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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Σο ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐασ βρίςκεται ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ανακοινϊςει τθν απόκτθςθ
του Χάρτθ Κινθτικότθτασ ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ & Κατάρτιςθ. Η ςυγκεκριμζνθ
πολφ υψθλι διάκριςθ, αποτελεί το επιςτζγαςμα μιασ μακρόχρονθσ πορείασ ςτον ςτο χϊρο
του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων κατάρτιςθσ. Σο ΕΠΑ.Λ.
Κάτω Αχαΐασ υλοποιεί ανελλιπϊσ προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςτο πλαίςιο
των προγραμμάτων Leonardo Da Vinci και ERASMUS + από το 2007.
τθν μακρόχρονθ αυτι πορεία περίπου 170 μακθτζσ και 25 εκπαιδευτικοί του
ςχολείου μασ ζχουν μετακινθκεί ςε διάφορεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςυμμετζχοντασ ςτθν
υλοποίθςθ ποικίλων προγραμμάτων. Σο ςχολείο μασ ζχει υλοποιιςει όλθ τθν γκάμα των
ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων με ιδιαίτερθ επιτυχία κακϊσ προγράμματα που ζχουμε
υλοποιιςει ζχουν καταχωρθκεί ςε οδθγοφσ καλϊν πρακτικϊν ενϊ το ςχολείο ζχει
βραβευτεί από τθν εκνικι μονάδα ςυντονιςμοφ για το πρόγραμμα Δια Βίου Μάκθςθ για
τθν προϊκθςθ των καινοτόμων μεκόδων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ςτο πλαίςιο του
προγράμματοσ Leonardo Da Vinci. το πλαίςιο υλοποίθςθσ των προγραμμάτων ζχει
ςυνεργαςτεί με μεγάλο αρικμό εκπαιδευτικϊν και επαγγελματικϊν φορζων ςε πολλζσ
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Η απόδοςθ του Χάρτθ Κινθτικότθτασ κα δϊςει τθν ευκαιρία να
διευρφνουμε το δίκτυο των ςυνεργατϊν μασ και να εςτιάςουμε ςε δράςεισ οι οποίεσ κα
καλφπτουν τισ διαρκϊσ μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ κατάρτιςθσ των μακθτϊν και των
εκπαιδευτικϊν.
Επίςθσ το ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐασ ζχει καταφζρει μια ακόμα καινοτομία. Σθν εφαρμογι
του ςυςτιματοσ ECVET ςτθν υλοποίθςθ των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων κατάρτιςθσ,
ςτοχεφοντασ ςτθν αξιοποίθςθ των ευρωπαϊκϊν εργαλείων για τθν κατοχφρωςθ προςόντων
που αποκτϊνται από τθν τυπικι, μθ τυπικι αλλά και τθν άτυπθ μάκθςθ (περιβάλλοντα
εργαςίασ). Ο Χάρτθσ Κινθτικότθτασ κα δϊςει τθν ευκαιρία να εςτιάςουμε ςτθν ευρφτερθ
εφαρμογι του ςυςτιματοσ και ςτθν εξοικείωςθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του
ςχολείου με το ςφςτθμα ECVET.
Ο Χάρτθσ Κινθτικότθτασ ανεβάηει το ςχολείο μασ ςε ζνα πολφ υψθλό επίπεδο, κακϊσ
ελάχιςτοι φορείσ ςτθν Ελλάδα (7 μζχρι το 2016) αλλά και τθν ΕΕ ζχουν αυτιν τθν διάκριςθ.
Σο γεγονόσ αυτό αυξάνει τισ ευκφνεσ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικϊν ενϊ ταυτόχρονα
κακιςτά τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων οργανικό κομμάτι τθσ
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εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ το οποίο επθρεάηει ςε μεγάλο βακμό τθν διδακτικι
μεκοδολογία ςτα ποικίλα γνωςτικά αντικείμενα που διδάςκονται ςτο ςχολείο μασ.
Ευελπιςτοφμε ότι ςτθν προςπάκεια αναβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ
ζργου που καταβάλλουμε κα ςασ βροφμε αρωγοφσ. το ςθμείο αυτό κα πρζπει να
επιςθμάνουμε ότι το ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐασ είναι το μοναδικό ςχολείο δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ ςτο οποίο ζχει αποδοκεί θ ςυγκεκριμζνθ
διάκριςθ. Η απόδοςθ του Χάρτθ Κινθτικότθτασ δεν αποτελεί παρά μόνο τθν αρχι μιασ νζασ
μακράσ ευρωπαϊκισ πορείασ θ οποία κα χρειαςτεί να υποςτθριχκεί μζςω ευρφτερων
ςυνεργαςιϊν οι οποίεσ κα αναβακμίςουν τθν ποιότθτα τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ
και τθν προοπτικισ επαγγελματικισ και προςωπικισ ανάπτυξθσ όςων μετζχουν ςε αυτιν.
Σζλοσ κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που όλα αυτά τα
χρόνια ςτιριξαν τθν υλοποίθςθ των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων ςτο ςχολείο μασ αλλά και
τουσ μακθτζσ που ο κακζνασ με τον τρόπο του μζςα από τθν ςυμμετοχι τουσ ςε διάφορα
προγράμματα ζβαλαν ζνα μικρό λικαράκι ϊςτε να δθμιουργθκοφν τϊρα οι προχποκζςεισ
για μια ευρφτερθ αξιοποίθςθ των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων για τθν κάλυψθ των
αναγκϊν κατάρτιςθσ των μακθτϊν του ςχολείου μασ.
Θα κζλαμε να υπενκυμίςουμε ότι τθν τρζχουςα ςχολικι περίοδο το ΕΠΑ.Λ. Κάτω
Αχαΐασ κα υλοποιιςει ζνα πρόγραμμα κατάρτιςθσ αποτελοφμενο από δφο ροζσ ςτθν
Ιςπανία. Η πρϊτθ ροι διάρκειασ τεςςάρων εβδομάδων κα υλοποιθκεί ςτα Κανάρια Νθςιά
(Φουζρτεβεντοφρα) όπου μακθτζσ του τομζα Γεωπονίασ κα καταρτιςτοφν ςτθν καλλιζργεια
Αλόθσ. Η δεφτερθ ροι διάρκειασ τριϊν εβδομάδων κα υλοποιθκεί ςτθν Γρανάδα όπου
μακθτζσ των τομζων Μθχανολογίασ και Ηλεκτρολογίασ κα καταρτιςτοφν ςε κζματα
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ.
Η πορεία μασ ςτο χϊρο των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων ςυνεχίηεται προςπακϊντασ
να βελτιϊνουμε το επίπεδο του παρεχόμενου εκπαιδευτικοφ ζργου, επιλζγοντασ
εναλλακτικζσ δράςεισ με ςτόχο να αναδείξουμε τισ επιλογζσ, όπωσ αυτζσ διαμορφϊνονται
ςτο πλαίςιο τθσ ενωμζνθσ Ευρϊπθσ τόςο ςε εκπαιδευτικά όςο και ςε εργαςιακά κζματα.
Κάτω Αχαΐα, 03/10/2016
Ο Διευθυντής ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας
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