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ΥΠΕΥΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 



Βασικά στοιχεία του προγράμματος 

 Διάρκεια: 14 Μήνες / Σεπτ. 2017 έως Οκτ. 2018 

 4 Διαφορετικά Σεμινάρια σε 3 Ευρωπαϊκές 
πόλεις:  
Μπολόνια (Ιταλία) 
Βαρκελώνη (Ισπανία) 
Λισαβώνα (Πορτογαλία) 

 8 Εκπαιδευτικοί από διαφορετικές ειδικότητες 

τόσο Γενικής Παιδείας όσο και Ειδικοτήτων 

 Ένας κοινός στόχος… 



Σκοπός του Προγράμματος 

 Οι μαθητές των ΕΠΑΛ αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης, ασκούν 
ή υφίστανται εκφοβισμό από τους συμμαθητές τους, έχουν χαμηλές 
επιδόσεις στα μαθήματα, κάνουν συχνές απουσίες και αρκετές 
φορές εγκαταλείπουν το σχολείο. 

 Σκοπός του σχεδίου μας είναι η αναζήτηση καλών πρακτικών και 
καινοτόμων εργαλείων που εφαρμόζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για 
την Αντιμετώπιση της Σχολικής Αποτυχίας και την Πρόληψη της 
Σχολικής Διαρροής από την σχολική μας μονάδα. 



Πως θα το πετύχουμε; 

Στρατηγικοί Άξονες στους οποίους βασίζεται το πρόγραμμα: 
 

 Δημιουργώντας τις Συνθήκες & Αξιοποιώντας Εκπαιδευτικά Εργαλεία 
για να δημιουργήσουμε ένα πιο Χαρούμενο σχολείο! 

 Με την Διαχείριση των Συγκρούσεων &  
την Πρόληψη του Σχολικού Εκφοβισμού (bulling) 

 Με την Αποδοχή της Διαφορετικότητας 

 Με την Διαχείριση του Στρες 

 

 

 



Happy School - Positive Education for well-being 

and life-skills development 

Βαρκελώνη / Ισπανία - Οκτώβριος 2017 

 Ένα χαρούμενο σχολείο - Θετική εκπαίδευση για 
ευημερία και ανάπτυξη δεξιοτήτων 

 

 Εκπαιδευτικοί: 
Πάλλας Αναστάσιος (Πληροφορικής)  
Χάρης Δανέζης (Μηχανολόγος) 

…κάπως έτσι βρεθήκαμε τον 
Οκτώβρη του ’17 στη Βαρκελώνη  

τις ημέρες της «Ανεξαρτησίας»! 



Conflict Management, Emotional Intelligence and 

Bullying Prevention 

Βαρκελώνη / Ισπανία – Οκτώβριος 2017 

 Διαχείριση των συγκρούσεων, 
συναισθηματική νοημοσύνη και 
πρόληψη του Σχολικού Εκφοβισμού 

 Εκπαιδευτικοί: 

 Μητσοπούλου Έυη (Θρησκευτικός) 
Δρούγκας Φώτης (Φυσικής 
Αγωγής) 



Stress management: how to prevent and 

manage work-related stress in schools 

Μπολόνια / Ιταλία – Φεβρουάριος 2018 

 Διαχείριση του Στρες!  
Πώς να προλάβετε και να 
διαχειριστείτε το εργασιακό άγχος 
στα σχολεία. 

 Εκπαιδευτικοί: 
Πενταφράγκα Ιουλία (Πληροφορική) 
Φώτη Μαρία (Φιλόλογος) 

…κάπως έτσι βρεθήκαμε το 
Φλεβάρη του ‘18   

στη Μπολόνια! 



Diversity for Education 

Πορτογαλία – Λισαβόνα / Μάρτιος 2018 

 Η Διαφορετικότητα στην Εκπαίδευση 

 Εκπαιδευτικοί 
Αγγελοπούλου Άννα (Νοσηλευτικής) 
Ράλλια Γρηπινιώτη (Φυσικός) 

…κάπως έτσι βρεθήκαμε 
το Μάρτη του ‘18 στη Λισαβόνα, 

μαζί με 33 εκπαιδευτικούς από Βέλγιο, 
Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία και 

Λιθουανία! 

 



Τα οφέλη από την υλοποίηση του 
προγράμματος 

Μας δίνεται η ευκαιρία: 
 να επανεξετάσουμε τις αξίες μας, να τις ιεραρχήσουμε εκ νέου και να 

τις δούμε μ’ ένα πνεύμα αισιοδοξίας και οραματισμού. 
 να μοιραστούμε εμπειρίες και βιώματα με συναδέλφους 

εκπαιδευτικούς απ’ όλη την Ευρώπη. 
 να αναβαθμιστεί το εκπαιδευτικό έργο και ο εκπαιδευτικός ρόλος. 
 να  διαχειριζόμαστε καλύτερα τα πολύπλοκα και πολυδιάστατα 

ζητήματα που προκύπτουν στο χώρο του σχολείου. 
 να αναπτύσσουμε σχέσεις με άλλους εκπαιδευτικούς από άλλα σχολεία 

και διερευνάται η συμμετοχή του σχολείου μας και σε άλλα κοινά 
ευρωπαϊκά προγράμματα 

 

 



Δράση / Μια «Διαφορετική» Ημέρα  
                Υγιεινής Διατροφής! 
 Η πρώτη δράση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 

στο χώρο του σχολείου για πλαίσια της «ΗΜΕΡΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» 

 Ένταξη της διαφορετικότητας στο σχολικό περιβάλλον με  
ΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ από παραδοσιακά πιάτα του τόπου καταγωγής των 
μαθητών όλων των εθνοτήτων που υπάρχουν στο σχολείο μας  
και ενεργή συμμετοχή των γονέων. 

 Σημαντικά οφέλη όπως:  ουσιαστική γνωριμία και ανάπτυξη σχέσεων  
εμπιστοσύνης. Οι μαθητές και οι καθηγητές μαζί σ’ ένα τραπέζι. 
Η αποδοχή της διαφορετικότητας μέσω του φαγητού. 

 

      Υπεύθυνες της δράσης: Άννα Αγγελοπούλου -  Ράλλια Γρηπινιώτη 



Δράση / Μια «Διαφορετική» Ημέρα  
                Υγιεινής Διατροφής! 



Δράση / Ημερίδα Ευρωπ. Προγραμμάτων 

 Συμμετοχή στην Ημερίδα Παρουσίασης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που 
πραγματοποιήθηκε την  Τρίτη 22 Μαΐου 2018 στο 1ο Γυμνάσιο Αιγάλεω 

 Διάδοση / Διάχυση του σχεδίου μας στην σχολική κοινότητα, ανταλλαγή 
απόψεων και ιδεών. 

      Συμμετέχοντες στην δράση: Τάσος Πάλλας – Έφη Μητσοπούλου 



Δράση / Αγορά Η/Υ & Εκτυπωτή 

 Στα πλαίσια του προγράμματος αγοράστηκε  
ένας Η/Υ & Έγχρωμος Εκτυπωτής ο οποίος είναι  
στην διάθεση όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου 

 Διευκόλυνση στην Υλοποίηση Προγραμμάτων 

 Αναζήτηση Πληροφοριών στο Internet 

 Επικοινωνία με φορείς και άλλα σχολεία 

 Εκτύπωση Εντύπων, Φυλλαδίων, Ασκήσεων, κλπ 

 



Δράση / Δημιουργία Blog 

Για τις ανάγκες του προγράμματος δημιουργήσαμε  
εντός του web site του σχολείου ένα Blog  

με τις δράσεις και ενδιαφέροντα άρθρα  
και υλικό γύρω από το πρόγραμμά μας. 

 

http://1epal-agioi-anargyroi.gr/meine/ 



Δράση / Επιμορφωτικό - Βιωματικό Σεμινάριο  

 Σεμινάριο Παρουσίασης του Προγράμματος και των Δράσεων του 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018  
στο αμφιθέατρο του 1ου ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων 

 

 Στόχος είναι η Διάδοση / Διάχυση στην σχολική κοινότητα των γνώσεων που 
αποκομήθηκαν με παρουσιάσεις, βιωματικές δράσεις που συμμετείχαν οι 
εκπαιδευτικοί και η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. 



Ευχαριστούμε! 
 

Το πρόγραμμα ERASMUS+ και το ΙΚΥ  

που είναι ο εθνικός φορέας χρηματοδότησης του 
προγράμματος 

 

Το διευθυντή του σχολείου κ. Νίκο Παυλίδη 

 

Τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν: 
κα. Αγγελοπούλου, κα. Γρηπινιώτη,  

κ. Δανέζη, κ. Δρούγκα, κα. Μητσοπούλου,  
κ. Πάλλα, κα. Πενταφράγκα και την κα. Φώτη 

 

Τους εκπαιδευτικούς – συναδέλφους μας  
που παρακολούθησαν και συμμετείχαν στις δράσεις 

του προγράμματος 

 

 


