
Υπό την Αιγίδα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου 
πραγματοποιήθηκε στο 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου Ημερίδα Ευρωπαϊκού 

προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 εγκεκριμένου από το Ι.Κ.Υ. 

 

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 η ημερίδα 
διάχυσης των πεπραγμένων του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 
2017-1-EL01-KA101-035363. Το θέμα της ήταν: «Οι δίγλωσσοι μαθητές στο 
σύγχρονο Επαγγελματικό Λύκειο. Το παράδειγμα της ενσωμάτωσής τους 
μέσω της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Ελληνικό-
Ευρωπαϊκό σχολείο και την κοινωνία». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στον 
φιλόξενο χώρο της νέας βιβλιοθήκης του σχολείου μας και παράλληλα χώρου 
εκδηλώσεων.  

 

  

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η εκπρόσωπος του Δήμου 
Κορδελιού Ευόσμου και προϊσταμένη του τμήματος Παιδείας του Δήμου κα 
Πολύμνια Βασιλειάδου, ο Πατέρας Αθηναγόρας από το Κέντρο προστασίας 
ανηλίκων Αγίου Νεκταρίου Μενεμένης «Φάρος του Κόσμου», ο Σύμβουλος 
παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου μας κος Τσότσος Γεώργιος και η 
εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων & κηδεμόνων κα Μερενίδου Αγγελική. 
Επίσης, παρευρέθηκαν διευθυντές και εκπαιδευτικοί σχολείων, γονείς και 
μαθητές.  



Αρχικά, τον λόγο έλαβε η κυρία Γιουβανούδη Αλεξάνδρα, διευθύντρια του 1ου 
ΕΠΑΛ Ευόσμου η οποία αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη του σχολείου 
και τα προγράμματα που συντελούνται τα τελευταία χρόνια σ' αυτό, καθώς και 
στην ανάγκη να πραγματοποιηθεί η παραπάνω δράση για να καλύψει τις 
ανάγκες σε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. 

 

  
H Κα Γιουβανίδη Αλεξάνδρα διευθύντρια του 

1ου ΕΠΑλ Ευόσμου 
Ο κος Αρβανιτίδης Χρήστος, μέλος της 

Παιδαγωγικής Ομάδας 

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβαν τα μέλη της Παιδαγωγικής ομάδας της δράσης. 
Ο κος Αρβανιτίδης Χρήστος, ΠΕ02 Δρ. Σύγχρονης Ιστορίας είχε ως θέμα της 
ομιλίας του : «Η δράση του Προγράμματος Erasmus+ KA1 και η κινητικότητα 
στο Τορίνο». Επίσης παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας που έλαβε χώρα 
με θέμα τη διγλωσσία στο σχολείο μας.  

Κατόπιν, έλαβε το λόγο η κα Μισαηλίδου Δέσποινα, ΠΕ 82, Μηχανολόγος 
Μηχανικός-Msc και στην ομιλία της αναφέρθηκε στο: « Ιταλικό μοντέλο στην 
εκπαίδευση των δίγλωσσων μαθητών».  

 

  
Η κα Μισαηλίδου Δέσποινα, μέλος 

της Παιδαγωγικής Ομάδας 
Η κα Τσιρίκα Ευαγγελία, μέλος 

της Παιδαγωγικής Ομάδας 

Έπειτα, η κα Τσιρίκα Ευαγγελία, ΠΕ82, Μηχανολόγος ΑΣΕΤΕΜ, παρουσίασε 
την εργασία της με θέμα: «Διγλωσσία, ιστορική αναδρομή, εκπαιδευτικές 
πολιτικές- Η Συμβολή του σχολείου». 



Η ημερίδα συνεχίστηκε όταν τον λόγο έλαβε ο Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας 
Λουκατάρης από τον «Φάρο του Κόσμου» ο οποίος αφιερώνει τη ζωή του 
στο ζήτημα της ένταξης δίγλωσσων ανηλίκων Ρομά στην εκπαίδευση και την 
κοινωνία. Αφού αρχικά εξήρε τη δράση του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου, αναφέρθηκε 
στο ζήτημα της ένταξης των δίγλωσσων και την επιτακτική ανάγκη για 
καθολικό σεβασμό της διαφορετικότητας του ανθρώπου και αμοιβαία 
συνύπαρξη. Τον κύκλο τον ομιλιών έκλεισε η προϊσταμένη του τμήματος 
Παιδείας του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου κα Πολύμνια Βασιλειάδου η οποία 
αφού εγκωμίασε το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, 
αναφέρθηκε στην ένταξη δίγλωσσων παλιννοστούντων μαθητών στην 
εκπαίδευση και την ανάγκη ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία.  

 

  
Από την ομιλία της κας Βασιλειάδου Πολύμνιας, 
Προισταμένης του τμήματος Παιδείας του Δήμου 

Κορδελιού Ευόσμου 

Από την ομιλία του Πατέρα Αθηναγόρα, από το 
Κέντρο προστασίας ανηλίκων Αγίου Νεκταρίου 

«Φάρος του Κόσμου» 

Επίσης, μετά από σχετικές συζητήσεις που έλαβαν χώρα το προηγούμενο 
διάστημα με την Παιδαγωγική Ομάδα και με αφορμή το πρόγραμμά μας η κα 
Βασιλειάδου εξήγγειλε τη λειτουργία τμήματος δωρεάν εκμάθησης της 
ελληνικής γλώσσας σε δίγλωσσους μαθητές στο κοινωνικό φροντιστήριο του 
δήμου Κορδελιού - Ευόσμου.  

Η ημερίδα έκλεισε με ερωτήσεις από το κοινό και ακολούθησε μικρή δεξίωση. 

Ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας του σχολείου σχετικά με τη δράση του 
προγράμματος Erasmus+ με θέμα «Οι δίγλωσσοι μαθητές» είναι:  
http://1epal-evosm.eu/index.php/draseis/evropaika-programmata/149-
erasmus-2017 

Η Παιδαγωγική Ομάδα του σχεδίου κινητικότητας Erasmus+2017-1-EL01-
KA101-035363 αποτελούνταν από 4 εκπαιδευτικούς: τον κο Αρβανιτίδη 
Χρήστο, (ΠΕ02) Δρ. Σύγχρονης Ιστορίας, την κα Μισαηλίδου Δέσποινα, (ΠΕ 
1204), Μηχανολόγο Μηχανικό - Msc, την κα Τσιρίκα Ευαγγελία, Μηχανολόγο 
ΑΣΕΤΕΜ (ΠΕ1702), και τον κο Μπιτζένη Δημήτρη (ΠΕ18.01) Γραφικών 
Τεχνών & Πτυχίο Α.Π.Θ. τμήματος Χημείας. 



Η Παιδαγωγική Ομάδα κλείνοντας το πρόγραμμα οφείλει να ευχαριστήσει τον 
Εθνικό Φορέα ΙΚΥ, και τον Σύλλογο Διδασκόντων του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου για 
την υποστήριξή τους σε όλα τα στάδια του προγράμματος. Ιδιαιτέρως να 
ευχαριστήσει για τη πολύτιμη συμβολή τους στο πρόγραμμα, που καθορίζεται 
από ευγενή κίνητρα, την κα Γιουβανούδη Αλεξάνδρα, διευθύντρια του 
σχολείου, την κα Φωτιάδου Αγγελική (ΠΕΟ2), τον κο Θεοδοσιάδη Θεόδωρο 
(ΠΕ86), τον κο Αμασιάδη Θεόδωρο (ΠΕ86), και την κα Τσιορμπατζιούδη 
Λαμπρινή (ΤΕ0106). Επίσης, ευχαριστούμε θερμά τον κο Γογωνά Νικόλαο 
(ΕΕΠ, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) για την έμπρακτη υποστήριξή του με 
κείμενα που αφορούν τη διγλωσσία στην εκπαίδευση και τη δράση μας 
γενικότερα. Τέλος, δε θα παραλείψουμε να ευχαριστήσουμε τον Οργανισμό 
Τουρισμού Θεσσαλονίκης και την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης κα Βούλα 
Πατουλίδου και πρόεδρο του Οργανισμού για τη χαρά που μας έδωσε να 
γίνουμε πρεσβευτές της πόλης της Θεσσαλονίκης στο Τορίνο, προορισμό της 
κινητικότητας, και να δωρίσουμε ταξιδιωτικούς οδηγούς και δώρα που 
προωθούν τουριστικά τη Θεσσαλονίκη. 

 

Η Παιδαγωγική Ομάδα 

 
 

   

 

  

 


