Δραστηριότητες Εκπαιδευτικών 2013- 2014

Ο κ. Κωνσταντίνος Γάκης, καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας, συμμετείχε στις εργασίες του 4ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε από 20 ως 22 Ιουνίου 2014
στην Αθήνα. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, δημοσίευσε και παρουσίασε σε συνεργασία και μετά από κρίση
την εργασία "Υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες: Διδασκαλία στρατηγικών μάθησης και
μελέτης".
Η κα Στέλλα Καραγεωργίου, καθηγήτρια Καλλιτεχνικών, παρακολούθησε τα εξής σεμινάρια - συνέδρια:
Το 32ο Ετήσιο Συνέδριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων, με θέμα "Οι εξελίξεις στη
Γενική Παιδεία και την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση - Εικαστικά θέματα - Νέες Τεχνολογίες στην
Καλλιτεχνική Εκπαίδευση - Λειτουργία εργαστηρίων Εικαστικών, Παιδαγωγικών, Πολυμέσων" (2 - 6
Σεπτεμβρίου 2014) στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και συμμετείχε σε βιωματικά εργαστήρια, το
Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα "Τα Εικαστικά στην Α΄ Λυκείου: διδακτικές προσεγγίσεις", που
διεξήχθη στο Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, με εισηγήτρια τη Σχολική Σύμβουλο
Καλλιτεχνικών μαθημάτων, κα. Ζιρώ (5 Μαρτίου 2014), το Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα "Πολιτική
Παιδεία: προβλήματα αντικειμένου, μεθόδου, διδασκαλίας και αξιολόγησης", που διεξήχθη στο 3ο
Γυμνάσιο Γέρακα (15 Μαΐου 2014), με εισηγητή τον Σχολικό Σύμβουλο Οικονομικών μαθημάτων, κ.
Παντελή Τέντε και το Επιμορφωτικό βιωματικό Σεμινάριο, "Masterclass" γνωριμίας με τη θεραπεία μέσω
των εικαστικών, με θέμα "Art Therapy: The Use of Art Therapy to Enhance the Self-image", (11, 18 και 25
Ιανουαρίου 2013) με εισηγήτρια την κ. Ιωάννα Κιλίμη, Art Therapist, MA.AT., που διεξήχθη στην αίθουσα
Διδακτικής της Τέχνης, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
Η κα Αγγελική Κεχαγιά, καθηγήτρια Φιλόλογος, συμμετέχει με το διήγημά της "Στου κύκλου τις γωνιές",
στο συλλογικό έργο "Παράξενες Μέρες, συλλογή πρώτη - 2014". Οι εκδόσεις Παράξενες Μέρες
προκήρυξαν Πανελλήνιο Διαγωνισμό Διηγήματος με τον τίτλο "Παράξενες Μέρες", επέλεξαν 30 από τα
300 και πλέον διηγήματα που έλαβαν και, τέλος, τα εξέδωσαν. Η παρουσίαση του βιβλίου
πραγματοποιήθηκε στο "Polis Art Cafe", με τη συμμετοχή και τη βράβευση των συγγραφέων που
διακρίθηκαν.
Η κα Γεωργία-Ευαγγελία Μπαλούμη, καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας ολοκλήρωσε επαγγελματική
εκπαίδευση και έλαβε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Μεταφραστή, στη χρήση του SDL Trados Studio 2014
Starter, τον Αύγουστο του 2014. Το μεταφραστικό περιβάλλον Trados Studio της SDL, που κατέχει
ηγετική θέση στην αγορά των CAT tools, αυξάνει την παραγωγικότητα του μεταφραστή, βελτιώνει την
ποιότητα της μετάφρασης, διατηρεί τη συνοχή της της ορολογίας και του ύφους του κειμένου ενώ δεν
αλλοιώνει οποιαδήποτε προϋπάρχουσα μορφοποίηση. Συγκεκριμένη, η κα. Μπαλούμη εκπαιδεύτηκε
πάνω στην ταυτόχρονη μετάφραση περισσοτέρων του ενός αρχείων, τη μετάφραση διαφορετικών τύπων
αρχείων (.doc, .html, .ppt, xls, xml, .pdf κ.ά.), την ταυτόχρονη μετάφραση από και προς περισσότερα του
ενός ζεύγους γλωσσών, τη χρήση, δημιουργία και διαχείριση μεταφραστικών μνημών (Translation
Memories) και βάσεων ορολογίας (Term Bases) σε περισσότερα του ενός ζεύγους γλωσσών, τη
διαχείριση ορολογίας και τη διασφάλιση ποιότητας στη μετάφραση και την επιμέλεια (μέσω ApSIC
Xbench), καθώς και τη δημιουργία και επεξεργασία πακέτων έργων (Project Packages). Η κα. Μπαλούμη
είναι μέλος της διεθνούς κοινότητας επαγγελματιών χρηστών εφαρμογών της SDL (SDL Community) και
εξωτερικός συνεργάτης freelancer σε μεταφραστική εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Στη
μετάφραση ειδικεύεται στα ζεύγη γλωσσών EL-EN, FR-EL και EN-EL και στην επιμέλεια στις γλώσσες EN

και EL. Η θεματολογία που αναλαμβάνει περιλαμβάνει (αλλά δεν εξαντλείται σε) τους τομείς: ιατρικής,
φαρμακευτικής και κοσμετολογίας, τεχνολογίας και Η/Υ, οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων,
εκπαίδευσης και δημοσιογραφίας.

Ο κ. Παναγιώτης Πολυδωρόπουλος, καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας, παρακολούθησε, επίσης, τις
εργασίες της ημερίδας με τίτλο: «Η εκπαίδευση στην εποχή της κρίσης» που πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 22 Μαρτίου 2014 στο Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε
από το Υ.ΠΑΙ.Θ., την Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Pierce Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.
Η κα Αικατερίνη Τσιούφη, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, παρακολούθησε τις εργασίες της
ημερίδας με τίτλο "Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων", που
πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2013 στο ξενοδοχείο Τιτάνια. Η ημερίδα διοργανώθηκε από
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο "Συμμαχία για την Υγεία Άσκηση, Ανάπτυξη προγραμμάτων άσκησης ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρόνιων
παθήσεων-παρεμβατικά προγράμματα". Η κα Τσιούφη παρακολούθησε, επίσης, εξ αποστάσεως το
επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο "Εκπαιδευτικός και Μαθητής στη Σύγχρονη Κοινωνία", που
πραγματοποιήθηκε από τις 8 Ιουλίου έως τις 8 Οκτωβρίου 2013. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα
διοργανώθηκε από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Η κα Τσιούφη ολοκλήρωσε
επιτυχώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα που περιελάβανε διαδικασίες πιστοποίησης. Η κα Τσιούφη
παρακολούθησε, επίσης, το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο "Το αθλητικό ιδεώδες στην ποίηση",
που πραγματοποιήθηκε από τις 9 Δεκεμβρίου 2013 έως και τις 10 Μαρτίου 2014 (διάρκεια 15 ώρες),
στο Αμφιθέατρο ΙΒ του Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα
συνδιοργανώθηκε από Σχολικούς Συμβούλους Α΄ και Β΄ Αθήνας, την Πανελλήνια Ένωση
Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής και το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού. Η κα Τσιούφη παρακολούθησε, επίσης, το σεμινάριο με
τίτλο "Χορευτικό ταξίδι στο χρόνο και τον τόπο: από το βορρά στο νότο", που πραγματοποιήθηκε
από 26 Νοεμβρίου 2013 έως και 8 Φεβρουαρίου 2014 (διάρκεια 14 ώρες), στο Ίδρυμα Πέτρου Γ.
Ζήση. Το σεμινάριο συνδιοργανώθηκε από την ΠΕΝΕΛΦΑ, το Εθνομουσικολογικό Ίδρυμα Γ. Ζήση και
τον Σχολικό Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής Β΄ Αθήνας.
Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής παρακολούθησαν σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών, κατά τη διάρκεια του
διημέρου 2 και 3 Μαΐου, στις εγκαταστάσεις του Deree. Στο σεμινάριο δίδαξε ο κ. Χρήστος Κούτρας
(Director of recreational sports Deree - The American College of Greece) και αναπτύχθηκαν τα παρακάτω
θέματα:






CPR (Καρδιοαναπνευστική ανάνηψη)
AED (Χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή)
Πρόληψη και αντιμετώπιση καταπληξίας (SHOCK)
Αντιμετώπιση καταγμάτων και τραυματισμών σπονδυλικής στήλης
Αντιμετώπιση αιμορραγιών

Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής του Pierce έλαβαν πιστοποίηση από το EFR (Emergency First Response),
θυγατρική του ομίλου PADI (Professional Association of Diving Instructors).
Η κα Αλεξάνδρα Ψαλτίδου, καθηγήτρια Πληροφορικής, παρακολούθησε στις 2 Μαΐου επιμορφωτικό
σεμινάριο, με θέμα "Εισαγωγή στο Προγραμματιστικό Περιβάλλον App Inventor" και στις 9 και 10 Μαΐου
επιμορφωτική διημερίδα, με θέμα "Διδάσκοντας στο σύγχρονο σχολείο - Διδακτικές προτάσεις και
πρακτικές".

