
 
 
 

Κοζάνη, 8 Μαρτίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Πρώτη Εταιρικθ ςυνάντηςη ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ 

Erasmus+ με τίτλο “HOPE4Schools”»  

Σθν Πζμπτθ και Παραςκευι 24 και 25 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιικθκε θ πρϊτθ 

εταιρικι ςυνάντθςθ (Kick-off meeting) ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+ (κωδικόσ 

προγράμματοσ: 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401) με τίτλο “HOPE4schools” ςτθν πόλθ 

Timisoara τθσ Ρουμανίασ. Βαςικόσ ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι θ ανάπτυξθ κατάλλθλου 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ζτςι ϊςτε οι εκπαιδευτικοί να επιδροφν αποτελεςματικά και να 

υποςτθρίηουν τουσ μακθτζσ, το προςωπικό και τισ οικογζνειζσ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικτυακισ διδαςκαλίασ, με γνϊμονα τθν 

υγεία και τθν ευθμερία όλων των 

εμπλεκόμενων. Η Περιφερειακθ Διεφιυνςη 

Εκπαίδευςησ Δυτικθσ Μακεδονίασ 

ςυνεργάηεται με οργανιςμοφσ από τθν 

Πορτογαλία, τθ ερβία, τθν Σςεχία και δυο 

από τθ Ρουμανία, ο ζνασ από τουσ οποίουσ 

είναι και ο ςυντονιςτισ του προγράμματοσ. 

Η πρϊτθ ςυνάντθςθ αποτζλεςε ευκαιρία για τθν ανάπτυξθ και εδραίωςθ των εταιρικϊν 

ςχζςεων, τον προςδιοριςμό προτεραιοτιτων και των βαςικϊν βθμάτων κακϊσ και των 

ρόλων και αρμοδιοτιτων που κα αναλάβουν οι εταίροι του προγράμματοσ. Αρχικά ο κάκε 

εταίροσ παρουςίαςε τον οργανιςμό του και ςτθ ςυνζχεια παρουςιάςτθκαν το πρόγραμμα, 

οι ςτόχοι του, ο ςχεδιαςμόσ των δραςτθριοτιτων και ηθτιματα που αφοροφν ςτθ 

διαχείριςι του προγράμματοσ. Παρουςιάςτθκαν επίςθσ αναλυτικά το πρϊτο και δεφτερο 

αποτζλεςμα του προγράμματοσ ςχετικά με τθ μεκοδολογία ειςαγωγισ τθσ ζννοιασ τθσ 

ευθμερίασ ςτα ςχολεία και το ψθφιακό αποκετιριο πόρων για τθν προϊκθςθ τθσ 

ευθμερίασ και διαδραςτικϊν ψθφιακϊν εργαλείων αντίςτοιχα.  Σζλοσ, ζγινε εκτενισ 

αναφορά ςε ηθτιματα διάχυςθσ, ψθφιακισ παρουςίαςθσ και αξιολόγθςθσ του 

προγράμματοσ. 

το πρόγραμμα ςυμμετζχουν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί, που εκπροςωποφν όλων των 

τφπων τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ: 

1. Βαςιλικι Καρακατςάνθ, Νθπιαγωγόσ ΠΕ60, Νθπιαγωγείο Άνω Κϊμθσ Κοηάνθσ  

2. Ελζνθ Γκαντρι, Εκπαιδευτικόσ ΠΕ06, 13ο Δθμοτικό χολείο Κοηάνθσ  

3. Άννα Καραντηοφλθ, Εκπαιδευτικόσ ΠΕ06, Γυμνάςιο Βεφθσ Φλϊρινασ  

4. Γιαννοφλα Σηϊτηθ, Εκπαιδευτικόσ ΠΕ80, 3ο ΓΕΛ Κοηάνθσ  

5. Μαρία Νζνου, Εκπαιδευτικόσ ΠΕ02, ΕΕΕΕΚ Άργουσ Ορεςτικοφ Καςτοριάσ  



 
 
Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του προγράμματοσ (από 01-01-2022 ζωσ 01-01-2024) κα 

δθμιουργθκεί οδθγόσ εφαρμογισ μεκοδολογίασ για τθν ευθμερία του προςωπικοφ και των 

μακθτϊν των ςχολείων, θλεκτρονικό αποκετιριο πόρων για τθν ευθμερία και 

διαδραςτικϊν ψθφιακϊν εργαλείων και ςυλλογι από βζλτιςτεσ πρακτικζσ. Όλα τα 

αποτελζςματα του προγράμματοσ κα είναι ελεφκερα προςβάςιμα ςτθν ιςτοςελίδα του 

προγράμματοσ που κα δθμιουργθκεί για τθ διάχυςθ και βιωςιμότθτα των αποτελεςμάτων 

του. 


