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 ΠΡΟΣ: • ΕΠΑΛ & ΕΚ της Δ/νσης Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας. 

• ΕΠΑΛ & ΕΚ των Διευθύνσεων Δ.Ε. : Δυτ. 

Αττικής, Ευβοίας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, 

Ευρυτανίας, Φωκίδας & Λέσβου. 

• Τους εκπαιδευτικούς Μηχανολόγους  

όλων των κλάδων που υπηρετούν στα 

ΕΠΑΛ και ΕΚ των ανωτέρω Διευθύνσεων. 

 

 

 

   

  

               ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Το παρόν ενηµερωτικό σηµείωµα έχει ως στόχο να παρουσιάσει ορισµένες καλές πρακτικές συναδέλφων 
που εκτιµώ πως µας είναι χρήσιµες στη διδακτική πράξη. 
Απώτερος στόχος είναι η διάδοση και άλλων καλών πρακτικών και εργαλείων που υποστηρίζουν το 
διδακτικό µας έργο. Για το λόγο αυτόν, όποιος συνάδελφος επιθυµεί να προτείνει τη δική του καλή 
πρακτική ώστε να υπάρξει διάχυση, ας έρθουµε σε επικοινωνία. 
Στον ιστότοπο http://www.e-yliko.gr, µπορείτε να βρείτε ένα πλήρες βιβλίο ασκήσεων και ερωτήσεων για 
το πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα µηχανολόγων και οχηµάτων "Στοιχεία Μηχανών" του συναδέλφου 
Ν. Χονδράκη, καθώς και ένα πλήρες βιβλίο Ασκήσεων για το Πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα 
"Εγκαταστάσεις Ψύξης" του ιδίου συναδέλφου. 
Στον ίδιο ιστότοπο µπορείτε να βρείτε µια ενδιαφέρουσα εφαρµογή υπολογισµού βαθµολογίας των µαθητών 
µέσω αλγορίθµου µε χρήση υπολογιστικού φύλλου excel, για περιορισµό των σφαλµάτων αλλά και 
προσαρµογή των βαθµών µε παιδαγωγικά κριτήρια, του συναδέλφου Μ. Τσίρλη. 
Ακόµα, ο συνάδελφος Π. Φαντάκης έχει συγγράψει και µας έχει διαθέσει το pdf του βιβλίου του 
«Συστήµατα ελέγχου και ρύθµισης κεντρικών θερµάνσεων».  
Επίσης, σχεδιάστηκε, µελετήθηκε και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από οµάδα µαθητών και 
εκπαιδευτικών του τοµέα Μηχανολογίας του Ε.Κ. Λιβαδειάς, η Μονάδας Παραγωγής Βιοκαυσίµων από 
τηγανέλαια, στο χώρο του Εργαστηριακού Κέντρου Λιβαδειάς (∆ελφών 24- 26). 
Στόχος του συγκεκριµένου έργου είναι η ευαισθητοποίηση σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος των 
µαθητών και των πολιτών για την εκµετάλλευση των τηγανελαίων και την επεξεργασία τους µε σκοπό την 
παραγωγή καύσιµης ύλης για την ελαχιστοποίηση του κόστους θέρµανσης των σχολείων του ∆ήµου.  
Τέλος, αρκετές εργασίες συναδέλφων τις οποίες και θα αναδείξουµε σε επόµενο ενηµερωτικό σηµείωµα, 
συναντάµε σε επιστηµονικά συνέδρια και περιοδικά. 
Παρακαλώ για τη διάχυση των δικών σας καλών πρακτικών που θα συµβάλουν στη βελτίωση των 
εκπαιδευτικών διεργασιών και των µαθησιακών αποτελεσµάτων. 
Σας ευχαριστώ θερµά για τη συνεχή και δυναµική συνεργασία, στήριξη και εµπιστοσύνη στο έργο µου. 

Με εκτίµηση και συναδελφικούς χαιρετισµούς, 
Ευστάθιος Αθ. Ζωγόπουλος 

∆ρ. Μηχανικός ΕΜΠ 
Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ12.04 


