
1ο ΕΠΑ.Λ  ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ (ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ)

2. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

3. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ‐ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

5. ΜΑΘΗΤΕΙΑ

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Για δεύτερη χρονιά οι μαθητές του 1ο

ΕΠΑΛ και συγκεκριμένα η ομάδα του 
Α3 στα πλαίσια του μαθήματος «ΖΩΝΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» 
εκδίδουν σχολική εφημερίδα με 
υπεύθυνους καθηγητές την 
Γλυνιαδάκη Θ. και Χειλαδάκη Η. Όλη 
αυτή η προσπάθεια δεν θα είχε 
αποτέλεσμα αν δεν είχαμε τη στήριξη 
της Διεύθυνσης του σχολείου μας.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

ΝΤΥΡΜΙΣΙ ΡΟΥΕΝΤ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΡΑΪΤ

ΠΑΝΤΖΑ ΓΚΕΡΑΛΝΤΑ

ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΡΑΓΚΟΝΙ ΝΙΚΟΛΙΝ

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΠΟΠΟΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΡΗΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΣΕΡΕΦΙΝ ΜΠΕΝΙΑΜΙΝ

ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Συγχαίρουμε τους μαθητές του σχολείου μας για τη 
συμμετοχή τους αλλά και τους καθηγητές που τους 
καθοδήγησαν για να δημιουργήσουν αυτό το αποτέλεσμα. 
Στα αλήθεια αξίζουν δάσκαλοι και μαθητές τον έπαινο και 
την επιβράβευση. Οι πρώτοι γιατί μόνοι τους αγωνίζονται 
να κρατήσουν τον μαθητή στο σχολείο, να τον 
αγκαλιάσουν, να τον ενθαρρύνουν, να επικοινωνήσουν 
μαζί του και να μιλήσουν στη ψυχή του. Οι δεύτεροι γιατί 
με θάρρος αντιμετωπίζουν το δύσκολο παρόν και 
προσπαθούν να κατακτήσουν ένα αβέβαιο μέλλον. 

Η Διευθύντρια

ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑ.Λ

ΤΕΥΧΟΣ 3ο 
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2017-18

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Να σας ενημερώσουμε για τις δραστηριότητές μας.

Να συνδέσουμε το σχολείο με τα προβλήματα της τοπικής 
κοινωνίας.

Να γνωρίσουμε την ιστορία της πόλης μας.

Να προβληματιστούμε σε θέματα δεοντολογίας του 
δημοσιογράφου και μετάδοσης πληροφοριών.

Να αναπτύξουμε προσωπικές δεξιότητες και να πάρουμε 
πρωτοβουλίες.

Να αναπτύξουμε την κριτική και αυτοκριτική σκέψη.

ΖΩΝΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ



Η μονή της SANTA MARIA DEI MIRACOLI

Μονή της Παναγίας των Θαυμάτων κτίστηκε από τη 
Marussa Mengan oτο 1615 για τις Δομινικανές 
μοναχές των Χανίων. Από το συγκρότημα σήμερα 
σώζεται ο νότιος και μέρος του ανατολικού τοίχου. 
Το συγκρότημα όπως και τα άλλα Βενετσιάνικα 
κτήρια της πόλης έχει την κλειστή αυλή στα νότια 
και ανατολικά. Σήμερα σώζεται ένα μικρό μέρος 
γιατί το μεγαλύτερο μέρος του ναού και της μονής 
κατεδαφίστηκαν κατά τους βομβαρδισμούς του 
1941.

Η μαθήτρια ΠΑΝΤΖΑ ΓΚΕΡΑΛΝΤΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων στεγάζεται στο 
Καθολικό της Ενετικής Μονής του Αγίου Φραγκίσκου. 
Γνώρισε πολλές και διαφορετικές χρήσεις  στη διάρκεια 
της ζωής του. Μετετράπηκε σε Μουσουλμανικό Τέμενος 
του Γιουσούφ Πασά σε κινηματογράφο με την 
επωνυμία «Ιδαίον Άντρον» και σε αποθήκη 
στρατιωτικών ειδών. Στο μουσείο υπάρχουν 
αρχαιότητες από όλες τις περιόδους των ιστορικών 
χρόνων.

Ρουσάκης Ηλίας μαθητής του Α3

ΤΟ ΤΖΑΜΙ ΤΟΥ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΧΑΣΑΝ ή ΓΙΑΛΙ 
ΤΖΑΜΙΣΙ

Κτίστηκε τον 17 αιώνα προς τιμήν του πρώτου 
φρουράρχου των Χανίων ΚιουτσούκΧασάν από 
Αρμένιο αρχιτέκτονα. Στην αυλή υπήρχαν 
φοινικόδεντρα και τάφοι πασάδων και 
γενιτσάρων. Σταμάτησε τη λειτουργία του το 1923. 
Σήμερα είναι αναπαλαιωμένο χωρίς όμως τον 
γραφικό μιναρέ που κατεδαφίστηκε.

Ο ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΣ ΦΑΡΟΣ

Ο Αιγυπτιακός Φάρος 
βρίσκεται στο Ενετικό λιμάνι 
Των Χανίων και είναι το 
στολίδι της πόλης. Είναι ένα 
μνημείο που έχει 
φωτογραφηθεί αμέτρητες 
φορές από τους επισκέπτες 
της πόλης μας. 
Κατασκευάστηκε από τους 
Ενετούς τον 16 αιώνα και 
ανακατασκευάστηκε από τους 
Αιγύπτιους όταν ήταν 
κυρίαρχοι της Κρήτης. Έχει 

ύψος 21 μέτρα και έχει ένα διαίτερο αρχιτεκτονικό 
στυλ παγκοσμίως. Θυμίζει μιναρέ ως προς τη μορφή 
του και ως προς την εσωτερική πέτρινη σκάλα που 
οδηγεί στο μπαλκόνι.

Παπαδόπουλος Δημήτρης μαθητής Α3

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ
Δεξιά στην πλατεία 
Μητροπόλεως βρίσκεται το 
ξενοδοχείο ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ ένα 
κτήριο που κατασκευάστηκε 
τον προηγούμενο αιώνα αλλά 
κρύβει στους τοίχους του 
δραματικά γεγονότα. Η 
καθηγήτριά μας διάβασε ένα 
μικρό απόσπασμα από τα 
Χανιώτικα νέα που πραγματικά 
θα μου μείνει αξέχαστο αλλά 
το άκουγα για πρώτη φορά.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Ξεκινήσαμε με τους καθηγητές μας για 
ένα τρίωρο επίσκεψης στην Πλατεία της 
Μητρόπολης  στο στενό της οδού 
Εισοδίων η καθηγήτριά μας σταμάτησε 
και μας έδειξε ένα παλιό κτήριο που πριν 
πολλά χρόνια στεγαζόταν το δικηγορικό 
γραφείο του Ελ. Βενιζέλου όταν έκανε τα 
πρώτα του βήματα ως δικηγόρος. Την 
περίοδο εκείνη ο Βενιζέλος 
υπερασπιζόταν όλους τους πολίτες της 
Κρήτης ανεξάρτητα από θρήσκευμα και 
φυλή. Δηλαδή είχε και πελάτες ακόμα 
και μουσουλμάνους.

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΑΝΙΩΝ –
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΙΜΑΡΤΥΡΗ

Πρόσφατα το τμήμα μου Β1 Οικονομίας 
επισκέφθηκε τον ιερό ναό της Παναγίας 
Τριμάρτυρης και την Καθολική εκκλησία 
στα πλαίσια ενός τρίωρου εκπαιδευτικού 
περιπάτου. Εκεί ενημερωθήκαμε για την 
ιστορία του κάθε ναού ενώ θαυμάσαμε 
αυτά τα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα 
που στέκονται στην πόλη μας από την 
εποχή της Βενετοκρατίας. Οι δυο 
εκκλησίες είναι αφιερωμένες στη Παναγία 
και βρίσκονται αντικρυστά στην οδό 
Χάληδων η οποία οδηγεί στο λιμάνι. Ο 
καθολικός ναός είναι η πρώτη μονή 
καθολικών στη Κρήτη, ιδρύθηκε από τους 
Καπουκίνους μοναχούς απεσταλμένους 
ου Πάπα Παύλου του 5ου. Με το πέρας 
των χρόνων προστέθηκε δίπλα το 
νοσοκομείο «ΚΟΛΕΓΙΟ». Ενώ τη σημερινή 
μορφή την πήρε το 1842. Μέχρι και 
σήμερα αποτελεί την έδρα της καθολικής 
Επισκοπής Κρήτης και την ενορία της 
Καθολικής κοινότητας των Χανίων. Η 
Παναγία – Τριμάρτυρη είναι πολυούχος 
των Χανίων. Σύμφωνα με την  ιστορία οι 
Οθωμανοί την μετέτρεψαν σε 
σαπουνοποιείο αλλά σε μια αποθήκη 
φυλασσόταν η εικόνα των Εισοδίων της 
Παναγίας. Στη συνέχεια το παιδί του 
Μουσταφά Ναϊλί έπεσε στο πηγάδι του 
ναού και ο Μουσταφά Πασάς ζήτησε τη 
βοήθεια της Παναγίας για να τον σώσει με 
αντάλλαγμα να επιστρέψει το ναό στους 
Χριστιανούς. Έτσι αφού έγινε το 
θαύματοσαπουναριό ξανάγινε ναός. 
Παράλληλα ο Τσερκέζης γύρισε την 
εικόνα. Τέλος ο τσάρος της Ρωσίας την 
ανακατασκεύασε φτάνοντας στη 
σημερινή μορφή.

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ μαθήτρια Β1 
Οικονομίας

ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΚΟΥΜ – ΚΑΠΙ

Θα ήταν παράλειψη να μην επισκεφτούμε και να 
μην μάθουμε την ιστορία της μια περιοχή που 
βρίσκεται πολύ κοντά στο σχολείο μας και από την 
οποία έχουμε περάσει αμέτρητες φορές και έχουμε 
θαυμάσει το τοπίο της .Είναι η συνοικία του ΚΟΥΜ –
ΚΑΠΙ που βρίσκεται ακριβώς έξω από τα την 
ανατολική πλευρά του παλαιού τείχους των Χανίων. 
Πήρε την ονομασία της από την τούρκικη λέξη «Kum
– kapisi” που σημαίνει Πύλη της Άμμου. Στα μέσα 
του 19ου αιώνα οι κάτοικοι ήταν φτωχοί Βεδουϊνοι 
από τη Βόρεια Αφρική (συνοικία Χαλικούτηδων) 
που είχαν μεταφερθεί εδώ από τους Οθωμανούς 
για τις βαριές εργασίες του λιμανιού. Μετά το 1913 
οι Βεδουϊνοι κάτοικοι με τις ανταλλαγές 
επέστρεψαν στη Βόρεια Αφρική.

Μαθητές του τμήματος Ντουρουντάκης Κ., Σεραφίν Μ.

ΔΥΤΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ

Πήραμε φωτογραφικές μηχανές, άρθρα από την 
εφημερίδα Χανιώτικα Νέα και παλιές φωτογραφίες 
από διάφορα βιβλία και ξεκινήσαμε για τη Δυτική 
Τάφρο. Πήγαμε να  θαυμάσουμε από κοντά τις 
Ενετικές οχυρώσεις ένα από τα καμάρια της πόλης 
των Χανίων. Πληγωμένες όμως από τους 
κατακτητές του παρελθόντος και από τις βίαιες 
παρεμβάσεις των ντόπιων. Οι βενετσιάνικες 
οχυρώσεις κατασκευάστηκαν ανάμεσα 1538 και 
1645 για να εμποδίσουν ενδεχόμενη Τούρκικη 
επέμβαση. Στα τείχη ξεχωρίζουν ο Προμαχώνας Σαν 
Σαλβατόρε και ο προμαχώνας του Αγίου Δημητρίου 
που πήρε το όνομά του από την εκκλησία του Αγ. 
Δημητρίου που ήταν η Μητρόπολη των Χανίων την 
εποχή της Βενετοκρατίας.

Οι μαθητές Ντυρμίσι, Ποποδάκης και Ρηγάκης



ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ 

Η φετινή σχολική χρονιά τελείωσε με τις 
αθλητικές εκδηλώσεις στο Πάρκο των Αγίων 
Αποστόλων. Μαζί με τα άλλα τμήματα τη Α τάξης 
στις 25 Απρίλη οργανώσαμε διδακτική επίσκεψη 
στο αθλητικό Πάρκο των Αγίων Αποστόλων. 
Φτιάξαμε ομάδα ποδοσφαίρου, ομάδα 
beachvolley, ομάδα για περπάτημα και τρέξιμο 
και κάποιες δυάδες για ξυλορακέτες. Έχοντας για 
βοηθούς και διαιτητές τους καθηγητές μας 
Γρυφάκη Μ., Τσουβαλάκη Μ., Οικονόμου Γ., 
Χειλαδάκη Η., Μπομπολάκη Κ. και ΓλυνιαδάκηΘ. 
περάσαμε μια αξέχαστη μέρα.

Η ομάδα ποδοσφαίρου του Α3

ΝΤΥΡΜΙΣΙ ΡΟΥΕΝΤ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΡΑΪΤ

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΟΠΟΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΡΗΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΑΜΟ

Μια ηλιόλουστη μέρα του Φλεβάρη οι μαθητές 
των τμημάτων Α2, Α3 και οι μαθητές του τομέα 
Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος 
επισκέφτηκαν το χωριό Βάμο. Η μέρα βοήθησε 
να αναδειχθούν όλες οι ομορφιές της περιοχής. 
Μια περιοχή που έχει αναδείξει μέσα από τις 
δράσεις της στοιχεία πολιτισμού, αρχιτεκτονικής, 
γαστρονομίας και τα έχει κάνει γνωστά σε όλο 
τον πλανήτη. Ο εναλλακτικός τουρισμός βοήθησε 
την περιοχή στο να δέχεται επισκέπτες όλο το 
χρόνο για να θαυμάσουν τη φύση και το τοπίο.

ΑΣΚΟΜΑΝΤΟΥΡΑ

Ασκομαντούρα, πνευστό όργανο γνωστό από την 
αρχαιότητα και εξαιρετικά δημοφιλές στην Ευρώπη κατά 
τον μεσαίωνα. Σήμερα το συναντάμε με ποικίλα 
ονόματα και σχήματα σε διάφορες Ευρωπαϊκές Χώρες. 
Λέγεται και Ασκοτσάμπουνο, τσαμπουνά και Γκάϊντα . 
Αποτελείται από έναν δερμάτινο ασκό. Ο μουσικός 
φυσάει στον ασκό από το επιστόμιο αυλού που έχει 7 
έως 8 μικρές τρύπες και με τα δάκτυλά του παίζει. Λαϊκοί 
οργανοπαίχτες Ασκομαντούρας του 15 αιώνα σε 
τοιχογραφία αγνώστου καλλιτέχνη, που βρίσκεται σε 
ναό του ΤαϊΒασάλου προέρχεται από την πανέμορφη 
Κρήτη μας.

Μαθητής Παντελίδης Ραφαέλ

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Στις 15 Οκτώβρη επισκεφτήκαμε την έκθεση 
μουσικών οργάνων του Λ. Λαϊνάκη στην Πύλη 
Σαμπιονάρα. Η έκθεση περιελάμβανε όργανα όπως 
λαούτο, μπουλγαρί, βιολί, λύρα, ασκομαντούρακ.α 
κατασκευασμένα από τον ίδιο ή παλιούς 
κατασκευαστές. Ακούσαμε ήχους και μελωδίες 
μέσα από αυτά τα όργανα. Με αυτή την επίσκεψη 
μας δόθηκε η αφορμή να μιλήσουμε για μουσικά 
όργανα που κινδύνεψαν να χαθούν με τα χρόνια, 
να μάθουμε για τα Ταμπαχανιώτικα και να 
καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να γνωρίσουμε 
την παράδοσή μας γιατί έτσι θα διατηρήσουμε την 
ταυτότητά μας.

Η μαθήτρια του Γ Διοίκησης Πιτσικάλη Αγγελική

Ενημέρωση για τον ιό HIV/AIDS

Στο σχολείο μας, 1ο επαλ Χανίων, 
πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στους μαθητές 
της Γ λυκείου για τον ιό HIV/AIDS με σκοπό την 
πρόληψη του ιού και την αντιμετώπιση του. Οι 
εκπρόσωποι του κέντρου ζωής σε συνεργασία με 
την διεύθυνση του σχολείου,ανέλαβαν να 
συγκεντρώσουν τους μαθητές στην αίθουσα 
εκδηλώσεων προκειμένου να αποκτήσουν 
γνώσεις επί του θέματος και να βάλουν τέλος 
στην άγνοια.

Είναι απόλυτα αναγκαίο κάθε άτομο να 
γνωρίζει τις επιπτώσεις της μη ασφαλούς 
σεξουαλικής επαφής και να λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα πρόληψης ώστε να αποφύγει δυσάρεστες 
καταστάσεις που θα αναστατώσουν την ζωή του. 

Δυστυχώς η γνώση δεν μπορεί να φτάσει 
στα αυτιά όλου του κόσμου, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός απέναντι στα 
άτομα που πάσχουν από τον ίο του HIV/AIDS. 
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό παγκοσμίως που πάσχει από τον 
συγκεκριμένο ιό, είναι το ποσοστό των νέων. 
Ωστόσο οι νέοι είναι εκείνοι που μπορούν να 
επιφέρουν αλλαγές στη μείωση του ποσοστού της 
άγνοιας, εφόσον υπάρχει άμεση και έγκυρη 
ενημέρωση. 

Μαθήτρια Βουντουράκη Ευαγγελία Γ΄ Διαφήμιση

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Την Παρασκευή 9 Μαρτίου εμείς οι μαθητές του 
Β1 Οικονομίας με τις καθηγήτριές μας Θάνου Γ. 
Και Γλυνιαδάκη Θ. επισκεφτήκαμε το Κέντρο 
πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής της 
ψυχοκοινωνικής υγείας Περιφερειακής Ενότητας 
Χανίων. Έγινε μια σοβαρή και ουσιαστική 
συζήτηση μεταξύ μας και η υπεύθυνη τόνισε ότι 
οι εξαρτησιογόνες ουσίες σε οδηγούν στην 
εξαθλίωση, μπορεί να παρασύρει οποιονδήποτε 
από κάποιον που ξεκινά ευσυνείδητα έως 
κάποιον που ξεκινά για πλάκα, ότι απαγορεύετε 
συνήθως γίνεται και αρεστό. Τέτοιες συζητήσεις 
πρέπει να γίνονται πιο συχνά για να μας 
ευαισθητοποιείσει και να μας προβληματίσει.

Οι μαθήτριες Κοκκινάκη Σ, Κουρνιδάκη Α., 
Μακρινάκη Α., Μαρκαντωνάκη Μ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Με τους μαθητές του τομέα Γεωπονίας και Οικονομίας 
οργανώσαμε μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ηράκλειο 
για να γνωρίσουμε από κοντά δυο επιχειρήσεις 
πρωτοπόρες στον τομέα τους. Την πρώτη μέρα 
επισκεφτήκαμε την εταιρεία ESCARGOTDECRETEστο 
Λατζιμά – Ρεθύμνου μια καθετοποιημένη μονάδα 
παραγωγής – τυποποίησης και εμπορίας σαλιγκαριών. 
Δραστηριοποιείται και παράγει καινοτόμα  προϊόντα  
από τα σαλιγκάρια στο χώρο των τροφίμων και στο 
χώρο των καλλυντικών. Την δεύτερη μέρα 
επισκεφτήκαμε την εταιρεία «ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗΣ» 
στο Ηράκλειο. Είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό οινοποιείο 
της Κρήτης που έχοντας βαθιά γνώση του Κρητικού 
αμπελώνα κατόρθωσε να παράγει εκλεκτά κρασιά και 
τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει εξαγωγές σε 
Αμερική, Ρωσία, και Κίνα με privatelabel. Επόμενη 
στάση το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ένα υπερσύγχρονο ερευνητικό 
κέντρο θαλασσίων ερευνών. 



ΑΦΙΛΟΞΕΝΗ ΠΟΛΗ ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ 
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η 3 Δεκέμβρη είναι παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη 
στα άτομα με αναπηρία. Για την ημέρα αυτή η 
μαθήτρια ΚοδήμαΜικαέλα του Γ Διοίκησης 
διαβάζοντας το αφιέρωμα των Χανιώτικων Νέων 
έγραψε τα παρακάτω.

Η πόλη μας είναι μια αφιλόξενη πόλη για αυτά τα 
άτομα έχει βελτιωθεί βέβαια η κατάσταση το 
τελευταίο διάστημα  αλλά πάλι υπάρχουν 
προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως  είναι 
πόσο λάθος σκέφτονται οι άνθρωποι. Πρέπει να 
αλλάξει η νοοτροπία και η σκέψη των ανθρώπων για 
τα ΑΜΕΑ. Δεν πρέπει να τους φέρονται άσχημα και 
μειονεκτικά. Την προσοχή μου τράβηξε όταν διάβασα 
στο άρθρο τα λόγια του Γ. Σκορδύλη «….Η αναπηρία 
δεν είναι ταμπέλα είναι κάτι που μπορεί κα αποκτήσει 
ο καθένας …» (Χανιώτικα Νέα). Η πολιτεία και όλοι 
μας δεν πρέπει να τους σκεφτόμαστε μια μέρα το 
χρόνο αλλά καθημερινά. Μια κοινωνία δείχνει το 
επίπεδό της μέσα από την καθημερινότητα που 
εξασφαλίζει στους πολίτες της.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μια ομάδα παιδιών από το τμήμα παρακολούθησε 
την ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Το Τελευταίο 
Σημείωμα» σε αυτή την ειδική προβολή παραβρέθηκε 
ο ίδιος ο σκηνοθέτης και μίλησε στα παιδιά. Μας 
παρουσιάζουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους.

Σκηνοθεσία: Π. Βούλγαρης

Σενάριο: Ιωάννα Καρυστιάνη

Μουσική: Αλέξανδρος Βούλγαρης

Διεύθυνση φωτ. Σίμος Σαρκετζής

Περίληψη

Ο Σουκατζίδης είναι στη λίστα (διερμηνέας του 
Γερμανού Διοικητή στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου) των 
200 μελλοθανάτων αγωνιστών από τος Γερμανούς 
κατακτητές την 1 Μαϊου 1944 στην Καισαριανή.  Την 
ημέρα της εκτέλεσης βρίσκεται μπροστά σε ένα 
δίλλημα ζωής, όταν ο Φίσερ, του δίνει τη δυνατότητα 
να εξαιρεθεί και να βάλει στη θέση του άλλον.

Πολλά και έντονα τα συναισθήματα όταν με τους 
καθηγητές μας παρακολουθήσαμε αυτή την ταινία. 
Αισθανθήκαμε και βιώσαμε τα βασανιστήρια των 
Γερμανών στους Έλληνες πατριώτες και τους αγώνες 
του Ελληνικού λαού την περίοδο της κατοχής. Για 
εμάς ήταν ακόμη μεγαλύτερη η πρόκληση να δούμε 
το έργο γιατί ξέραμε ότι γυρίστηκε στα Χανιά στο 
Φρούριο Ιτζεδίν και χρησιμοποίησε ανώνυμους 
πολίτες ως κομπάρσους. Στο τέλος μας μίλησε ο ίδιος 
ο σκηνοθέτης για τις δυσκολίες που συνάντησε μέχρι 
να τελειώσει το έργο. Χρειάστηκαν 5 μήνες για να 
προστεθούν τα ειδικά εφέ (όπλα και σφαίρες) και 9 
μήνες για όλη την ταινία.

Μαθητής Πετράκης Στέλιος από το Α3

ΧΡΙΣΤΟΥΓΙΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ

Αρχές του Δεκέμβρη η αίθουσα προβολών του 
σχολείου μας έγινε εργαστήρι του << Αϊ – Βασίλη >>. 
Αρκετοί μαθητές με συντονίστριες τις καθηγήτριες μας  
Τσουβαλάκη Μ. και Γλυνιαδάκη Θ. δημιούργησαν 
Χριστουγιεννιάτικες συνθέσεις  και δώρα για να 
οργανώσουμε το παζάρι του σχολείου. Σε αυτή την 
προσπάθεια συμμετείχαν και οι μαθητές του τομέα 
Γεωπονίας με την παρασκευή γλυκών, κεραλοιφής και 
συνθέσεων .Φυσικά βοηθοί πάντα οι καθηγήτριές  
τους  Αποστολίδη Κ, Κασσελάκη Γ. και Μαραγκουδάκη 
Μ.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Μαθητές του σχολείου μας παρακολουθούν τη 
συγγραφέα ΕΛΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΥ στη Δημοτική βιβλιοθήκη 
του Κήπου από την παρουσίαση βιβλίου.

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για παραπάνω ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σε θέματα οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς 
επισκεφτήκαμε την παρουσίαση δράσεων της τροχαίας στο ΚΑΜ Χανίων.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ
6 Μαρτίου Πανελλήνια Ημέρα κατά της 
Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού 
αφιερωμένη σε δράσεις στα σχολεία. 
Θέλοντας λοιπόν σαν σχολείο να 
βάλουμε ένα λιθαράκι στο 
προβληματισμό των μαθητών 
οργανώσαμε την προβολή μιας ταινίας 
και στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση 
με τους μαθητές. 



ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διδακτική επίσκεψη στο φυτώριο Φυταγορά
Η Β´ τάξη του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και 
Περιβάλλοντος επισκέφθηκε το φυτώριο Φυταγορά στα 
πλαίσια του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων 
Φυτική Παραγωγή και Αρχές Αρχιτεκτονικού Τοπίου.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στη λίμνη Αγυιάς
Η περιβαλλοντική ομάδα του προγράμματος «Το νερό στη 
ζωή μας» επισκέφτηκε τη λίμνη Αγυιάς στις 22 Μαρτίου η 
οποία έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην επιχείρηση ΑΦΟΙ 
Γλυνιαδάκη ApiCreta
Τα μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας του προγράμματος 
«Η προσφορά της μέλισσας στο περιβάλλον και στον 
άνθρωπο» (Γ´ τάξη του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και 
Περιβάλλοντος) επισκέφτηκαν την επιχείρηση εμπορίας 
μελισσοκομικών εφοδίων και παρασκευής κηρηθρών 
ΑΦΟΙ Γλυνιαδάκη ApiCreta, στη Σούδα. Οι μαθητές 
ενημερώθηκαν για τα ειδικά μηχανήματα και εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της μελισσοκομίας. 
Επίσης ενημερώθηκαν για τα υλικά συσκευασίας και 
τυποποίησης του μελιού.  

Οι μαθητές της Β' τάξης του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων 
και Περιβάλλοντος & Γ´ τάξης Ανθοκομίας και 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου στα πλαίσια του εργαστηριακού 
μέρους των μαθημάτων του Τομέα πολλαπλασίασαν στο 
θερμοκήπιο του  σχολείου μας φυτά με σπόρο και 
μοσχεύματα. Οι μαθητές έμαθαν να εφαρμόζουν τις 
κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες στα φυτά όπως 
άρδευση, κλάδεμα κ.ά. Επίσης, οι μαθητές της Β' τάξης 
του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 
κατασκεύασαν πάγκο για γλάστρες από παλέτες.

Οι μαθητές της Γ' τάξης Τεχνολογίας Τροφίμων και 
ποτών στα πλαίσια του εργαστηριακού μέρους των 
μαθημάτων της ειδικότητας παρασκεύασαν λικέρ 
φράουλας, παστό κρέας, τουρσί, παστέλι, διάφορα 
αρτοσκευάσματα κ.ά.

Παρασκευή κεραλοιφής 
Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Η προσφορά της μέλισσας 
στο περιβάλλον και στον άνθρωπο» παρασκεύασαν 
κεραλοιφές από κερί μέλισσας και ελαιόλαδο. Οι 
κεραλοιφές διατέθηκαν στο χριστουγεννιάτικο παζάρι του 
σχολείου μας.  

Ενημέρωση από μελισσοκόμο
Τα μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας παρακολούθησαν 
μέσα από την κυψέλη παρατήρησης τη δραστηριότητα 
των μελισσών και παράλληλα ενημερώθηκαν από 
μελισσοκόμο για  την κοινωνία της μέλισσας και τους 
μελισσοκομικούς χειρισμούς στη διάρκεια του έτους.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ



«Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.»

Το «Μεταλυκειακό Έτος‐Τάξη Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑΛ» είναι ένα Πρόγραμμα του 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο 
του Ε.Π. «ΑΝΑΔ‐ΕΔΒΜ» του ΕΣΠΑ 2014‐2020.

Το «Μεταλυκειακό Έτος‐Τάξη Μαθητείας» είναι προαιρετικό και την ευθύνη υλοποίησής του έχει το 
εκάστοτε ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. σε συνεργασία με το οικείο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) ΟΑΕΔ.

Το «Μεταλυκειακό Έτος‐Τάξη Μαθητείας» απευθύνεται κατά σειρά προτεραιότητας:

α) στους κατόχους Απολυτηρίου και Πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ, 
καθώς και των παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ισότιμων με το 
ΕΠΑ.Λ.

β) στους κατόχους Απολυτηρίου ΓΕΛ και Πτυχίου δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. 

Η εφαρμογή του «Μεταλυκειακού  Έτους‐Τάξης Μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (09) μηνών και 
βασίζεται σε Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας που καταρτίζει το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), που πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας.

Κατά τη διάρκεια του  «Μεταλυκειακού  Έτους‐Τάξης Μαθητείας» πραγματοποιούνται:

Α. «Πρόγραμμα Εργαστηριακών Μαθημάτων της Ειδικότητας» συνολικής διάρκειας  (203) ωρών. Το 
Πρόγραμμα διδάσκεται (1) ημέρα την εβδομάδα για  (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό 
προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε σχολικά εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ 
ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ).

Β. «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Χώρο Εργασίας» διάρκειας (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο 
σε (4) ημέρες, εξαιρουμένων των επισήμων αργιών. Το «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Χώρο 
Εργασίας», μέχρι την ολοκλήρωση (9) ημερολογιακών μηνών, πραγματοποιείται σε φορείς του 
Δημοσίου Τομέα, σε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ή Επιχείρηση και σε αντικείμενα 
αντίστοιχα των Ειδικοτήτων που προσφέρονται  στο Μεταλυκειακό Έτος‐Τάξη Μαθητείας. Οι 
Ειδικότητες προσδιορίζονται από Δημόσια Πρόσκληση των Περιφερειακών Διευθυντών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου, νομοθετημένου 
κατώτερου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Μέρος της αποζημίωσης επιδοτείται 
από το ΥΠΠΕΘ, μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους 
μαθητευόμενους. Το υπόλοιπο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων 
ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το 
«Πρόγραμμα Μαθητείας στο Χώρο Εργασίας».  Οι μαθητευόμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του 
ΕΦΚΑ ως μισθωτοί.  Ο εργοδότης βαρύνεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια, 
επικουρική σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη. Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα της 
«Εκπαίδευσης στο Χώρο Εργασίας‐Μαθητείας στο Χώρο Εργασίας» υπάγονται στην ασφάλιση τόσο 
του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε 
χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους 
κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού  Έτους‐Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Επιπέδου 5, μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών Πιστοποίησης 
των προσόντων τους.

1ο ΕΠΑ.Λ
ΧΑΝΙΩΝ

Στο 1ο ΕΠΑΛ Χανίων:

κατά την Α΄Φάσηυλοποίησης του Προγράμματος «Μεταλυκειακού Έτους‐
ΤάξηςΜαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑΛ»λειτούργησε, από 13 Μαρτίου 2017 έως 12 Δεκεμβρίου 2017, 
τμήμα Μαθητείας της Ειδικότητας «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών».

κατά τηΒ΄ Φάση( τρέχον σχολικό έτος 2017‐2018), λειτουργούν τρία (3) τμήματα 
Μαθητείας, των Ειδικοτήτων:

1. «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών»

2. «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων»

3. «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»

Οι μαθητευόμενοί μας εργάζονται σε αρκετούς φορείς του Δημόσιου Τομέα, όπως επίσης, σε 
αξιόλογη επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της πόλης των Χανίων.

Εκπαιδευτικός Σπυριδάκη Χρυσή

Ονομάζομαι Τίρια Φρανς και τοποθετήθηκα στο νοσοκομείο 
Χανίων και συγκεκριμένα υπηρετούσα τη θέση εντολέα 
διάθεσης αποθήκης – Διαχείρισης υλικού. Ακόμη δούλεψα ως 
γραμματειακή υποστήριξη στο ογκολογικό τμήμα. Ήμουν 
υπεύθυνος για παραλαβές υλικού και εντολές διάθεσης. Όλη 
αυτή την περίοδο απέκτησα αρκετά θετικά στοιχεία που θα 
μπορέσω να τα χρησιμοποιήσω αργότερα και το βασικότερο 
ήρθα σε επαφή με το χώρο εργασίας. Το ωράριο όλη την 
περίοδο τηρήθηκε ακριβώς και όλα τα χρήματα που 
δικαιούμαι έχουν εξοφληθεί. Αλλά και το θεωρητικό κομμάτι 
με βοήθησε να καταλάβω περισσότερο κάποια θέματα. Η 
εποπτεία από πλευράς των καθηγητών μου πάντα 
υποστηρικτική.

Ονομάζομαι Σκιτζή Ελένη του Μιχαήλ τελείωσα το 1 ΕΠΑΛ 
Χανίων και συγκεκριμένα την ειδικότητα Υπαλλήλων Διοίκησης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του τομέα Οικονομίας. Στο πλαίσιο 
«Υλοποίησης Μεταλυκειακού ΄Ετους τάξη μαθητείας 
αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ» σύναψα σύμβαση μαθητείας 
ορισμένου χρόνου με το Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης στη 
γραμματεία διάρκειας 9 μηνών.Στη διάρκεια της μαθητείας 
μου έμεινα πολύ ευχαριστημένη από τους προϊσταμένους μου 
και έμαθα πολλά πράγματα πάνω στο αντικείμενο που 
δούλευα. Συγκεκριμένα ασχολήθηκα με την διεκπεραίωση 
αλληλογραφίας, με την ταξινόμηση – αρχειοθέτηση –
αναπαραγωγή εγγράφων και την εξυπηρέτηση πολιτών.

ΜΑΘΗΤΕΙΑ: ΕΛΠΙΔΑ ΕΥΡΕΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ;



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Στη διάρκεια της χρονιάς παίρνοντας σοβαρά το ρόλο μας σαν δημοσιογράφοι επισκεφτήκαμε την Διευθύντριά μας στο γραφείο της έχοντας μαζί μας τις ερωτήσεις που 
είχαμε διατυπώσει μέσα στην τάξη. Οι απαντήσεις που πήραμε είναι οι παρακάτω:

Ερώτηση

1.Όταν διοριστήκατε φανταστήκατε τον εαυτό σας σε μια τέτοια θέση ευθύνης;

Απάντηση

Όταν διορίστηκα ήμουν πολύ νέα για να σκεφτώ ότι στο μέλλον θα μπορούσα να αναλάβω μια τόσο υπεύθυνη θέση.

Ερώτηση

2. Τι έχετε σπουδάσει πόσα χρόνια δουλεύεται; (οικογενειακή κατάσταση)

Απάντηση

Έχω σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες στη Νομική Σχολή της Αθήνας. Δουλεύω τριάντα δύο (32) χρόνια είμαι παντρεμένη και έχω δυο γιούς.

3. Ερώτηση 

Με τι ασχολείται ο Διευθυντής του σχολείου;

Απάντηση 
Ο Διευθυντής ασχολείται με όλα όσα έχουν σχέση με τη λειτουργία του σχολείου. Προσκαλεί το Σ.Δ. για να συζητηθούν εκπαιδευτικά θέματα και να αντιμετωπισθούν 
σχετικά προβλήματα. Ενημερώνει τους καθηγητές για τη νομοθεσία που αφορά τη λειτουργία του σχολείου και δίνει οδηγίες για την καλύτερη ανταπόκριση στα καθήκοντά 
τους. Μαζί με τους καθηγητές είναι υπεύθυνος για την τήρηση της πειθαρχίας, την καθαριότητα, την προμήθεια εποπτικού υλικού, την συντήρηση των σχολικών 
εγκαταστάσεων. Συνεργάζεται με το σύλλογο Γονέων, τη Μαθητική Κοινότητα και τη Σχολική Επιτροπή. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του μεταλυκειακού έτους‐
μαθητεία.

4. Ερώτηση

Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη καριέρα σας και πως την αντιμετωπίσατε; Ποια ήταν η πιο χαρούμενη στιγμή;

Απάντηση 

Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν και είναι αυτή που έχω να αντιμετωπίσω παραβατική συμπεριφορά μαθητή, ο οποίος παρ’ όλες τις προσπάθειες δεν συνετίζεται και 
αναγκάζομαι να του επιβάλλω ποινή. Η πιο χαρούμενη στιγμή ήταν όταν η πλειοψηφία των συναδέλφων μου, με πρότεινε για Δ/ντρια. Η αποδοχή αυτή για μένα σημαίνει 
πολλά. Όχι μόνο καταξίωση, για την μέχρι τότε πορεία μου αλλά και μεγάλη τιμή.

5. Ερώτηση

Πως αντιμετωπίζετε τους μαθητές  (αυστηρότητα, επιείκεια, με συζήτηση ). Χρειάζεται να υπάρχει αυστηρότητα;

Απάντηση

Τους μαθητές τους αντιμετωπίζω σαν μέλη της σχολικής κοινότητας και μελλοντικούς πολίτες, οι οποίοι πρέπει να σέβονται, να υπακούουν στους κανόνες και να 
συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου. ¨όταν δημιουργούν προβλήματα και οι συστάσεις, οι συζητήσεις δεν φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα η δίκαιη 
αυστηρότητα είναι επιβεβλημένη.

6. Ερώτηση

Υπάρχουν αδικίες με τους μαθητές;

Απάντηση

Το σχολείο είναι μέρος της κοινωνίας μας και οι καθηγητές δεν είναι αλάνθαστοι. Μπορεί να γίνονται και αδικίες αλλά όχι συνειδητά.

7. Ερώτηση

Σημαντικά προβλήματα του σχολείου μας

Απάντηση

Τα σημαντικότερα προβλήματα του σχολείου αφορούν τις κτηριακές υποδομές, την έλλειψη εποπτικών μέσων διδασκαλίας, την καθυστέρηση διανομής μερικών βιβλίων 
καθώς και την καθυστέρηση διορισμού καθηγητών

8. Ερώτηση

Ιδέες και προτάσεις για καλύτερο σχολείο.

Απάντηση

Για να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο σχολείο, πρωταρχικά πρέπει να βελτιωθούν οι σχέσεις μαθητών – καθηγητών – γονέων. Να δοθεί έμφαση στον ανθρωποκεντρικό 
χαρακτήρα του σχολείου για να μπορεί να παρακινεί, να πείθει, να εμπνέει. Να παρέχει μάθηση η οποία θα προάγει την κριτική και δημιουργική σκέψη. Περισσότερες 
δραστηριότητες πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αθλητικές, κοινωνικές σε συνδυασμό με επισκέψεις σε χώρους αρχαιολογικούς, μουσεία μνημεία, δρυμούς, βιβλιοθήκες . 
Παρακολούθηση μουσικών και θεατρικών παραστάσεων με στόχο την ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μαθητών σε ώριμους και ευσυνείδητους δημοκρατικούς 
πολίτες. Οποιαδήποτε βελτίωση μικρή ή μεγάλη προς αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να βοηθήσει δυσανάλογα περισσότερο τους μαθητές και να τους δώσει ελπίδα για ένα 
καλύτερο μέλλον.

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών αλλά και στα πλαίσια των εναλλακτικών μορφών μάθησης 
προσπαθούμε να αναπτύξουμε τις κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες των μαθητών μας. Να 
διαμορφώσουμε αυριανούς εργαζόμενους με κριτική στάση, ικανούς να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας αλλά και ικανούς να προσαρμοστούν σε όλες τις αλλαγές της 
τεχνολογίας και γενικά της παραγωγής. Επίσης στόχος μας και φιλοδοξία μας είναι να λειτουργεί το 
σχολείο ως χώρος παιδαγωγικής άσκησης των μαθητών μας στην πορεία διαμόρφωσης της 
προσωπικότητάς τους αναδεικνύοντας τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου.

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗ ΘΗΡΕΣΙΑ 

ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

3ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Με εμψυχωτή  τον καθηγητή μας Γρυφάκη Μανώλη και τη Τσουβαλάκη Μαρία καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής 
οργανώσαμε την ομάδα καθηγητών – μαθητών και πήραμε μέρος στον 3ο Μαραθώνιο Κρήτης. Υπήρξαν περισσότερες 
από 80 εγγραφές ενώ τερμάτισαν στα 5 χιλ. περίπου 50 μαθητές. Για αυτή τη συμμετοχή βραβεύτηκε το σχολείο μας 
και έτσι κρατήσαμε το αντίστοιχο κύπελλο για άλλη μια χρονιά. Φωτογραφηθήκαμε μαζί με τους καθηγητές μας 
μπροστά στο σχολείο μας όπου είναι η φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας.

Η μαθήτρια Λαμπάκη Χαρά Γ΄Υπαλλήλων Διοίκησης.

Εργασίες των μαθητών του σχολείου από προγράμματα που δούλεψαν μαζί με τους καθηγητές τους 
και από την Ερευνητική Εργασία της Α΄Λυκείου.


