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  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ…    EDITORIAL 

     

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:  

ΚΑΝΤΙΤΖΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ,  

μαθητής του Δ1ΕΠΑ.Λ. 

 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:  

ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΕΦΗ, μαθήτρια του Δ2 

ΕΠΑ.Λ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΣΑ,  

μαθήτρια του Δ2 ΕΠΑ.Λ. 

ΠΙΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ,  

μαθητές του Γ1 ΕΠΑ.Λ. 

ΔΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 

ΚΩΤΣΙΑ ΕΛΕΝΗ, 

μαθητές του Δ΄Τ.Ε.Ε. 

ΤΣΙΛΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ,,  

μαθήτρια του Γ΄Τ.Ε.Ε. 
και γινόμαστε περισσότεροι……. 

 

 Με έβαλε ο δάσκαλος 
 να γράψω ως το χίλια 
 μα εγώ στο νου μου έφερνα 
 ψαράκια και κοχύλια. 
 

Με σήκωσε ο δάσκαλος 
να κλίνω ένα ρήμα, 
μα εγώ στον πίνακα έβλεπα 
γλυκά να σκάει το κύμα. 
 

Με μάλωσε ο δάσκαλος 
που ‘κανα φασαρία, 
μα εγώ το χέρι το ‘βλεπα 
σαν κίτρινο αστερία. 
 
Μου είπε και η μητέρα μου 
βοήθα στις δουλειές, 
άλλο και εγώ δεν άντεξα 
κι αμέσως βροντοφώναξα: 
« Θέλω διακοπές!» 

  

 

              Η συντακτική επιτροπή 
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Σελ. 16-18  Τα «πρωτάκια» γράφουν…    
Σελ. 19-23  Οι τελειόφοιτοι μας  
                   αποχαιρετούν  
Σελ.24-26   Εξετάσεις- τα sos της  
                   οργάνωσης 
 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Θεοδοσιάδου Κωνσταντινιά 
Αδαμίδου Ουρανία 

Κουτσογιάννη Ελένη 
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Έτρεξαν φέτος  …. 

 

Περιβαλλοντική αγωγή στο σχολείο μου 

  Στα  πλαίσια 
του προγράμματος « 

Περιβαλλοντική 
αγωγή στο σχολείο 
μου» δόθηκε η 
ευκαιρία σε μένα και 
τους συμμαθητές 
μου, του Βεπ2, να 
ενημερωθούμε αλλά  
κυρίως να 
ευαισθητοποιηθούμε  
για θέματα που 
αφορούν την 
προστασία του 

περιβάλλοντος. Για απλά πράγματα, απλές αλλαγές στην καθημερινότητα μας 
που κάνουν τη μεγάλη διαφορά:  
να  ρυθμίζουμε  το θερμοστάτη στο καλοριφέρ και στο ψυγείο, να κλείνουμε το 
διακόπτη στις ηλεκτρικές συσκευές και στα φώτα, να ανακυκλώνουμε  τα 
υλικά που ξαναχρησιμοποιούνται, να περπατάμε αντί να παίρνουμε το 
αυτοκίνητο, να αγοράζουμε εποχιακά τρόφιμα της περιοχής  μας γιατί , 
ανάμεσα στα άλλα, δεν ρυπαίνουμε το περιβάλλον με τη μεταφορά τους από 
μακριά. 

 Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 
μας φυτέψαμε λουλούδια και δεντράκια 
στην αυλή του σχολείου μας και 
βοηθήσαμε στην καθαριότητα της αυλής.  

Στο τέλος βγήκαν συμπεράσματα για να 
κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. 

       Ευδοκία Καλημέρη, Βεπ1 
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Πρόγραμμα ατομικής  

και στοματικής υγιεινής 

Στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα συμμετείχαμε 

οι μαθητές του τμήματος Ε 

Γεωπονίας με την 

υπεύθυνη καθηγήτρια του 

προγράμματος. Επιλέξαμε 

αυτό το θέμα γιατί μας 

αρέσει. Θέλουμε να 

είμαστε υγιείς γι’ αυτό 

μαθαίνουμε να 

φροντίζουμε το σώμα και τη στοματική μας κοιλότητα. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος μας 

επισκεφτήκαν οδοντίατροι, ήλεγξαν τα δόντια μας, παίξαμε 

θέατρο παριστάνοντας τα μόνιμα δόντια και τις ασθένειες  

τους, τερηδόνα και ουλίτιδα.  Απαντήσαμε σε 

ερωτηματολόγιο για την σημασία της καθαριότητας των 

δοντιών και του σώματος, παρακολουθήσαμε παρουσίαση για τη 

σωματική υγεία, κάναμε άσκηση στο πλύσιμο των δοντιών, χεριών και  

σώματος, φτιάξαμε κολλάζ και λίστα με  τους τρόπους  ατομικής και 

στοματικής υγείας.  

 Μεγάλη εντύπωση μας έκανε η καταστροφή  των δοντιών από τις 

ασθένειες, ο τρόπος που τρεφόμαστε για να ζούμε υγιεινά και μας 

βοήθησε η καθαριότητα των δοντιών και του σώματος μας στη πράξη. 

          Εγ ΤΕΕ 
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Ανακύκλωση – Τα χρήσιμα άχρηστα 

 Στο πρόγραμμα μας αυτό κάναμε πολλές 

δραστηριότητες. Είδαμε βίντεο, παίξαμε παιχνίδια, ζωγραφίσαμε, 

πήγαμε εκδρομή. Μάθαμε πως τα χάρτινα, τα πλαστικά, τα γυάλινα, τα 

μεταλλικά και άλλα αντικείμενα δεν είναι σκουπίδια 

αλλά πρώτες ύλες και ενέργεια. Έτσι δεν πετάμε 

τίποτα χρήσιμο αλλά ανακυκλώνουμε και βοηθάμε 

το περιβάλλον. Επίσης 

ενημερώνουμε και προτρέπουμε τις 

οικογένειες μας και τους φίλους μας να 

ανακυκλώνουν τις ηλεκτρικές συσκευές, τις 

μπαταρίες, τις λάμπες, το χαρτί, το γυαλί, το αλουμίνιο 

κ.ά. στους ανάλογους κάδους ανακύκλωσης.  Έτσι και εμείς νιώθουμε 

χρήσιμοι και ενεργοί πολίτες. 

              

Επαγγέλματα του χθες  

Είμαι πολύ χαρούμενος 

που συμμετέχω σ’ αυτό 

το  πρόγραμμα Αγωγής 

Σταδιοδρομίας. Μάθαμε 

πως τα επαγγέλματα 

αλλάζουν με τις εποχές. 

Έτσι το επάγγελμα του 

νερουλά, του παγωτατζή, 

του παγοπώλη, του 

γαλατά, του γανωματή 

και άλλα δεν υπάρχουν 

σήμερα. Όλα  αυτά τα παλιά επαγγέλματα τα είδαμε σε βίντεο και 

παλιές ελληνικές ταινίες. Ακόμη τα ζωγραφίσαμε. Εγώ ζωγράφισα του 

παγωτατζή.  

       Γρηγόρης Αθανασιάδης, Βγ 
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 Και μένα μου άρεσε πολύ το 

πρόγραμμα. Βρήκαμε πληροφορίες, 

φωτογραφίες και εικόνες από το 

διαδίκτυο. Πήραμε συνεντεύξεις από τις 

γιαγιάδες και τους παππούδες μας. 

Μάθαμε ότι ο μεγάλος μας 

ολυμπιονίκης Σπύρος Λούης ήταν 

νερουλάς. Μάλιστα, όταν τον ρώτησε ο 

βασιλιάς Γεώργιος τι δώρο θα ήθελε να 

του κάνει για τη μεγάλη του νίκη, αυτός 

ζήτησε ένα γαϊδουράκι για τη δουλειά 

του. Εγώ     ζωγράφισα του γαλατά.  

  Παναγιώτης Στεφανίδης, Βγ 

 

Το παιχνίδι ως μέσο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

και άθλησης σε παιδιά με ΕΕΑ ή/και αναπηρία 

 Με τους καθηγητές κάναμε περίπατο στο χώρο του σχολείου και 

οριοθετήσαμε τους χώρους που θα χρησιμοποιηθούν. Σχεδιάσαμε στο 

χαρτί καθώς και στο χώμα ή τσιμέντο 

παιχνίδια τα οποία και παίξαμε. 

 Αυτό που μου έκανε εντύπωση 

ήταν ότι χρησιμοποιήσαμε υλικά από 

το περιβάλλον όπως κλωνάρια, πέτρες 

κ.ά. για να παίξουμε κάποια παιχνίδια.  

 Ένοιωσα πολύ χαρούμενη που 

συμμετείχα στο πρόγραμμα, καθώς 

μου δόθηκε η ευκαιρία να παίξω με τους συμμαθητές όπως κάποιες 

φορές παίζω στο χωριό μου.   

          Βο ΤΕΕ 
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Προσαρμοσμένα παιδαγωγικά παιχνίδια στον αύλειο 

χώρο  για παιδιά με ΕΕΑ ή/και αναπηρία  

    

 Πολύ μου αρέσει να συμμετέχω 

σε ομαδικά παιχνίδια. Γι’ αυτό και 

επέλεξα να είμαι στο πρόγραμμα. 

Διασκέδασα πάρα πολύ ειδικά όταν 

χρησιμοποιήσαμε μεγάλες μπάλες για 

να παίξουμε ποδόσφαιρο. Το παιχνίδι 

ήταν πολύ ενδιαφέρον αλλά είχε και 

πολύ πλάκα. Θέλω  και του χρόνου να 

συμμετέχω σε παρόμοιο πρόγραμμα. 

          Γο2 ΤΕΕ 

Σερφάροντας με ασφάλεια στο 

διαδίκτυο 

 

  

 Στο πρόγραμμα αυτό εμείς οι μαθητές του Γο1 του ΤΕΕ συμμετείχαμε 

σε διάφορες ομαδικές δραστηριότητες, και παιχνίδια, συζητήσαμε για τα 

προσωπικά δεδομένα, τους ιούς, την υποκλοπή, το facebook και 

ζωγραφίσαμε την Παγκόσμια  Ημέρα της Ασφαλούς πλοήγησης στο 

Διαδίκτυο.  Την ίδια μέρα  δώσαμε στους συμμαθητές μας ένα 

ερωτηματολόγιο για να συμπληρώσουν  

προκειμένου να δούμε αν έχουν λάβει 

κάποια ενημέρωση για το διαδίκτυο, τους 

κινδύνους του και το ασφαλές σερφάρισμα. 

Απάντησαν 73 μαθητές/τριες από τους 

οποίους 68% ήταν αγόρια ενώ το 32% ήταν 

κορίτσια. Οι περισσότεροι από τους 

ερωτηθέντες απάντησαν ότι έχουν 
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υπολογιστή στο σπίτι τους (79%), ενώ το 64% από αυτούς έχουν σύνδεση 

στο διαδίκτυο. Ο υπολογιστής βρίσκεται συνήθως στο δωμάτιο τους. Όσον  

αφορά στις ώρες χρήσης του διαδικτύου οι περισσότεροι εμφανίστηκαν 

εγκρατείς, καθώς σερφάρουν 1-2 ώρες την ημέρα, άρα δεν μπορούμε να 

μιλήσουμε για εξάρτηση από το διαδίκτυο. Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι 

συμμαθητές μας χρησιμοποιούν το διαδίκτυο είναι κατά κύριο λόγο τα 

παιχνίδια που διατίθενται on line (44%). Ακολουθεί το face book με μεγάλο 

επίσης ποσοστό (37%). Κατά τη διάρκεια πλοήγησης τους δεν έχουν 

ενοχληθεί από κάποιον στο διαδίκτυο (86%). Αυτό όμως που εμφανίζεται 

ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι  δεν γνωρίζουν όλους τους διαδικτυακούς 

τους φίλους (49%). Επίσης ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι 

συμμαθητές μας έχουν δώσει προσωπικά τους δεδομένα σε άτομα που 

γνώρισαν μέσω διαδικτύου (85%). Τέλος, όσον αφορά τις ερωτήσεις για την 

ασφάλεια και τους κινδύνους του διαδικτύου, εμφανίζονται ενημερωμένοι για 

τυχόν κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν, ενώ κύρια πηγή 

πληροφόρησης και ενημέρωσης τους είναι το σχολείο. 

           Γο1 ΤΕΕ 

 

«Schoolηκοφάγος» 

 Κάναμε για σας το περιοδικό  

το σχολικό 

ψάξαμε και βρήκαμε θέματα πολλά 

για να τα διαβάζετε αργά 

να μαθαίνετε αρκετά  

και να περάσετε καλά 

 

Γεμάτοι γέλια και χαρά  

περνάγαμε καλά 

αλλά  και μαλώναμε  συχνά 

μέχρι που η κυρία μας μόνιαζε ξανά 

 

Ελπίζω να σας αρέσει το περιοδικό  

και να το βρείτε απολαυστικό. 

               Έφη Καρπούζη, Δεπαλ 
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Και τρέξαμε και εμείς … 

 

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 Η επίσκεψη στα ΤΕΙ Σερρών στη 

Σχολή Διοίκησης – Οικονομίας, ένα 

χώρο με πολλά κτίρια και 

περιποιημένο, ήταν πολύ 

ενδιαφέρουσα. Μας υποδέχτηκαν και 

μας ξενάγησαν στο χώρο. 

Παρακολουθήσαμε και μάθημα μαζί με 

τους φοιτητές σε ένα αμφιθέατρο. 

Ήταν δύσκολο!  

Μετά βέβαια πήγαμε στην βιβλιοθήκη, 

που ήταν πολύ μεγάλη, διώροφη  με 

πάρα πολλά βιβλία. 
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 Εκεί ο υπάλληλος μας εξήγησε τον τρόπο που 

αρχειοθετούνται τα βιβλία με αλφαβητική σειρά. Είχε και τραπεζάκια 

για να κάθονται οι φοιτητές να διαβάζουν με την ησυχία τους, να 

λύνουν τις ασκήσεις τους και να βρίσκουν ό,τι  χρειάζονται για τις 

εργασίες τους. Τι ωραίος χώρος να διαβάζει κανείς!  

       Ναλμπάντης Ανέστης, Γεπαλ 

 

 

Ξενοδοχείο «Ελπίδα Resort & Spa» 

Πριν την περίοδο των Χριστουγέννων επισκεφτήκαμε το Ξενοδοχείο 

«Ελπίδα» που βρίσκεται στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων Σερρών.  

Το πρώτο που μας έκανε φοβερή 

εντύπωση ήταν η υποδοχή του 

προσωπικού του ξενοδοχείου στο 

χώρο της ρεσεψιόν και η εντυπωσιακή 

χριστουγεννιάτικη διακόσμηση και 

ατμόσφαιρα σε όλο το χώρο. Στη 

συνέχεια μια υπάλληλος μας ξενάγησε 

σε ένα οικογενειακό δωμάτιο, στο εστιατόριο, σε ένα ειδικό χώρο 

εκδηλώσεων, στο γυμναστήριο με την πισίνα και το χαμάμ και την 

αίθουσα μασάζ. Καθίσαμε στο καφέ- μπαρ του ξενοδοχείου όπου 

πίνοντας το χυμό μας απολαύσαμε από ψηλά τον περιποιημένο κήπο 

με την εξωτερική πισίνα.  
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Προσωπικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση το μέγεθος του ξενοδοχείου, η 

πολυτέλεια, η καθαριότητα και η ευγένεια του προσωπικού. Αξίζει 

τελικά να το επισκεφθεί κανείς. 

       Πίγκας Απόστολος, Γεπαλ 

 

 

Επιχείρηση σπιρουλίνα  

 

Με τους καθηγητές του τμήματος Γεωπονίας 

πήγαμε στα Θερμά Νιγρίτας   στις 

εγκαταστάσεις της Βιο- σπιρουλίνας. Εκεί 

ξεναγηθήκαμε από τους υπεύθυνους στο χώρο 

παραγωγής της, σε ειδικά θερμοκήπια, όχι 

όμως  σε χώμα αλλά σε νερό αφού η 

Σπιρουλίνα είναι ένα μικροσκοπικό υδρόβιο 

φύκι του γλυκού νερού με εξαιρετικές θρεπτικές 

και θεραπευτικές ιδιότητες. Είναι το μοναδικό φυτό που καλλιεργείται σε 

δεξαμενές – πίστες κυκλικής κίνησης. Πριν φθάσει στα χέρια σας  έχει “τρέξει” 

περίπου 40 χιλιόμετρα, όσο ένας μαραθώνιος.  

Οι δεξαμενές  

  

Μας   εντυπωσίασε το  έντονο 

πράσινο χρώμα , αλλά ακόμα πιο 

εντυπωσιακό είναι το πώς ένας τόσο 

μικρός φυσικός οργανισμός μπορεί 

να κρύβει τόσες βιταμίνες και 

θρεπτικά στοιχεία για τον άνθρωπο. 

Είναι  από τις πληρέστερες τροφές στον κόσμο. Έχει πάνω από 100 
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πολύτιμες θρεπτικές ουσίες και είναι ιδιαίτερα εύπεπτη τροφή, γι’ αυτό και  

την καταναλώνουν οι αστροναύτες στο διάστημα. H NASA χαρακτήρισε τη 

σπιρουλίνα «τροφή του μέλλοντος» και ο OHE «ιδανική τροφή για την 

ανθρωπότητα», αφού με τόσο πολλά θρεπτικά συστατικά και σε τόσο μεγάλες 

ποσότητες που τα περιέχει, αποτελεί πολύτιμη τροφή σε περιπτώσεις 

υποσιτισμού. Φεύγοντας πήραμε δώρο από ένα κουτί με χάπια σπιρουλίνας 

για τους γονείς μας. 

 

 η  σπιρουλίνα αποξηραίνεται  

 

 

 

το εργαστήριο συσκευασίας  

 

 

 

 

 

 

                 Γγ Τ.Ε.Ε. 
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  Κερκίνη 
 

  Επισκεφτήκαμε 

ένα από τα πιο 

όμορφα μέρη της 

Ελλάδας, τη λίμνη 

Κερκίνη με τον 

μοναδικό 

υγροβιότοπο, που 

έχει ανακηρυχθεί 

Εθνικό Πάρκο και 

σύμφωνα με τη 

Διεθνή Σύμβαση 

Ramsar, ένας από 

τους 10 

υγροτόπους 

Διεθνούς Σημασίας της Ελλάδας. Η Κερκίνη δημιουργήθηκε το 1932 όταν 

έγινε το πρώτο φράγμα στην περιοχή του Λιθότοπου ώστε να συγκρατεί  τα 

νερά του ποταμού Στρυμόνα.  

Μας υποδέχτηκαν οι κ. Γκίρμπας Π. 

και Χρυσοχόου Β. του Κ.Π.Ε. 

Ποροΐων. Μας προμήθευσαν με 

κιάλια και ένα τηλεσκόπιο και από το 

ανάχωμα στο Μεγαλοχώρι είδαμε  

νούφαρα εξαιρετικής ομορφιάς και 

αρκετά από τα  είδη πουλιών που 

φωλιάζουν στη λίμνη: 

αργυροπελεκάνους, κορμοράνους, 

πελαργούς, αγριόπαπιες, ερωδιούς, 

νανόχηνες,  κρυπτοτσίκνια -  παρόλο που κρυβόταν - και ένα κοπάδι 

βουβαλιών, ζώα που ζουν σε υγροβιότοπους. Όλα αυτά σε συνδυασμό με   

τον υπέροχο ορίζοντα από τα ορεινά συγκροτήματα του όρους Μπέλλες και 

των Κρουσίων έκαναν το τοπίο μαγευτικό.  Δεν είναι τυχαίο που η λίμνη 

φιλοξενεί  τόσους πολλούς  επισκέπτες και έχει καθιερωθεί ως 

αγροτουριστικός προορισμός.  

                     Εο Τ.Ε.Ε. 
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Το θερμοκήπιο μας  

 

 

 

 

 

 

 

Όπως κάθε χρόνο από το 2009, έτσι και φέτος η δουλειά στο θερμοκήπιο 

ήταν απαιτητική αλλά και ικανοποιητική. Ξεκινήσαμε με καθαρισμό του 

χώρου, το χωρισμό του σε τμήματα και μετά την καλλιέργεια των διάφορων 

λαχανικών μας. Όταν  ο καιρός δεν 

μας το επέτρεπε,  ξεκινούσαμε τη 

φύτευση των σπόρων σε μικρά 

γλαστράκια στην τάξη.  
 

 
 Μετά τα μεταφυτεύαμε στο χώρο του 

θερμοκηπίου και τώρα που ο καιρός έχει 

βελτιωθεί πολύ, έχουμε επεκτείνει τις καλλιέργειες 

μας και έξω .  Τα ποτίζουμε, τα φροντίζουμε, τα 

παρακολουθούμε να μεγαλώνουν και μετά τα 

μοιραζόμαστε και τα χαιρόμαστε.    

 

 

 

 

 Και ο χώρος που καλλιεργούμε αρωματικά φυτά
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Και μια ιδέα που 
ζηλέψαμε 

 

 

Το πολύχρωμο λεωφορείο, «Green Urban Lunch Box», μήκους 10 μέτρων,  
που φιλοξενεί στο εσωτερικό του έναν 
ολόκληρο κήπο,  τριγυρνά στους δρόμους 
της πόλης Σολτ Λέικ Σίτι στη Γιούτα των 
Ηνωμένων Πολιτειών και δίνει στα παιδιά 
την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το 
«πράσινο», μαθαίνοντας παράλληλα 
διάφορες τεχνικές καλλιέργειας.  

 

Το παράξενο αυτό λεωφορείο κάνει συχνά 

την εμφάνισή του και σε λαϊκές αγορές, 

όπου τα παιδιά μοιράζουν λαχανικά και 

σπόρους 

στον κόσμο. 

Με ένα απλό ποτιστικό στο εσωτερικό αλλά 

και ένα ειδικό ηλιακό σύστημα καταφέρνουν 

να καλλιεργήσουν διάφορα κηπευτικά 

προϊόντα, ενώ εφαρμόζουν την 

κομποστοποίηση, παράγοντας έτσι φυσικό 

λίπασμα για τα φυτά.  

Με σκοπό να παρακινήσουν τους κατοίκους να παράγουν τα δικά τους 

λαχανικά στο σπίτι, αφιερώνοντας λίγο από τον ελεύθερο χρόνο τους στην 

κηπουρική, τονίζοντας παράλληλα τα πλεονεκτήματα των φρέσκων 

προϊόντων, το «κινητό» θερμοκήπιο κερδίζει ολοένα και περισσότερους 

οπαδούς.  

        Αντώνης Κοφοτόλιος, ΕγΤΕΕ
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Ρωτήσαμε τα “πρωτάκια” 

για την πρώτη τους χρονιά… 

  

 

 

 

 

 

Η πρώτη μου χρονιά είναι φανταστική διότι γνώρισα 

καινούριους φίλους με τους οποίους 

παίζουμε μπάλα, ζωγραφίζουμε και 

σκαλίζουμε τον κήπο. Ακόμη 

εντύπωση μου έκαναν οι καθηγητές, 

επειδή μας αγαπάνε πολύ.  

     

 

         Παναγιώτης, Αο 

 

 

 

Η πρώτη μου χρονιά στο σχολείο είναι 

πολύ ωραία, παρόλο που στην αρχή 

δεν είχα φίλους. Έπειτα από λίγο καιρό 

που γνώρισα τα παιδιά, αρχίσαμε να 

κάνουμε παρέα. Ανταλλάξαμε 

τηλέφωνα, παίζουμε μαζί ποδόσφαιρο 

στο σχολείο και στις εκδρομές περνάμε 

υπέροχα όλοι μαζί.  

         Θανάσης, Αο 
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Όταν ήρθα στο τωρινό σχολείο είχα άγχος. 

Μετά βρήκα φίλες και ήταν ωραία. Γι’ αυτό 

μου αρέσει αυτό το σχολείο, γιατί βρήκα 

φίλες που στο άλλο σχολείο δεν είχα. Αλλά 

και οι καθηγητές μου αρέσουν πιο πολύ σ’ 

αυτό το σχολείο. Εδώ μαθαίνουμε να 

διαβάζουμε, να γράφουμε και παίζουμε. Οι 

αγαπημένες μου φίλες είναι η Αλεξάνδρα και 

η Κατερίνα και από καθηγητές η κ. Ζωή και 

ο κ. Πέτρος. 

      

         Αγγελική, Αγ 

 

 

 

 

 

 Όταν ήρθα στο σχολείο ένιωθα άβολα γιατί στην 

αρχή δεν είχε πολλά παιδιά ακόμη. Το κτίριο βέβαια 

μου φαινόταν πολύ ωραίο. Όσο περνούσαν οι μέρες 

συνήθιζα και έκανα παρέες. Οι καλύτεροι μου φίλοι 

εδώ είναι ο Λάμπης, ο Νίκος, ο Κώστας. Τα μαθήματα 

μου φαίνονται πολύ εύκολα και θα ήθελα να είναι λίγο 

πιο δύσκολα.  

        

        

  

         Γιώργος, Αγ 
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Το σχολείο αυτό μου αρέσει πολύ γιατί έχει μεγάλη αυλή και μεγάλο 

γήπεδο. Στα διαλείμματα πηγαίνω με τους φίλους μου στο κιόσκι και 

καθόμαστε. Επίσης μου αρέσει το θερμοκήπιο όπου πηγαίνουμε και 

μαθαίνουμε για τα φυτά. Από τα μαθήματα τα αγαπημένα μου είναι η 

Γλώσσα και τα Αγγλικά. 

         Ευδόξιος, Αγ 

 

 

 

Το σχολείο αυτό είναι καλό αλλά το 

προηγούμενο, το ΕΕΕΕΚ, ήταν καλύτερο, γιατί 

εκεί κάναμε δουλειές στον κήπο και το 

θερμοκήπιο. Εδώ μου αρέσει που βρήκα 

καινούριους φίλους και κυρίως κορίτσια αλλά 

έχω και τους παλιούς μου. Γενικά μου αρέσει να 

κάνουμε γεωργικές δουλειές και όταν έχουμε 

τέτοιες εργασίες με τον κ. Θόδωρο, περνάμε 

τέλεια.   

          Τάσος, Αγ 

 

 

Το σχολείο αυτό μου αρέσει γιατί έχει μαθήματα 

και πρέπει να κάνουμε ασκήσεις ενώ στο 

προηγούμενο που πήγαινα δεν είχε. Όμως στο 

ΕΕΕΕΚ ήταν πιο ωραία γιατί έκανα πολλές 

δουλειές. Δεν πειράζει και εδώ είναι καλά 

γιατί γνώρισα νέους φίλους και είδα από 

κοντά τις διαφορές του ΤΕΕ από το ΕΕΕΕΚ. 

       

     Χρήστος, Αγ 
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Οι τελειόφοιτοι            

 

 

 

 

 

 

 

        μας    

    αποχαιρετούν ..  

 

 

 

  Τώρα που θα 

φύγω από το σχολείο θα 

μου λείψουν οι 

καθηγητές, οι 

συμμαθητές και οι 

εκδρομές. Θυμάμαι 

επαίνους, συμμετοχές σε 

Σπέσιαλ Ολύμπικς, 

εκπαιδευτικές 

επισκέψεις. Είχαμε πάει 

στην Κύπρο με ένα 

πρόγραμμα για δυο 

εβδομάδες και ήταν μια 

χαρά! Δε θα ξεχάσω που έτρωγα πάντα γλυκά αντί για φαί – δε μου αρέσει το 

φαί ιδιαίτερα – και γυρίσαμε πριν τα Χριστούγεννα γεμάτοι εικόνες, εμπειρίες, 

αναμνήσεις και …κιλά!  

 Στην Αθήνα, που είχαμε πάει, επισκεφτήκαμε τη Βουλή των Ελλήνων. 

Καθίσαμε στον δεύτερο όροφο, η Βουλή συνεδρίαζε και εκεί που μιλούσε ο 

πρόεδρος της Βουλής είπε ότι σήμερα βρίσκεται μαζί μας εδώ το Ειδικό 
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Σχολείο Σερρών. Ο πρωθυπουργός τότε κ. Καραμανλής κοίταξε πάνω και μας 

χαιρέτησε γιατί είναι και πατριώτης μας.      

 Έχω για ενθύμια μετάλλια από αγώνες και επαίνους που παίρναμε για 

κάτι καλό που φτιάχναμε ή συμμετείχαμε με κάποιον καθηγητή ή έφτιαχνα  

κάποια καλή εργασία. Ο πιο καλός μου καθηγητής είναι ο κύριος Βασίλης με 

την κιθάρα του και τα τραγούδια του, αλλά και ο κ. Νίκος, η κ. Αργυρώ, η κ. 

Ελένη και ο κ. Αλέξης.  Δε θα ξεχάσω που τους πείραζα και την Διευθύντρια 

ακόμη, με κάτι που ήξερα ότι την νευρίαζε πολύ. Θα έρχομαι να τους βλέπω. 

Αλλά τώρα θέλω να πάρω το απολυτήριο μου για να είμαι ξένοιαστος, μετά θα 

έχει ξεκούραση και βόλτες.   

         Στέφανος  Δεπ2 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Είμαι χαρούμενος που επιτέλους ήρθε η στιγμή να πάρω το πτυχίο 

μου. Όλα αυτά τα χρόνια που ερχόμουν στο 

σχολείο μου ένιωθα τέλεια. 

Διασκεδάζαμε πολύ, με τις 

γιορτές, τις εκδρομές, τους 

συμμαθητές και τους 

αγαπημένους μας 

καθηγητές. Τα  μαθήματα 

δεν ήταν δύσκολα κι αυτά που 

μου άρεσαν περισσότερο ήταν 

τα φιλολογικά γιατί μιλούσαμε για τη 

γλώσσα μας, για το πώς γράφονται οι λέξεις και ήταν κάτι 

που μ’ ενδιέφερε πολύ. Εδώ γνώρισα τη Μαρία με την οποία είμαι 

ερωτευμένος και πολλούς φίλους όπως τον Στέφανο, τον Γιάννη, τον Δανιήλ, 

τον Δημήτρη. 

 Θα μου λείψουν όλοι και οι καθηγητές μου, ο κ. Χρήστος, ο κ. Νίκος, ο 

κ. Βασίλης, η κ. Βούλα, η κ. Ελένη και η Διευθύντρια μας που είναι καλή 

γυναίκα και μας αγαπάει πολύ.  

         Νίκος, Δεπ1 
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  Νιώθω χαρούμενος που τελειώνω το 

σχολείο γιατί δε θα έχω μετά τίποτα 

να διαβάζω, δε θα μου λένε οι γονείς 

να διαβάζω και θα είμαι πιο ξένοιαστος. 

 Παρόλα αυτά το Σεπτέμβριο 

που δε θα έρθω ξανά στο σχολείο θα 

μου λείψουν τα γέλια , οι πλάκες, τα 

πειράγματα με τους συμμαθητές μου και 

τους καθηγητές μου. 

 Θα θυμάμαι πάντα τη Μαρία που από την 

πρώτη φορά που ήρθα στο σχολείο με πλησίασε και με 

αγκάλιασε γιατί ένιωθα αμηχανία, την κ. Ζωή που με υποδέχτηκε 

με αγάπη, όταν πρωτοήρθα. Δε θα ξεχάσω επίσης και άλλους συμμαθητές 

που με έκαναν να νιώθω άνετα και τώρα έχουν αποφοιτήσει αλλά μαθαίνουμε 

νέα τους και έρχονται καμιά φορά να μας δουν.  

 Ευχαριστώ την κ. Άννα που με δέχτηκε στο σχολείο αυτό  που ήταν πιο 

ευχάριστα και πιο εύκολα από το προηγούμενο και  τους καθηγητές – 

καθηγήτριες. Θα  τους θυμάμαι πάντα με αγάπη. 

         Δανιήλ , Δεπ1 
 

 

 

 

  Με λένε Έλσα, είμαι 21 χρονών και θέλω 

να σας πω πως ήρθε επιτέλους  ο καιρός να 

πάρω το πτυχίο μου. Είμαι χαρούμενη που θα 

τελειώσω το σχολείο αλλά θα μου λείψουν οι 

φίλοι μου, ο Ανέστης, η Έφη, η Μαρία, ο Δανιήλ 

και οι καθηγητές μου. 

 Την πρώτη μέρα στο σχολείο ένιωθα λίγο 

ντροπαλή γιατί δεν ήξερα κανένα παιδί, ακόμα και 

στην τάξη το ίδιο, δεν ένιωθα άνετα. Δε θα 

ξεχάσω όμως  ότι τελικά πέρασα  τα ωραιότερα 

χρόνια με τους καθηγητές μου και τους φίλους 

μου και τους ευχαριστώ πολύ που μου μάθανε τόσες γνώσεις και δε θα τους 

ξεχάσω ποτέ ,θα έρχομαι να τους βλέπω. 

         Έλσα, Δεπ2  
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Με λένε Σίμο και φέτος τελειώνω το Ειδικό ΕΠΑ.Λ. Είμαι εδώ 7 χρόνια και 

επιτέλους έφτασε η χρονιά για να τελειώσω. Από αυτό το σχολείο θα κρατήσω 

πολύ καλές αναμνήσεις. Εφτά χρόνια εδώ πέρασα στιγμές ωραίες αλλά και 

μερικές δύσκολες, θα  

θυμάμαι όμως πάντα τις 

καλές στιγμές μου. Μου 

άρεσαν πολύ οι σχολικές 

δραστηριότητες, η μπάλα 

που έπαιζα με τα παιδιά, οι 

περίπατοι, οι επισκέψεις και 

πάνω από όλα η διήμερη 

εκδρομή που είχαμε κάνει 

στην Κατερίνη, που δε θα 

την ξεχάσω ποτέ. Ακόμη τα 

πρωταθλήματα πινγκ-πονγκ και βόλεϊ ήταν τα καλύτερα που οργανώναμε. 

Πιστεύω τόσα χρόνια πως είναι ένα τέλειο σχολείο και όποιος φεύγει από εδώ 

πάντα θα έχει κάτι καλό να θυμάται, γιατί είναι τελείως διαφορετικό από τα 

άλλα. Και δε θα ξεχάσω μερικούς καθηγητές, γιατί πάντα είχα καλές σχέσεις 

με καθηγητές οι οποίοι μου έμαθαν πολλά και με φερόντουσαν τέλεια. Αυτές  

είναι οι αναμνήσεις που θα κρατήσω από το σχολείο.  

         Σίμος, Δεπ2 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Όλοι μαζί δεθήκαμε  

όλα αυτά τα χρόνια  

στα θρανία 

πλάκες κάναμε  

στις τάξεις του σχολείου 

 

Περάσαμε ωραία στο σχολείο και μάθαμε πολλά  

και οι καθηγητές να’ ναι πάντοτε καλά 

γεμάτοι αγάπη στην καρδιά 

για να δείξουν στα καινούρια τα παιδιά 

ό,τι έμαθαν σε μας. 
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Στα καλά και τα δύσκολα ήμασταν πάντα ενωμένοι 

θα θυμόμαστε πως είμαστε δεμένοι 

ακόμα κι αν μαλώσαμε 

μετά συμφιλιώσαμε 

γιατί μας θέλει η ζωή  

να είμαστε μαζί 

για να θυμόμαστε τα σχολικά τα χρόνια 

και να τα λέμε στα εγγόνια 

 

Πήγαμε εκδρομές 

περάσαμε στιγμές μαγικές 

όλα αυτά τα χρόνια με γέλια και χαρές 

που έμειναν στη μνήμη μας και τις καρδιές. 

         Έφη, Δεπ2  
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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

Οδηγίες για  πριν τις εξετάσεις  

 Μόλις ανακοινωθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων φτιάχνεις μόνος  ή με 
τους γονείς  ένα Πρόγραμμα μελέτης. Δεν  ξεχνάς να υπολογίσεις : 
διαλείμματα αλλά και  τελική επανάληψη. 

 Μια καλή αρχή είναι λίγο καιρό πριν τις εξετάσεις να οργανώσεις το 
γραφείο ή το  χώρο που θα διαβάζεις, ώστε να βοηθάει στη συγκέντρωση 
και στη μελέτη.   

 
 Στα διαλείμματα καλά είναι να αποφεύγεις τηλεόραση,  υπολογιστή,  

ηλεκτρονικό παιγνίδι (μακριά από οθόνες). Το ποδήλατο, η βόλτα και το 
περπάτημα είναι ό,τι καλύτερο. Προσοχή και εδώ στις υπερβολές. 
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 Μέτρο στο τηλέφωνο και στα κινητά. Κατά τη διάρκεια της μελέτης μην 
απαντάς στα τηλέφωνα. Ενημερώνεις τους φίλους σου για τις ώρες που 
θα επικοινωνείτε. Ξοδεύεις λίγο χρόνο για λίγες ασκήσεις γυμναστικής 
(καθημερινά)  

 Φροντίζεις  να ξεκουράζεσαι  και να κοιμάσαι καλά.  
 
 
 

 
Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων:  

 Διάβασε τα θέματα αργά για να 
καταλάβεις τι ακριβώς ζητάνε.  

 Ξεκίνα πάντα με ό,τι γνωρίζεις καλά. 
Άκουσε καλά τις οδηγίες των καθηγητών 
και μη βιάζεσαι να παραδώσεις το 
γραπτό σου. 

 Προσπάθησε να κάνεις όμορφα 
γράμματα και όσο μπορείς το γραπτό σου να μην έχει μουτζούρες. Ένα 
καθαρό γραπτό πάντα κερδίζει... 

 Πριν παραδώσεις το γραπτό ρίξε μια τελευταία ματιά 
 Όπως και να τα πας, μην ξεχνάς ότι η προσπάθεια μετράει. 

 

Μετά από τις εξετάσεις: 

 Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου: μια βόλτα μ’ ένα φίλο, κλπ.  
 

 
Σκέψου θετικά για τις εξετάσεις: 

 Έχω στόχους και θέλω να τους πετύχω. Με τη μελέτη θα μπορέσω να 
τους πραγματοποιήσω. Γι’ αυτό 
θέλω να διαβάσω. 

 Για να πετύχω τους στόχους μου (να 
πετύχω στις εξετάσεις) θα θυσιάσω 
λίγο την καλοπέρασή μου. 

 Θα τα καταφέρω να μάθω την ύλη 
των εξετάσεων, είμαι αισιόδοξος/η.  
 

        Δουράκης Κων/νος, Δγ ΤΕΕ 
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 Το τι τρώμε, έχει 
άμεση σχέση  με τη νοητική μας 
απόδοση, άρα καλό είναι να 
δίνουμε προσοχή, ιδιαίτερα τις 
δύσκολες μέρες των εξετάσεων.  
 
 
 

Μικρές συμβουλές 

 

 Ιδιαίτερα ευεργετικές ιδιότητες έχει το μέλι και η σοκολάτα,    αφού 
αυξάνουν τις δυνατότητες απομνημόνευσης. Προτίμησε τα κάθε πρωί, 
μαζί με το πρωινό . 

 
 Φάε  μικρά και συχνά γεύματα. Τα μεγάλα γεύματα προκαλούν υπνηλία 
και μειώνουν τη συγκέντρωση και την ικανότητα σκέψης. 

 
 Φάε   φρέσκα φρούτα και λαχανικά, όπως  εσπεριδοειδή, 
ντομάτες, πράσινες πιπεριές, πράσινα φυλλώδη  λαχανικά,  ακτινίδιο, 
μήλο και πορτοκάλι. 

 
 Πιες άφθονα υγρά και ιδιαίτερα νερό. Το πράσινο τσάι και το χαμομήλι 
θα βοηθήσει να ηρεμήσει το μυαλό.  

 
 Ο καφές αλλά και τα ροφήματα με καφεΐνη, συμπεριλαμβανομένων 
αναψυκτικών τύπου κόλα να καταναλώνονται με μέτρο. 

 
 Περιόρισε  την κατανάλωση τροφίμων όπως άσπρο ρύζι, άσπρο αλεύρι 
και όσα περιέχουν πολλή ζάχαρη. Αντικατέστησε  τα με καφέ ρύζι, 
σιτάρι ολικής αλέσεως, όσπρια και ξηρούς καρπούς. 

 
 Τρόφιμα όπως το άπαχο γάλα, το γιαούρτι αλλά και τα δημητριακά ολικής 
άλεσης, που περιέχουν βιταμίνες του συμπλέγματος Β όπως Β12, Β6 και 
φολικό οξύ κάνουν καλό στη μνήμη.  

 
 Την ημέρα των εξετάσεων,  δεν πρέπει να ξεκινήσεις   με άδειο στομάχι 

γιατί τα αποτελέσματα θα είναι αντίθετα από τα επιθυμητά, αφού μπορεί 

να νιώσεις  ζαλάδα ή αδυναμία. Φάε πρωινό: «Ακόμα και αν συνήθως 

δεν τρως το πρωί ή όταν έχεις άγχος, μην πας στις εξετάσεις με άδειο 

στομάχι γιατί , πολύ απλά, ο εγκέφαλός σου χρειάζεται ενέργεια για να 

δουλέψει αποτελεσματικά». 

 H δίαιτα είναι σίγουρα απαγορευτική κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας 
ή των ημερών των εξετάσεων. 

        Κώτσια Ελένη, Δο ΤΕΕ 
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