
Μεγάλη Επιτυχία για το 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου!!! 

Με ενθουσιασμό και μεγάλη χαρά η ομάδα 

ERASMUS KA1 του 2ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου

πληροφορήθηκε την είδηση της έγκρισης 

της αίτησής για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΚΑ1 – 

Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Κινητικότητα 

Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης για τα έτη 2017 – 

2019, με τίτλο: 

«Όλοι μαθητές μας: όλοι διαφορετικοί, 

όλοι μοναδικοί!!» 
Το κοινό ενδιαφέρον και η ανάγκη διερεύνησης 

της μαθησιακής διαδικασίας στο πλαίσιο της 

διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας, που 

αποτελεί το εξέχον χαρακτηριστικό του 2ου

Επαγγελματικού Λυκείου, στο δήμο Γαλατσίου, 

οδήγησε στη σύνθεση των χαρακτηριστικών και των 

ικανοτήτων 6 εκπαιδευτικών διαφορετικών 

ειδικοτήτων,  οι οποίοι με μεράκι και πόθο αφιέρωσαν 

χρόνο και εργάστηκαν για τη δημιουργία της ομάδας 

ΕRASMUS KA1 και κατέθεσαν την ανωτέρω 

πρόταση. 

Η αγάπη για το σχολείο και τους μαθητές μας καθώς και η αναγεννητική προσπάθεια επούλωσης 

πληγών μετά από 2 χρόνια διαθεσιμότητας και αδράνειας ενίσχυσε και μεγιστοποίησε μια σειρά 

αναγκών του σχολείου μας:  

• άνοιγμα αυτού, προς την Ευρωπαϊκή πρακτική και τις Διεθνείς τάσεις εκπαίδευσης  

• η συνάντηση - η επαφή - η σχέση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας με εκπαιδευτικούς 

άλλων σχολείων ίδιας φιλοσοφίας και κουλτούρας που πηγάζουν από την αρχή της ισότητας 

των ευκαιριών  

• η αναγνώριση, διαχείριση, αποδοχή και αποτελεσματική ενσωμάτωση μεταναστών μαθητών 

και των οικογενειών τους στη διαπολιτισμική τάξη.  

Είναι προφανές ότι οι ανάγκες αυτές επιμερίζονται αλλά ήταν αυτές που ενέπνευσαν την ομάδα 

στο σχεδιασμό της πρότασης του προγράμματος.  

Οι στόχοι του προγράμματος συνοψίζονται στους παρακάτω:   

 Να βελτιώσουμε την ποιότητα της μαθησιακής διαδικασίας στην πολυπολιτισμική τάξη. 

 Να αποκτήσουμε πρόσθετες ικανότητες, οι οποίες θα συνεισφέρουν στην ισότητα των 

ευκαιριών για τους μαθητές μας, διαδίδοντας και εφαρμόζοντας τη γνώση στην πράξη

 Να γίνουμε ικανότεροι στη διαχείριση της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας 

των μαθητών μας γιατί είναι όλοι μοναδικοί και όλοι διαφορετικοί. 

Εικ.1 Το λογότυπο της ομάδας μας, την οποία 

αποκαλούμε «eMITgrants»!!



Καλό είναι να αναφερθεί ότι η ομάδα είναι ετερόκλητη και αποτελείται από εκπαιδευτικούς 

ευαισθητοποιημένους σε κοινωνικά θέματα. Οι εκπαιδευτικοί της ομάδας μας, δεν διεκπεραιώνουν 

απλά την εργασία τους αλλά καταθέτουν την ψυχή τους, εμπνέονται από την προσπάθειά τους και 

εμπνέουν. Καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να διατηρηθεί το σχολείο ως ζωντανός οργανισμός γι’ αυτό 

και έχουν προβληματισμούς, ανησυχίες και όραμα.

Η πρότασή μας έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: την ίδια θεματολογία. Το σκεπτικό μας ήταν 

να διερευνηθεί το ίδιο θέμα σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες για να υπάρχει διευρυμένη δυνατότητα 

γνώσης, ευχέρεια επιλογών και δράσεων. Έτσι αποφασίστηκε να συμμετέχουμε σε σεμινάρια, 

workshops «hands on» σε 3 χώρες, χωρισμένοι σε μικρότερες ομάδες των 2 και 3 ατόμων,

λαμβάνοντας υπόψη και τη γενικότερη οικονομική συγκυρία της Ελλάδας αλλά και την εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου. 

Το αίτημά μας έγινε δεκτό από συγκεκριμένους φορείς και στις εξής χώρες:  

 Φορέας: «Executive Training Institute» (ETI), Χώρα: Μάλτα

Πρόγραμμα: «Diversity in education: Developing Intercultural and Communications skills» στις 

13 – 17 Νοεμβρίου 2017 στο οποίο συμμετέχουν 2 εκπαιδευτικοί. 

 Φορέας: «Euneos, the Finnish course provider», Χώρα: Φινλανδία – Ελσίνκι 

Πρόγραμμα: «Migrants’ course: ICT (M-Learning) in teaching newly-arrived migrants» στις 23- 

29 Σεπτεμβρίου 2018 στο οποίο θα συμμετέχουν 3 Εκπαιδευτικοί. 

 Φορέας: «ITC Erasmus+ course», Χώρα: Τσεχία - Πράγα  

Πρόγραμμα: «Integration of Immigrant Children in Schools» στις 10 – 14 Δεκεμβρίου 2018 

στο οποίο θα συμμετέχουν 2 Εκπαιδευτικοί. 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένουμε να αποκτήσουμε νέα γνώση και εμπειρία, 

την οποία πρακτικά θα την ενσωματώσουμε στην καθημερινότητα της τάξης, προσδοκούμε να γίνουμε 

ικανότεροι ως δάσκαλοι στην ανάδειξη των διαφορετικών αλλά μοναδικών χαρακτηριστικών των 

μαθητών μας και να συμβάλλουμε στην ευτυχία όλων για να είναι το σχολείο χώρος χαράς και 

δημιουργίας. 

Η ομάδα του ERASMUS KA1 του 2ου ΕΠΑ.Λ Γαλατσίου 

Οι εκπαιδευτικοί: 

Αβραμάντη Ελένη, Νομικών ΠΕ13 

Κορρέ Αγγελική, Αγγλικής ΠΕ06  

Λυκοστράτη Κατερίνα, Νοσηλευτικής ΠΕ 14.06 

Παντελάκη Βιβή, Ραδιολογίας -Ακτινολογίας ΠΕ18.21   

Στραβορίζου Βίβιαν, Νοσηλευτικής ΠΕ14.06 

Ο Διευθυντής:  

Σαβελώνας Κώστας, Ιατρικών Εργαστηρίων, ΠΕ18.07 

Η Ομάδα εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς την κα Δήμητρα Μακρή, Σχολική 

Σύμβουλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας και Αρμόδια Παιδαγωγικής Ευθύνης του 2ου 

ΕΠΑΛ Γαλατσίου, η οποία συνοδεύει και συμπαραστέκεται αμέριστα εδώ και χρόνια το σχολείο, τις 

δράσεις του και το ανθρώπινο δυναμικό του, για την πολύτιμη βοήθειά της. 


