
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Το σχολείο μας κάθε χρόνο υλοποιεί  δραστηριότητες και προγράμματα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης και τα  τρία τελευταία χρόνια συμμετέχει ανελλιπώς  

στη δράση ‘’ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ’’. Στο πλαίσιο αυτό και με 

αφορμή την  παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, (5η Ιουνίου), θα 

θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε μια σημαντική  δράση του 

σχολείου μας με θέμα την Ανακύκλωση που πραγματοποιήθηκε την 

περασμένη σχολική χρονιά  παρ’ όλες τις  ιδιαίτερες συνθήκες  που 

όλοι βιώσαμε και ιδιαίτερα η σχολική κοινότητα.  

Η περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας 

 πραγματοποίησε μια σχετική έρευνα δημοσκόπησης σε όλα 

τα σχολεία του Δήμου μας,  

 κατασκεύασε  ένα κάδο ανακύκλωσης με αυτόματο άνοιγμα 

χωρίς άγγιγμα και 

 συνέταξε έναν οδηγό ανακύκλωσης με όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες αλλά και τα συμπεράσματα της δημοσκόπησης.  

Σας καλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σχολείου μας για να μπορέσετε να δείτε 

αναλυτικά το σύνολο των πεπραγμένων. 

 http://1epal-lixour.kef.sch.gr/index.files/Page1040.htm 

 

 

Και αυτή τη σχολική χρονιά υλοποιούμε ένα σημαντικό πρόγραμμα 

που αφορά την κατασκευή και εγκατάσταση ενός σύγχρονου 

μετεωρολογικού σταθμού στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας, και 

τη δημιουργία οπτικοποιημένου υλικού για τα σημαντικότερα 

μετεωρολογικά φαινόμενα. Η  ιδέα αυτή προέκυψε ως αφορμή το 

πρόσφατο γεγονός του κυκλώνα Ιανού που έπληξε με σφοδρότητα το 

νησί μας. Ευελπιστούμε πως σύντομα θα είμαστε σε θέση να την 

παρουσιάσουμε στο σύνολό της, με την πολυπόθητη επιστροφή του 

σχολείου μας στον φυσικό του χώρο.   

 

Το 1ο ημερήσιο ΕΠΑΛ Ληξουρίου 

ως συνέχεια της Βαλλιανείου 

Επαγγελματικής Σχολής, παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές 

σε υψηλό επίπεδο σε δυναμικές ειδικότητες, που οι απόφοιτοί 

του θα συγκροτήσουν τον παραγωγικό ιστό αυτού του τόπου,  

ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια σειρά 

πρωτοποριακών δραστηριοτήτων, αναδεικνύοντας τον 

πολυδιάστατο ρόλο του στην τοπική μας κοινωνία.  

 

 

Καλή Επιτυχία σε όλους τους μαθητές της τρίτης τάξης των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων και 

καλό καλοκαίρι σε όλους! 
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