
 
 
 

Κοζάνη, 14 Σεπτεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

“HOPE4Schools”» 

Σθν Πζμπτθ και Παραςκευι 8 και 9 επτεμβρίου 2022 πραγματοποιικθκε θ δεφτερθ εταιρικι ςυνάντθςθ 

ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+ (κωδικόσ προγράμματοσ: 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401 

και διάρκεια υλοποίθςθσ από 01-01-2022 ζωσ 01-01-2024) με τίτλο “HOPE4schools” ςτθν πόλθ Sofia τθσ 

Βουλγαρίασ. 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 τθ Βουλγαρία, τθν Πορτογαλία, τθ ερβία, τθν Σςεχία και δυο από τθ 

Ρουμανία, ο ζνασ από τουσ οποίουσ είναι και ο ςυντονιςτισ του προγράμματοσ. 

Κατά τθ ςυνάντθςθ, ςτθν οποία θ ΠΔΕ Δυτικισ 

Μακεδονίασ ςυμμετείχε διαδικτυακά, ζγινε 

αποτίμθςθ των υλοποιθμζνων δράςεων του 

πρϊτου αποτελζςματοσ  του προγράμματοσ, 

τον οδθγό μεκοδολογίασ για τθν ευθμερία ςτισ 

ςχολικζσ μονάδεσ. Για τθ ςυγγραφι του 

οδθγοφ, εκπαιδευτικοί από ςχολικζσ μονάδων 

των χωρϊν των εταίρων του προγράμματοσ 

ςυγκρότθςαν ομάδεσ διαβοφλευςθσ, 

ςυηιτθςαν διεξοδικά το κζμα τθσ ευθμερίασ 

των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν ςτο πλαίςιο του ςχολείου και ο κάκε εταίροσ ςυνζταξε ςχετικι ζκκεςθ 

με τα αποτελζςματα των ομάδων διαβοφλευςθσ. τθ ςυνζχεια, παρουςιάςτθκαν αναλυτικά οι ςτόχοι των 

δράςεων που υπολείπονται για τθν ολοκλιρωςθ του πρϊτου αποτελζςματοσ του προγράμματοσ και οι 

αρμοδιότθτεσ κάκε εταίρου. Ακολοφκωσ, παρουςιάςτθκε το δεφτερο αποτζλεςμα του προγράμματοσ, 

δθμιουργία ψθφιακοφ αποκετθρίου πόρων και διαδραςτικϊν ψθφιακϊν εργαλείων για τθν προϊκθςθ τθσ 

ευθμερίασ, τθν ευκφνθ υλοποίθςθσ του οποίου ζχει αναλάβει θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ 

Δυτικισ Μακεδονίασ.  Σζλοσ, ςυηθτικθκαν ηθτιματα διάχυςθσ, ψθφιακισ παρουςίασ, διαχείριςθσ και 

αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ. 

Όπωσ προαναφζρκθκε, κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του προγράμματοσ 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 δθμιουργικθκε για τθ διάχυςθ και τθ βιωςιμότθτα των αποτελεςμάτων του. 


