
 

 

 

Κοηάνθ, 22 Απριλίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Ενθμερωτικι ςυνάντθςθ με κζμα «Ειςαγωγι ςτο νζο Erasmus+ 2021-2027» 

 

Τθν Τρίτθ 20 Απριλίου 2021 θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ 

πραγματοποίθςε διαδικτυακι ενθμερωτικι ςυνάντθςθ με κζμα «Ειςαγωγι ςτο νζο Erasmus+ 2021-2027». 

Στθν τθλεςυνάντθςθ ςυμμετείχαν εκπρόςωποι από τισ ςχολικζσ μονάδεσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

Δυτικισ Μακεδονίασ και από ςυνεργαηόμενουσ φορείσ εκπαίδευςθσ. Η ενθμζρωςθ ζγινε από τθν υπεφκυνθ 

προϊκθςθσ των Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων τθσ Π.Δ.Ε. Δυτικισ Μακεδονίασ, κα Ευαγγελία 

Τριανταφφλλου.  

 Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ, αρχικά 

παρουςιάςτθκαν οι ςτόχοι, οι προτεραιότθτεσ 

και τα ςθμαντικότερα χαρακτθριςτικά του νζου 

προγράμματοσ. Στθ ςυνζχεια, ζγινε ειδικι 

αναφορά ςε κάκε μια από τισ τρεισ δράςεισ με 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ Βαςικι Δράςθ 1 

(Μακθςιακι κινθτικότθτα των ατόμων) και ςτθ 

Βαςικι Δράςθ 2 (Συνεργαςία μεταξφ οργανιςμϊν 

και ιδρυμάτων), κακϊσ και ςε ό,τι αφορά ςτθ 

ςχολικι και επαγγελματικι εκπαίδευςθ. 

Ακολοφκωσ, δόκθκαν πλθροφορίεσ ςχετικά με 

τθν αναηιτθςθ φορζων για δθμιουργία ςυμπράξεων και πραγματοποίθςθ ςχεδίων κινθτικότθτασ, και 

παρουςιάςτθκαν τα βιματα που πρζπει να ακολουκιςουν οι ενδιαφερόμενοι οργανιςμοί εκπαίδευςθσ από 

τθν εγγραφι τουσ μζχρι τθν κατάκεςθ των αιτιςεων. Η ςυνάντθςθ ολοκλθρϊκθκε με ερωτιματα που 

τζκθκαν από τουσ ςυμμετζχοντεσ.  

Τα προγράμματα ςτοχεφουν να υποςτθρίξουν τθν εκπαιδευτικι, επαγγελματικι και προςωπικι ανάπτυξθ 

των ατόμων που ςυμμετζχουν ςτθν εκπαίδευςθ, τθν κατάρτιςθ, τθ νεολαία και τον ακλθτιςμό 

ςυμβάλλοντασ ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, τθ δθμιουργία ποιοτικϊν κζςεων εργαςίασ, τθν προϊκθςθ τθσ 

καινοτομίασ, τθν κοινωνικι ςυνοχι, τθν ενίςχυςθ τθσ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ και τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ 

ςτα κοινά. Οι τζςςερισ άξονεσ πάνω ςτουσ οποίουσ δομείται το νζο πρόγραμμα είναι θ ζνταξθ και 

πολυμορφία, ο ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ, το περιβάλλον και θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τζλοσ, θ ςυμμετοχι 

ςτον δθμοκρατικό βίο. 

Με βάςθ τθν πρόςκλθςθ υποβολισ αιτιςεων 2021 για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα Erasmus+ Βαςικι Δράςθ 

1 (προκεςμία υποβολισ 11 Μαΐου 2021) και Βαςικι Δράςθ 2 (προκεςμία υποβολισ 20 Μαΐου 2021), 

ςτόχοσ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ είναι θ ςτιριξθ των ςχολικϊν 

μονάδων και φορζων εκπαίδευςθσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν εν λόγω ευρωπαϊκι δράςθ.  

                                                          Από τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Α/κμιασ & Δ/κμιασ  

                                                                                    Εκπ/ςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ                                                                                                                                                                                                                                             


