
 
 

Κοηάνθ, 14 Ιουνίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: Εκδιλωςθ με κζμα «Ημζρεσ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ςτθν Α/κμια Εκπαίδευςθ 

Δυτικισ Μακεδονίασ»  

Σθ Δευτζρα 14 Ιουνίου 2021 πραγματοποιικθκε θ διαδικτυακι εκδιλωςθ τθσ Περιφερειακισ 

Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ με κζμα «Ημζρεσ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

ςτθν Α/κμια Εκπαίδευςθ Δυτικισ Μακεδονίασ». τόχοσ τθσ εκδιλωςθσ ιταν θ διάχυςθ των 

προγραμμάτων και των αποτελεςμάτων τουσ και θ ανταλλαγι καλών πρακτικών, κακώσ και θ 

αναγνώριςθ τθσ προςπάκειασ των εκπαιδευτικών και μακθτών που ςυμμετείχαν ςτθν υλοποίθςι 

τουσ. Σθν εκδιλωςθ ςυντόνιηε θ υπεφκυνθ προώκθςθσ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ςτθν ΠΔΕ 

Δυτικισ Μακεδονίασ, κα Ευαγγελία Σριανταφφλλου.  

Κατά τθν ζναρξθ τθσ εκδιλωςθσ απθφκυνε χαιρετιςμό ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ, 

κ. Θοδωρισ Μαρδίρθσ, και εξζφραςε τα ςυγχαρθτιριά του ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ για 

το ζργο τουσ.  τθ ςυνζχεια, οι ςχολικζσ μονάδεσ παρουςίαςαν τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 

προγράμματα που υλοποίθςαν.  υγκεκριμζνα, παρουςιάςτθκαν τα παρακάτω προγράμματα: 

 “Miteinander + füreinander = Freunde” – Πρόγραμμα Erasmus+ KA2,  
Δθμοτικό χολείο Βακυλάκκου Κοηάνθσ 

 “Ενα κλαδί ελιάσ... το δώρο τθσ Θεάσ Ακθνάσ ςτθν Ακινα και ςτον κόςμο”, Πρόγραμμα 
Teachers4Europe, 3ο Νθπιαγωγείο ιάτιςτασ 

 “Come to my City, See my Culture” – Πρόγραμμα eTwinning,  
13ο Δθμοτικό χολείο Κοηάνθσ 

 "Do the RIGHT thing: Raising awareness of children’s rights" – Πρόγραμμα Teachers4Europe, 
Δθμοτικό χολείο Λευκοπθγισ Κοηάνθσ 

 “The treasure box of human dignity”– Πρόγραμμα Teachers4Europe,  
Δθμοτικό χολείο Πλατανορρεφματοσ Κοηάνθσ 

 “Η τζχνθ μασ ενώνει – Art unites us”, Πρόγραμμα Teachers4Europe,  
15ο Νθπιαγωγείο Πτολεμαΐδασ  

 “Μιλώντασ για τθ Δθμοκρατία με τουσ μακθτζσ μου” – Πρόγραμμα  Teachers4Europe, 
Δθμοτικό χολείο Βελβεντοφ ‘ΧΑΡΙΙΟ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΤ’ 

 “I speak for rights” – Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 
Δθμοτικό χολείο Λευκοπθγισ Κοηάνθσ 

 "Ενεργοί μακθτζσ για ζνα καλφτερο μζλλον", Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 
12ο Δθμοτικό χολείο Κοηάνθσ 

 “European Cultural Treasures - Where the past meets the future” – Πρόγραμμα Erasmus+ 
KA2 
5ο Δθμοτικό χολείο Φλώρινασ  

 

Σθν εκδιλωςθ είχαν τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουν οι ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Α/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ. Η εκδιλωςθ είναι διακζςιμθ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://www.youtube.com/watch?v=1RtoOCy4TyA 

https://www.youtube.com/watch?v=1RtoOCy4TyA


 
 
Θα κζλαμε να εκφράςουμε τα κερμά μασ ςυγχαρθτιρια ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ μακθτζσ και 

τισ μακιτριεσ για τα υπζροχα ζργα που μοιράςτθκαν μαηί μασ και ελπίηουμε οι δθμιουργίεσ τουσ να 

αποτελζςουν πθγζσ ζμπνευςθσ και για άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ ςτο μζλλον.  

 

 
Από τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Α/κμιασ & Δ/κμιασ 

Εκπ/ςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ 


