
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

 

Το 11ο Γυμνάσιο Νίκαιας ιδρύθηκε το 2000 και είναι το νεότερο Γυμνάσιο της περιοχής. Στεγάζεται σε
επιβλητικό κτήριο του Δήμου Νίκαιας -Αγ.Ι.Ρέντη στην οδό Π.Ράλλη 182. Το κτήριο οικοδομήθηκε το 2006 στην
θέση που για πολλά χρόνια λειτουργούσαν οι ιστορικές τεχνικές σχολές ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ του Δήμου Νίκαιας, οι
οποίες και καταστράφηκαν στο σεισμό του 1999.Μέχρι το 2000 στον χώρο αυτό λειτουργούσαν δύο Γυμνάσια
του Κορυδαλλού το 1ο και το 6ο τα οποία συγχωνεύτηκαν και μετακόμισαν. Σήμερα το 11ο Γυμνάσιο είναι ένα
από τα σημαντικά σχολεία της Νίκαιας και από τα λίγα που φιλοξενεί τμήματα ένταξης και υποδοχής και έτσι
έχει την τιμή να εκπαιδεύει μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και μαθητές από άλλες χώρες που
δεν γνωρίζουν ελληνικά. Στο ισόγειο του σχολείου και κατά τις απογευματινές ώρες λειτουργούν εργαστήρια
του Δήμου όπως κεραμικής και αγιογραφίας. Όλα τα παραπάνω καθιστούν το σχολείο μοναδικό και
ενδιαφέρον.Κατά τις απογευματινές ώρες στο σχολείο λειτουργεί το ΔΙΕΚ Νίκαιας με το οποίο είμαστε σε
αγαστή συνεργασία για το καλό της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το 11° Γυμνάσιο Νίκαιας είναι ένα προοδευτικό
εκπαιδευτικό ίδρυμα, με πολλές καινοτόμες ιδέες για τη σωστή και ολοκληρωμένη μόρφωση και ανάπτυξη των
μαθητών. Οι καθηγητές είναι αφοσιωμένοι στο έργο τους και ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τους
μαθητές σε οποιονδήποτε τομέα της καθημερινής τους ζωής αν χρειαστεί. Σήμερα το σχολείο αριθμεί περίπου
250 μαθητές, αν και παλαιότερα είχε πολύ περισσότερους. Η υπογεννητικότητα και η ενίσχυση όμορων σχολείων
έπαιξε τον ρόλο της. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτό είναι περίπου 40. Το σχολείο πιστεύει στην
εξωστρέφεια και στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των μαθητών μας και για αυτό εκτός από τα
τμήματα ένταξης και υποδοχής που λειτουργούν σε αυτό, τα τελευταία 8 χρόνια είναι και Κέντρο Ενισχυτικής
Διδασκαλίας που υποστηρίζει αρκετά σχολεία της περιοχής μας και οι μαθητές αυτών των σχολείων μαζί με
τους δικούς μας έρχονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και κάνουν τα μαθήματα της Ενισχυτικής
Διδασκαλίας στο σχολείο μας. Το σχολείο μας λειτουργεί επίσης και ως Κέντρο Διανομής διδακτικών βιβλίων
και έτσι εξυπηρετούνται γειτονικά σχολεία για τις συμπληρωματικές παραγγελίες των βιβλίων τους. Γενικά,
αναλαμβάνουμε δράσεις που υποστηρίζονται από το ΕΣΠΑ με σκοπό την διάχυση καλών πρακτικών και
καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο σχολείο επικρατεί το σύνθημα "Είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε
διαφορετικοί" και το "δένδρο" της διαφορετικότητας κοσμεί την είσοδό μας, για αυτό και είναι ανοιχτό σε
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως ρομά, παλλινοστούντες, πρόσφυγες και άπορους. Συμπερασματικά, αν
θέλουμε να δώσουμε μια ταυτότητα στο σχολείο και να χρησιμοποιήσουμε κάποια επίθετα, αυτά θα ήταν τα
ακόλουθα: Εξωστρεφές, δύσκολο (τμήματα ένταξης, τμήματα υποδοχής), δημιουργικό,  συμπεριληπτικό και
ανοιχτό στην κοινωνία.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία



Θετικά σημεία

Κατά την γνώμη μας πολλά ήταν τα θετικά σημεία της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειιτουργίας του σχολείου
μας κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Ξεχωρίζει βέβαια το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Σχολεία για όλους-
Συμπερίληψη προσφύγων στην Εκπαίδευση. Επίσης τα δύο περιβαλλοντικά προγράμματα με τίτλο "O κύκλος του
νερού" και  "Αειφόρος ανάπτυξη και Διαφορετικότητα" προσέθεσαν αξία στην παρεχόμενη εκπαίδευση των
μαθητών μας. Οι πολιτιστικές μας επισκέψεις, οι εκδρομές και οι περίπατοι που κάναμε εν μέσω πανδημίας
καθώς και η 3μερη εκπαιδευτική μας εκδρομή στην Λευκάδα ήταν πολύ δυνατά σημεία για την σχολική μας
μονάδα. Τέλος η συνεργασία μας για πρώτη φορά με άλλα σχολεία στα πλαίσια δράσεων θα μας μείνει
αξεχαστη. Για παράδειγμα στις 21 Μαρτίου ,ημέρα κατά του ρατσισμού η Τάξη Υποδοχής του σχολείου μας
συνδέθηκε με το 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας μέσω WEBEX με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών. Επίσης η
συνεργασία με το 3ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ήταν πρωτόγνωρη.

 

Σημεία προς βελτίωση

Αρκετά σημεία βέβαια επιδέχονται βελτίωσης σε κάθε σχολική μονάδα. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι κατά την
χρονιά που φεύγει θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα ενδεχομένως η επικοινωνία με τους γονείς. Επίσης
εξαιτίας της πανδημίας οι εκπαιδευτικές επισκέψεις ήταν περιορισμένες σε αριθμό και ως εκ τούτου οι μαθητές
σε κάποια χρονικά σημεία παρουσίασαν κόπωση.  Ενα άλλο κομμάτι που χρήζει βελτίωσης είναι η υποστήριξη
μαθητών που δικαιούνται παράλληλη στήριξη. Στον τομέα αυτό παρατηρήθηκαν ελλείψεις τόσο σε αριθμό ωρών
όσο και στην μαθησιακή λειτουργία. Τέλος η στελέχωση με εκπαιδευτικό στο Τμήμα ένταξης του σχολείου
καθυστέρησε αρκετά.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Στα θετικά σημεία της διοικητικής λειτουργίας του σχολείου καταλογίζεται  η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού
προσωπικού, η άψογη επικοινωνία με τους γονείς και η άριστη συνεργασία με τον Δήμο. Επίσης, θετικά κρίνεται
η χρονιά όσον αφορά την στοχοθεσία και την επίτευξη των στόχων. Μόνο θετικό είναι το γεγονός ότι η
συντήρηση των υποδομών έγινε με απόλυτη επιτυχία και η κτηριακή και τεχνολογική αναβάθμιση του σχολείου
συνεχίστηκε κανονικά. Θετικό κρίνεται το γεγονός ότι το σχολείο δεν έκλεισε καμμία μέρα λόγω κατάληψης η
άλλων αστάθμητων παραγόντων. Τέλος στην εποχή της πανδημίας ήταν εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι η
ιστοσελίδα μας λειτούργησε άψογα με αποτέλεσμα η δια ζώσης παρουσία πολλών επισκεπτών στο σχολείο να
μην είναι απαραίτητη.

 

Σημεία προς βελτίωση

Στην διοικητική λειτουργία του σχολείου επειδή ακριβώς υπάρχει ικανοποίηση, λίγα πράγματα μπορούν να
βελτιωθούν. Για παράδειγμα η επικοινωνία με τους γονείς θα μπορούσε να γίνει καλύτερη και συχνότερη. Επίσης
λόγω πανδημίας αναγκαστήκαμε να εφαρμόσουμε πρόγραμμα διδασκαλίας και διαλειμμάτων που συχνά κούραζε
μαθητές και εκπαιδευτικούς με συνεχόμενες δίωρες διδασκαλίες. Τέλος η γραμματειακή υποστήριξη για την
άριστη λειτουργία του σχολείου είναι απαραίτητη και χρειάζεται βελτίωση .



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η μεγάλη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα προγράμματα και στις επιμορφώσεις μόνο ως θετική πλευρά του
σχολείου μας μπορεί να χαρακτηριστεί. Η ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι αποδεκτή
από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών μας. Με αυτό τον τρόπο και από τα προγράμματα που εκπονούνται στο
σχολείο μας οι μαθητές βγαίνουν από τα στενά όρια του αναλυτικού προγράμματος και της παραδοσιακής
διδασκαλίας. Δηλαδή βγαίνουν έξω από το σχολείο. Έτσι τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά.

Σημεία προς βελτίωση

Το ιδανικό θα ήταν βέβαια όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν στα προγράμματα και στις
επιμορφωτικές δράσεις. Όμως η έλλειψη κινήτρων , οικονομικών ή άλλου είδους, είναι τροχοπέδη για τη
ανάληψη πρωτοβουλιών και την πραγματοποίηση καινοτόμων δράσεων. Η παρουσία και η συμμετοχή των
εκπαιδευτικών στα προγράμματα και στις επιμορφώσεις είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε ένα από αυτούς
και επαφίεται στην ευσυνειδησία τους και στην παρώθηση της ηγεσίας τους. Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε
να πούμε ότι πρέπει όλοι οι εκπαιδευτικοί να παίρνουν μέρος στα προγράμματα γιατί έτσι θα ανέβει και η
ποιότητά των προγραμμάτων.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
4
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 



Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Στα πλαίσια του Συλλογικού προγραμματισμού της σχολικής μονάδας
πραγματοποιήθηκαν 7 Σχέδια δράσης τα οποία εκτελέστηκαν με με επιτυχία. Η
υλοποίηση και η αποτίμησή τους αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα και πολλά από αυτά
στην Ιστοσελίδα του σχολείου μας. Οι στόχοι επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό και τα
αποτελέσματά τους διαχύθηκαν στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Τα αποτελέσματα των Σχεδίων Δράσης ήταν εξαιρετικά. Το σχολείο μέσα από τις εκδηλώσεις που έγιναν στα
πλαίσιά τους συνάντησε την κοινωνία και οι μαθητές μας γνώρισαν νέες μεθόδους εκπαίδευσης και
διαπαιδαγώγησης. Βοήθησαν στην μείωση της ενδοσχολικής βίας ,στην συμπερίληψη όλων των μαθητών στην
εκπαίδευση στην μείωση της σχολικής διαρροής, στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών και στην αναβάθμιση του
σχολείου γενικότερα.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την πραγματοποίηση των Σχεδίων Δράσης δεν ήταν λίγες.Κυρίως η
πανδημία ανέβαλλε κάποιες προγραμματισμένες ενέργειες και ανέστειλε την αποτελεσμετικότητά τους. Επίσης,
καθώς για πρώτη χρονιά πραγματοποήθηκαν σχέδια δράσης στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης σχολικών
μονάδων, η απειρία των εκπαιδευτικών ήταν σημαντική και δυσκόλεψε αρκετούς από αυτούς.

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

Πρακτική 1

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Τίτλος Δράσης

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στόχος Βελτίωσης

Η σχολική διδασκαλία η οποία διεξάγεται σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές έχει ως κύριο στόχο τη
συμπερίληψη των μαθητών-τριών στο περιβάλλον του σχολείου, αποτελώντας πρόκληση για κάθε εκπαιδευτικό
που εργάζεται εκεί. Η ομάδα μας θα προσπαθήσει να αποτυπώσει εάν εφαρμόζονται παιδαγωγικές πρακτικές και
δράσεις, που ευνοούν το παιδαγωγικό κλίμα συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών-τριών στην



τάξη, καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των πρακτικών-δράσεων αυτών, με απώτερο
στόχο:

1. Την αποτύπωση εφαρμογής πρακτικών βελτίωσης παιδαγωγικού κλίματος από
τους εκπαιδευτικούς και εξάλειψη των στερεοτύπων.

2. Την αποτύπωση εφαρμογής πρακτικών συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ
των μαθητών-τριών από τους εκπαιδευτικούς και καλλιέργεια της
ενσυναίσθησης.

3. Την εφαρμογή δράσεων υποστήριξης της διαφορετικότητας, μείωσης του
αποκλεισμού και του σχολικού εκφοβισμού.

4. Την εφαρμογή δράσεων πρόληψης και αποτροπής των ρατσιστικών τάσεων και
ενίσχυσης της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

5. Την εφαρμογή δράσεων συμπερίληψης των προσφυγόπουλων και των
αλλοδαπών στη γενική παιδεία με την υποστήριξη του Τμήματος Υποδοχής.

Ενέργειες Υλοποίησης

Στο πλαίσιο  της δράσης για την  ενίσχυση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Υποστήριξης της
Διαφορετικότητας, αλλά και τη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης
μεταξύ των μαθητών-τριών οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν οι επιμέρους δραστηριότητες:

Α) Αναφορικά με την ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τα μέλη της ομάδας μας συμμετείχαν στο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Σχολείο για όλους», το διάστημα 22 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου,  που αφορούσε στη
συμπερίληψη των προσφυγόπουλων στο ελληνικό σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, η  1η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22/11 με βιωματικές δραστηριότητες, γνωριμία με το Πρόγραμμα και τη
μεθοδολογία του. Η 2η συνάντηση έλαβε χώρα τη Δευτέρα 29/11, κατά τη διάρκεια της οποίας ξεκίνησαν α)η
Εφαρμογή της μεθοδολογίας του Προγράμματος και β) το Εργαστήριο σχεδιασμού Σχεδίου Δράσης του σχολείου -
Α΄ Φάση: Εκτίμηση και Αναστοχαστική Αξιολόγηση του σχολείου με το Εργαλείο Εκτίμησης και Πλαίσιο
Ικανοτήτων Δημοκρατικού πολιτισμού (CDC) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τέλος, η 3η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15/12, με ολοκλήρωση του Εργαστηρίου Σχεδιασμού του Σχεδίου Δράσης - Β΄
Φάση: Σχεδιασμός Δράσης (Σκοπός, Στόχοι, Δραστηριότητες, Χρονοδιάγραμμα, Εκτίμηση Κινδύνων, Πηγές) και
Γ΄ Φάση: Σχεδιασμός Αξιολόγησης της Δράσης και Διάχυση. Η διάρκεια του Προγράμματος ήταν 10 ώρες και
έχει καταγραφεί στο πρακτικό του σχολείου.

Β) Υλοποίηθηκε επίσης, στις 18 Ιανουαρίου  επιμορφωτική διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΣ
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Πρόληψη και Αντιμετώπιση», την οποία τα παρακολούθησαν τα μέλη της ομάδας μας και έλαβαν
βεβαιώσεις συμμετοχής.

Γ) Οι μαθητές/τριες παρακολούθησαν βίντεο με θέμα  τη διαφορετικότητα, τον ρατσισμό, την αποδοχή του
άλλου.  Με αφόρμηση το περιεχόμενο των βίντεο, ακολούθησε συζήτηση με στόχο την ευαισθητοποίησή τους
απέναντι στο φαινόμενο του ρατσισμού. Οι μαθητές/τριες εξέφρασαν τις απόψεις τους, προβληματίστηκαν, ενώ
έμφαση δόθηκε στα περιστατικά διακρίσεων και περιθωριοποίησης που μπορεί να συμβαίνουν στον χώρο του
σχολείου. Σκοπός της δραστηριότητας ήταν οι μαθητές/τριες να μιλήσουν για περιστατικά διακρίσεων που οι
ίδιοι βίωσαν, είδαν ή άκουσαν να διαδραματίζονται στον χώρο του σχολείου και να προτείνουν τρόπους
αντιμετώπισής τους. Τα βίντεο προβλήθηκαν στις 16/02/2022, 17/02/2022 και 23/02/2022.

Δ) Μοιράστηκε  στους/τις μαθητές/τριες ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε δεκατρείς ερωτήσεις σχετικές με
το θέμα και τους ζητήθηκε να το συμπληρώσουν ανώνυμα. Το ερωτηματολόγιο είχε σκοπό οι μαθητές/τριες να
προσδιορίσουν τη στάση τους σχετικά με την πολιτισμική διαφορετικότητα, να αναγνωρίσουν τις
προκαταλήψεις τους, να κατανοήσουν πόσο σημαντική είναι για την επικοινωνία, τη συνεργασία και την



ομαδικότητα η συμπερίληψη των προσφύγων, των αλλοδαπών, και γενικά των μαθητών που χαρακτηρίζονται
διαφορετικοί, είτε εθνολογικά, είτε κοινωνικά, είτε θρησκευτικά κλπ. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε στα
τμήματα που συμμετείχαν στη δράση, το διάστημα 21/02/2022 – 25/02/2022. Εντός του μήνα Μαρτίου 2022
υλοποιήθηκε στατιστική αποτίμηση των απαντήσεων των μαθητών στο ερωτηματολόγιο.

Ε) Υλοποιήθηκε εργασία από τους μαθητές μας της Γ’ Γυμνασίου, με θέμα «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα»,
«Διαπολιτισμικότητα και πρόσφυγες». Οι μαθητές τμημάτων δημιούργησαν κολάζ με σχετικές φωτογραφίες,
ποιήματα, μηνύματα, τα οποία φυλάσσονται στον χώρο του σχολείου. Η εργασία ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου
και ολοκληρώθηκε 29 Μαρτίου.

ΣΤ) Επίσης, την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου υλοποιήθηκε δραστηριότητα σε τμήμα της Β’ Γυμνασίου στο
πλαίσιο του προγράμματος «Σχολείο για όλους», που αφορούσε συγγραφή διαλόγων από ομάδες μαθητών,
προσφύγων και ημεδαπών, την καταγραφή συναισθημάτων σε χαρτάκια και τη συγκέντρωσή τους σε κουτί
συναισθημάτων, τη συζήτηση εμπειριών αναφορικά με τη διαφορετικότητα.

Ζ) Στο πλαίσιο της ενημέρωσης γονέων του σχολείου πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου ενημερωτική
συνάντηση γονέων και εκπαιδευτικών και μέρος των θεμάτων προς συζήτηση ήταν και η ένταξη προσφύγων και
αλλοδαπών στη σχολική μονάδα του 11ου Γυμνασίου Νίκαιας - Γιάννης Ρίτσος και η αδιάλειπτη προσπάθεια
εκπαιδευτικών και μαθητών για την ομαλή προσαρμογή και ενσωμάτωσή τους. 

Η) Τέλος, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στον χώρο του σχολείου στις 26/05/2022 με σκοπό την ενημέρωση των
γονέων για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Σχολείο για όλους», αλλά και τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του
σχολείου μας, καθώς η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί βασικό μέσο για την προώθηση της ισότητας
ευκαιριών στην εκπαίδευση και την κοινωνία και αφορά σε όλα τα σχολεία. Οι νέοι καλούνται σήμερα να ζήσουν
σε συνθήκες πολιτισμικού πλουραλισμού, οι οποίες δημιουργούνται αφενός από τις συνεχείς μετακινήσεις που
σχετίζονται με το μεταναστευτικό φαινόμενο και αφετέρου από την εν γένει πολιτισμική ετερότητα, η οποία
ενισχύεται από τα φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης και της διεθνοποίησης. Στόχος της εκδήλωσης είναι η
παγίωση στις αρχές της διαπολιτισμικότητας και την εξάλειψη των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

http://11gymnikaias.gr/πρόγραμμα-σχολείο-για-όλους/

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


