
  

 

 

 

Κοηάνθ, 23 Δεκεμβρίου 2021 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΘΕΜΑ: «Πρώτθ ςυνάντθςθ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Διαπιςτευμζνου χεδίου 

Μακθςιακισ Κινθτικότθτασ ΚΑ1, Σομζασ χολικισ Εκπαίδευςθσ, Erasmus+ 2021»  

 

ΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Τθν Τετάρτθ 22.12.2021 πραγματοποιικθκε θ πρϊτθ ςυνάντθςθ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του 

Διαπιςτευμζνου χεδίου Μακθςιακισ Κινθτικότθτασ ΚΑ1, Σομζασ χολικισ Εκπαίδευςθσ 

Erasmus+ 2021 (2021-1-EL01-KA121-SCH-000020310) με διάρκεια υλοποίθςθσ 15 μινεσ (ζωσ 

τον Δεκζμβριο 2022) και επιχοριγθςθ 86.522 ευρϊ. Το εν λόγω πρόγραμμα πραγματοποιεί θ 

Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ ωσ 

υντονίςτρια τθσ Κοινοπραξίασ με τθ 

ςυμμετοχι 14 ςχολικϊν μονάδων από όλεσ τισ 

Π.Ε. Δυτικισ Μακεδονίασ. Τθν παρουςίαςθ του 

προγράμματοσ ςτα μζλθ τθσ Κοινοπραξίασ 

ανζλαβε θ Υπεφκυνθ Προϊκθςθσ Ευρωπαϊκϊν 

Προγραμμάτων τθσ ΠΔΕ Δυτικισ Μακεδονίασ, 

Ευαγγελία Τριανταφφλλου.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ τα μζλθ τθσ Κοινοπραξίασ ενθμερϊκθκαν για τον γενικό 

ςτόχο του προγράμματοσ και τισ δράςεισ που περιλαμβάνει. Συγκεκριμζνα, ςκοπόσ του 

προγράμματοσ είναι θ διεφκυνςθ και το εκπαιδευτικό προςωπικό των ςχολικϊν μονάδων να 

χρθςιμοποιιςουν πολιτικζσ και πρακτικζσ που ενιςχφουν τουσ ςτόχουσ τθσ βιϊςιμθσ 

ανάπτυξθσ (GSD) μεταςχθματίηοντασ τθ 

ςχολικι κουλτοφρα. Οι δράςεισ του 

ςυγκεκριμζνου Σχεδίου Κινθτικότθτασ 

περιλαμβάνουν  μακιματα και 

κατάρτιςθ (Courses and training), 

παρακολοφκθςθ εργαςίασ (Job 

shadowing) και τθν επίςκεψθ 

προςκεκλθμζνων εμπειρογνωμόνων 

(invited experts). Επίςθσ, οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊκθκαν ςχετικά με το ςχζδιο δράςθσ που 

κα υλοποιιςουν οι ςχολικζσ μονάδεσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ κακϊσ και τουσ τρόπουσ 

αξιολόγθςθσ και διάχυςθσ των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ. 

Οι ςχολικζσ μονάδεσ που ςυμμετζχουν ωσ μζλθ τθσ Κοινοπραξίασ είναι οι παρακάτω: 

1. 2ο Δθμοτικό Σχολείο Γρεβενϊν 

2. Δθμοτικό Σχολείο Νεςτόριου Καςτοριάσ 

3. 13ο Δθμοτικό Σχολείο Κοηάνθσ 

4. 11ο Δθμοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδασ  

5. 1ο Δθμοτικό Σχολείο Φλϊρινασ 

8. 8ο Γυμνάςιο Κοηάνθσ 

9. Γυμνάςιο Κρόκου Κοηάνθσ 

10. Γυμνάςιο Λευκοπθγισ 

11. 2ο Γυμνάςιο Πτολεμαΐδασ 

12. 1ο ΓΕΛ Καςτοριάσ 
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6. 2ο Γυμνάςιο Γρεβενϊν 

7. 1ο Γυμνάςιο Καςτοριάσ 

13. 3ο ΓΕΛ Κοηάνθσ 

14. 3ο ΓΕΛ Φλϊρινασ 

Πριν τθ λιξθ του προγράμματοσ οι ςχολικζσ μονάδεσ που ςυμμετζχουν ςτθν κοινοπραξία κα 

κλθκοφν να προγραμματίςουν και να υλοποιιςουν ςχζδιο δράςθσ βαςιςμζνο και ςτισ 

εμπειρίεσ και καλζσ πρακτικζσ που αποκόμιςαν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ 

του προγράμματοσ.  

Ευχαριςτοφμε πολφ τισ ςχολικζσ μονάδεσ που ανταποκρίκθκαν ςτθν πρόςκλθςθ τθσ 

Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ να ςυμμετάςχουν ςτθν 

Κοινοπραξία. Με αυτόν τον τρόπο ςυμβάλλουν ενεργά ςτθ βελτίωςθ και τον εκςυγχρονιςμό 

τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, ϋϊςτε αυτι να ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ. 

Τζλοσ, εκφράηουμε τθν πεποίκθςθ μασ ότι το πρόγραμμα κα αποτελζςει μια εποικοδομθτικι 

εμπειρία για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και κα επιδράςει κετικά ςτο ςφνολο τθσ 

εκπαιδευτικισ κοινότθτασ τθσ περιοχισ μασ.  

 


