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   ΘΕΜΑ :« Αδελθοποίηζη τολικών Μονάδων» 
  

  

                Αμηόηηκε θύξηε Υαηδεκηραήι                                                                                              
               Έρνληαο ππόςε :  
α) Σελ Αδειθνπνίεζε ζηελ νπνία έρεη πξνρσξήζεη ν Γήκνο Ακπληαίνπ κε ηνλ Γήκν  ΚΑΡΑΒΑ ηεο 
Κύπξνπ. 
β) Σν ζεζκηθό πιαίζην  πνπ καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα , αθελόο ζηελ θαζηέξσζε πξνγξακκάησλ 
επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ,αθεηέξνπ ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ δεζκώλ κε ζρνιεία άιισλ 
ρσξώλ , κε ζηόρν ηελ ακνηβαία αληαιιαγή εθπαηδεπηηθώλ εκπεηξηώλ. 
γ) Σελ ππ΄αξηζκ. 27/11-03-2015 ΟΜΟΦΩΝΗ απόθαζε ηνπ πιιόγνπ γηα ηελ αδειθνπνίεζε ησλ 
ρνιείσλ καο. 
            Η Γηεύζπλζε , ν ύιινγνο Καζεγεηώλ θαη ε Μαζεηηθή θνηλόηεηα ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ Ακπληαίνπ, 
επηζπκνύκε ηελ πινπνίεζε  ηνπ ‘’ Προγράμμαηος  αδελθοποίηζης’’ κε ην ρνιείν ζαο. 
           Γλσξίδνληαο όηη : ‘’ΑΓΔΛΦΟΠΟΙΗΗ ‘’ ζεκαίλεη  Αγάπε ,θηιία ραξά, ζπλεξγαζία, 
δεκηνπξγηθόηεηα, πνιηηηζκόο, επηζπκνύκε ηελ ζπλεύξεζε θαη ζπλεξγαζία ησλ ζρνιηθώλ καο κνλάδσλ 
κε ραξά γηα θηινμελία. 
         Αο επηδηώμνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε κεηαμύ καο, κηα γέθπξα ζπλέρεηα αλνηρηή, έηζη ώζηε λα 
δώζνπκε ηελ επθαηξία λα γλσξίζεηε ηνλ ηόπν καο, ηνπο αλζξώπνπο καο, ηελ ηζηνξία καο, γεληθά ηνλ 
πνιηηηζκό καο αλαιόγσο θαη εκείο. 
        Να δνζεί ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ καο, λα ραξάμνπλ κηα παξαγσγηθή θαη 
επνηθνδνκεηηθή πνξεία πνπ ζα έρεη ζεηηθό απνηέιεζκα, κέζσ ηεο γλσξηκίαο άιισλ καζεηώλ ,ηεο 
ζπλεξγαζίαο, ηελ αληαιιαγή  πξνηάζεσλ ,  πιεξνθνξηώλ ,ζπλεζεηώλ θαη γλώζεσλ δεκηνπξγώληαο 
θιίκα ακνηβαίαο ζπλαλαζηξνθήο. 
       ηόρνο καο ε δεζηή θηιία θαη ε θνηλή πνξεία, ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ δεζκνί πνπ ζα αληέμνπλ 
ζην ρξόλν θαη ζα είλαη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηεο δσήο ησλ καζεηώλ. 
      Πηζηεύνπκε όηη νη ζηόρνη θαη νη ζθνπνί ηεο δξάζεο  ησλ ζρνιηθώλ καο κνλάδσλ λα επηηεπρζνύλ 
πιήξσο, ε ελεξγνπνίεζε όισλ καο ζα εθθξάζεη ηηο ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θπξίσο ηελ 
θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηώλ ε  πεξαηηέξσ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε γηα 
θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ζέκαηα ζα είλαη θνληά καο θαη ε ηνπηθή θνηλσλία ζε έλα επξύηεξν πιαίζην            
( Γήκνο-Φνξείο-Σνπηθνί ύιινγνη, θ.α.) 
      Δπειπηζηνύκε ε γόληκε απηή ζπλεξγαζία θαη δεκηνπξγηθόηεηα κέζα από έλα πξναηξεηηθό 
πξόγξακκα λα νδεγήζεη ζε έλα πεξαηηέξσ ζρεδηαζκό νξγάλσζεο   ηνπ                                                   
1οσ ΕΠΑΛ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ  με ηο ΣΕΥΝΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟ Γ 

Α ΔΤΥ       Διπίδνπκε ζηελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηόο καο θαη ζαο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ 
                                                                                                
                                                                                              ΜΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
                                                                              Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ  ηνπ 1νπ ΔΠΑ.Λ Ακπληαίνπ 

                                            Ιωάννοσ Παύλος 
                                                                                                                     ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ 

 


