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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ
Οι µαθητές µας στα πλαίσια του

Ευρωπαϊκού προγράµµατος "Walk

the Global Walk", προχωρούν σε

δράσεις, δηµιουργούν, κάνουν

καλύτερο το σχολείο µας.

Πιο συγκεκριµένα, οι µαθητές του 1 ου

ΕΠΑΛΆνω Λιοσίων συµµετέχοντας σε

αυτό το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα,

όπου συµµετέχουν εκ µέρους της

Ελλάδας ο ∆ήµος Φυλής και η

Actionaid, προσπαθούν να βελ-

τιώσουν, να επισκευάσουν, να κάνουν

καλύτερο, πιο βιώσιµο το σχολείο

µας. Στόχος του Προγράµµατος για

το έτος 201 8-1 9 η "Βιώσιµη Πόλη",

και πιο συγκεκριµένος, δικός µας

στόχος το "Βιώσιµο σχολείο". Και η

έκδοση αυτής της εφηµερίδας είναι

µέσα στην προσπάθεια.

Ευχόµαστε Καλή Επιτυχία σε όλους!!!!

ΕΕ ππ ίί κκαα ιι ρρ αα κκαα ιι ΑΑφφ ιι εε ρρώώ µµ αα ττ αα ::

*πωςγιορτάσαµετιςγιορτέςτης28ηςΟκτωβρίουκαι της17ηςΝοέµβρη

στοσχολείο µας

*στέκιαγιαβόλτεςστηνπεριοχή µας, µηνξενιτευόµαστεκιόλας..

*πληροφορίεςγιαειδικότητεςτουΕΠΑΛ

*γιατοναθλητισµόστοδήµο µας, γιατί"νουςυγιήςενσώµατι υγιεί"...
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ΤΤιι σσυυµµββααίίννεειι µµεε ττοο ΕΕΠΠΑΑΛΛ ;;

Συνέντευξη του ∆/ντή του ΕΠΑΛ,
Κ. Καλύβα
στις Αγγελή Μ. και Γιαννοπούλου Ε.

η συνέχεια στην σελ.2
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—Κε Καλύβα,
διανύετε τον δεύτερο
χρόνο σαν διευθυντής
του σχολείου µας, το
µόνο Επαγγελµατικό
Λύκειο του δήµου
Φυλής. Ποια ήταν η
εµπειρία και οι δυσκολίες σας µέχρι τώρα
και ποια νοµίζετε ότι είναι τα ιδιαίτερα
προσόντα που πρέπει να διαθέτει ένας
εκπαιδευτικός σε ένα τέτοιο σχολείο;
—Όντως είναι η δεύτερη χρονιά της

θητείας µου εδώ ως διευθυντής. Η
εµπειρία µου είναι µεγάλη, εφόσον
υπηρετώ την Επαγγελµατική Εκπαίδευση
από το 1998 και το 2001 διορίστηκα στην
περιοχή και ειδικά σε αυτό το σχολείο.
Βέβαια βρισκόµουν συνεχώς στους
χώρους των εργαστήριων, και πριν
αναλάβω το ΕΠΑΛ ήµουν διευθυντής του
Eργαστηριακού Kέντρου (EK). Ως
διευθυντής στο ΕΠΑΛ αντιµετώπισα
κυρίως, πέρα από τη δυσκολία της
γραφειοκρατίας, τη δυσκολία διαχείρισης
αυτού του µεγάλου κτιρίου. Παρόλο που
τα παιδιά είναι τα ίδια, εδώ, σε σχέση µε το
ΕΚ, είναι πιο δύσκολο να τα ελέγξεις,
όπως και το κτίριο. Η µεγαλύτερη
πρόκληση ήταν η αντιµετώπιση
ορισµένων παραβατικών συµπεριφορών
που συνάντησα στο σχολείο. Ο δικός µου
προσανατολισµός είναι ότι όλοι οι µαθητές
χωράνε σε ένα σχολείο, κανένα παιδί δεν
πρέπει να µένει εκτός του σχολείου.

ΟΟ ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς,, οο ΣΣύύλλλλοογγοοςς
ΚΚααθθηηγγηηττώώνν κκααιι οοιι μμααθθηηττέέςς
ττοουυ 11οουυ ΕΕΠΠΑΑΛΛ ΆΆννωω ΛΛιιοοσσίίωωνν

σσααςς εευυχχόόμμαασσττεε
γγιιαα ττοο έέττοοςς 22001199

νναα έέχχεεττεε μμιιαα ΚΚααλλήή κκααιι
ΔΔηημμιιοουυρργγιικκήή ΧΧρροοννιιάά !!!!!!

Αφιερώνεται στην μνήμη του εξαιρετικού εκπαιδευτικού και επιστήμονα Γιώργου Στάμου που μας αποχαιρέτησε τόσο πρόωρα το Δεκέμβριο του 2018.



Πρέπει να έχουν την ευκαιρία να
µορφωθούν όλοι οι µαθητές. Ωστόσο για
να γίνει αυτό θα πρέπει όλοι να
συµφωνήσουµε και να ακολουθούµε
ορισµένους κανόνες. Είµαστε σε µια
περιοχή υποβαθµισµένη και η λειτουργία
ενός επαγγελµατικού σχολείου σηµαίνει
πολλά για µια εργατούπολη, όπως τα Άνω
Λιόσια. Εποµένως πρέπει το σχολείο να
στηριχτεί ώστε να µπορέσουν οι µαθητές
να πάρουν τα εφόδια, για να σταθούν στα
πόδια τους επαγγελµατικά αργότερα αλλά
και να γίνουν ενεργοί και χρήσιµοι για τον
τόπο τους πολίτες. Παρόλα αυτά
υπάρχουν και µαθητές, οι οποίοι µας
δυσκολεύουν πάρα πολύ, κάνουν ζηµιές
και είναι παραβατικοί. Φυσικά είναι πολύ
δύσκολη η συνεργασία µε αυτούς τους
µαθητές, ώστε να ενταχτούν στο σχολικό
περιβάλλον. Ευτυχώς η πλειοψηφία των
µαθητών είναι εξαιρετικά παιδιά, µε
στόχους και αυτό µας δίνει σε όλο το
σύλλογο διδασκόντων τη δύναµη να
συνεχίσουµε.
Από εκεί και πέρα ένας διευθυντής πρέπει
να είναι δηµοκρατικός και επικοινωνιακός,
να µπορεί να αντιλαµβάνεται τι του λένε τα
παιδιά και να µην είναι µακριά τους, αλλά
και να ακούει και τους εκπαιδευτικούς και
να µπορεί να τους εµπνέει να κάνουν
δηµιουργικά πράγµατα. Με χαροποιεί
ιδιαίτερα το γεγονός ότι και στο ΕΚ και εδώ
παίρνονται πρωτοβουλίες παρά τις
δυσκολίες, όπως ανακύκλωση χαρτιού µε
τις Ζώνες ∆ηµιουργικών ∆ραστηριοτήτων,
εθελοντική αιµοδοσία, κ.ά. Παλιότερα,
όταν υπήρχαν δυο διευθυντές στο ΕΠΑΛ
και στο Εργαστηριακό Κέντρο ήταν πολύ
καλύτερα τα πράγµατα. Υπήρχε
περισσότερος χρόνος και καθηγητές , και
κάναµε πολλές δράσεις, όπως δράσεις
αλληλεγγύης, περιβαλλοντικά
προγράµµατα και αγωγής υγείας, έχοντας
ανοιχτεί στην τοπική κοινωνία. Όλα αυτά
πιστεύω ότι θα επανέλθουν σιγά-σιγά.
Επιπλέον το σχολείο µας στηρίζεται στη
συνεργασία του συλλόγου διδασκόντων
µε όλους τους µαθητές και περισσότερο µε
το δεκαπενταµελές συµβούλιο. Ένας
διευθυντής λοιπόν πρέπει να εµπνέει και
να καλλιεργεί αυτή τη συνεργασία.
–Τι πιστεύετε για το περιβάλλον του
σχολείου µας και την εικόνα που δείχνει
στην τοπική κοινωνία ;
–Όταν µιλάµε για το περιβάλλον του

ΤοΕΠΑΛΆνωΛιοσίωνµε
ERASMUSστη Βαρκελώνη

τονΜάρτιο του 2019
Το ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων και ο τοµέας

Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής (µαθητές Τοµέα

και 2 συνοδοί καθηγητές) κατά το σχολικό

έτος 2018–19 για πρώτη φορά θα

συµµετάσχουν σε εκπαιδευτική επίσκεψη

διάρκειας 16 ηµερών στη Βαρκελώνη της

Ισπανίας, µε όλα τα έξοδα πληρωµένα,

µέσω της εγκεκριµένης αίτησης του σχολείου

µας σε πρόγραµµα ERASMUS.

Καλή αρχή!!!

σχολείου αναφερόµαστε βέβαια µαζί µε το
κτίριο του ΕΠΑΛ και στα σχολικά
εργαστήρια, δηλαδή το Εργαστηριακό
Κέντρο. Το κτίριο του ΕΠΑΛ εδώ είναι
καινούργιο, αλλά δυστυχώς µε πάρα
πολλές φθορές που είτε γίνονται κατά την
λειτουργία του σχολείου από µαθητές, είτε
κατά τις απογευµατινές ώρες. Το σχολείο
µας βρίσκεται στις παρυφές ενός
υποβαθµισµένου οικισµού των Άνω
Λιοσίων, και αν και δεν έχουµε ιδιαίτερα
προβλήµατα κατά τη λειτουργία µας, το
απόγευµα µπορεί να µπουν στο προαύλιο
εξωσχολικοί και να κάνουν ζηµιές. Αυτό
δυσκολεύει µετέπειτα τη λειτουργία του
σχολείου.. Παρόλα αυτά, αν βρισκόµασταν
σε µια καλύτερη περιοχή και πιο
προσβάσιµη µε τα µέσα, θα ήταν πολύ
καλύτερα τα πράγµατα και σε αυτό το
επίπεδο. Ας µη ξεχνάµε ότι παλιότερα
ήµασταν σε κοντέινερ και ήρθαµε εδώ µε
κινητοποίηση και των µαθητών και της
εκπαιδευτικής κοινότητας. Στην αρχή τα
παιδιά προστάτευαν το κτίριο αλλά τώρα
σιγά- σιγά, ίσως επειδή υπάρχει αυτή η
γενικότερη άρνηση για το σχολείο, δεν το
προσέχουν τόσο. Το κτίριο είναι γύρω στα
χίλια τετραγωνικά µέτρα και είναι παρά
πολύ δύσκολο να ελεγχθεί µε αποτέλεσµα
να έχουµε προβλήµατα. Συµβάντα του
σχολείου µπορεί να µεγεθύνονται και να
ακούγονται τροµακτικά στα Άνω Λιόσια
που είναι µια µικρή κοινωνία. Παρόλα
αυτά, επειδή η ιστορία ενός σχολείου είναι
διαχρονική, προσπαθώ πάντοτε ως
διευθυντής, είτε στο 2ο ΕΚ παλιότερα που
τώρα πια είναι σχολικά εργαστήρια, είτε
εδώ, να δείχνουµε στην τοπική κοινωνία
πραγµατικά τι σχολείο είµαστε. Πρόπερσι
για παράδειγµα κάναµε ηµερίδα η οποία
είχε µεγάλη επιτυχία, όπου έδειξαν οι
µαθητές µας τα έργα τους, δηλαδή όλες οι
ειδικότητες έδειξαν το τι κάνουν στα
εργαστήρια. ∆υστυχώς πέρσι ήταν η µόνη
χρονιά που αυτό δεν έγινε για διάφορους
λόγους και φέτος θέλουµε να ξαναγίνει.
Γενικά γίνονται δράσεις συνεχώς από
κάποιες ειδικότητες που µπορούν να
προσφέρουν πολλά στην τοπική κοινωνία,
όπως όταν πήγαµε µε τον Τοµέα Υγείας
στο ΚΑΠΗ και οι µαθητές µας έκαναν
κάποιες εξετάσεις σε ηλικιωµένους (π.χ.

µέτρησαν την πίεση) ή την Καθαρά
∆ευτέρα έκαναν facepainting από τo
τµήµα αισθητικής ή οι βρεφονηπιοκόµοι
δραστηριότητες απασχόλησης για τα
παιδιά. Οι γιορτές µας όπως και όλες οι
δράσεις µας είναι επιτυχηµένες, και
ιδιαίτερα οι εκδροµές που πάµε κάθε
χρόνο µέσω εκπαιδευτικών
προγραµµάτων. Επιπλέον για πρώτη
φορά φέτος θα πάνε µαθητές µας να
εκπαιδευτούν στην Βαρκελώνη µέσω του
Erasmus µε πληρωµένα όλα τα έξοδα για
16 ηµέρες. Αυτό είναι µια µεγάλη επιτυχία
του σχολείου µας, µια και το δικό µας είναι
από τα λίγα σχολεία που καταφέρνουν κάτι
τέτοιο. Σίγουρα οι µαθητές µας αυτοί θα
δουν στη Βαρκελώνη κάτι διαφορετικό και
θα φέρουν πίσω στις αποσκευές τους
εκτός από γνώσεις και µια άλλη
κουλτούρα, πιο ευρωπαϊκή. Όλα αυτά
δηµιουργούν ένα καλό κλίµα στο σχολείο
και γι’ αυτό παρουσιάζει και µια αυξητική
πορεία το µαθητικό δυναµικό του σχολείου
µας.
Επίσης είναι σηµαντικό να κάνουµε
δράσεις γνωριµίας του σχολείου µας στα
γυµνάσια, ώστε να καταλάβουν τα παιδιά
τις µεγάλες προοπτικές που τους δίνουν
τα ΕΠΑΛ. Το µεγαλύτερο πρόβληµα σε
σχέση µε την εικόνα των ΕΠΑΛγενικότερα
είναι το ότι η τοπική κοινωνία, όπως και
όλη η Ελλάδα, έχει µια στρεβλή εικόνα για
το τι είναι επαγγελµατικό λύκειο. Το ΕΠΑΛ
ως σχολείο δίνει δυο τίτλους σπουδών,
δηλαδή απολυτήριο λυκείου και πτυχίο
ειδικότητας, παρέχει πρόσβαση σε όλες τις
βαθµίδες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ
και ΤΕΙ) και παράλληλα στην αγορά
εργασίας, µέσω της µαθητείας, όπου
παρέχει άλλο ένα παραπάνω επίπεδο
πτυχίου (επίπεδο πτυχίου 5), αντίστοιχο µε
του ΙΕΚ. Στο σχολείο µας να σηµειωθεί ότι
εφαρµόζουµε τη µαθητεία για τρίτη
χρονιά....
-Πως είναι η συνεργασία σας µε το
δεκαπενταµελές µαθητικό συµβούλιο του
σχολείου και τι θα θέλατε από την πλευρά
τον µαθητών ώστε να γίνει πιο οµαλή η
λειτουργία του σχολείου µας;
-Θεωρώ ότι έχουµε καλή συνεργασία µε το
δεκαπενταµελές µαθητικό συµβούλιο. Εγώ
τους ακούω πάντοτε πολύ προσεκτικά και
προσπαθώ να ικανοποιώ όσα είναι εφικτό
να ικανοποιηθούν από αυτά που µου
ζητούν. Αυτό που πάντα ζητώ από τους
µαθητές είναι συνεργασία και καλή
επικοινωνία και όχι αρνητική στάση
απέναντι στα πράγµατα, όχι
παρεκκλίνουσες και βίαιες συµπεριφορές.
Εάν σέβονται τον εαυτό τους και το χώρο,
τους καθηγητές καθώς και τους
συµµαθητές τους, τότε σίγουρα όχι µόνο
θα είναι οµαλή η λειτουργία του σχολείου,
αλλά θα µας δοθεί ο χρόνος και ο χώρος
να κάνουµε και πολύ περισσότερα
πράγµατα προς όφελος όλων...
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Η συνέχεια της συνέντευξης θα δηµοσιευτεί στο επόµενο

φύλλο της εφηµερίδας µας

Σκίτσο

του∆/ντή

µαςαπό

τον

µαθητή

της Α΄

Λυκείου

Κυριάκο

Μπαλή



ΙΣΤΟΡΙΕΣ 'ΜΕΓΑΛΩΝ'
ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Είµαι περήφανη και δεν το λέω

εγωιστικά γιατί τώρα στα 46 µου χρόνια

αποφάσισα να κάνω το µεγάλο βήµα

στη ζωή µου. Ποιο; Mα να γίνω ξανά

µαθήτρια. Έτσι γράφτηκα στο 1o ΕΠΑΛ

Άνω Λιόσιων. Έχει περάσει περίπου

ενάµισυ µήνας σχολικών µαθήµατων

και αυτά που έχω αποκοµίσει πολλά.

Προβληµατίστηκα τον πρώτο µήνα από

την συµπεριφορά ορισµένων παιδιών,

αλλά µετά από µια συνέλευση µαθητών

και καθηγητών, διαπίστωσα πως

κάποιοι "µεγάλοι µαθητές" έχουν πιο

υψηλούς στόχους από το να πάρουν

ένα απολυτήριο.

Μια µαθήτρια λοιπόν που αποφάσισε

να βάλει τον πήχη ψηλά είναι η Ειρήνη,

µια νοσηλεύτρια 40 ετών. Εργάζεται σε

κάποια ιδιωτική κλινική από το

απόγευµα οκτάωρο, και το πρωί

παίρνει την τσάντα της και πάει για

µάθηµα.

Αυτό όµως προυποθέτει χρόνο, χρήµα,

ψυχική και σωµατική κούραση. Και

καλά µε την σωµατική, µε την ψυχική

όµως πως να ανταπεξέλθει όταν βλέπει

έφηβους που θέλουν να ουρλιάξουν,

να χτυπήσουν πόρτες, θρανία,

καρέκλες, ακόµα και τους ίδιους τους

συµµάθητές τους; Βράζουν είτε από

προβλήµατα που έχουν ή από την

τρέλλα της ηλικίας.

Έτσι λοιπόν η Ειρήνη, εγώ και άλλοι

σαν κι εµάς που πήραµε την απόφαση

σε αυτή την ηλικία να µπούµε σε αυτή

την διαδικασία, είµαστε υποχρεωµένοι

να ανεχόµαστε τέτοιες συµπεριφορές.

Να πληρώσουµε το τίµηµα. Θαυµάζω

την Ειρήνη και την καθε Ειρήνη που

τολµά, γιατί όπως λέει το αρχαίο ρήτο

"Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ".

Ξυπολιτίδου Σωτηρία

Νοέµβριος 1 973. Η δικτατορία των
συνταγµαταρχών κατείχε την απόλυτη
εξουσία από το 1 967. Η εξέγερση του
Πολυτεχνείου τον Νοέµβριο του 1 973
ήταν µαζική και δυναµική εκδήλωση της
λαϊκής αντίθεσης στο καθεστώς της
Χούντας. Η εξέγερση ξεκίνησε στις 1 4
Νοεµβρίου µε κατάληψη του Πολυ-
τεχνείου από φοιτητές και κλιµα-
κώθηκε καταλήγοντας σε αιµατοχυσία
το πρωί της 1 7ης Νοεµβρίου. Τα
γεγονότα αυτά ήταν η αρχή του τέλους
της Χούντας, που έγινε το καλοκαίρι του
1 974, µετά την προδοσία των
χουντικών στην Κύπρο και την εισβολή
της Τουρκίας στο νησί. Στη γιορτή
συµµετείχαν οι µαθητές, που
ακολουθούν: Χορωδία: Σοφία
Παπαδοπούλου, Κυριάκος Μπαλής,
Σπύρος Πλαβούκος, Μαρία Σταµατάκη
και Αρίστος Ηλιάδης. Αφήγηση:
Αντρέας Σκουλίδας , Μιράντα Αγγελή
Ποίηµα: Κατερίνα Στιακάκη, Μιράντα
Αγγελή
Υπεύθυνος Καθηγητής: Χρήστος
Κουρνιώτης µε την πολύτιµη βοήθεια
των Ανδρέα Σκουλίδα, Μιράντας Αγγελή
και Στιακάκη Κατερίνας. Η γιορτή µας
τελείωσε µε τον εθνικό ύµνο.

Η Επέτειος του ΟΧΙ µνηµονεύει την

άρνηση της Ελλάδας στις ιταλικές

αξιώσεις που περιείχε το τελεσίγραφο

που επιδόθηκε στις 28 Οκτωβρίου του

1940 στον Έλληνα Πρωθυπουργό

Ιωάννη Μεταξά. Συνέπεια της άρνησης

αυτής ήταν η είσοδος της Χώρας στο Β΄

Παγκόσµιο Πόλεµο και η έναρξη του

Ελληνοϊταλικού πολέµου του 1940. Η

ηµεροµηνία αυτή καθιερώθηκε να

εορτάζεται στην Ελλάδα και την Κύπρο

κάθε χρόνο ως επίσηµη εθνική εορτή και

αργία. Επίσης, σε πολλές χώρες του

κόσµου, ελληνικές κοινότητες γιορτάζουν

την Επέτειο του Όχι.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Χρήστος

Κουρνιώτης. Στην γιορτή συµµετείχαν οι

µαθητές: Χορωδία: Σωτηρία

Ξυπολιτίδου, Σοφία Παπαδοπούλου,

Σπύρος Πλαβούκος, Μαρία Σταµατάκη,

Κυριάκος Μπαλής, Αρίστος Ηλιάδης και

Γιαννοπούλου Ελένη

Χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς:

Αντρέας Σκουλίδας, Σωτηρία

Ξυπολιτίδου, Κατερίνα Στιακάκη,

Μιράντα Αγγελή, Σοφία

Παπαδοπούλου, Σπύρος Πλαβούκος,

Μαρία Σταµατάκη, Κυριάκος Μπαλής και

Αρίστος Ηλιάδης.

Ποντιακοί Χοροί: Ταϊσία Βαρδέγκα,

Μαρία Κυριακίδου, Μαρία Τσιρώνη,

Μαρίνα Αρβανίτη, Νόπη Ιππολίτοβα,

Νάντια Κοκοράκη, Ειρήνη Κοσµίδου,

Λίζα Πεχλιβανίδη, Χριστίνα Καρακασίδη,

Γιάννης Σαριπανίδης, Τάσος Τεγκελίδης,

Μαρία Κοσµίδου και Ελένη Κοσµίδου.

Αφήγηση: Αντρέας Σκουλίδας Ποίηµα:

Αγγελή Μιράντα Μονόλογος: Σωτηρία

Ξυπολιτίδου

Η γιορτή τελείωσε µε τον εθνικό ύµνο.

Οι γιορτές της 28ης Οκτωβρίου και 17ης Νοεμβρίου
στο σχολείο μας της Μιράντας Αγγελή

Επιτυχημένη η αιμοδοσία στο Ε.Κ. του σχολείου μας!!!
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Ο Αθλητισµός στην
πόλη µας

Ο αθλητισµός είναι η συστηµατική

σωµατική καλλιέργεια και δράση µε

συγκεκριµένο τρόπο, ειδική µεθοδολογία

και παιδαγωγική µε σκοπό την ύψιστη

σωµατική απόδοση, ως επίδοση σε

αθλητικούς αγώνες, στο αθλητικό και

κοινωνικό γίγνεσθαι .

Με την άνεση σύγχρονων εγκα-

ταστάσεων και την φροντίδα

εξειδικευµένου επιστηµονικού προσω-

πικού (προπονητές, γυµναστές) µπορείτε

να γίνετε ενεργό µέλος των

προγραµµάτων του Οργανισµού

Πολιτισµού και Αθλητισµού ∆ήµου Φυλής

"ΠΑΡΝΗΘΑ" όπου λειτουργούν τα εξής

τµήµατα: Αεροβική, Aqua Aerobic,

Εναλλακτική γυµναστική, Μπαλέτο,

Μυϊκή ενδυνάµωση, Κολύµβηση,

Μπάσκετ, Ποδόσφαιρο, Τάε Κβο Ντο,

Χοροθέατρο, Ενόργανη - Ρυθµική,

Στίβος, Μοντέρνοι χοροί, Εικαστικά,

Πόλο, Βόλεϊ, Πάλη, Τοξοβολία, Πινγκ

Πονγκ, Αναρρίχηση και Σκάκι. Ο ∆ήµος

των Άνω Λιοσίων εκπροσωπείται στο

ποδόσφαιρο από τις οµάδες ΑΠΟ

Ακράτητος (∆ηµοτικό στάδιο Ακράτητου),

ΑΟ Ζωφριά, Εθνικός Πανοράµατος

(∆ηµοτικό γήπεδο Πανοράµατος) και

Αστέρας Άνω Λιοσίων (∆ηµοτικό γήπεδο

Πανοράµατος). Στη καλαθοσφαίριση ο

δήµος εκπροσωπείται από τον Γ.Α.Σ.

Εύνικο (πρώην ∆ΑΣΑΛ) σε ανδρικό και

γυναικείο επίπεδο (3ο ∆ηµοτικό Κλειστό

Γυµναστήριο Ανω Λιοσίων). Τέλος στο

δήµο µας βρίσκεται και το κλειστό

γυµναστήριο που φιλοξένησε την πάλη

και το τζούντο στους Ολυµπιακούς

Αγώνες του 2004, το "Σπίτι της Πάλης",

δίπλα στο γήπεδο του Ακράτητου.

Μιράντα Αγγελή

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΟΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ

H ειδικότητα της βρεφονηπιοκόµου ανήκει

στον Τοµέα Υγείας και Πρόνοιας. Η

βρεφονηπιοκόµος είναι υπεύθυνη για την

πλήρη ολόπλευρη ανάπτυξη παιδιών

προσχολικής ηλικίας από 2 µηνών- 4,5

χρονών.

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η

παιδαγωγός είναι: α)υποµονή- ηρεµία

β)υπευθυνότητα γ)εχεµύθεια δ)

διακριτικότητα ε)ευαισθησία ζ)συνεργασία

µε παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό.

Επιπλέον τα καθήκοντά της είναι:

Α)ικανοποίηση αναγκών παιδιών

(βιολογική, συναισθηµατική, πνευµατική και

ψυχολογική ανάγκη) Β)σεβασµός προς τα

παιδιά Γ)κατανόηση ∆)να αναλαµβάνει

πρωτοβουλίες Ε)δηµιουργικότητα

Ζ)τήρηση κανόνων υγιεινής Η)καλή

συνεργασία Θ)να επιµορφώνεται και

ενηµερώνεται.

Το προσχολικό ίδρυµα αντιπροσωπεύει ένα

δεύτερο σπίτι για τα παιδιά, που εκεί

µπορούν να βρουν την αγάπη, τη ζεστασιά

και τη φροντίδα.

ΚΚααττεερρίίνναα ΣΣττιιαακκάάκκηη
ΤΤΑΑ ΣΣΤΤΕΕΚΚΙΙΑΑ ΤΤΩΩΝΝ ΝΝΕΕΩΩΝΝ ΣΣΤΤΟΟ

∆∆ΗΗΜΜΟΟ ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ

Τα στέκια στην δηµοτική µας ενότητα

ποικίλουν. Ανάλογα την όρεξη και την διάθεση

της τσέπης µπορείτε να βρείτε ότι τραβήξει η

όρεξη σας.

•Στην κεντρική πλατεία θα συναντήσεις

πολλών ειδών µαγαζιά, που τις περισσότερες

φορές έχουν αρκετό κόσµο. Ένα µαγαζί το

οποίο σιγά-σιγά αποκτά όνοµα και πελατεία αν

και είναι χρόνια στην περιοχή, είναι Η

ΤΥΦΛΟΜΥΓΑ. Ένα µεζεδοπωλείο µε ζεστό

χώρο και ανθρώπους φιλόξενους.

•Ένα άλλο µαγαζί εξίσου ωραίο και φιλικό

πάνω στην πλατεία είναι “H ΣΤΟΑ”.

Οικογένειες, ζευγάρια, παιδιά όλοι εκεί. Με

µεγάλο και άνετο χώρο και λογικές τιµές η

ΣΤΟΑαποτελεί ανταγωνίσιµη δύναµη.

•Θέλεις να βγεις για ένα χαλαρό ποτάκι µε την

παρέα και δεν ξέρεις που να πας; Φυσικά και

ξέρεις. Το el barrio είναι εκεί για σένα. Για καφέ,

χυµό, και2ποτάκι. Ανακαινισµένο και έτοιµο,

µε βράδια ατελείωτης µουσικής.

•Ακόµα µια καφετερία που αποτελεί

καθηµερινό πέρασµα σχεδόν όλων από εκεί,

µε εξαιρετικό εξωτερικό άλλα και εσωτερικό

περιβάλλον είναι ο ΣΧΟΙΝΟΒΑΤΗΣ. Mε

κάποια live τραγουδιστών κατά καιρούς είναι

µια καλή επιλογή.

•Ανεβαίνοντας προς την Χασιά συναντάµε ένα

µαγαζί που εδώ και χρόνια γεµίζει καθηµερινά

από κόσµο. Μην πούµε για τα

σαββατοκύριακα που δεν υπάρχει ούτε

καρέκλα να κάτσεις. Με τιµές κανονικές και µε

ανακαινισµένο χώρο, Ο ΤΟΞΟΤΗΣ βρίσκεται

εκεί για ότι θέλεις.

•Φεύγοντας από την Χασιά ας κάνεις µια

στάση στην καφετερία CAPRICE µε εντελώς

οικονοµικές τιµές και τέλειο χώρο που αποτελεί

στέκι πολλών.

ΑντρέαςΣκουλίδας

Η ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Το ‘’Μεταλυκειακό Έτος  Τάξη Μαθητείας’’

που πραγματοποιείται στο 1ο ΕΠΑΛ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ αποτελεί "Μεταδευτεροβάθμιο

Κύκλο Σπουδών" και ανήκει στο μη τυπικό

εκπαιδευτικό σύστημα, δηλ. είναι προαιρετικό

και αφορά αποφοίτους ΕΠΑΛ. Στο σχολείο

μας λειτουργούν ήδη οι Έιδικότητες "Βοηθός

Νοσηλευτή’’ και "Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων".

Ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ

χώρου εργασίας και σχολείου, τέσσερις

ημέρες στο χώρο εργασίας και μια ημέρα στο

σχολείο. Μετά την ολοκλήρωση του

προγράμματος που διαρκεί [9] εννέα μήνες,

ακολουθεί μέσω ΕΟΠΠΕΠ η πιστοποίηση

των γνώσεων και των δεξιοτήτων που

απέκτησε ο μαθητευόμενος στη συγκεκριμένη

ειδικότητα και στη συνέχεια η απόκτηση

πτυχίου Επιπέδου 5, ενώ του ΕΠΑΛ είναι

επιπέδου 4.

ΣέρφαΕλένη και

Χονδρογιάννη Ευαγγελία
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