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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού
Erasmus+»
Το 2ο Γυμνάσιο Μεσσήνης υλοποίησε κατά το σχολικό έτος 2015-2016
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού Erasmus+ ΚΑ1 με τίτλο
«Ανοιχτοί Ορίζοντες στην Εκπαίδευση». Στις δραστηριότητες του
προγράμματος συμμετείχαν πέντε καθηγητές σε επιλεγμένα επιμορφωτικά
σεμινάρια στην Γαλλία, Πορτογαλία, Τσεχία και Ιταλία.
Βασικοί στόχοι του σχεδίου ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με στόχο
την υιοθέτηση βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας και την ενσωμάτωση τους σε
ένα περισσότερο μαθητοκεντρικό μαθησιακό περιβάλλον, την ανάπτυξη
στρατηγικών για την διαχείρηση της διαφορετικότητας που προκύπτει από την
πολυπολιτισμική σύνθεση του μαθητικού δυναμικού, και τέλος την ενίσχυση
του ευρωπαϊκού χαρακτήρα του σχολείου και την δυνατότητα ανοίγματος
αυτού στην ευρωπαϊκή κοινότητα.
Πιο συγκεκριμένα:
Η καθηγήτρια τεχνολογίας Μητροπούλου Γεωργία
συμμετείχε στο
πρόγραμμα “Encouraging creative thinking” στο Παρίσι όπου αναλύθηκαν
μέθοδοι διαθεματικής προσέγγισης διάφορων γνωστικών αντικειμένων

σύμφωνα με τις αρχές του project και task based
παρουσιάστηκαν τεχνικές ομαδοσυνεργατικής μάθησης.

learning,

και

Η καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας Κορομηλά Ευαγγελία συμμετείχε στο
πρόγραμμα “Current issues in education: early school leaving” στην Πράγα
όπου αναλύθηκαν θέματα μειονοτήτων και ειδικών ομάδων στην τάξη,
συζητήθηκαν τα αίτια σχολικής διαρροής και αναδείχθηκαν τρόποι
αντιμετώπισης.
Στο πολιτιστικό πρόγραμμα “Sicily, a chain of civilizations” συμμετείχε η
φιλόλογος Μίντζα Βασιλική. Μέσα από βιωματικές κυρίως προσεγγίσεις
ερευνήθηκε το αποτύπωμα των διαφόρων πολιτισμών στην τοπική κοινωνία
και αναδείχθηκαν οι τρόποι ενσωμάτωσης αυτών στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Στο πρόγραμμα “Managing diversity: teaching mixed ability classes” στην
Πράγα συμμετείχε η καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας Λαζαράκη Ευγενία όπου
παρουσιάστηκαν οι νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία τάξεων
μικτής ικανότητας με έμφαση στην συνεργατική μέθοδο, οι σύγχρονες τάσεις
στις τεχνικές αξιολόγησης και διαχείρισης των τάξεων, και αναλύθηκαν
ζητήματα πολυπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση.
Ο καθηγητής πληροφορικής Ζευγίτης Θεόδωρος συμμετείχε στο πρόγραμμα
“Near to the sea: Lisbon”. Οι στόχοι που επιτεύχθηκαν ήταν η ανάδειξη και
αξιοποίηση στην διδασκαλία της τοπικής κουλτούρας και πολιτισμού, η
διαθεματική συνεργασία και η κατανόηση της πολιπολιτισμικότητας στην
Ευρώπη ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν και κατόπιν χρησιμοποιήθηκαν
καλές εκπαιδευτικές πρακτικές.
Οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Μεσσήνης είναι οι άμεσοι αποδέκτες της
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Μέσα από τον εκσυγχρονισμό των
εκπαιδευτικών μεθόδων και την εφαρμογή νέων πρακτικών το μάθημα γίνεται
πιο συμβατό με τον ευρωπαϊκό τρόπο διδασκαλίας, εμπλέκοντας τους
μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία με τρόπο βιωματικό και ενεργητικό.
Βασικός στόχος είναι το σχολείο να γίνει και πάλι ένας ελκυστικός και
ζωντανός φορέας όχι μόνο γνώσης αλλά και παιδείας.
Παρουσιάσεις και υλικό από τη πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου http://2gym-messin.mes.sch.gr/

