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Ενημερωτική - επιμορφωτική συνάντηση

 (/article/author/558-emprosnetgr) emprosnet.gr (/article/author/558-emprosnetgr)
 - 15|06|2017 19:31

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου διοργανώνει ενημερωτική - επιμορφωτική συνάντηση με θέμα:
«Εκπαίδευση προσφύγων, πρωτοβουλίες και δράσεις», την προσεχή Παρασκευή 16 Ιουνίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με ώρα έναρξης τις 10 το πρωί.

Το πρόγραμμα της συνάντησης περιλαμβάνει την εισήγηση του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου,
Αριστείδη Καλάργαλη, και τις ακόλουθες παρουσιάσεις από τους συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων:

- «Απόπειρες εκπαίδευσης», Μαρία Περδικούρη, ΣΕΠ «Ηλιαχτίδα», Λέσβος.

- «Ψαρεύοντας έρχεται η θάλασσα» , Σεβαστή Παΐδα, ΣΕΠ ΒΙΑΛ, Χίος.

- «Καλές πρακτικές με τα παιδιά προσφύγων», Δάφνη Παναγιώτου, ΣΕΠ ΚΥΤ Σάμου.

- «Εκπαιδεύοντας εφήβους στην πρώτη Υποδοχή της Μόριας: μια πρωτόγνωρη εκπαιδευτική πρόκληση», Διονύσης
Παύλου, ΣΕΠ ΚΥΤ Μόριας, Λέσβος.

- «Anse, me go home, Ταξίδια μνήμης», υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Ειρήνη Αντωναράκου, ΣΕΠ ΚΦ Μόριας, και Βασιλική
Μπούρατζη, ΣΕΠ ΚΦ Καρά Τεπέ, Λέσβος.

- «Μπορούμε ΜΑΖΙ;», Όλγα Ορφανίδου, ΣΕΠ ΚΦ Καρά Τεπέ, Λέσβος.

 

Διδάσκοντας στα Τμήματα Υποδοχής

- «Εμπειρίες και παρατηρήσεις από τις τάξεις ΖΕΠ, στα 8  και 15  Δημοτικά Σχολεία Μυτιλήνης», Νίκη Τζιώτη, ΠΕ70,
Δέσποινα Κακαριά.

- Ένταξη προσφύγων - μαθητών στο Εσπερινό Γυμνάσιο, Δέσποινα Βερρή, Ιουλία-Μαρίνα Σαράντου.

 
Παρουσιάσεις Σχολικών Προγραμμάτων
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Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ

Έτοιμες οι παραλίες, πιο γρήγορα από ποτέ - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
μονο η Μυτιληνη αλλα και το υπολοιπο ΝΗΣΙ και …

55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …
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Παρουσιάσεις Σχολικών Προγραμμάτων

- «Ο κόσμος μας ένα όμορφο περιβόλι όπου χωράνε όλοι», σχολικό πολιτιστικό πρόγραμμα από το 7ο Νηπιαγωγείο
Μυτιλήνης, υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Ευανθία Χατζηγιάννη, Ιουλία Σουλιώτη.

- «Εκπαιδευτική Ρομποτική - Γέφυρα Αλληλεγγύης Προσφύγων», σχολικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από το
Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρου Λέσβου, Τάξη ΣΤ΄, υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Ηρακλής Κατσάρης, Λάζαρος Ιωαννίδης.

- «Εθελοντισμός ως ποιότητα ζωής», σχολικό πρόγραμμα αγωγής υγείας από το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις
Μυτιλήνης, υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ελένη Μανωλακέλλη, συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Ιουλία Σαράντου, Δέσποινα
Βερρή.

 

Νοιάζομαι και Δρω - 3  Γυμνάσιο Μυτιλήνης

- «Μια φορά κι έναν καιρό… τόσο μακριά και τόσο κοντά μας» - Μύθοι, παραμύθια, ιστορίες αλληλεγγύης, εθελοντισμού,
ανεκτικότητας, σχολικό πρόγραμμα αγωγής υγείας, υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Δημήτριος Χτενέλλης, συμμετέχοντες
εκπαιδευτικοί: Βέρα Κωφοπούλου, Χριστίνα Πανταζή.

- «Όλοι μοιάζουμε και γι’ αυτό νοιάζομαι», σχολικό πρόγραμμα αγωγής υγείας, υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Βέρα
Κωφοπούλου, συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Δημήτρης Βογιατζής, Μιχάλης Στρατάκης.
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