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χολικό έτος 2018-19 

«Ένα χολείο Ζωής για τη Ζωή»  

 
 

το πλαίσιο της Πράξης «Τποστήριξη και Διαχείριση των χεδίων Δράσης του 

έργου "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ"», το οποίο υλοποιείται μέσω του  

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» με τη συγχρηματοδότηση   της 

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο χολείο μας υλοποιείται το χέδιο 

Δράσης μας με τίτλο «Ένα χολείο Ζωής για τη Ζωή». 

Σο χέδιο Δράσης αποτελείται από τέσσερις υποδράσεις, οι οποίες 

υλοποιούνται από τους μαθητές της Α’ Σάξης, στα πλαίσια των μαθημάτων 

«Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» και «Ερευνητική Εργασία στην 

Σεχνολογία». Οι υποδράσεις  

 «Διαμόρφωση Αύλειου Φώρου», με υπεύθυνο τον κ. Ευαγγελίδη Μάκη, 

 Δημιουργία Λαχανόκηπου – Θερμοκηπίου «Ο βιολογικός κήπος του 

χολείου μας», με υπεύθυνη την κ. Βαρελτζή Άννα, 

 «Εξαρτήσεις» - Ναρκωτικές Ουσίες, Αλκοόλ, Κάπνισμα, Internet: 

Πρόληψη και Αντιμετώπιση, με υπεύθυνη την κ. Μπάρκα Υένη και 

 Θεατρική Παράσταση – «Ρωμαίος και Ιουλιέτα… Η Επόμενη Μέρα», 

με υπεύθυνη την κ. Γυρέλλη Κυριακή 

έχουν εμπλέξει τους μαθητές ενεργά και δημιουργικά στην καθημερινή ζωή του 

σχολείου και τα αποτελέσματά τους θα αποδείξουν την αξία της συνεργασίας 

αλλά και του οράματος. 

Σα αποτελέσματα της δράσης θα παρουσιαστούν στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς σε ανοιχτή εκδήλωση. 

 

 
 

 

 

Editorial 
 

 «Ο κυριότερος στόχος της εκπαίδευσης δεν 

είναι η γνώση, αλλά η δράση..»  

Herbert Spencer, Βρετανός φιλόσοφος 

 

Ξεκινώντας τις εργασίες για την τελική σύνταξη 

του 2ου τεύχους της ΕΠΑΛ News, ανακαλύψαμε 

ότι ο χώρος ήταν μάλλον λίγος και τα θέματα 

μάλλον πολλά, συνειδητοποιώντας έτσι, με πόσα 

πολλά πράγματα ασχοληθήκαμε σε αυτό το 

διάστημα και πόσα είναι τα θέματα που μας 

απασχολούν και κερδίζουν το ενδιαφέρον μας και 

την προσοχή μας. 

Έχοντας τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, 

αφουγκραζόμενοι την κοινωνία του σχολείου μας 

αλλά και του τόπου  μας, προσπαθούμε να 

αποτυπώσουμε σκέψεις και εμπειρίες που 

θεωρούμε αξιομνημόνευτες και θέλουμε να 

μοιραστούμε με τους αναγνώστες μας και που, 

ίσως, δώσουν κίνητρο για σκέψεις και αισθήματα 

και σε όσους δεν τις έχουν ήδη βιώσει. 

Η ΕΠΑΛ News συνεχίζει να αποτελεί βήμα 

έκφρασης, δημιουργίας και επικοινωνίας, πιστή 

στο όραμα όσων την ξεκίνησαν. 

Βασιλική Σσέτσινα 
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21 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού 

 

 
 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού, οι μαθητές τμήματος της Β’ Σάξης παρακολούθησαν την 

προτεινόμενη από το ΤΠΠΕΘ ταινία “Freedom Writers”. Η αμερικάνικη ταινία, βασισμένη στο βιβλίο της 

καθηγήτριας Erin Gruwell και των μαθητών της “Freedom Writers’ Diary”, προβλημάτισε τους μαθητές και αποτέλεσε 

έναυσμα για την αποτύπωση σκέψεων και εντυπώσεων εκ μέρους τους: 

«Η ταινία δίνει ένα πολύ όμορφο μήνυμα στους έφηβους, όχι μόνο για το ρατσισμό αλλά και για την ανθρωπιστική 

παιδεία που μας διδάσκουν οι καθηγητές. Αυτό το οποίο κατόρθωσε η καθηγήτρια των Αγγλικών στο συγκεκριμένο 

σχολείο με τα συγκεκριμένα παιδιά, είναι ένα πολύ δύσκολο έργο που απαιτεί υπομονή και αγάπη για τα παιδιά. Οι 

φυλετικές διακρίσεις είναι ένα άσχημο φαινόμενο και μέσα από την ταινία βγαίνει αυτό το είδος ρατσισμού με έναν 

πολύ ρεαλιστικό τρόπο. Πιστεύω ότι αυτό που κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση στο θεατή είναι ο τρόπος ζωής των 

παιδιών σε αυτές τις περιπτώσεις. Σο γεγονός πως πρέπει να κρύβονται και να τρέχουν συνέχεια, μόνο και μόνο για 

να αποφύγουν τον ξυλοδαρμό και, στη χειρότερη περίπτωση, το θάνατο αποτελούν ένα ακραίο φαινόμενο.» 

Δ.Κ. 

«Η ταινία ήθελε να μας περάσει το μήνυμα πως όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε εξωτερικά, εσωτερικά έχουμε τα ίδια 

αισθήματα, τις ίδιες σκέψεις. Η καθηγήτρια δεν τους υποτίμησε, όπως πολλοί καθηγητές αλλά προσπάθησε, με 

αποτέλεσμα να συζητάνε μαζί της πολλά θέματα, ακόμη και προσωπικά. Επίσης, θέλει να μας πει, ότι, όταν 

προσπαθείς για κάποιον, μπορεί να έχετε πολλές διαφορές, αλλά θα ανακαλύψετε πολλά κοινά» 

Η.Μ. 

«Οι εντυπώσεις μου από την ταινία είναι ότι παρά το ρατσισμό, τη βία, την απόρριψη και γενικά τις δυσκολίες που 

έχει η ζωή, υπάρχει πάντα τρόπος να βρεις το σωστό δρόμο και στο τέλος να έχεις επιτυχίες. τη συγκεκριμένη 

περίπτωση, η καθηγήτρια αφιέρωσε όλο της το χρόνο, μέχρι και την προσωπική της ζωή, για να βοηθήσει αυτά τα 

παιδιά, που είχαν τόσα πολλά προβλήματα.» 

Ρ.Κ. 

Από την ταινία μου έμεινε και μου έκανε εντύπωση, το γεγονός ότι η δασκάλα των παιδιών δεν παραιτήθηκε από τα 

παιδιά αν και αντιμετώπισε πολλά εμπόδια, γιατί ήθελε να τους βοηθήσει. Επίσης, πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν το 

συγκεκριμένο πρόβλημα με τη βία καθημερινά στην πραγματική ζωή παγκοσμίως. Σέλος, δεν έχει σημασία εάν 

είμαστε από άλλη χώρα ή έχουμε άλλο χρώμα του σώματός μας, είμαστε όλοι ίσοι. 

Γ.Ρ. 

 

Β’ Σάξη 
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 Πανελλήνιες… εν όψει!! 

Άρχισε για άλλη μια χρονιά η αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες μαθητές, οι οποίοι στοχεύουν στην 

εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΣΕΙ της χώρας. Για τους περισσότερους, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από εντατική 

δουλειά, αγωνία, πίεση και άγχος. Τπάρχει συνταγή επιτυχίας; Εγγυημένη, όχι! Τπάρχουν, όμως, κάποια βήματα, 

τα οποία θα βοηθήσουν τους υποψηφίους, ώστε η προσπάθειά τους να αποφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Λίγες μέρες πριν τις εξετάσεις: 

 Η οργάνωση της ύλης και το προγραμματισμένο διάβασμα είναι απαραίτητα, προκειμένου να γίνουν οι 

τελευταίες επαναλήψεις. Όσο καλύτερη προετοιμασία εξασφαλίσουν οι υποψήφιοι, τόσο χαμηλότερο θα 

είναι το άγχος και μεγαλύτερη η αυτοπεποίθησή τους. 

 Σα συχνά διαλείμματα για ξεκούραση, φαγητό, αποσυμπίεση, καθώς και η μελέτη τις αποδοτικότερες ώρες 

της ημέρας θα συμβάλλουν στην καλύτερη εκμετάλλευση του χρόνου. 

 Η υγιεινή διατροφή, εμπλουτισμένη με βιταμίνες και ενέργεια, η σωματική άσκηση και ο επαρκής ύπνος 

θα βοηθήσουν τους υποψήφιους να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα αντοχής, καθαρή σκέψη και κρίση. 

 Η θετική σκέψη, αλλά και η έκφραση των συναισθημάτων, των ονείρων, των προσδοκιών και των φόβων 

τους σε φίλους, γονείς και καθηγητές, αποτελούν πρακτικές αποσυμπίεσης, χαλάρωσης και ενίσχυσης των 

στόχων.  

Σο προηγούμενο βράδυ: 

 Σο διάβασμα της τελευταίας στιγμής δεν θα βοηθήσει. Αντίθετα, θα αυξήσει το άγχος και την ανασφάλεια. 

Είναι προτιμότερο να σταματήσει κανείς νωρίς και να κάνει έναν μικρό περίπατο, ώστε να καθαρίσει το 

νου και να ηρεμήσει το σώμα. 

 Ένα χλιαρό μπάνιο και ένα ελαφρύ, όχι βαρύ και δύσπεπτο γεύμα θα θέσουν τον οργανισμό σε κατάσταση 

χαλάρωσης. 

 Ο επαρκής ύπνος είναι απαραίτητος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ξεκούραση και η πνευματική 

διαύγεια. Επομένως, η τηλεόραση, καθώς και η ενασχόληση με το κινητό τηλέφωνο θα ήταν φρόνιμο να 

αποφευχθούν. 

Σο πρωί της εξέτασης: 

 Σο πρωινό ξύπνημα και η έγκαιρη συγκέντρωση των δελτίων και γραφικής ύλης θα μειώσουν το άγχος. 

 Ένα υγιεινό και ελαφρύ πρωινό θα εφοδιάσει τον οργανισμό με ενέργεια και θετική διάθεση. 

 Λίγα λεπτά χαλάρωσης και βαθιών εισπνοών θα ηρεμήσουν το σώμα και θα συμβάλλουν στην 

απομάκρυνση των αρνητικών σκέψεων. 

Πως μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς: 

 Να διασφαλίσουν ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, χωρίς εντάσεις και θορύβους. 

 Να φροντίζουν, ώστε οι μαθητές να εφοδιάζονται επαρκώς με την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που 

έχουν ανάγκη, για την καλύτερη νοητική λειτουργία. 

 Να κρατούν στο νου τους ότι η αξία του παιδιού δεν μετριέται με την επιτυχία ή την αποτυχία. 

 Να τους μιλούν ενθαρρυντικά, τονίζοντας τις δυνατές τους πλευρές και να τους ωθούν σε θετικές σκέψεις. 

Η πορεία της ζωής δεν κρίνεται μόνο από την επίδοση στις Πανελλήνιες. Για τον λόγο αυτό, ας 

αντιμετωπίζονται ως μια ακόμα διδακτική και δημιουργική εμπειρία στη ζωή των παιδιών. Οι ευκαιρίες στη ζωή 

είναι αναρίθμητες. Σο μόνο που χρειάζεται είναι να έχει κανείς την ικανότητα να τις εντοπίζει και τη διάθεση να 

τις εκμεταλλευτεί.   

Καλή επιτυχία!! 

Μέλπω Ευθυμιάδου 

Ψυχολόγος ΜΝΑΕ 
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Άγρια σπαράγγια 

Σα σπαράγγια θεωρούνται- και είναι- ο αριστοκράτης των 
λαχανικών. 
 
Η άγρια σπαραγγιά είναι χαμηλός θάμνος με σκούρο πράσινο 
χρώμα, που αντί για φύλλα έχει αγκάθια. Οι βλαστοί της βγαίνουν 
ξεχωριστά απευθείας από το χώμα, χωρίς την ύπαρξη κεντρικού 
κορμού. Αυτό που τρώγεται είναι τα νεαρά βλαστάρια. Σο χρώμα 
τους ποικίλει από υπόλευκα, σε διάφορες αποχρώσεις του πράσινου, 
έως σκούρο πράσινο σχεδόν μαύρο. 
 
Η άγρια σπαραγγιά βρίσκεται σχεδόν παντού, από δίπλα στη 
θάλασσα ως τα ψηλά βουνά. Αγαπάει τα νερά, τις δροσιές αλλά θα 
την βρεις και σε ξερούς πευκώνες. Σης αρέσουν οι φράχτες, που τους 
χρησιμοποιεί για να πλέξει τα κλαδιά της, τα εγκαταλειμμένα 
οικόπεδα ή κτήματα, κοντά σε ποτάμια ή τρεχούμενα νερά. Αν δεις 
πευκώνες, σίγουρα από κάτω τους υπάρχουν σπαραγγιές, είναι από 
τα λίγα φυτά που μπορούν να επιζήσουν κάτω από τις πευκοβελόνες.  
 τα ήπια και παραθαλάσσια μέρη ξεκινά το μάζεμα από τα τέλη 
Υεβρουαρίου. Από το φυτό μαζεύουμε το τρυφερό βλαστάρι πριν 
απλώσει φύλλα, που βγαίνει από την ίδια ρίζα δίπλα με τα περσινά 
και παλιότερα "κλαδιά". Προσοχή- τα παλιά κλαδιά τσιμπάνε. Σο 
κόβουμε με το χέρι έως το σημείο που είναι τρυφερό. Με αυτό τον 
τρόπο μαζεύουμε βλαστάρια 8-15 εκατοστών. 

 

Ομελέτα με άγρια σπαράγγια 

Τλικά 

1 μπουκετάκι τρυφερά βλαστάρια 
3 αυγά 
λίγο γάλα 
ελαιόλαδο 
αλάτι και πιπέρι 
 
Εκτέλεση 

Βάζουμε λάδι σε ένα τηγάνι και μόλις αρχίσει να ζεσταίνεται 

ρίχνουμε μια χούφτα χοντροκομμένα κομμάτια από βλαστάρια 

άγριων σπαραγγιών (το πάνω μέρος). Σηγανίζουμε ελαφρά 

γυρίζοντας τα βλαστάρια στο τηγάνι. ε ένα μπολ σπάζουμε τα 

αυγά, προσθέτουμε λίγο γάλα, αλάτι και πιπέρι και χτυπάμε να 

ομογενοποιηθεί το μίγμα. Σο ρίχνουμε στο τηγάνι πάνω από τα 

σπαράγγια. Με το πιρούνι βοηθάμε το μείγμα να τηγανιστεί 

ομοιόμορφα. Γυρίζουμε και ψήνουμε και από την άλλη μεριά. 

ερβίρουμε με χοντροκομμένο πιπέρι. Μπορούμε να συνοδεύσουμε 

και με λευκό κρασί. 

ημείωση: Σο κάτω μέρος των σπαραγγιών που δεν χρησιμοποιήσατε 

μην το πετάξετε. Κάντε μια ωραία σπαραγγόσουπα με λίγο τραχανά .  

 

Β’ Σάξη Σομέας Οικονομίας και Διοίκησης 
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Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον 

Αυτισμό 

 

Ο αυτισμός είναι μια γενετική, ισόβια αναπηρία που απαντάται 

σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων, παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία και 

αποτελεί ένα φάσμα διαταραχών με κυριότερες τη διαταραχή της 

κοινωνικότητας, της επικοινωνίας, της ακαμψίας της σκέψης και 

της συμπεριφοράς. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αυτισμό  καθιερώθηκε 

να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, με απόφαση της 

Γενικής υνέλευσης του ΟΗΕ και με σκοπό την ενημέρωση της 

παγκόσμιας κοινής γνώμης για τον αυτισμό και την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με την ομαλή ένταξη των αυτιστικών 

ατόμων στην κοινωνία. 

Αυτή τη μέρα, λοιπόν, το Σμήμα Οικονομίας και Διοίκησης της Β’ 

Σάξης του χολείου μας, επισκεφτήκαμε, με υπεύθυνη την κ. 

Κυροπούλουυ Αλίκη, το Ειδικό Δημοτικό χολείο Καλλονής και 

ζήσαμε μια εμπειρία μοναδική, που μας έδωσε πολλά. 

 

Β’ Σάξη Σομέας Οικονομίας και Διοίκησης 
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Ο σεβασμός ξεκινάει από το σπίτι και μπορούμε να τον διδάξουμε στα παιδιά!!! 

Αργά το βράδυ, κάποιος εστιάτορας ετοιμάζεται να κλείσει και να πάει στο σπίτι του. Εκείνη τη στιγμή καταφτάνουν δύο γυναίκες με ένα παιδί 

και δίνουν παραγγελία. Επειδή ο εστιάτορας είναι πολύ κουρασμένος, μπαίνει στον πειρασμό να τους πει ότι το εστιατόριο έκλεισε, αλλά θα τις 

εξυπηρετήσει μια και είναι περασμένη η ώρα και έχουν μαζί τους και το μικρό παιδί. 

Ενόσω οι δύο γυναίκες συζητούν και τρώνε, το παιδί τρέχει πάνω κάτω μέσα στο εστιατόριο, ενώ συγχρόνως του πέφτουν στο πάτωμα μπισκότα 

τα οποία και πατάει. Αντί να συγκρατήσει το παιδί, η μητέρα χαμογελάει. Όταν οι πελάτισσες φεύγουν τελικά, ο εξουθενωμένος εστιάτορας είναι 

αναγκασμένος να καθαρίσει το χώρο. Όπως πιθανώς γνωρίζετε, η πραγματική αυτή περίπτωση καταδεικνύει ότι σε πολλές οικογένειες η 

εκπαίδευση των παιδιών πάσχει. Οι αιτίες ποικίλλουν. Μερικοί γονείς επιτρέπουν στα παιδιά τους με ανεκτικότητα να κάνουν ό,τι θέλουν, 

πιστεύοντας πως τα παιδιά πρέπει να ανατρέφονται με πνεύμα ελευθερίας. 

Ή, λόγω του ότι η ζωή τους είναι εξαιρετικά πολυάσχολη, οι γονείς ίσως δεν αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο για να δώσουν στα παιδιά τους 

ιδιαίτερη προσοχή και αναγκαία εκπαίδευση. Κάποιοι γονείς πιστεύουν ότι το πιο σημαντικό είναι η σχολική εκπαίδευση του παιδιού τους, γι’ 

αυτό και του παρέχουν απεριόριστη ελευθερία αρκεί να παίρνει καλούς βαθμούς και να μπει σε κάποιο ονομαστό πανεπιστήμιο. 

Όπως υποστηρίζει η Μαρία Μοντεσσόρι «Πρώτα διαμορφώνεις έναν καλό χαρακτήρα και έπειτα προσθέτεις τη γνώση». Έτσι όμως οι 

περισσότεροι γονείς ξεχνούν καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους, να τους μάθουν να σέβονται τον εαυτό τους αλλά και τους γύρω τους. 

Σι είναι όμως ο σεβασμός; 

εβασμός μπορεί να είναι ακόμα και απλές καθημερινές λέξεις. Η λέξη σέβομαι στα λατινικά είναι respectare, που σημαίνει «κοιτάζω γύρω μου». 

ημαίνει λοιπόν ότι σέβομαι κάποιον όταν κοιτάζω γύρω μου και δεν τον ενοχλώ σε αντίθεση με εκείνον που δε σέβεται. υμπεριφέρομαι 

δηλαδή, έχοντας στο νου μου ότι δεν είμαι μόνος. 

– εβασμός δεν σημαίνει υπακοή και πειθαρχία. Όμως όταν ένα παιδί σέβεται η υπακοή ακολουθεί, γιατί γνωρίζει ότι αυτό που του λέτε είναι 

για το δικό του καλό. 

– Ο σεβασμός είναι στάση ζωής και όχι απλά καλή συμπεριφορά. 

– Ο σεβασμός δεν είναι ο πληθυντικός στον λόγο, αλλά στην σκέψη, στην πράξη (συμπεριφορά), στο συναίσθημα, στον τρόπο που κοιτάμε και 

ακούμε κάποιον, στην αξιολόγηση ενός ανθρώπου. 

– εβασμός είναι οι λέξεις ευχαριστώ, παρακαλώ, συγγνώμη, ειλικρίνεια, αλήθεια. 

– Ο σεβασμός συνεπάγεται επιτυχία. Σο παιδί που σέβεται φαίνεται στον τρόπο που λειτουργεί με τα παιχνίδια και με ό,τι του ανήκει, έχει 

υπευθυνότητα για τα πράγματα της ηλικίας του και έχει καλές σχέσεις και με τους φίλους και τους συμμαθητές του. 

Για να διδάξουμε σε ένα παιδί τον σεβασμό οφείλουμε αρχικά να του διδάξουμε την τέχνη να ακούει τους γύρω του. Αν τους ακούει, αν 

αφιερώνει χρόνο σε αυτούς τότε θα μάθει να σέβεται και τα συναισθήματα τους. Όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, έτσι και σε αυτήν οι γονείς 

είναι αυτοί που πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα μίμησης. Αν το παιδί μας ζει σε ένα περιβάλλον, όπου οι γύρω του σέβονται αυτά που 

νιώθει, τότε αναπόφευκτα θα μπει σε αυτήν τη διαδικασία και το ίδιο. 

Οι γονείς γαλουχούν τη νέα γενιά παιδιών και οφείλουν να τους μεταδώσουν αυτές τις έννοιες στο έπακρο, ώστε να τις χρησιμοποιούν σωστά 

όταν μεγαλώσουν. ημαντικό ωστόσο είναι να αφήσουν τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες στην άκρη ώστε να μην σταθούν εμπόδιο σε αυτό το 

σημαντικό έργο. Και αν οι ερωτήσεις για τα αντικείμενα είναι εύκολο να απαντηθούν, τα συναισθήματα και οι αξίες έχουν μια δική τους γλώσσα 

για τα παιδιά, που πρέπει να την μάθουν οι γονείς. Φτίζοντας μια οικογένεια με αξίες, τότε το παιδί μας θα έχει αξίες. 

Προσοχή όμως γιατί ο σεβασμός δεν είναι το ίδιο με την υπακοή, όπου τα παιδιά λαμβάνουν τις αποφάσεις και τις επιλογές, λόγω των 

συνεπειών που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν, ως αποτέλεσμα, ή επειδή έχουν μάθει ότι απλά πρέπει να ακολουθήσουν τους κανόνες. Επίσης 

σεβασμός δεν είναι μία κάθετη κατευθυντήρια γραμμή για την ανατροφή των παιδιών. 

Πρόκειται για μια σειρά από αντιδράσεις και συμπεριφορές που πρέπει να αρχίσουμε να μεταδίδουμε στα παιδιά μας από τις πρώτες μέρες τους 

μαζί μας. Ο καλύτερος τρόπος για να διδάξουμε τα παιδιά πώς να σέβονται τους άλλους είναι να σεβόμαστε το παιδί μας και τους άλλους στη 

ζωή μας. 

Αυτό ξεκινά όταν το παιδί μας είναι ακόμα βρέφος: Είναι ο σεβασμός της ανάγκης για τροφή, ακόμα και στις 3 το πρωί, όταν νιώθουμε 

εξαντλημένοι από την κούραση. 

εβασμός και Εφηβεία 

Ενώ αυτά μπορεί να φαίνονται πράξεις που ήδη εφαρμόζουμε επιφανειακά, είναι πιθανό εμείς οι γονείς να μπορούμε να βελτιωθούμε τόσο σε 

αυτά όσο και στη ζωή μας. Καθώς τα παιδιά μας μεγαλώνουν, μπορεί να φαίνεται πιο δύσκολο να τους δείχνουμε σεβασμό όταν δε φέρονται 

σωστά. Εδώ βρίσκεται και η σημαντικότερη διαφορά. 
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υνέχεια από τη σελίδα 5 

Διαχωρίστε τις αντιδράσεις σας για το λάθος ή την ανάρμοστη συμπεριφορά τους και τον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζετε ως άτομα. Ο 

σεβασμός είναι ένας ενεργός τρόπος αντιμετώπισης των άλλων, ενώ η πειθαρχία για κακή συμπεριφορά είναι μια αντίδραση με ελάχιστες 

επιλογές. Μπορείτε να χτίσετε μια αμοιβαία σχέση σεβασμού με το παιδί σας με διάφορους τρόπους. 

Πιστέψτε στο παιδί σας και υποστηρίξτε τα όνειρά του. Αν θέλει να γίνει αστροναύτης, να τον βοηθήσετε να ψάξει και να μάθει. Διδάξτε στο 

παιδί σας στόχους δουλεύοντας κάποιους για τον εαυτό σας. Μοιραστείτε με το παιδί σας πώς σκοπεύετε να ολοκληρώσετε ένα έργο ή να 

επιτύχετε ένα στόχο σας. Ακόμη καλύτερα, βρείτε κοινούς στόχους για να μπορείτε να συνεργαστείτε. 

υζητήστε με το παιδί σας ανοιχτά όταν βλέπετε περιπτώσεις κακής συμπεριφοράς. Μερικές φορές ο ευκολότερος τρόπος για να μάθουν κάτι τα 

παιδιά είναι να δουν κάποιον να κάνει το αντίθετο. Η κριτική σκέψη θα το βοηθήσει να αναπτύξει σωστά τις συμπεριφορές του. 

Για να διδάξουμε τον αμοιβαίο σεβασμό πρέπει να είμαστε σταθεροί χωρίς αυταρχικότητα και να τους δώσουμε το δικαίωμα επιλογής.  

εβαστείτε το μεγαλύτερο παιδί σας με κανόνες που κατανοεί. Για παράδειγμα, εάν έχετε θέσει κανόνα να μη χρησιμοποιεί το υπολογιστή 

μεταξύ 5:00 – 7:00μμ τις εργάσιμες ημέρες, βεβαιωθείτε ότι έχετε επίσης εξηγήσει ότι αυτό συμβαίνει επειδή αυτός είναι χρόνος για την 

οικογένεια και τα μαθήματά του, δύο σημαντικές αξίες στο σπίτι σας. 

Δώστε στο παιδί σας την ελευθερία να κάνει επιλογές και να δημιουργήσει τα δικά του μικρά βήματα προς την ανεξαρτησία. Με τον τρόπο αυτό 

του δείχνετε ότι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει αξιοπρεπείς και σωστές επιλογές. Μπορεί να μην είναι εύκολο να αφήσετε τον έλεγχο κάποιες 

φορές, όπως το να επιλέξει τη δική του ντουλάπα, το δικό του στυλ μαλλιών, ή τη διακόσμηση του δωματίου του, αλλά είναι καλύτερο να 

επιλέξει κάποιες μικρές αλλαγές που θα αποδεχθείτε με χαμόγελο από το να μαλώνετε συνέχεια μαζί του διαφωνώντας και προσπαθώντας να 

επιβάλετε τη γνώμη και το γούστο σας. 

Χρήσιμες συμβουλές 

1. Κάντε τον σεβασμό τρόπο της δικής σας ζωής . υνήθως τα παιδιά παίρνουν ως παράδειγμα τους γονείς τους και μαθαίνουν να ζουν όπως 

εκείνοι. ΕΕΙ οι γονείς είστε το παράδειγμα του παιδιού σου! «Κάνε ό,τι κάνω» με άλλα λόγια. έβεστε; Θα σέβεται. Δεν υπάρχει ο σεβασμός 

στην ζωή σας από τα πιο μικρά πράγματα της καθημερινότητας έως τα πιο σημαντικά με συνέπεια; Δεν θα αναγνωρίζει τον σεβασμό, παρά μόνο 

συνδυασμένος με τον φόβο. Υοβάμαι άρα και σέβομαι…δηλαδή….φοβάμαι άρα υπακούω και πειθαρχώ. 

2. Αντιμετωπίστε το παιδί σας και δείξτε του σεβασμό. Ο σεβασμός δεν κάνει ηλικιακές διακρίσεις…. γιαγιά- παππούς…. μπαμπάς- μαμά…. κτλ. 

Ξεκινήστε με μια απλή λέξη «σε παρακαλώ» σε ό,τι του ζητάτε. 

3. Επαινέστε την συμπεριφορά του παιδιού σας αλλά και επισημάνετε την συμπεριφορά άλλων που ενέχει σεβασμό. 

4. Αποδοκιμάστε την έλλειψη σεβασμού του παιδιού σας αλλά και άλλων. 

5. Μάθετε στο παιδί να ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον. 

6. Ακούμε το παιδί μας με προσοχή. Σο κοιτάμε στα μάτια όταν μας μιλάει. διατηρώντας επαφή με τα μάτια και ανταποκρινόμαστε κατά 

περίπτωση. 

7. Βεβαιωνόμαστε ότι λέμε καθαρά αυτό που εννοούμε και εννοούμε αυτό που λέμε, αποδεικνύοντας την αξιοπιστία μας. 

8. Ακούμε τις ανησυχίες και τα λόγια του παιδιού μας προτού πάρουμε μια απόφαση ή φθάσουμε σε ένα συμπέρασμα. Αποφεύγουμε τα 

βιαστικά συμπεράσματα. 

9. Κρατάμε τις υποσχέσεις που τους δίνουμε. Εάν υποσχεθούμε κάποια αμοιβή να τους τη δίνουμε. Εάν υποσχόμαστε συνέπεια να την 

επιβάλλουμε. 

10. Φτυπάμε την πόρτα πριν μπούμε στο δωμάτιο του παιδιού , ειδικά όταν είναι κλειστή (ιδιαίτερα όταν είναι στην τουαλέτα). 

11. Ας αναλογιστούμε η γλώσσα που χρησιμοποιούμε, οι λέξεις και ο τόνος της φωνής είναι αυτά που θα αποδεχόμασταν αν και σε εμάς μιλούσε 

έτσι το παιδί μας; 

12. Εκτιμάμε την ανάγκη του παιδιού μας για διασκέδαση και το χρόνο που περνάει με τους φίλους του. 

13. Ζητάμε την άδεια του για να χρησιμοποιήσουμε ή να δανειστούμε κάτι δικό του. 

Όταν διδάσκετε στο παιδί σας να σέβεται, δείχνοντάς του σεβασμό, κάνετε ένα από τα πιο πολύτιμα πράγματα που ένας γονέας μπορεί να 

κάνει. Βοηθάτε το παιδί σας να αναπτύξει αυτοσεβασμό, να αντιμετωπίζει τους άλλους σωστά αλλά και να είναι αρκετά δυνατό ώστε να 

αντιμετωπίσει τη ζωή ακόμη και όταν οι άλλοι δεν κάνουν το ίδιο σε αντάλλαγμα. 

Διασκευή του πρωτοτύπου: Κυριακή Γυρέλλη 

https://www.diaforetiko.gr/o-sevasmos-xekinaei-apo-to-spiti-kai-mporoyme-na-ton-didaxoyme-sta-paidia-2/ 
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Εκδηλώσεις Αποκριάς 

Οι Απόκριες στο ΕΠΑΛ Καλλονής έφτασαν! Υέτος τα παιδιά φόρεσαν τα αποκριάτικά τους και μας παρουσίασαν 

ένα θεατρικό γεμάτο γέλιο, τραγούδι και χορό. Σο σενάριο αυτού, ένα «Κέντρο Τγείας και Ευεξίας» που οι 

απρόσμενοι ασθενείς του έκαναν γιατρό και νοσηλεύτρια να τραβάνε τα μαλλιά τους! 

Σο θεατρικό έκανε μαθητές και καθηγητές να γελάσουν με την καρδιά τους! 

Ευχαριστούμε τους μαθητές που συμμετείχαν σε αυτό, αλλά και τους καθηγητές για την υπέροχη οργάνωση! 

Ζγουρνιού Παναγιώτα – Καραγεωργίου Χρύσα 

  

  

χολικό Πρωτάθλημα τίβου 

Υέτος οι χολικοί Αγώνες τίβου πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου στο Δημοτικό 

τάδιο Μυτιλήνης. Οι συμμετοχές των μαθητών ήταν αρκετές και πολλοί από εκείνους αγωνίστηκαν για τη νίκη. 

Δύο, όμως ήταν οι νικήτριες που κέρδισαν μετάλλιο. Σην πρώτη θέση στα 800 μ., και την πρόκριση για τη Β’ Υάση, 

κατέλαβε η Ανθούσα Μαντώ, μαθήτρια της Γ’ Σάξης, και η Βουτυράκη Ελένη, μαθήτρια της Α’ Σάξης, που 

αγωνίστηκε στα 100μ, κέρδισε την τρίτη θέση. υγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν! 

Ζγουρνιού Παναγιώτα – Καραγεωργίου Χρύσα 
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Εκπαιδευτική Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη 

  

τις 14 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική εκδρομή μας με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Μια ομάδα 20 

παιδιών από τη Β’ και Γ’ Σάξη του ΕΠΑΛ Καλλονής, ετοίμασε τις βαλίτσες της έτοιμη να απογειωθεί και να 

προσγειωθεί σε μια πόλη γεμάτη ομορφιές! 

Σην πρώτη μέρα τα παιδιά μαζί με τους καθηγητές τους επισκέφτηκαν για αρχή την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

στη συνέχεια τον αρχαιολογικό χώρο της Ροτόντας και τέλος το αξιοθέατο της Καμάρας. 

Ση δεύτερη μέρα, πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα των παιδιών «Αστρονομία και Σεχνολογία» στο πλανητάριο 

Noesis, όπου ασχολήθηκαν με τις δραστηριότητες που τους παρείχε το κέντρο αυτό. 

Η Σρίτη μέρα τους ξεκίνησε με την ξενάγησή τους στο Λευκό Πύργο, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στη 

Νέα Παραλία. 

Σέταρτη μέρα, με πολλή προσπάθεια οι βαλίτσες έκλεισαν, μαζί τους και οι εμπειρίες που ζήσαμε, οι οποίες θα 

ζήσουν για πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας σα μια ωραία ανάμνηση. 

Ευχαριστούμε πολύ τους καθηγητές Ευαγγέλου Υωτεινή και Λούκο Αντώνη για την οργάνωση, την υπομονή και 

την επιμονή τους να πραγματοποιήσουν αυτή την υπέροχη εκπαιδευτική εκδρομή! 

Ζγουρνιού Παναγιώτα – Καραγεωργίου Χρύσα 
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6 Μαρτίου - Παγκόσμια ημέρα κατά του bullying 

 
Καποδίστρια Ελευθερία, Α’2 

 
Κοινωνική Προσφορά μαθητών ΔΕ Καλλονής 

Οι μαθητές του ΔΕ Καλλονής στα πλαίσια project που υλοποίησαν, κατασκεύασαν ράμπα για πρόσβαση ΑΜΕΑ στη 

σκηνή της Αίθουσας Πολλαπλών Φρήσεων του χολείου μας. Ευχαριστούμε όσους εργάστηκαν με πολύ κόπο και πολλή 

διάθεση για την ολοκλήρωση του έργου και την αναβάθμιση της ποιότητας του χολείου μας. 
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Χωρίς Λόγια 

 

Μιχαέλα Καλλιγάρου 
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Η εφημερίδα ΕΠΑΛ news ξεκίνησε την έκδοσή της το σχολικό έτος 2015-16 στο πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας (Project)  της  Α’  τάξης του ΕΠΑΛ Καλλονής, με υπεύθυνη 

σύνταξης την εκπαιδευτικό Κουτσιούμπα Αρετή και υπεύθυνο ηλεκ/κών εφαρμογών τον εκπαιδευτικό Βουνάτσο Γεώργιο. 
Τπεύθυνοι ύνταξης σχολικού έτους 2018-19: Γυρέλλη Κυριακή, Ανδρόνικος Παναγιώτης, Βασιλική Σσέτσινα 

Εκτύπωση : EΠΑΛ Καλλονής  
Η χρήση εικόνων, λογότυπων, φωτογραφιών και λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας, γίνεται στα πλαίσια της έκδοσης του σχολικού εντύπου ΕΠΑΛ news με καθαρά εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα. Για οποιαδήποτε ένσταση, όσον αφορά στην παραπάνω χρήση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας  

(τηλ.22530 29070  e-mail: epal-kallon@sch.gr). 


