
 
 

Κοζάνη, 15.09.2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΘΕΜΑ: «Μαθηςιακή Δραςτηριότητα ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ 

Erasmus+ με τίτλο “Media Smarts”» 

Τθν εβδομάδα από τισ 5 ζωσ τισ 9 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιικθκε θ 

προγραμματιςμζνθ μακθςιακι δραςτθριότθτα (Learning, Teaching Training Activity – LTTA) 

ςτο Κουςάνταςι τθσ Τουρκίασ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+ με τίτλο “Media 

Smarts” (κωδικόσ προγράμματοσ: 2020-1-FR01-KA226-SCH-095287). Το πρόγραμμα 

«Media Smarts», διάρκειασ δυο ετϊν (από 01/03/2021 ζωσ 28/02/2023), ςτοχεφει να 

ςυμβάλει ςτο να αποκτιςουν εκπαιδευτικοί και μακθτζσ κετικι ςτάςθ πάνω ςτο κζμα τθσ 

κοινωνικισ και ψθφιακισ ζνταξθσ των μακθτϊν που προζρχονται από οικογζνειεσ 

μεταναςτϊν, κινδυνεφουν να εγκαταλείψουν το ςχολείο ι/και προζρχονται από 

μειονεκτοφντα περιβάλλοντα. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ μακθςιακισ δραςτθριότθτασ οι ςυμμετζχοντεσ είχαν τθν ευκαιρία να 

ςυμμετάςχουν ςε δραςτθριότθτεσ και εργαςτιρια με κζμα τθν ψθφιακι αφιγθςθ, 

ψθφιακι φωτογραφία και τα κοινωνικά δίκτυα και να εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ πάνω 

ςτα ηθτιματα αυτά. Συγκεκριμζνα, κατά τθν πρϊτθ μζρα τθσ δραςτθριότθτασ οι 

ςυμμετζχοντεσ πιραν μζροσ ςε δραςτθριότθτεσ γνωριμίασ, κυνιγι κθςαυροφ, ψθφιακισ 

αφιγθςθσ και δθμιουργίασ βίντεο και φωτογραφίασ με κζμα τθ ςυμπερίλθψθ και το 

περιβάλλον. Τθν επόμενθ μζρα, οι ςυμμετζχοντεσ επιςκζφτθκαν επιμορφωτικό κζντρο τθσ 

περιοχισ, παρακολοφκθςαν ειςθγιςεισ με κζμα τθν ψθφιακι φωτογραφία και τα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ και πιραν μζροσ ςε εργαςτιρια με δραςτθριότθτεσ πάνω ςτα 

κζματα των ειςθγιςεων. Τθν Τετάρτθ 07.09.2022 πραγματοποιικθκε επίςκεψθ ςτον 

αρχαιολογικό χϊρο τθσ Εφζςου, όπου οι ςυμμετζχοντεσ είχαν τθν ευκαιρία να 

ενθμερωκοφν για τθν ιςτορία του τόπου και να ςυηθτιςουν τον τρόπο με τον οποίο θ 

κατοχι τθσ περιοχισ από διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ διαμόρφωςε τθν πολιτιςτικι 

ταυτότθτά τθσ. Στθ ςυνζχεια, οι ςυμμετζχοντεσ επιςκζφτθκαν τον Οίκο τθσ Παναγίασ και το 

ιςτορικό ελλθνικό χωριό Κιρκιντηζσ, που ζχει κθρυχκεί εκνικι πολιτιςμικι κλθρονομιά. Τθν 

επόμενθ μζρα, διοργανϊκθκαν εργαςτιρια γφρω από τουσ άξονεσ του προγράμματοσ με 

κζμα τθν τζχνθ και τθ μουςικι. Κατά τθν τελευταία θμζρα τθσ επίςκεψθσ, οι ςυμμετζχοντεσ 

ζλαβαν τισ βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ τουσ και ακολοφκθςε αποχαιρετιςτιρια εκδιλωςθ.  

Σθμειϊνεται ότι ςτο εν λόγω πρόγραμμα ςυμμετζχει το 1ο Γυμνάςιο Καςτοριάσ, αλλά λόγω 

αδυναμίασ ςυμμετοχισ μακθτϊν από τθ ςχολικι μονάδα, ςτθν κινθτικότθτα ςυμμετείχαν οι 

παρακάτω απόφοιτοι: Βαςίλειοσ Βαςιλειάδθσ, Βαςιλικι Ευαγγελοποφλου, Διονφςιοσ 

Κοτηαΐτςθσ, Περιςτζρα Μαμάτςιου και Σωτθρία Μθτκάνθ. Τουσ ςυμμετζχοντεσ ςυνόδευςαν 

θ Ευαγγελία Τριανταφφλλου, εκπαιδευτικόσ Αγγλικισ Γλϊςςασ, υπεφκυνθ προϊκθςθσ 

ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων ΠΔΕ Δυτικισ Μακεδονίασ, και θ Χριςτίνα Καραγιάννθ, 

εκπαιδευτικόσ φιλόλογοσ ςτο 3ο Γυμνάςιο Φλϊρινασ. Ωσ τθ λιξθ του προγράμματοσ, τον 



Φεβρουάριο 2023, προγραμματίηονται διαδικτυακζσ εκδθλϊςεισ «Erasmus Days» και μια 

τελευταία εταιρικι ςυνάντθςθ ςτθ χϊρα μασ τον Δεκζμβριο 2022. 

 


