Υλοποίηςη Προγράμματοσ Leonardo Da Vinci
Στα πλαίςια του Ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ Leonardo Da Vinci, Δράςθ
Κινθτικότθτα, κατθγορία VETPRO εγκρίκθκε από το Ίδρυμα Κρατικϊν
Υποτροφιϊν (Ι.Κ.Υ) και υλοποιικθκε από το 1ο ΕΠΑ.Λ Σιβιτανιδείου, το
πρόγραμμα με κωδικό 2011-1-GR1-LEO03-06543 και τίτλο:
«Η μεθοδολογία τησ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςησ και η εφαρμογή
τησ ςτο πρόγραμμα του Νζου Σχολείου»
Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα αφοροφςε κατάρτιςθ ςε πρόγραμμα
εργαςίασ 15 δικαιοφχων / ςυμμετεχόντων ςτθν Μάλαγα τθσ Ιςπανίασ
για μία (1) εβδομάδα.
Περίοδοσ υλοποίθςθσ από 17/04/2012 ζωσ 23/04/2012
Πρόγραμμα κατάρτιςησ
1. Υποδοχι των δικαιοφχων του
προγράμματοσ από τθν Monica
Szauka, επικεφαλισ του
Ευρωπαϊκοφ Τμιματοσ τθσ
Spanish & Internship Consultant –
SIC.
Ζγινε μια ςφντομθ περιγραφι του
προγράμματοσ που αφοροφςε το
πρόγραμμα των επιςκζψεων ςτα
εκπαιδευτικά κζντρα και
ιδρφματα και πολιτιςτικι
προετοιμαςία (μια ςφντομθ
ειςαγωγι ςε τοπικό επίπεδο για
τθ Μάλαγα, και το εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςτθν Ανδαλουςία).
2. Επιςκζψεισ
i) Department of Virtual Education and Technological Laboratories.
http://central.cv.uma.es
Συμμετζχοντεσ:
Carlos Romero Mas (Διευκφνων Ανάπτυξθσ).
Παρουςίαςθ των υπθρεςιϊν που προςφζρονται
από το Virtual Department και Σεμινάριο με
κζμα:
Portable classrooms - Informatics classrooms Virtual Wireless Campus - Edit / projects of
content trainings multimedia products Videoconferences

ii)Teaching Centre (Centro de Profesores Málaga (CEP )
Local Educational Board in Malaga
http://www.cepmalaga.com
Συμμετζχοντεσ:
Consultora: Mrs. Juana María Sáenz
Σεμινάριο και ςυηιτθςθ ςτρογγυλισ
τραπζηθσ:
• Ο ρόλοσ του CEP ςτθν κατάρτιςθ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν εκπαίδευςθ
• Τα μζςα ςυςχζτιςθσ τθσ προςφοράσ
κατάρτιςθσ του CEP με τισ ανάγκεσ των
εκπαιδευτικϊν και το εκπαιδευτικό
ςφςτθμα εν γζνει.
Σεμινάριο για κζματα του ενδιαφζροντόσ του ζργου:
• Η επαγγελματικι εκπαίδευςθ ςτθν Ιςπανία-Ανδαλουςία. Νζα διαδραςτικά
εργαλεία, E-learning και εξ αποςτάςεωσ μάκθςθ, εργαλεία επικοινωνίασ και
ςυνεργαςίασ.
• Καινοτόμα Σχζδια: Το ζργο " «Training School ITC 2,0" , Aula Virtual, διδακτικι
εφαρμογι των ΤΠΕ ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ.
iii)FORMAN ((Training Centre for Communication and New Technology)
www.forman.es
Συμμετζχοντεσ:
Ms. Macarena Durán Robles, Σφμβουλοσ.
Τα κζματα που παρουςιάςτθκαν (ςε
ςεμινάριο):
• Σφντομθ παρουςίαςθ του κζντρου και
περιοδεία.
• Το e-learning & e-Εκπαίδευςθ, Επικοινωνία
και εργαλεία ΤΠΕ.
• Τα νζα εργαλεία τθσ τεχνολογίασ που
χρθςιμοποιοφνται ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ.

iv) I.E.S JESÚS MARÍN (Politecnico)
(Τεχνικό ςχολείο ςτθν πόλθ:
δευτεροβάκμια επαγγελματικι
εκπαίδευςθ και εκπαίδευςθ ενθλίκων)
www.politecnicomalaga.com
Συμμετζχοντεσ:
Mr . Arturo C. Fernández Sanmartín –
Διευκυντισ
Παρουςίαςθ και ςυηιτθςθ ςτρογγυλισ
τραπζηθσ:
• Παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων και
ζργων του ςχολείου: TIC project, Plurilinguistic Project, Peace Space Project, etc

v) Colegio de educación Infantil y primaria GARCIA LORCA
(Προςχολικι και πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, με τθ διδαςκαλία τθσ Γαλλικισ -ζνα
από τα πιο ςθμαντικά δθμόςια ςχολεία τθσ πόλθσ).
Συμμετζχοντεσ:
Διευκφντρια : Sra. Encarna Alvarez
Παρουςίαςθ και ςυηιτθςθ ςτρογγυλισ τραπζηθσ:
• Η ςτρατθγικι για τθ κεςμικι ανάπτυξθ (Η διάγνωςθ,
το όραμα, και οι ςτρατθγικζσ προτεραιότθτεσ), μζςω τθσ
ςχζςθσ με τθν τοπικι κοινότθτα -καινοτόμα ςχζδια.
• Συηιτθςθ - ςυνάντθςθ με τουσ δαςκάλουσ και του
προςωπικοφ που εμπλζκονται ςε επιτυχι ζργα.
• Ανταλλαγι απόψεων, ερωτθμάτων.

3)Πολιτιςτικζσ δραςτηριότητεσ.
i) Museo Picasso.
Η Μάλαγα είναι θ πόλθ όπου γεννικθκε ο Pablo Ruiz Picasso . Το μουςείο
αφιερωμζνο ςτον Πικάςο άνοιξε το 2003 ςτθν Buenavista Palace και διακζτει 285
ζργα, δωρεά τθσ ανιψιάσ του Christine Ruiz Picasso και άλλα μζλθ τθσ οικογζνειάσ
του.
ii) Museo de Málaga
Μουςείο που ιδρφκθκε το 1973. Στεγάηονται μαηί το πρϊθν Museo Provincial de
Bellas Artes , που ιδρφκθκε το 1913 και το Museo Arqueológico , που ιδρφκθκε το
1947.
iii) La Alcazaba Castle

iv) Gibralfaro Castle

