
Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ .

Φέτος εφαρμόζεται σε Πανελλαδικό Επίπεδο το πρόγραμμα «Μια νέα 
αρχή στα ΕΠΑ.Λ.». Ποιες δράσεις περιλαμβάνει;

Α) Την παράλληλη συνδιδασκαλία στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών 
και των Μαθηματικών. Με λίγα λόγια, 2 καθηγητές διδάσκουν από 
κοινού τα βασικά αυτά μαθήματα για καλύτερη υποστήριξη των 
παιδιών.

Β) Ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών από ψυχολόγο, ο οποίος 
παρευρίσκεται 2 μέρες την εβδομάδα  στο σχολείο μας  και τυγχάνει 
μεγάλης αποδοχής από τους μαθητές βοηθώντας παράλληλα και το 
έργο των καθηγητών.

Γ) Επίσης, υλοποιούμε σχέδιο δράσης χρηματοδοτούμενο από 
πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο «Πολιτιστική Ανάδειξη » του 1ου ΕΠΑΛ 
Ελευθερούπολης . Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί στο σχολείο  
θεατρικό εργαστήρι και μόνιμο βεστιάριο για την υποστήριξη της 
θεατρικής ομάδας.

Δ) Στο σχολείο μας ακόμα, λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία θεατρική 
ομάδα εδώ και 15 χρόνια . Φέτος στα πλαίσια του ΜΝΑΕ συμμετείχε η 
θεατρική μας ομάδα με  το έργο «Το σακάκι που βελάζει» στους 
Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες Τέχνης στη Θεσσαλονίκη και 
απέσπασε το ειδικό βραβείο Πρωτοτυπίας. Η συγκεκριμένη παράσταση 
θα παρουσιαστεί την Τρίτη 2 Απριλίου στο θέατρο «Αντιγόνη Βαλάκου »
στις 19:00 στα πλαίσια του Μαθητικού Φεστιβάλ Θεάτρου. 



Ε) Επίσης, πάλι στα πλαίσια του ΜΝΑΕ υλοποιείται στο σχολείο μας μια 
πρωτότυπη διδακτική προσέγγιση των φυσικών επιστημών μέσω της 
θεατρικής αγωγής με επικεφαλής την κ Γερακάκη Γεωργία. Τα 
αποτελέσματα των δράσεων και οι προοπτικές και οι δυνατότητες της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα παρουσιαστούν σε ημερίδα που 
διοργανώνει το σχολείο μας στο αμφιθέατρο «Φρίξος Παπαχρηστίδης» 
στην Ελευθερούπολη την Τετάρτη 8 Μαΐου μετά το Πάσχα. 

Ζ) Στα πλαίσια του ΣΤΕΜ (καινοτόμος μέθοδος διδασκαλίας) η οποία 
ενοποιεί 4  επιστήμες : επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά σε 
ένα ενιαίο πλαίσιο διδασκαλίας με έμφαση στην βιωματική και 
διερευνητική διδασκαλία, με επιτομή τη ρομποτική . Η ομάδα 
ρομποτικής με επικεφαλής τον εκπαιδευτικό κ Γιαννακουδάκη Νικόλαο 
κατασκευάσανε ένα αυτόνομο ηλεκτρικό λεωφορείο χωρίς οδηγό, που 
θα παρουσιαστεί στην έκθεση του σχολείου και του του χρόνου στον 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό ρομποτικής της WRO. 

Η) Επίσης, το 1ο Επαλ Ελευθερούπολης υλοποιεί πρόγραμμα Erasmus, 
Δράση ΚΑ2 με τίτλο “Ready Steady Go” με επικεφαλής την εκπαιδευτικό
του τμήματος Ηλεκτρολογίας Σαμιώτη Βιολέτα.  Σκοπός είναι η 
κατασκευή ενός ηλεκτροκίνητου καρτ σε πραγματικές διαστάσεις. Στα 
πλαίσια αυτού του προγράμματος έγινε η πρώτη διακρατική συνάντηση
όλων των μελών σε πόλη της Ρουμανίας ( 12-23 Μαρτίου)    όπου οι 
μαθητές είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εκπαιδευτικές πρακτικές 
και τεχνικές γνώσεις. Μοναδική εμπειρία ήταν η επίσκεψη στο 
εργοστάσιο της Ford, καθώς επίσης και σε βιομηχανία παραγωγής 
ηλεκτροκινήρων.


