
 
 

Κοζάνη, 18 Νοεμβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

τίτλο “T-Games”» 

Σθ Δευτζρα 15 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιικθκε διαδικτυακι εταιρικι ςυνάντθςθ ςτο 

πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+ (κωδικόσ προγράμματοσ: 2020-1-BG01-KA201-

079206) με τίτλο “T-Games”. τθ ςυνάντθςθ ςυμμετείχαν εκπρόςωποι όλων των εταίρων 

των χωρϊν,  Πολωνία, Σςεχία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ελλάδα. Από ελλθνικισ πλευράσ, 

εκτόσ από τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, ςτο πρόγραμμα 

ςυμμετζχει  το Κζντρο Μζριμνασ Οικογζνειασ και Παιδιοφ (ΚΜΟΠ).  

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ ςυηθτικθκαν διεξοδικά κζματα ςχετικά με τθν εξζλιξθ 

προγράμματοσ. υγκεκριμζνα, ρυκμίςτθκαν οι τελευταίεσ εκκρεμότθτεσ για τθ δθμοςίευςθ 

του πρϊτου προϊόντοσ, «Μεκοδολογία ανάπτυξθσ εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν». Η 

μετάφραςθ του προϊόντοσ ζχει ολοκλθρωκεί και αναμζνεται να δθμοςιευτεί με ελεφκερθ 

πρόςβαςθ από όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ. τθ ςυνζχεια, προγραμματίςτθκαν οι δράςεισ 

που απομζνουν μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του δεφτερου προϊόντοσ, «Οδθγόσ και δοκιμαςτικά 

ςενάρια για εκπαιδευτικοφσ πάνω ςτθ μεκοδολογία των εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν». Ο 

οδθγόσ περιζχει βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθν ζννοια του εκφοβιςμοφ, τουσ μθχανιςμοφσ 

των παιχνιδιϊν-ρόλων, τον τρόπο υλοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν ςτθν τάξθ κακϊσ 

και ςυμβουλζσ και ςυςτάςεισ πάνω ςτο κζμα. Η μετάφραςθ του οδθγοφ κα ολοκλθρωκεί 

το προςεχζσ διάςτθμα και κα δθμοςιευτεί με ελεφκερθ Πρόςβαςθ από όλουσ τουσ 

ενδιαφερόμενουσ.  

Επίςθσ, προγραμματίςτθκαν τα επόμενα 

βιματα του προγράμματοσ που 

περιλαμβάνουν το ςχεδιαςμό νζων 

εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν για τθν 

πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του 

εκφοβιςμοφ κακϊσ και τθν καταγραφι 

υφιςτάμενων παιχνιδιϊν του ίδιου είδουσ 

και ςκοποφ που χρθςιμοποιοφνται ςε όλεσ 

τισ χϊρεσ των εταίρων του προγράμματοσ. 

Σζλοσ, παρουςιάςτθκαν τα αποτελζςματα 

τθσ αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ και 

ςυηθτικθκαν τρόποι για τθν πιο αποτελεςματικι διάχυςθ των πλθροφοριϊν και προϊόντων 

του προγράμματοσ.  

 



 

  

θμειϊνεται ότι το πρόγραμμα T-Games ςτοχεφει ςτθν αντιμετϊπιςθ του ςχολικοφ 

εκφοβιςμοφ, ξεκινϊντασ τθν πρόλθψθ από τθ μικρι θλικία. Η καινοτόμοσ προςζγγιςι του 

προγράμματοσ ζγκειται ςτθν παιχνιδοποίθςθ τθσ μάκθςθσ και τθν εφαρμογι τθσ ςτα 

διάφορα ςτάδια τθσ μάκθςθσ. τόχοσ του προγράμματοσ είναι αφενόσ θ κατάρτιςθ των 

εκπαιδευτικϊν και γονζων ωσ προσ το πϊσ να αντιμετωπίςουν τον εκφοβιςμό και αφετζρου 

θ ανάπτυξθ ικανοτιτων ςτουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ ϊςτε να  κατανοιςουν και να 

αντιμετωπίςουν το κζμα ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τισ ικανότθτζσ τουσ. 

Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, επιδιϊκοντασ να 

προςεγγίςει πολφπλευρα το κζμα του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ και να ςυμβάλει 

αποτελεςματικά ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςι του, κα διοργανϊςει το επόμενο 

διάςτθμα εκδθλϊςεισ ενθμζρωςθσ-ευαιςκθτοποίθςθσ των μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν και 

γονζων.   

 

 


