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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για το σχέδιο Erasmus+/KA2 : Πολυπολιτισμικά σχολεία - Ενίσχυση του
πολιτισμικού και γλωσσικού θησαυρού της Ευρώπης μέσω των εκπαιδευτικών.
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του πολιτισμικού και γλωσσικού θησαυρού της Ευρώπης, η
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης συμμετέχει στο
πρόγραμμα ERASMUS+ με τίτλο : Multicultural Schools - Enhancing Cultural and Linguistic
Treasure of Europe through Teachers, με τη σύμπραξη των Ευρωπαϊκών χωρών, Πολωνίας,
Ιταλίας, Βελγίου και Ισπανίας.
Το σχέδιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία και διδάσκουν σε
τάξεις στις οποίες μετέχουν παιδιά ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (μετανάστες, πρόσφυγες,
αλλοδαποί, παλιννοστούντες, Ρομά, κ.α.), ηλικίας 6 έως 13 ετών και περιλαμβάνει την
ανάπτυξη μίας ιστοσελίδας Δικτύωσης & Μάθησης (http://www.multicultural-schools.eu/el/),
στην οποία θα βρείτε στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ:
 Συλλογή δραστηριοτήτων (όπως παιχνίδια, τραγούδια κλπ.) που μπορούν να
εφαρμοστούν
στην
τάξη,
εστιασμένα
στη
διαπολιτισμικότητα
(http://www.multicultural-schools.eu/el/αποθηκευτικός-χώρος/)
 Ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο που περιλαμβάνει πιθανές λύσεις σε σημαντικά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στις τάξεις τους
(http://www.multicultural-schools.eu/el/index/)
 Καλές πρακτικές για τη βελτίωση της συνεργασίας των σχολείων με τους γονείς (Θα
αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα http://www.multicultural-schools.eu/el/).
 Δωρεάν διαδικτυακό μάθημα με θέμα την πολυπολιτισμικότητα
(http://www.multicultural-schools.eu/el/e-modules/)
 Πρόσβαση σε ένα δίκτυο εκπαιδευτικών για την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών.
(http://www.multicultural-schools.eu/wplogin.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.multicultural-schools.eu%2F)
 Πρόσβαση σε χρήσιμους συνδέσμους (http://www.multiculturalschools.eu/el/teachers-corner/)

Εξερευνήστε την ιστοσελίδα μας και δείτε τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας. Πάρτε μέρος
στο δωρεάν διαδικτυακό μάθημα και κατεβάστε το πιστοποιητικό παρακολούθησης
απαντώντας στις απλές ερωτήσεις.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση: Βίκυ Τσιωνά και Ελευθερία Παπαδάκη, τηλ. 2531083562
Φαξ : 253108355
E-mail : prog.eu.amthr@gmail.com
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