
 
 
 

Κοζάνη, 1 Νοεμβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Εταιρικθ ςυνάντηςη ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ Erasmus+ με 

τίτλο “DigitALL”»  

Σθν Σρίτθ και Σετάρτθ 26 και 27 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιικθκε θ δεφτερθ εταιρικι 

ςυνάντθςθ (TPM) ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+ (κωδικόσ προγράμματοσ: 2020-

1-BE01-KA226-SCH-082731) με τίτλο “DigitALL” ςτο Σορίνο τθσ Ιταλίασ. Η Περιφερειακθ 

Διεφιυνςη Εκπαίδευςησ Δυτικθσ Μακεδονίασ ςυνεργάηεται με δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ 

εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ από τθν Ιταλία, τθν Πορτογαλία, τθ Ρουμανία και δυο από το 

Βζλγιο, ο ζνασ από τουσ οποίουσ είναι και ο ςυντονιςτισ του 

προγράμματοσ.  

Κατά τθ ςυνάντθςθ ςυηθτικθκε εκτενϊσ θ εξζλιξθ των τελικϊν 

προϊόντων του προγράμματοσ. Προσ το παρόν ζχει 

ολοκλθρωκεί ο Οδθγόσ για τισ ανάγκεσ ψθφιακισ 

προςαρμογισ (Guide), ο οποίοσ αναμζνεται να μεταφραςτεί 

ςτισ γλϊςςεσ των εταίρων του ζργου 

και να δθμοςιευτεί. 

Παράλλθλα, ςε εξζλιξθ είναι θ 

δθμιουργία 50 φφλλων πρακτικισ 

εφαρμογισ (Practical Adaptation 

Sheets) για τθν προςαρμογι του 

ψθφιακοφ υλικοφ ςτισ ανάγκεσ 

των μακθτϊν με ειδικζσ ανάγκεσ, κακϊσ και θ εργαλειοκικθ 

(toolbox), μια βάςθ με εφαρμογζσ και χριςιμα εργαλεία για 

τον ίδιο ςκοπό. Επίςθσ, ςυηθτικθκαν ηθτιματα ςχετικά με τθ δθμιουργία τθσ ιςτοςελίδασ 

του προγράμματοσ, όπου κα είναι διακζςιμα και ελευκζρα προςβάςιμα όλα τα προϊόντα 

του προγράμματοσ. Κατά τθ δεφτερθ μζρα τθσ ςυνάντθςθσ οι εταίροι παρουςίαςαν 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πρόοδο των δραςτθριοτιτων για τισ οποίεσ ο κακζνασ είναι 

υπεφκυνοσ.  

Βαςικόσ ςκοπόσ του προγράμματοσ είναι να παρζχει κακοδιγθςθ και υποςτιριξθ ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τθν προςαρμογι 

ψθφιακοφ υλικοφ ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν με ειδικζσ ανάγκεσ. Κεντρικό άξονα όλων των 

δραςτθριοτιτων του προγράμματοσ αποτελεί θ ςυμπεριλθπτικι παιδαγωγικι προςζγγιςθ 

μζςα από τθν προςαρμογι του ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ.   

θμειϊνεται ότι θ ςτοχοκεςία του προγράμματοσ είναι ςε απόλυτθ ευκυγράμμιςθ με τισ 

προτεραιότθτεσ του χεδίου Δράςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν ψθφιακι 

εκπαίδευςθ κακϊσ και με τισ οδθγίεσ και τουσ ςτόχουσ του ευρωπαϊκοφ πλαιςίου για τισ 



 
 
ψθφιακζσ δεξιότθτεσ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν καλλιζργεια ψθφιακϊν δεξιοτιτων 

και τθν εφαρμογι τθσ ςυμπερίλθψθσ.  

 


