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2016-2017

Erasmus + Μηχανικοί για το Μέλλον- Engineer for the future-Engine 4F

Τρεις μαθήτριες και ένας μαθητής του σχολείου μας -η Ελευθερία Αναστοπούλου, η Ιωάννα
Σταυροπούλου , η Βασιλική Τσαγκαράκη και ο Ορφέας Χαραλαμπίδης- υπό την επίβλεψη
του κ. Μήτραινα, Yποδιευθυντή του σχολείου και καθηγητή Πληροφορικής συμμετείχαν τη
σχολική χρονιά 2016 -17 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + στον
μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο «Μηχανικοί για το Μέλλον
- Engineer for the future-Engine 4F». Το project με τίτλο «Κατασκευή ρομποτικού οχήματος
με αισθητήρες για μελέτη των χαρακτηριστικών της κίνησης με βιντεοανάλυση» στο οποίο
συμμετείχαν συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία και θα παρουσιαστεί στην τελική
εκδήλωση του έργου «
Engine
4
F
» η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 7-8 Ιουνίου 2018 στο
Aveiro
της Πορτογαλίας όπου θα συμμετάσχουν οι νικήτριες ομάδες
projects
των υπόλοιπων χωρών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.
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Τρεις καθηγητές του σχολείου μας, ο διευθυντής κ. Οικονομίδης, φυσικός, ο κ. Αβραμίδης ,
τεχνολόγος και ο κ. Θεοδοσίου , φυσικός στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + , KA1
κινητικότητα εκπαιδευτικών, παρακολούθησαν στο Ελσίνκι της Φινλανδίας και στο Ταλίν
της Εσθονίας στις αρχές Απριλίου επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα : Καλές πρακτικές στη
Φινλανδική εκπαίδευση (Best Practices Benchmarking in Finnish schools)

Περισσότερα
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Τρεις καθηγήτριες του σχολείου μας, οι φιλόλογοι κ. Βλάμη, κ. Μητσώνη και κ. Τεντόμα στο
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, KA1 κινητικότητα εκπαιδευτικών, παρακολούθησαν
στο Ελσίνκι της Φινλανδίας από 5/3 έως 10/ 3 επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα : Αξιοποίηση
των Τάμπλετ στην εκπαίδευση.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ATS2020 Ενίσχυση κομβικών δεξιοτήτων

Από τη σχολική χρονιά (2016-2017) το σχολείο μας συμμετέχει στο έργο ευρωπαϊκής
συγχρηματοδότησης (Erasmus+ Programme 2014-2020, Key Action 3: Support for policy
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reform) με τίτλο ‘Assessment of Transversal Skills 2020’ (ATS2020). Το έργο παρουσιάζει μία
καινοτόμο, πειραματική προσέγγιση σε θέματα που ενδιαφέρουν την πολιτική της
εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει 17 εταίρους από 11 Ευρωπαϊκές χώρες και προτείνει ένα
ολοκληρωμένο μοντέλο μάθησης προκειμένου να ενισχύσει τους μαθητές με απαραίτητες,
κομβικές ικανότητες στο πλαίσιο του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος. Ταυτόχρονα,
δίνει έμφαση στην ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού, μέσα από την εμβάθυνση σε νέες
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και καινοτόμα εργαλεία για την ανάπτυξη και εκτίμηση των
ικανοτήτων αυτών.

Περισσότερα
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