
Project  
Διαμόρφωση του χώρου του 

Σχολείου μας 

Α΄ ΕΠΑΛ



Εμείς, οι μαθητές της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού 

Λυκείου Οινουσσών, 

 στα πλαίσια του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας,   

επιλέξαμε το θέμα «Διαμόρφωση του χώρου του Σχολείου 

μας» με σκοπό να πραγματοποιήσουμε κάποιες αλλαγές 

και βελτιώσεις  στην τάξη μας, αλλά και σε άλλους 

χώρους του Σχολείου. 

 

Συντάξαμε ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 τα οποία μοιράσαμε στους μαθητές όλων των τάξεων του 

Επαγγελματικού Λυκείου, ώστε να συλλέξουμε 

πληροφορίες σχετικά με τις επιθυμίες και των υπόλοιπων 

μαθητών του Σχολείου μας. 



Τις απαντήσεις των Ερωτηματολογίων τις καταχωρήσαμε  
και τις επεξεργαστήκαμε στον Η/Υ. 



Το ερωτηματολόγιο που συντάξαμε για την 

συγκέντρωση πληροφοριών  

ΕΠΑΛ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ 

Φέτος η Ά Λυκείου του ΕΠΑΛ Οινουσσών στα πλαίσια του Project “Διαμόρφωση του χώρου του 

Σχολείου μας” δημιούργησε αυτό το Ερωτηματολόγιο με σκοπό να αντλήσει πληροφορίες σχετικά 

με τις επιθυμίες, καθώς και με τη διάθεση όλων όσων έχουν σχέση με το Σχολείο (μαθητές, 

καθηγητές, διευθυντές, λοιπούς εργαζόμενους) να συμ μετέχουν σ’ αυτό το Project, για το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Παρακαλούμε να σημειώσετε με ένα  την επιλογή που θέλετε:  

1. Σχεδιάζουμε να πραγματοποιηθούν κάποιες αλλαγές στο εξωτερικό και εσωτερικό χώρο 

του σχολείου μας. Συμφωνείτε;                                                              

ΝΑΙ…………                      ΟΧ Ι………….                ΑΛΛΟ………………   

2. Θέλετε να γίνουν κάποιες αλλαγές στον εξωτερικό χώρο του σχολείου μας (π.χ. φύτευμα 

φυτών, κλάδεμα); 

ΝΑΙ…………                      ΟΧ Ι………….                ΑΛΛΟ………………  

3. Θα θέλατε να γίνουν κάποιες αλλαγές στον εσωτερικό χώρο της τάξη σας; 

ΝΑΙ…………                      ΟΧ Ι………….  

 
Αν ΝΑΙ  αναφέρατε με συντομία:………………..............................................  

……………………………………………………………………………………..  

 
4. Θέλετε να συμμετέχετε ενεργά στην υλοποίηση αυτού του Project; 

ΝΑΙ………..                       ΟΧ Ι………….  

Αν ΝΑΙ  παρακαλούμε συμπληρώστε τον τομέα που σας ενδιαφέρει με ένα  και πιο κάτω τα 

στοιχεία σας: 

 
Βάψιμο:……  

Καθαριότητα:....  
Φύτευση:..... 
Μεταφορές:.....  
Διακόσμηση:..... 

Επισκευές στην τάξη:.....  
Άλλο :…………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο:……………………………………………… 

Τηλ.:………………………… 

Τάξη:…………… 
 

   

 

 



Ερωτηματολόγιο 

  Θέλετε να γίνουν αλλαγές στους 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του 
σχολείου μας; 

 

ΝΑΙ 98% 

ΌΧΙ 2% 

 Το 98% όλων των μαθητών του Λυκείου μας συμφώνησαν να 
πραγματοποιήσουμε αλλαγές στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του 
Σχολείου μας 



Ερωτηματολόγιο 

Να γίνουν αλλαγές στον εξωτερικό χώρο; 

 

ΝΑΙ 86% 

ΌΧΙ 14% 

Το   86% συμφωνεί να γίνουν αλλαγές στον εξωτερικό χώρο του Σχολείου μας, 

  



Ερωτηματολόγιο 

Θέλετε αλλαγές μέσα στην τάξη σας; 

 

ΝΑΙ 93% 

ΌΧΙ 7% 

To 93%  των μαθητών θέλει  να γίνουν αλλαγές μέσα στην τάξη τους. 



Οι εργασίες των μαθητών στην 
συμμετοχή τους στο Project στους 

παρακάτω τομείς   
• Βάψιμο
• Καθαριότητα
• Φύτευμα
• Μεταφορά Πραγμάτων
• Επισκευές των Τάξεων



Καθαρισμός θρανίων 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήσαμε καθαριότητα των θρανίων της τάξης μας.   

Καθαρίσαμε τα θρανία μας από βρωμιές και μολυβιές. 



Καθαρισμός θρανίων 



Καθαρισμός θρανίων 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 



Ξεκαθάρισμα τάξης 

Ξεκαθαρίσαμε άχρηστα υλικά, βιβλία και 

περιοδικά που είχαν στοιβαχθεί στο χώρο της 

τάξης μας.   

 



Ξεκαθάρισμα τάξης 

ΠΡΙΝ                       ΜΕΤΑ 



Κουρτίνες 

Κατεβάσαμε τις κουρτίνες της τάξης μας και τις αντικαταστήσαμε με άλλες πιο ωραίες. 



Κουρτίνες 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

Ευχαριστούμε τις μαθήτριες της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου που επιμελήθηκαν την καθαριότητα  

και το σιδέρωμα των κουρτινών της τάξης μας. 



Κάδοι Ανακύκλωσης 



Κάδοι Ανακύκλωσης 

Δεν ξεχάσαμε όμως και το παλιό μας Project της Ανακύκλωσης. 

Κατασκευάσαμε κάδους για ανακύκλωση,   

από χαρτόκουτα  τις οποίες διακοσμήσαμε με καλαίσθητες φωτογραφίες και εικόνες. 



Κάδοι Ανακύκλωσης 



Κάδοι Ανακύκλωσης 

ΠΡΙΝ 
ΜΕΤΑ 

Τις κούτες αυτές τις τοποθετήσαμε σε τάξεις, αλλά και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους,  
 ώστε να λειτουργήσουν σαν κάδοι ανακύκλωσης. 



Κάδοι Ανακύκλωσης 



  

Φροντίσαμε να επισκευαστεί το ξύλινο πάτωμα της Αίθουσας 
Προβολών. 
Τα παλαιά σανίδια ξύστηκαν και βερνικώθηκαν και έγιναν 
…καινούργια! 
Στη συνέχεια, καθαρίσαμε επιμελώς την Αίθουσα Προβολών,  
καθώς και όλα τα αντικείμενα, από τη σκόνη που είχε καλύψει τα 
πάντα!  
Καρέκλες, θρανία, τραπέζια, κουρτίνες, ντουλάπες, κάδρα … 

Αίθουσα Προβολών 



Αίθουσα Προβολών 

   
ΠΡΙΝ 



Αίθουσα Προβολών 

  

 

ΜΕΤΑ 



Αίθουσα Προβολών 



Αίθουσα Προβολών 



Αίθουσα Προβολών 



Αποθήκες 

Ξεκαθαρίσαμε και τακτοποιήσαμε τις Αποθήκες του Σχολείου μας. 



Αποθήκες 



Βιβλιοθήκη 

Συμμετείχαμε ακόμη στην ανανέωση της Βιβλιοθήκης του Σχολείου 
μας. 
Μεταφέραμε βιβλία στη Βιβλιοθήκη,  όπου τα τακτοποιήσαμε στους 
ανάλογους χώρους. 
Επίσης, τα άχρηστα βιβλία που προέκυψαν από την εκκαθάριση της 
Βιβλιοθήκης ,τα συγκεντρώσαμε, τα ξεκαθαρίσαμε και  όσα ήταν για 
πέταμα, τα μεταφέραμε στο Δήμο για να προωθηθούν στην εταιρία 

Ανακύκλωσης της Χίου. 



Βιβλιοθήκη 



Βιβλιοθήκη 



Βιβλιοθήκη 



Βιβλία και κατεστραμμένοι Η/Υ 

Παλαιούς και κατεστραμμένους Η/Υ και άλλα μηχανήματα για τα οποία είχε βγει 

Πρωτόκολλο Καταστροφής, τα μεταφέραμε και αυτά για Ανακύκλωση. 



Βιβλία και κατεστραμμένοι Η/Υ 



DVD & CD 

Ξεκαθαρίσαμε, τακτοποιήσαμε και  
αρχειοθετήσαμε επίσης όλα  

τα DVD και τα CD του Σχολείου μας. 



Προαύλιος Χώρος 

Ακόμα, επιμεληθήκαμε τον προαύλιο χώρο του Σχολείου μας. 

Ξεριζώσαμε παλαιούς ξερούς κορμούς δέντρων. 

 



Προαύλιος Χώρος 

Καθαρίσαμε το χώρο του  από τα σκουπίδια  

και τα ξεχωρίσαμε σε ανακυκλώσιμα  

και μη ανακυκλώσιμα. 



Παραλίες 

Ζέπαγας 

Το ίδιο πράξαμε και στις παραλίες του Ζέπαγα και του Κάστρου. 

Μαζέψαμε τα σκουπίδια και τα ανακυκλώσιμα τα μεταφέραμε στο Δήμο 

 ώστε να προωθηθούν για ανακύκλωση στη Χίο. 

 



Παραλίες 

Κάστρο 



Τέλος, βάψαμε την τάξη μας! 
Κάναμε όλες τις αναγκαίες ενέργειες  
για το βάψιμο της τάξης μας.   
Κατεβάσαμε τις εικόνες, τις αφίσες και τα κάδρα. 
Προετοιμάσαμε τους τοίχους, 
 τους στοκάραμε 
ετοιμάσαμε τις μπογιές και  
... επί το έργον! 
  



ΒΑΨΙΜΟ 



ΒΑΨΙΜΟ 



ΒΑΨΙΜΟ 



ΒΑΨΙΜΟ 



ΒΑΨΙΜΟ 



Θέλουμε να Ευχαριστήσουμε 

 Το Δήμο Οινουσσών 

 Όλους όσους βοήθησαν στην υλοποίηση 
αυτού του Project 

 Εσάς που μας παρακολουθήσατε! 

 



Μαθητές που συμμετείχαν στην 
υλοποίηση αυτού του Project 

 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΚΟΥΡΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΛΑΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

 ΜΑΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

 ΜΙΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 ΜΥΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΝΤΑΝΙΛΕΥΣΚΙ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

 ΠΑΦΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 ΠΟΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


