
 
 

Κοζάνη, 24.05.2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΘΕΜΑ: «Προπαραςκευαςτική επίςκεψη ςτην Πολωνία ςτο πλαίςιο του Διαπιςτευμζνου 

Σχεδίου Κινητικότητασ Erasmus+ KA1 2021 – Σχολική Εκπαίδευςη”» 

Η Περιφερειακή Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ Δυτικήσ Μακεδονίασ πραγματοποίθςε 

προπαραςκευαςτικι επίςκεψθ ςτθν πόλθ Bialystok τθσ Πολωνίασ από τισ 16 ζωσ τισ 19 

Μαΐου 2022 ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Διαπιςτευμζνου Σχεδίου Κινθτικότθτασ 2021 – 

Σχολικι Εκπαίδευςθ (2021-1-ELOl-KA121-5CH-000020310).  Το πρόγραμμα με τίτλο 

«Ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ςτθν εκπαίδευςθ» υλοποιείται από τθν 

Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ ωσ Συντονιςτισ Κοινοπραξίασ με τθ ςυμμετοχι 14 

ςχολικϊν μονάδων από όλθ τθ Δυτικι Μακεδονία. Στθν προπαραςκευαςτικι επίςκεψθ 

ςυμμετείχαν ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, Θεόδωροσ 

Μαρδίρθσ, και θ υπεφκυνθ προϊκθςθσ των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων Δυτικισ 

Μακεδονίασ, Ευαγγελία Τριανταφφλλου. 

 

Στόχοσ τθσ επίςκεψθσ ιταν θ γνωριμία με το πολωνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα  και θ 

ςυηιτθςθ με τον φορζα υποδοχισ ‘Perfect Project’, ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί θ βζλτιςτθ και 

αποτελεςματικι διοργάνωςθ τθσ δραςτθριότθτασ παρακολοφκθςθσ εργαςίασ που κα 

πραγματοποιθκεί από τισ 3 ζωσ τισ 7 Οκτωβρίου 2022 με τθ ςυμμετοχι 20 εκπαιδευτικϊν 

από τισ ςχολικζσ μονάδεσ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα ωσ μζλθ τθσ Κοινοπραξίασ. Για 

τον ςκοπό αυτό πραγματοποιικθκαν επιςκζψεισ ςτα ςχολεία Academic High School of 

Bialystok University of Technology, Zespol Szkolno-Przedszkolny w Goniadzu, Niepubliczna 

Szkola Podstawowa im. Cyryla i Metodego – Bialystok και ςε άλλα ςχολεία ςτθν πόλθ 

Bialystok και Siemiatycze. Επίςθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ δόκθκε θ δυνατότθτα 

ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να γνωρίςουν ςτοιχεία τθσ περιοχισ και του τρόπου ηωισ των 

κατοίκων τθσ, κακϊσ και πρόςωπα με ενεργό ρόλο ςτθν εκπαιδευτικι και πολιτικι ηωι.   

 

Υπεφκυνοσ για τθ διοργάνωςθ τθσ προπαραςκευαςτικισ επίςκεψισ ιταν ο οργανιςμόσ 

Perfect Project. Στο πλαίςιο ςυνεργαςίασ με τον ίδιο οργανιςμό και ςτο πλαίςιο 

υλοποίθςθσ Σχεδίου Κινθτικότθτασ του εν λόγω οργανιςμοφ κα πραγματοποιθκεί επίςκεψθ 

15 μακθτϊν και των 2 ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν τουσ ςτθν περιοχι μασ για το διάςτθμα 

30.05 ζωσ 10.06.2022.  

 

Από την Περιφερειακή Διεφθυνςη Α/θμιασ & B/θμιασ 

Εκπ/ςησ Δυτικήσ Μακεδονίασ 

https://dmaked.pde.sch.gr/

