Στόχοι προγράμματος:
➢ Να βελτιώσουμε την ποιότητα
της μαθησιακής διαδικασίας
στην πολυπολιτισμική
τάξη.
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➢ Να γίνουμε ικανότεροι στη
διαχείριση
τηςpage,
On
the next
we’ve
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και της
tips
(like
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toτων
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you μας
get γιατί
started.
μαθητών
είναι όλοι
μοναδικοί και όλοι
διαφορετικοί.
Αντί επιλόγου:
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.

2ο ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου

Η ομάδα μας αποκαλείται:

«eMITgrants»!!!!
και αποτελείται από:
α) τους εκπαιδευτικούς:
Αβραμάντη Ελένη, Νομικών ΠΕ13

Κορρέ Αγγελική, Αγγλικής ΠΕ06
Λυκοστράτη Κατερίνα, Νοσηλευτικής ΠΕ 14.06
Παντελάκη Βιβή, Ραδ.Ακτινολογίας ΠΕ18.21
Στραβορίζου Βίβιαν, Νοσηλευτικής ΠΕ14.06

2ο ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΚΑ1 – Μαθησιακή
Κινητικότητα Ατόμων
Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής
Εκπαίδευσης

«Όλοι μαθητές μας: όλοι
διαφορετικοί, όλοι μοναδικοί!!»

β) το Διευθυντή:

Σαβελώνα Κων/νο, Ιατρικ.Εργαστηρίων, ΠΕ18.07

Επικοινωνία:
Στραβορίζου Βίβιαν: Υπεύθυνη Επικοινωνίας και
Συντονίστρια προγράμματος
Αβραμάντη Ελένη: Συντονίστρια προγράμματος
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ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ)
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Από τον παραπάνω φορέα αποφασίστηκε να συμμετέχουμε σε
σεμινάρια, workshops «hands on» σε 3 χώρες:

• Μάλτα (Executive Training Institute)

Το κοινό ενδιαφέρον και η ανάγκη διερεύνησης της
μαθησιακής διαδικασίας στο πλαίσιο της
διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας,
που αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό του σχολείου
μας, του 2ου Επαγγελματικού Λυκείου, στο δήμο
Γαλατσίου, οδήγησε στη δημιουργία της ομάδας
ΕRASMUS και στην πρόταση για υλοποίηση
προγράμματος Erasmus KA1 με τίτλο:

«Όλοι μαθητές μας: όλοι διαφορετικοί, όλοι
μοναδικοί!!»

«Diversity in education: Developing
Intercultural and Communications skills»
13-17 Νοεμβρίου 2017
Εκπ/κοί: Παντελάκη Βιβή, Στραβορίζου Βίβιαν
………………………………………
• Φιλανδία (Euneos, the Finnish course provider)
«Migrants’ course: ICT (M-Learning) in
teaching newly-arrived migrants»
23–29 Σεπτεμβρίου 2018
Εκπ/κοί: Αβραμάντη Ελένη, Μαμουνή-Κορρέ
Αγγελική, Λυκοστράτη Κατερίνα
………………………………………….
• Τσεχία: (ITC): «Approaching Multicultural
Issues and Mixed Ability Classes»
12-16 Δεκεμβρίου 2018
Εκπ/κοί: Σαβελώνας Κώστας, Στραβορίζου Βίβιαν
……………………………

Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ΚΑ1 – Μαθησιακή

Κινητικότητα Ατόμων

Η διάχυση των αποτελεσμάτων του
προγράμματος είναι σημαντική προκειμένου
να ενημερωθούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι του
σχολείου μας, οι γονείς, τα γειτονικά σχολεία
και η τοπική κοινωνία.
Για το λόγο αυτό προγραμματίζονται:
1)

2)

3)
4)

5)
6)

Η αγάπη για το σχολείο και τους μαθητές μας
ενίσχυσε μια σειρά αναγκών του σχολείου μας:
• άνοιγμα αυτού, προς τις Ευρωπαϊκές και τις
Διεθνείς τάσεις εκπαίδευσης
• η συνάντηση - η επαφή - η σχέση των
εκπαιδευτικών του σχολείου μας με
εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων που πιστεύουν
στην αρχή της ισότητας των ευκαιριών
• η αποδοχή και η αποτελεσματική ενσωμάτωση
μεταναστών μαθητών και των οικογενειών τους
στην πολυπολιτισμική τάξη.

Διάχυση προγράμματος:

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.
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7)

Δραστηριότητες μεταξύ των μαθητών (αθλητικέςπολιτιστικές), έτσι ώστε να γνωρίσουν τις μεταξύ
τους ομοιότητες και διαφορές.
Καλλιτεχνικές δημιουργίες - εικαστικές αφίσες
που θα διακοσμούν τις τάξεις και τους χώρους του
σχολείου που θα δημιουργούν θετικό κλίμα
αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των
μαθητών.
Φυλλάδια που θα διανεμηθούν στους μαθητές των
γειτονικών σχολείων και στους γονείς.
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των
συμπερασμάτων του προγράμματος σε ημερίδα
που θα γίνει στο Δήμο Γαλατσίου και σε ημερίδα
που θα γίνει σε επίπεδο περιφέρειας.
Δημοσιεύσεις στις τοπικές εφημερίδες, έντυπες
και ηλεκτρονικές.
Ευρεία χρήση του διαδικτύου (ιστοσελίδα του
σχολείου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμα
E-twinning).
Δημιουργία αρχείου που θα περιλαμβάνει το
σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση του
προγράμματος.

Όλα τα παραπάνω θα είναι μια χρήσιμη
πηγή, βάσει της οποίας μπορεί στο μέλλον να
γίνουν κι άλλα προγράμματα αλλά μπορεί να
βοηθήσει προς την ίδια κατεύθυνση και
άλλα σχολεία της περιοχής μας.
Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης

