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Χαρüλαμποò Αρþνηò. Θεοδþρα ΒαγενÜ

ΠολιτικÞ διαφοροποßηση

δημοτικþν συμβοýλων τηò πλειοψηφßαò απü την ΔημοτικÞ ΑρχÞ

...μετÜ την πλÞρη αναδßπλωση τηò κυβÝρνησηò ΣΥΡιΖΑ.ΑΝΕΛ & την υπογραφÞ μνημουßου
.πρþτο μαò χαθÞκον εßναι η πÜλη για την ανατροπÞ των χαταστροφικþν μνημονΙακþν πολΙτΙκþν"
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ΣτΗΝ ΕΛιτ
τΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΟΙ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΤοΥ ΑΙτΑ^ΕΩ

«για τη συμπεριφορÜ του & τιò δημüσιεò δηλþσειò του»
'ιgπs Ε

<ιΗ ΔΙοßκηση ΣΥΡΙΖΑ ιττο ΔÞμο ΑιγÜλεω

πετÜει Ýξω απü τουò παιδικοýò
τα παιδιÜ των ανÝργων!!! ιι
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ΠραγματοποιÞθηκαν με μεγüλη επιτυχßα δýο ενημερωτικÝò παρουσιÜσειò του προγρÜμματοò
ΚΑ1 EraSmuS+ #Ορ:ΤΕΑcΗ4Ευ (#operation: ΤeacherS Advancing and Enhancing their
competencies & Horizons for European υηßοπ). το πρüγραμμα αυτü αφορÜ τη χρηματοδüτηση
τηò κινητικüτηταò 36 συνολικÜ εmαιδεπικþν τηò κοινοπραξßαò 3 σχολεßων τηò Γ' ΑθÞναò (1ο

Εσπερινü ΕΠΑ.Λ. Αιγüλεω, 2ο Ε.Κ, ΑιγÜλεω και 2ο Επερινü ΕΠΑ,Λ. Περιmερßου) για τη
μετÜβαση, διαμονÞ και κατÜρτισÞ τουò οτην Ιπανßα για 9 ημÝρεò. ΣυwονιοτÞò του ΕυρωπαΤκοý
σχεδßου #Ορ:ΤΕΑΟΗ4Ευ εßναι το 1ο Επερινü ΕΠΑ,Λ. Αιγüfuω.

ΣυγκεκριμÝνα τη ΔεπÝρα 18 Απριλßου 2016 και þρα 20:00 στην Αßθουσα Εκδηλþσεων του 1ου

Επερινοý ΕΠΑ.Λ. ΑιγÜλεω & την ΠÝμπη 21 Απριλßου 2016 και þρα 12.30 οτην Αßθουσα
Υπολογιπþν του 2ου Ε,Κ. ΑιγÜλεω ηαρουσιÜστηκαν τα αποτελεσματα απü την πρþτη ροÞ 12

εmαιδεηικþν τηò κοινοπραξßαò των 3 σχολεßων τηò Γ' ΑθÞναò με σκοπü την επιμüρφωσÞ τουò
οτην πλωφüρμα εξ αποηÜσεωò εffiαßδευσηò Moodle για 9 ημÝρεò οτη Σεβßλλη τηò Ιmανßαò
τον ΙανουÜριο του 2016.

Στο 1ο Εσπερινü ΕΠΑ.Λ. ΑιγÜλεω η παρουσßαση του προγρÜμμποò Ýγινε απü τον ΔιευθυWÞ
του Λυκεßου κ. ΕυÜγγελο Τüλια, τον ΥποδιευθυντÞ και συμμετÝχοWα οτην κινητικüτητα κ. lωÜιτιη
Κολοýτσο και τουò συμμετÝχοwεò εmαιδευτικοýò του σχολεßου κκ ΙσαÜκ Νικηφορßδη και
ljlapia Δεσýλλα,

Η παρουσßαση ξεκßνησε με τον χαιρετισμü που απηýθυνε ο ΔιευθυντÞò κ. Τüλιαò
αναφερüμενοò mò ευκαιρßεò χρηματοδüτησηò που προσφÝρει το πρüγραμμα ERASMUS+ για
τουò εmαιδεπικοýò μÝσα απü την απορρüφηση αιιτþν των ΕυρωπαΤκþν κονδυλßων και
προσκολþπαò τουò εfiαιδεηικοýò του σχολεßου να δηλþσουν συμμετοχι] για πò 2 επüμενεò

ροÝò που προγραμματßζοwαι τον Οπþβριο 2016 & ΜÜρηο 2017 για 24 ακüμα εmαιδεπικοýò.
Στη συνÝχεια ο Υποδιευθυντηò του Λυκεßου και συμμετÝχων εmαιδεπικüò κ. Κολοýτσοò,
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περιÝγραψε ανολυτικÜ τα αÜδια υλοποßησηò τηò κινητικüτηταò που
διÞρκησαν τρεßò μÞνεò. lδιαΚερη Ýμφαση δüθηκε πα αποτελÝσματα
και τα οφÝλη τηò κινητικüτηταò αουò συμμετÝχοwεò εκπαιδευτικοýò
σε προσωπικü, επαγγελματικü και διαπολιτισμικü επßπεδο με
απþτερο ωüχο τη βÝλτιπη ωφεfuμüτητα των συμμετεχüWων. Η

Παρουσßαση Ýκλεισε με την απονομÞ Europass lilobility certificates σε üλουò τουò
συμμετÝχοwεò.

Τη σκυτÜλη πÞρε το 2ο Ε.Κ, ΑιγÜλεω üπου στην παρουσßαση τουò οι ßδιοι οι συμμετÝχοwεò
εffiαιδευτικοß του σχολεßου κκ ¶wα ΑνδρακÜκη, ΔÝmοινα ΑνδρεÜδου και ΔημÞτρηò οικονüμου
περιÝγραψαν την επßδραση που εßχε η συμμετοχÞ τουò στην κι\ητικüτητα σε επΙπεδο
επαγγελματικÞò εμπειρßαò και δεξιοτÞτων, προσωπικÞò ανÝλιξηò και διαπολιτισμικÞò εξÝλιξηò.
Και αυτÞ η Παρουσßαση Ýαεισε με την απονομÞ Europass Mobility oertificates σε üλουò τουò
συμμετÝχοwεò.

Και αα δýο σχολεßα παρουσιÜοτηκε η πλπφüρμα τηλεmαßδευσηò Moodlθ üπου τα δýο
σχολεßα προσφÝρουν τα μαθÞματα που ποßμασαν οι συμμετÝχοwεò κατÜ τη διÜρκεια τηò
κινητικüτηταò μÝσω των ιποσελßδων τουò προσκολþWαò εmαιδεπικοýò και πουδααÝò τουò
να τιò επισκεφθοýν. Η ενσωμÜτωση τηò ΜιπÞò ΜÜθησηò (Blended Learning) που αποτελεß την
πιο σýγχτονη εmαιδεπικÞ μεθοδολογßα αα 3 σχολεßα τηò κοινοπραξßαò Þτον Ýνα απü τα
σημαwικÜ αποτελÝσμπα και βασικüò αüχοò τηò κιιηπκüτηταò των εffiαιδεηικþν για την
αναβÜθμιση τηò ελκυαικüτηταò τηò ΕπαγγελματικÞò Εmαßδευσηò.

Σηγμιüτυπα των δýο ΠαρουσιÜσεων καθþò και βßwεο απü την κινητικüτητα απÞ μπορεßτε να
παρακολουθÞσετε πο ιπολüγιο του προγρÜμματοò στη διεýθυνση
http://opteach4eu,weebly.com.

,η
'?

Ιο fuü ΕÞΜ Α6&ω

Ξ

Μσψα Μ!θÞματα

: Φßüò τοιφτüξ
ιjºj ]]"'

,,.το ο§τ,!ψ Φ Ý'ηΦΦb ω&δ

ΔιqθÝσιμα λΙαOÞμαα

ß,οτ{ογο!ßα & ΔοßκηοÞ


