
 
 

Κοζάνη, 31 Μαρτίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Ζνταξη δράςησ τησ ΠΔΕ Δυτικθσ Μακεδονίασ ςτο εινικό πρόγραμμα εορταςμοφ υπό την Αιγίδα 

τησ Επιτροπθσ “Ελλάδα 2021”»  

 

Η Επιτροπι “Ελλάδα 2021” αποφάςιςε να κζςει υπό τθν αιγίδα τθσ δράςθ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ 

Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ και να τθν εντάξει ςτο εκνικό πρόγραμμα δράςεων και εκδθλϊςεων που 

ςυντονίηει, με τθν ευκαιρία του εορταςμοφ των 200 ετϊν μετά τθν Επανάςταςθ του 1821.  

Η απόφαςθ αναφζρεται ςτθν πρόταςθ που υπζβαλε θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ ςτθν Επιτροπι για τθ δράςθ «Η “Ελλάδα 2021” ςε Διακρατικι Μακθτικι Καταςκινωςθ – 

Προοπτικι Συνεργαςίασ». Η εν λόγω δράςθ περιλαμβάνει τθ ςυμμετοχι 6 μακθτϊν τθσ Περιφζρειασ 

Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν καταςκινωςθ Values Education Camp  “WE CARE!” 2021 (12-18 Ιουλίου 2021).  

Τα ζξοδα διαμονισ, διατροφισ και εκπαιδευτικοφ υλικοφ καλφπτονται από τθν Αμερικάνικθ Πρεςβεία τθσ 

Λικουανίασ, και αναμζνεται απάντθςθ από τθν Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ ςτο αίτθμά μασ για 

κάλυψθ των εξόδων μεταφοράσ των μακθτϊν και ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν από τθν Ελλάδα ςτθ 

διοργανϊτρια χϊρα.  

Η απόφαςθ αυτι αποτελεί εξαιρετικι τιμι για τθ δράςθ μασ και τθν περιοχι μασ. Ταυτόχρονα, αποτελεί και 

μια μοναδικι ευκαιρία να ςυμβάλουμε ςτουσ ςκοποφσ τθσ διοργάνωςθσ «Ελλάδα 2021», τθν προβολι τθσ 

χϊρασ μασ και τθσ ςθμαςίασ τθσ επετείου για το παρελκόν, το παρόν και το μζλλον μασ ςτο εξωτερικό. 

Στθν καταςκινωςθ οι Περιφερειακζσ Ενότθτεσ Δυτικισ Μακεδονίασ εκπροςωποφνται κυκλικά. Στθ φετινι 

καταςκινωςθ “WE CARE!” Camp 2021, μετά από αξιολόγθςθ των αιτιςεων που υποβλικθκαν με βάςθ τα 

κριτιρια επιλογισ, αποφαςίςτθκε να ςυμμετάςχει το Μουςικό Γυμνάςιο Καςτοριάσ. Η καταςκινωςθ ζχει 

ωσ ςτόχο να προωκιςει το διαπολιτιςμικό διάλογο, να προωκιςει τθν αξία των ξζνων γλωςςϊν ωσ μζςο 

για τθν εφαρμογι τθσ παιδείασ των ανκρϊπινων αξιϊν, και να καλλιεργιςει τισ ανκρϊπινεσ αξίεσ, όπωσ το 

ςεβαςμό και τθν υπευκυνότθτα, μζςα από τθ ρθτορικι για τα παγκόςμια ανκρϊπινα δικαιϊματα, τον 

γραμματιςμό ςτα μζςα επικοινωνίασ και τθν κοινωνικι ζνταξθ των εκνικϊν μειονοτιτων, προςφφγων και 

χωρϊν.  

 

          Από την Περιφερειακθ Διεφιυνςη  

Α/ιμιασ & Δ/ιμιασ Εκπ/ςησ Δυτικθσ Μακεδονίασ          

 


