πιστεύω ότι όλα τα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ και όχι μό-
νο θα πρέπει να στελεχωθούν με ψυχολόγους με στόχο την ψυχοκοινωνική ενίσχυση των μαθητών και την βελτίωση του κλίματος και της 
επικοινωνίας στην σχολική κοινότητα.» 
 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία  εφαρμόστηκε για το σχολικό έτος 2018-2019 στο 1ο ΕΠΑ.Λ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ καθώς και σε όλα τα        
Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) της χώρας, με προτεραιότητα στους/στις 
μαθητές/τριες της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και προβλέπει τη διδασκαλία των μαθημά-
των «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» με συνδιδασκαλία δύο εκπαιδευτικών της 
ίδιας ειδικότητας μέσα στην τάξη. Η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία είναι ενι-
σχυτική διδασκαλία που έχει ως σκοπό τη βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων των 
μαθητών, την παιδαγωγική υποστήριξη τους και παρέχεται με συνδιδασκαλία κατά 
τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των 
σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
Στη συνδιδασκαλία διδάσκουν ο Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος (ΥΜ) και ο Συ-
νεργάτης Καθηγητής Μαθήματος (ΣΜ), οι οποίοι αποτελούν τη Διδακτική Ομάδα. 
Κύριο αντικείμενο της συνεργασίας τους είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της 
συνδιδασκαλίας στα αντίστοιχα μαθήματα και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας 
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των μαθητών και μαθητριών προς επίτευξη των  
στόχων της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΕΔ) και η διαμόρφωση του 
βέλτιστου κλίματος μάθησης και λειτουργίας των μαθητών/τριών στη σχολική κοινότητα, σύμφωνα με τους στόχους της πράξης «Μια Νέα 
Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.». 
Ως Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος (ΥΜ) ορίζεται ο εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας στον οποίο ο Σύλλογος αναθέτει τη διδασκαλία 
του μαθήματος. Ως Συνεργάτης Καθηγητής Μαθήματος (ΣΜ) ορίζεται ο εκπαιδευτικός που προσλαμβάνεται ή τοποθετείται για τις ανάγκες 
της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» και ορίζεται με απόφαση Συλλόγου Διδασκό-
ντων.  
Στο 1ο ΕΠΑ.Λ Αλιβερίου Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος ήταν ο μαθηματικός κ. Πετράκης ο οποίος σε εκδήλωση του σχολείου δήλωσε 
τα παρακάτω για το θεσμό: « Η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία στοχεύει στην βελτίωση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματι-
σμού των μαθητών. Διαφοροποιείται από τη λογική του Φροντιστηρίου ως πρόσθετης στήριξης χωρίς να την αποκλείει. Παρεμβαίνει στο 
πρόγραμμα σπουδών δηλαδή διαφοροποιεί τους μαθησιακούς στόχους, τις δραστηριότητες, τα εκπαιδευτικά υλικά. Οι δύο βασικοί στόχοι 
είναι να ενισχυθούν οι μαθητές/μαθήτριες της Α΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ σε θέματα βασικών δεξιοτήτων στα Νέα Ελληνικά και τα Μαθηματικά, 
να ενδυναμωθούν και να διαμορφώσουν θετική στάση. Αυτή η διαφορετική προσέγγιση απαιτεί διαμόρφωση ενός Προγράμματος Σπουδών 
στηριγμένο στις ανάγκες των μαθητών και της σχολικής κοινότητας. Απαιτεί άψογη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Στην τάξη βρί-
σκονται δύο εκπαιδευτικοί οι οποίοι δουλεύουν μαζί προκειμένου να διδάξουν μια διαφορετική ανάμεικτη ομάδα μαθητών στον ίδιο φυσι-
κό χώρο. Περιλαμβάνει από κοινού σχεδιασμό, καθοδήγηση και αξιολόγηση των μαθητών είτε παρουσιάζουν δυσκολίες, είτε όχι και τροπο-
ποιήσεις του αναλυτικού προγράμματος προκειμένου να καλυφθούν οι διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανά μαθητή. Οι συνεργάτες 
πρέπει να αποκτήσουν εμπιστοσύνη μεταξύ τους, να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν την επικοινωνία, να μοιραστούν τις μικροδουλειές, 
να εργασθούν μαζί, δημιουργικά και να ξεπεράσουν προκλήσεις και προβλήματα, να προβλέπουν συγκρούσεις και να τις διαχειρίζονται 
προς μια εποικοδομητική κατεύθυνση. Αυτό που πετύχαμε το σχολικό έτος 2018-2019 ήταν να καλλιεργηθεί η συνεργασία μεταξύ των συνα-
δέλφων που συμμετείχαν στο θεσμό μέσω της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ μας, δόθηκε η ευκαιρία για αλληλεπίδραση πάνω σε περισσότε-
ρους μαθητές, ενισχύθηκε η εξατομικευμένη στήριξη προς τους μαθητές λόγω της εμπλοκής δύο εκπαιδευτικών. Το αποτέλεσμα της συνεργα-
σίας αυτής ήταν θετικό για την επίδοση των μαθητών και ενίσχυσε και την μεταξύ τους συνεργασία και εμπλοκή». 
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 ΤΟ «ΑΝΟΙΓΜΑ»ΤΟΥ 1ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΜΕ ΤΙΣ                  
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΈΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΖΩΗΣ 

επιμέλεια : Τσάλα Αναστασία—Κόκκου Βασιλική 

« ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» είναι ο τίτλος του σχεδίου δράσης που υλοποιήθηκε το σχολικό έτος  
2018-2019 για το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ», από τους εκπαιδευτικούς Παπαϊωάννου Ι. του τομέα Γεωπονίας, Γαλανούδη Ν. 
του τομέα Πληροφορικής, Ντόγο-Καρατζά Ν. του τομέα Ηλεκτρονικής και επιλεγμένους μαθητές από αντίστοιχους τομείς. Στην υλοποίηση 
του σχεδίου δράσης οι τομείς συνεργάστηκαν με τον δήμο ΚΥΜΗΣ—ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ και συγκεκριμένα με τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής 
κ. Δημά Κ. 

Τα Σχέδια Δράσης, ως ένας από τους Πυλώνες του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» σκοπό έχουν την ανάπτυξη της προσωπι-
κότητας, της κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων , της συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Στόχος είναι ο εμπλουτισμός της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, η επαύξηση του κύρους και της ελκυστικότητάς της, η ανακατασκευή προκαταλήψε-
ων και η εξωστρέφεια. Αντικείμενα του έργου ήταν:  

 Χημική ανάλυση εδάφους και καλλιέργεια κηπευτικών σε θερμοκήπιο. 

 Συλλογή πληροφοριών του ηλεκτρονικού και πληροφοριακού εξοπλισμού στον πρωτογενή τομέα και τοποθέτηση αυτού του εξοπλι-
σμού στο θερμοκήπιο. 

 Αυτόματος έλεγχος και παρακολούθηση των συνθηκών του θερμοκηπίου, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 Τοποθέτηση μετεωρολογικού σταθμού και αυτόματου συστήματος ποτίσματος στο θερμοκήπιο. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Στάλθηκε δείγμα εδάφους—χώματος στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας πριν την έναρξη της καλλιέργειας και με βάση αυτά τα αποτελέσματα 
έγινε η λίπανση του θερμοκηπίου. Οι μαθητές του τομέα Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής σε συνεργασία με τους μαθητές του τομέα         
Γεωπονίας εγκατέστησαν πληροφοριακά συστήματα (αισθητήρες) για την άρτια κάλυψη του έργου. Κατασκεύασαν κατάλληλα ηλεκτρονικά 
κυκλώματα, τα τοποθέτησαν μέσα στο θερμοκήπιο μαζί με τους αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας και τους σύνδεσαν με τον ηλεκτρο-
νικό υπολογιστή, ενώ παράλληλα έγινε μεταφύτευση των κηπευτικών από τους μαθητές του γεωπονικού τομέα. Στη συνέχεια με τον κατάλ-
ληλο προγραμματισμό από τους μαθητές της πληροφορικής αυτές οι πληροφορίες από τους αισθητήρες, μεταφέρθηκαν και αποτυπώθηκαν 
σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα όπου θα μπορούν να βλέπουν και να ελέγχουν τις συνθήκες του θερμοκηπίου ακόμα και από το σπίτι τους όπως 
ένα σύγχρονος γεωργός επιχειρηματίας.  Με τις ενδείξεις από το υγρασιόμετρο του εδάφους έγινε ορθολογική χρήση του νερού. Η εγκατά-
σταση του μετεωρολογικού σταθμού έγινε από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό παρουσία των μαθητών. Οι πληροφορίες του σταθμού     
αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του σχολείου ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτές η τοπική κοινωνία του Αλιβερίου και κυρίως οι 
αγρότες, αφού σύμφωνα με στοιχεία του Επιμελητηρίου Ευβοίας το 65% του πληθυσμού της περιοχής ασχολείται με την γεωργία και την 
κτηνοτροφία. Στα πλαίσια της αειφορίας η συλλογή του βρόχινου νερού έγινε από την ταράτσα του σχολείου και θα χρησιμοποιείται για το 
πότισμα των φυτών, αλλά και την κομποστοποίηση. Οι υδρορροές για την ροή του νερού προμηθεύτηκαν από τον Δήμο Κύμης—Αλιβερίου 
και το νερό οδηγήθηκε μέσω αυτών σε μια δεξαμενή. Το πότισμα των φυτών θα γίνεται αυτόματα με βάση τις ενδείξεις του υγρασιόμετρου 

εδάφους, όταν δηλαδή η υγρασία εδάφους θα είναι χαμηλή. 
Οι αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας χρησιμοποιήθη-
καν και για την  καλύτερη πρόληψη και καταπολέμηση      
ασθενειών. 

      

  Παπαϊωάννου Ιωάννης 

 Συντονιστής του έργου 

 Υπεύθυνος για το γεωπονικό μέρους του έργου 

 Υπεύθυνος για την συλλογή του βρόχινου νερού —      
αειφορία 

 

 

        

Καρατζάς Νικόλαος 

 Υπεύθυνος για το ηλεκτρονικό μέρους του 
έργου (αισθητήρες, τοποθέτηση και σύνδεση 
αυτών με τον υπολογιστή) 

 Υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των 
αισθητήρων και επιδιόρθωση τυχόν βλαβών 

 Υπεύθυνος συλλογής υλικού για την 
δημιουργία βιντεοσκοπήσεων 

 

 

                 

         Γαλανούδης Νικόλαος 

 Υπεύθυνος για το πληροφοριακό μέρος του έργου                           
( προγραμματισμός  ARDUINO) 

 Υπεύθυνος για την δημιουργία βιντεοπαρουσιάσεων 
και υλοποίησης της εκδήλωσης. 
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EYROPEAN     NIGHT     WITHOYT    ACCIDENT 

επιμέλεια : Τσάλα Αναστασία 

Στις 20 Οκτωβρίου 2018 οι μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ       

συμμετείχαν την 12η Ευρωπαϊκή Νύκτα χωρίς ατυχήματα που διοργά-

νωσε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας  «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ». 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο υπστηρίζουν οι DIAGEO,         

η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π), και άλλοι 

κοινωνική φορείς. Μια ομάδα μαθητών του σχολείου μας με τους 

υπεύιυνους καθηγητές  του προγράμματος κ. Στούπα Νεκτάριο και κ. 

Καλογέρα Μαρία ξεχύθηκαν με με μεγάλη χαρά και θέληση στην πόλη 

του Αλιβερίου  μοιράζοντας φυλλάδια του ΙΟΑΣ αλλά και φυλλάδια 

που επιμελήθηκαν οι ίδιοι σε καταστήματα αλλά και στους περαστικούς 

της πόλης. Τοιχοκόλησαν επίσης αφίσες σε κεντρικά σημεία της πόλης 

προκειμένου να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους νέους 

της περιοχής για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ και να 

παρακινήσουν τον κόσμο της τοπικής κοινότητας για την καθιέρωση 

του «ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ » να μην πίνει και να οδηγεί με 

ασφάλεια τους φίλους του πίσω στα σπίτια τους μετά από κάθε 

νυκτερινή διασκέδαση ειδικά σε μια περιοχή η οποία έχει δυστυχώς 

πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα στα οποία δυστυχώς χάνονται νέες 

ζωές και φίλοι των παιδιών που συμμετείχαν στη δράση.  

Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας  «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» για την ευκαιρία που έδωσε στους μαθητές μας 

να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό καθώς και για την άψογη συνεργασία που έχει το σχολείο μας, μαζί τους εδώ και αρκετά χρόνια. 

Ελπίζουμε το μήνυμα να πέρασε στο μυαλό των νέων και να το υιοθετήσουν ώστε να πάψουμε να θρηνούμε νέα παιδιά στην περιοχή μας . 

 

« Όλοι διασκεδάζουν,        Ένας δεν πίνει………. 

Ο Οδηγός της παρέας » 
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5η    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ     ΗΜΕΡΑ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ      ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ      2017 –  2018 

επιμέλεια : Ζωντού Σταυρούλα 

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.Π.Π.Ε.Θ.  Θέτοντας ως στόχο η 
άθληση να είναι πρωτίστως μια ευχάριστη δραστηριότητα και μια πο-
λύτιμη εμπειρία για τους μαθητές , τους έδωσε τη δυνατότητα για 5η 
συνεχόμενη χρονιά να συμμετέχουν σε οργανωμένες αθλητικές 
δράσεις/δραστηριότητες , βελτιώνοντας έτσι την φυσική τους κατάστα-
ση συνηθίζοντας σε ένα τρόπο ζωής και άσκησης που ιδανικά θα συνε-
χίσουν και στην ενήλικη ζωή τους.  

Το πρόγραμμα της «5ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού»  

περιλάμβανε  αθλητικές δραστηριότητες, κινητικές δραστηριότητες, 
παιχνίδια, χορό και διάφορα αθλήματα τα οποία πραγματοποιήθηκαν 
στο σχολείο μας, υπό την οργάνωση και επίβλεψη του γυμναστή           
κ. Παπαδόπουλου Ν. και την βοήθεια εκπαιδευτικών και μαθητών. 

Σχολική Εορτή  28ης Οκτωβρίου με απονομή Αριστείων και Βραβείων από τον Διευθυντή του σχολείου κ. Μαντζάκο Μιχαήλ                                                                     

και τραγούδια –χορούς από τους μαθητές με την συμμετοχή του εκπαιδευτικού κ. Κούρτη Δ.                                                                 

και την επίβλεψη του εκπαιδευτικού κ. Παπαδόπουλου Ν.  

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

Επίδειξη τοξοβολίας στους 
μαθητές από τον εκπαιδευτικό 
του 1ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  
κ. Χρόνη Ευάγγελο 

Αθλητικές δραστηριότητες από τους μαθητές  
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100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 
επιμέλεια :  Παναγιώτου Παρασκευή 

Συμβολική και σημαντική αξία είχε φέτος η μουσικοχορευτική εκδήλωση μνήμης για 
τη γενοκτονία των Ποντίων, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο σχολείου μας 
την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 από ομάδα μαθητριών με υπεύθυνο τον γυμναστή κ. 
Παπαδόπουλο Νικόλαο. Εκατό χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από την πιο μαύρη 
σελίδα στην ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού. Έναν αιώνα μετά, η μνήμη  παρα-
μένει ζωντανή, όπως και ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των 
Ποντίων. Η εκδήλωση άνοιξε με ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των αδικοχαμένων 
Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και Θράκης και ομιλία από τον Πρόεδρο 
Κομνηνών Χαλκίδας κ. Καραγιάννη Κωνσταντίνο. Ακολούθησαν ομιλίες από  μαθή-
τριες του 1ου ΕΠΑ.Λ      ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ για την σημασία της 19ης Μαΐου, την Εθνοκά-
θαρση και το χρονικό της καταστροφής, βίντεο και ποντιακοί χοροί   (Διπάτ, Τικ Δι-
πλόν, Ομάλ Ουτσαϊ, Κότσαρι). Η εκδήλωση τελείωσε με ποντιακά τραγούδια με συ-
νοδεία λύρας από τον κ. Καραγιάννη Κωνσταντίνο μαζί με τις  μαθήτριες και τον 
γυμναστή κ. Παπαδόπουλο και τον Εθνικό μας Ύμνο.  



  

 

 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ  

επιμέλεια : Κοτολάκου Αουρέλα—Κουκούμη Μαρία 

Την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 στο αμφιθέατρο του 1ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε ανοικτή ενημερωτική εκ-
δήλωση προς την ευρύτερη τοπική κοινωνία του Αλιβερίου στα πλαίσια του προγράμματος Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. με θέμα 
«Επιχειρηματικότητα και Τεχνική Εκπαίδευση» και πιο συγκεκριμένα « Σύγχρονη Γεωργία με Ηλεκτρονικά και Πληροφοριακά Συ-
στήματα που θα υποστηρίζει την αειφορία ». Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. 
Χάρης Κουρουκλής, Οικονομολόγος—Διευθυντής Λειτουργιών της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος ενημέρωσε τους καλεσμένους για τους σκοπούς της σύ-
μπραξης. Συγκεκριμένα  ανέφερε τα εξής : « Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε και να προ-
σφέρουμε στην παγκόσμια αγορά τροφίμων & ποτών ένα “παράθυρο γνώσης” των αγροδιατρο-
φικών προϊόντων που παράγει και προσφέρει ο ευλογημένος τόπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδας, αλλά και να βοηθήσουμε να ανυψωθούν τα προϊόντα αυτά στο υψηλότερο “σκαλοπάτι” 
της διεθνούς γαστρονομίας, στη θέση που πραγματικά τους αξίζει. Στόχοι μας είναι η βελτίωση 
της αναγνωρισιμότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων , η ανάδειξη και διάδοση της τοπικής 
και μεσογειακής διατροφής, η ελαχιστοποίηση μεταξύ       παραγωγών και καταναλωτών,η  εν-
θάρρυνση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ 
των κλάδων αγροδιατροφής, τουρισμού & εστίασης και η τεκμηρίωση, υποστήριξη και προώθηση 
του «Καλαθιού» των Προϊόντων της Περιφέρειας. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο κοινωφελείς σκοπούς με άμεσα επωφελούμενους τις επιχειρήσεις και τους παραγω-
γούς του αγροδιατροφικού κλάδου της Στερεάς Ελλάδας αλλά και «συγγενικούς» κλάδους, όπως ο χώρος της εστίασης και του τουρι-
σμού.»  

Επίσης στην εκδήλωση συμμετείχε η κ. Καμπουροπούλου Δέσποινα, Τεχνολόγος Τροφίμων και Υπεύθυνη Επικοινωνίας της Αγροδια-
τροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας , η οποία μίλησε για την αξία της συνεργασίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ο κ. Στουπής Νι-
κόλαος, ο οποίος ανέλυσε τα αναπτυξιακά προγράμματα και τις επιδοτήσεις και η κ.Σωτηροπούλου Δ., η οποία ανέλυσε τους τρόπους 
καλλιέργεια ρίγανης και τα οφέλη της. Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν και επιχειρηματίες της περιοχής όπως ο κ. Παλαιολόγος Γ. και ο 
κ. Αγγελέτος Π. οι οποίοι ανέλυσαν τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν στις επιχειρήσεις τους, ώστε να βοηθήσουν τους τοπικούς 
παραγωγούς στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. 

Εκτός από το κύριο θέμα η εκδήλωση περιλάμβανε και τα εξής υποθέματα : 

 « Προοπτικές μετά το ΕΠΑ.Λ» στο οποίο συμμετείχαν η κ. Σωτηροπούλου Δ. συντονίστρια 
εκπαιδευτικού έργου, του τομέα Γεωπονίας, ο κ. Χοντρογιάννης Ε. συντονιστής εκπαιδευτι-
κού έργου του τομέα Ηλεκτρονικών και ο κ. Ηλιακής Κ. συντονιστής εκπαιδευτικού έργου 
του τομέα Πληροφορικής. Ανέλυσαν στους καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους υπήρχαν 
και γονείς, τις προοπτικές των παιδιών τους μετά την αποφοίτησή τους από το Επαγγελμα-
τικό Λύκειο. 

 Στελέχωση των ΕΠΑ.Λ με Ψυχολόγους με ομιλήτρια την ψυχολόγο του σχολείου κ. Τσώνη Ασημίνα. 

 Ο θεσμός του « σύμβουλου καθηγητή » με ομιλίτρια την εκπαιδευτικό του σχολείου κ. Καλογέρα Μαρία. 

 Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία των μαθητών της Α΄τάξης ΕΠΑ.Λ με ομιλητή τον εκπαιδευτικό κ. Πετράκη Σταύρο. 

 Ο θεσμός της μαθητείας με ομιλήτρια την εκπαιδευτικό και υπεύθυνη του προγράμματος κ. Κυράνα Σπυριδούλα. 

Επίσης παρουσιάστηκε το σχέδιο δράσης που υλοποιήθηκε στο σχολείο μας με θέμα « ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ 
ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» το οποίο παρουσίασαν οι εκπαιδευτικοί και υπεύθυνοι του σχεδίου κ. Ντόγος—Καρατζάς Ν. εκπαιδευτικός του το-
μέα Ηλεκτρονικής, ο κ. Γαλανούδης Ν. εκπαιδευτικός του τομέα Πληροφορικής και ο κ. Παπαϊωάνου Ι. , εκπαιδευτικό του τομέα Γεω-
πονίας. Στην ομιλία τους ο κάθε ένας ανέπτυξε και παρουσίασε το δικό του κομμάτι με το οποίο ασχολήθηκε στα πλαίσια του σχεδίου  
δράσης. 

Ο εκπαιδευτικός κ. Παπαϊωάννου Ι. 
του τομέα Γεωπονίας 

Ο εκπαιδευτικός κ. Ντογος—Καρατζάς Ν. 
του τομέα Ηλεκτρονικής 

Ο εκπαιδευτικός κ. Γαλανούδης του 
τομέα Πληροφορικής 
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Απονομή επαίνων στους επιτυχόντες Πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ  της Α΄ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους—Τάξη Μαθητείας από τον 
κ. Τούτση Λ., υπεύθυνο Μαθητείας Στερεάς Ελλάδας και τον κ. Στούπα Ν. εκπαιδευτικό και υπεύθυνο της Μαθητείας του τομέα Οχημάτων   

και τον       Διευθυντή του σχολείου κ. Μαντζάκου Μιχαήλ στο τέλος της εκδήλωσης 

Ομιλίες από τον κ. Χοντρογιάννη Ε.  
Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου 

ΠΕ88 και του κ. Ηλιάδη Κ.               
Συντονιστή  εκπαιδευτικού έργου 

ΠΕ86 σχετικά με τις επαγγελματικές 
προοπτικές των  αοφοίτων των      

ΕΠΑ.Λ του τομέα  Πληροφορικής και 
Ηλεκτρονικής, στους αντίστοιχους 

τεχνολογικούς και επαγγελματικούς 
χώρους. 

Φωτογραφίες από τις εργασίες των μα-
θητών κατά την εκπόνηση του σχεδίου 
δράσης στα εργαστήρια του  

1ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

Η θετική έκβαση δεν     
προκύπτει ως τυχαίο 
αποτέλεσμα αλλά οφεί-
λεται σε δεξιότητες που 
ήδη διαθέτουμε. 

Αφού τις αντιληφθού-
με και  μάθουμε να τις 
αξιοποιούμε κατάλλη-
λα, θα μπορούμε να ε-
πιτυγχάνουμε μικρές,        
καθημερινές νίκες όλο 
και πιο συχνά. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ του 1ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ 

Το Λαογραφικό Μουσείο της Χαλκίδας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
καθώς στεγάζεται σε ένα από τα ελάχιστα τμήματα που έχουν απομείνει στην 
πόλη από την ισχυρή ενετική οχύρωση που την προστάτευε. Βρίσκεται στην 
ευβοϊκή πλευρά της, κοντά στην ακτή, απέναντι από τη Σχολή Πεζικού, και 
προσφέρει στον επισκέπτη την ευκαιρία να γνωρίσει την αστική και αγροτική 
ζωή των κατοίκων της Εύβοιας σε παλαιότερες εποχές.  
Το λαογραφικό μουσείο της Χαλκίδας στεγάζεται σε τρεις αίθουσες, και εγκαι-
νιάστηκε το 1981. Οι αίθουσες που χρησιμοποιούνται ήταν τμήματα της με-
σαιωνικής οχύρωσης της Χαλκίδας και συγκεκριμένα ότι έχει απομείνει από 
το ιστορικό κάστρο Νεγκρεπόντε κατά τους Φράγκους ή Εγριμπόζ κατά τους 
Τούρκους. 
Οι τρεις αίθουσες του λαογραφικού μουσείου χωρίζονται σε κατηγορίες. Η 
πρώτη αίθουσα είναι εν-
δυματολογική, όπου μπο-
ρείτε να θαυμάσετε παρα-
δοσιακές ενδυμασίες από 
την Εύβοια και την Σκύ-
ρο, υφαντά και κεντήμα-
τα, εικόνες, τάματα κ.α. 
 
 
 

Στη δεύτερη αίθουσα βρίσκεται μια αναπαράσταση χαλκιδικής μεσοαστικής οικίας των αρχών του 20ου αιώνα, καθώς και εργαλεία παρα-
δοσιακών επαγγελμάτων όπως ξυλουργών και τυπογράφων. 

Στη τρίτη αίθουσα εκθέτεται το εσωτερικό και το εξωτερικό ενός αγροτικού σπιτιού, όπως τα σκεύη και τα έπιπλα, τη γούρνα για το πλύσιμο 
και την αυλή με το πηγάδι. Επίσης θα δείτε τα εργαλεία και τα σκεύη που χρησιμοποιούσαν επαγγέλματα όπως της υφάντρας, του μελισσο-
κόμου και του γεωργού. 

Επιμέλεια : Τσάλα Αναστασία 

Στις 6 Μαρτίου 2019 οι μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ Αλιβερίου 
πραγματοποίησαν διδακτική επίσκεψη στη Χαλκίδα και συ-
γκεκριμένα σε μνημεία πολιτιστικής και περιβαλλοντικής α-
ναφοράς. Ένα από αυτά ήταν και το Λαογραφικό Μουσείο 
της Χαλκίδας. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΕΘΕΝΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

επιμέλεια : Παναγιώτου Παρασκευή 

Την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 στο αμφιθέατρο του 1ου ΕΠΑ.Λ Αλιβερίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τον εορτασμό της παγκόσμιας η-
μέρας του εθελοντή αιμοδότη. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο ιατρός του Κ.Υ. Αλιβερίου κ. Πεταχτής Ευάγγελος, ο οποίος πραγματοποίησε 
ομιλία στους μαθητές και καθηγητές του σχολείου αναφορικά με τις ευεργετικές συνέπειες της εθελοντικής αιμοδοσίας, τόσο για το κοινω-
νικό σύνολο , όσο και για τον εθελοντή αιμοδότη. Όπως τόνισε ο κ. Πεταχτής το αίμα είναι απαραίτητο για τις καθημερινές ανάγκες στα 
νοσοκομεία. Το αίμα δεν παράγεται τεχνητά, μόνο δωρίζεται. Η προσφορά αίματος αποτελεί προσφορά ζωής.                                                     
Η ομιλία του περιείχε τα εξής θέματα: 

Τι είναι το αίμα; 

Το αίμα είναι κόκκινο υγρό που κυκλοφορεί στα αγγεία μας και αποτελεί περίπου 
το 7% του βάρους του σώματος ή 4-5 λίτρα. Είναι απαραίτητο για τη ζωή καθώς 
μεταφέρει θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο στους ιστούς και απομακρύνει 
άχρηστες ουσίες. Αποτελείται από ένα υγρό, το πλάσμα, μέσα στο οποίο κυκλοφο-
ρούν τα κύτταρα του αίματος δηλαδή τα ερυθρά αιμοσφαίρια που μεταφέρουν το 
οξυγόνο, τα λευκά αιμοσφαίρια που συμβάλουν στην άμυνα του οργανισμού στα 
μικρόβια και τα αιμοπετάλια που βοηθούν στην πήξη του αίματος όταν τραυματι-
στούμε. Το αίμα αναπαράγεται από το μυελό των οστών, που περιέχει τους προγό-
νους του αίματος, τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά ανανεώ-
νουν συνεχώς το αίμα μας και χρησιμοποιούνται επίσης για μεταμόσχευση σε α-
σθενείς που έχουν αιματολογικά νοσήματα.  

Το αίμα φροντίζει και σώζει  

Από μία μονάδα αίματος παρασκευάζονται μία μονάδα συμπυκνωμένων ερυθρών, μία μονάδα πλάσματος και μία μονάδα αιμοπεταλίων. 
Τα Ερυθρά αιμοσφαίρια χρησιμοποιούνται σε αιμορραγίες, σε χειρουργικές επεμβάσεις, σε ασθενείς με καρκίνο ή λευχαιμία καθώς κα 
στην μεσογειακή αναιμία και τη μεταμόσχευση οργάνων. Τα αιμοπετάλια χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα ή σε 
ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία για καρκίνο. Το πλάσμα το χρειάζονται ασθενείς με διαταραχές της πήξης του αίματος. Αν 
δίνουμε αίμα συστηματικά το 2% του πλυθησμού μιας χώρας, τότε η χώρα έχει αυτάρκεια σε αίμα. Δηλαδή στη χώρα μας χρειαζόμαστε πε-
ρίπου 200.000 τακτικούς εθελοντές αιμοδότες, που να προσφέρουν προγραμματισμένο αίμα 2-3 φορές το χρόνο. 

Μπορώ εγώ να δώσω αίμα; 

Μπορούν να δώσουν αίμα αίμα άτομα από 18 έως 65 ετών χωρίς πρόβλημα υγείας και πάνω από 50 κιλά. Οι άντρες μπορούν να δώσουν 4 
φορές το χρόνο ενώ οι γυναίκες μόνο 3 φορές το χρόνο. Καλό είναι να είμαστε ξεκούραστοι και να έχουμε φάει ένα ελαφρύ γεύμα. Αίμα 
μπορούμε να δίνουμε κάθε 3-4 μήνες. Η διαδικασία κρατάει 10-20 λεπτά είναι σχεδόν ανώδυ-
νη και απόλυτα ασφαλής. Πρέπει να έχουμε μαζί την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο 
έγγραφο και να γνωρίζουμε τον  ΑΜΚΑ μας προκειμένου να πάρουμε την νέα ηλεκτρονική 
ταυτότητα αιμοδότη. Πριν δώσουμε αίμα συμπληρώνουμε ένα σύντομο ιατρικό ιστορικό με 
υπευθυνότητα. Οι ειλικρινείς απαντήσεις συμβάλλουν στην ασφάλεια του σώματος γιατί αν 
τα στοιχεία είναι ψευδή το αίμα θα πεταχτεί. Ελέγχεται η αιμοσφαιρίνη και η αρτηριακή μας 
πίεση και μετά την αιμοδοσία προσφέρεται ένα σνακ. 

Γιατί να δώσω αίμα; 

 Όταν δίνουμε αίμα κάνουμε καλό και στην δική μας υγεία γιατί : 

 Ελέγχεται τακτικά για όλες τις ασθένειες από τις οποίες μπορεί να κινδυνεύουμε.  

 Μειώνει την πιθανότητα του εγκεφαλικού.   

 Βοηθάς  να σωθεί η ζωή μέχρι και 3 ατόμων με μια μόνο αιμοδοσία. 

 Κάνεις τη διαφορά στην κοινωνία, βοηθώντας τους άλλους. 

 Αναπτύσσεται μια αίσθηση δέσμευσης και σύνδεσης με τους συνανθρώπους 
μας. 

 Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει επάρκεια αίματος για εμάς, για την οικογένειά 
μας, για τους φίλους μας και για όποιον το χρειαστεί 

 Συμμετέχουμε σε μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα εθελοντών. 

 Η αιμοδοσία είναι ωφέλιμη για τον οργανισμό μας, αφού κινητοποιείται ο μυ-
ελός των οστών για την παραγωγή νέων κυττάρων     αίματος  

Ομάδες αίματος 

Οι ομάδες αίματος είναι συνολικά οκτώ και αποτελούν υποκατηγορίες των τεσσά-
ρων κύριων ομάδων του συστήματος ΑΒΟ (A, B, AB ή O). Αυτές οι τέσσερις ομάδες 
καθορίζονται από την παρουσία ή την απουσία δύο βασικών αντιγόνων (Α, Β) 
στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων, των κυττάρων που μεταφέρουν το οξυ-
γόνο, και ταυτόχρονα από την παρουσία ή απουσία αντισωμάτων στο πλάσμα, δηλαδή το υγρό συστατικό του αίματος 

 Η ομάδα Ο μπορεί να δώσει αίμα σε οποιαδήποτε άλλη, γι’ αυτό ονομάζεται πανδότης. 

 Η ομάδα Α μπορεί να δώσει αίμα στην Α και στην ΑΒ. 

 Η ομάδα Β μπορεί να δώσει αίμα στην Α και στην ΑΒ. 

 Η ομάδα ΑΒ μπορεί να δώσει μόνο στην ΑΒ, αλλά να λάβει από οποιαδήποτε άλλη, 
γι’ αυτό ονομάζεται πανδέκτης. 

 Όσο για το σύστημα ρέζους, οι ομάδες Rh θετικό δίνουν σε ομάδες Rh θετικό και οι ο-
μάδες Rh αρνητικό δίνουν σε ομάδες Rh αρνητικό. 

Η πιο κοινή ομάδα αίματος είναι η O+ και η πιο σπάνια η AB-. 

 

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας 

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που υπάγεται 
στο Υπουργείο Υγείας. Ρόλος του είναι ο κεντρικός σχεδιασμός και συντονισμός του       
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ 

 

επιμέλεια : Τσάλα Αναστασία 

Την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε διδακτική επίσκεψη 

στα συνεργεία οχημάτων Μπενής και Σταθόπουλος στην Χαλκίδα. Στην     

επίσκεψη συμμετείχαν οι μαθητές της ειδικότητας Οχημάτων του 1ου ΕΠΑ.Λ 

Αλιβερίου, με συνοδούς καθηγητές τους κ. Χρόνη Ε. ΠΕ 83   και  κ. Λαδερό Β. 

ΠΕ 84. Σκοπός της διδακτικής επίσκεψης ήταν η απόκτηση γνώσεων για τους 

σύγχρονους χώρους εργασίας και τεχνολογίας γενικότερα στα συνεργεία της 

εποχής μας. 

 

Επισκευή οχήματος             

υγραερίου από τους μαθητές 

της ειδικότητας Οχημάτων 

και τον τομεάρχη του              

Μηχανολογικού τομέα         

κ. Κούρτη Δ. στο εργαστήριο 

Οχημάτων.  

 

Κατασκευή Ηλιακού Συλλέκτη και Ηλιακών Φούρνων 
από τους μαθητές του τομέα Μηχανολογίας της           
Β΄ τάξης.  Οι δύο ηλιακοί φούρνοι περιέχουν διαφορε-
τικού είδους μονωτικά υλικά ανάμεσα στα τοιχώματά 
τους και η επιφάνεια του  ενός βάφτηκε μαύρη. Δοκι-
μάστηκαν πειραματικά κάτω υπό κατάλληλες συνθή-
κες και αποδείχθηκε ότι με βάση τις θερμοκρασίες που 
ανέπτυξαν μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν 
για το μαγείρεμα φαγητών χρησιμοποιώντας μόνο την 
ηλιακή ενέργεια εξοικονομώντας ηλεκτρικό ρεύμα. 
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