
 
 

 

 

Κοζάνη, 22.12.2022 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΘΕΜΑ: «Εταιρική ςυνάντηςη ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ Erasmus+ με 

τίτλο “Media Smarts”» 

Τθ Δευτζρα και Τρίτθ 19 και 20 Δεκεμβρίου 2022 αντίςτοιχα πραγματοποιικθκε θ τρίτθ και 

τελευταία εταιρικι ςυνάντθςθ μεταξφ των εταίρων ςτθ Θεςςαλονίκθ ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ Erasmus+ (κωδικόσ προγράμματοσ: 2020-1-FR01-KA226-SCH-095287) με 

τίτλο “Media Smarts”. Εκ μζρουσ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ ςτθ ςυνάντθςθ ςυμμετείχαν θ υπεφκυνθ προϊκθςθσ Ευρωπαϊκϊν 

Προγραμμάτων Δυτικισ Μακεδονίασ, Ευαγγελία Τριανταφφλλου, και θ υπεφκυνθ του 

προγράμματοσ ςτο 1ο Γυμνάςιο Καςτοριάσ, εκπαιδευτικόσ γαλλικισ γλϊςςασ, Κατερίνα 

Περδικάρθ Παπαγιαννοποφλου.  

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 ςυνάντθςθσ ςυηθτικθκε διεξοδικά θ πορεία του ζργου και 

παρουςιάςτθκαν τα αποτελζςματά του, ζτςι όπωσ ζχουν διαμορφωκεί μζχρι τϊρα. 

Συγκεκριμζνα, το περιεχόμενο των τριϊν κεματικϊν ενοτιτων: ψθφιακι αφιγθςθ (digital 

storytelling), ψθφιακι φωτογραφία (digital photography) και μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

(social media) είναι ιδθ διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ 

https://mediasmarts.eu/en/ ςτθν αγγλικι γλϊςςα και αναμζνεται να προςτεκοφν και οι 

μεταφράςεισ τουσ ςτισ χϊρεσ των εταίρων του προγράμματοσ. Το περιεχόμενο ςε κάκε 

κεματικι ενότθτα περιλαμβάνει παρουςίαςθ βαςικϊν εννοιϊν και πλθροφοριϊν που 

ςχετίηονται με το κζμα, εκπαιδευτικά βίντεο και διαδραςτικζσ αςκιςεισ, ζτςι ϊςτε να 

μπορεί να αξιολογιςει ο ίδιοσ ο χριςτθσ τον βακμό κατανόθςθσ του περιεχομζνου των 

ενοτιτων.  

Επίςθσ, ςυηθτθκικαν οι δράςεισ για τθ διάχυςθ τόςο τθσ μακθςιακισ δραςτθριότθτασ που 

ζλαβε χϊρα ςτο Κουςάνταςι τθσ Τουρκίασ τον Σεπτζμβριο 2022 όςο και του προγράμματοσ  

https://dmaked.pde.sch.gr/
https://dmaked.pde.sch.gr/
https://1gym-kastor.kas.sch.gr/
https://mediasmarts.eu/en/


 
 

 

 

γενικά. Επίςθσ, προςδιορίςτθκαν τα οφζλθ που αποκόμιςαν οι νζοι από τθ ςυμμετοχι τουσ 

ςτα Erasmus Clubs προκειμζνου να ςυνταχκεί ςχετικι ζκκεςθ ςυμπεραςμάτων.  

 

Το πρόγραμμα ολοκλθρϊνεται τον Φεβρουάριο του 2022 και είναι πρόκεςθ όλων των 

εταίρων να κατακζςουν νζα αίτθςθ για τθ ςυνζχιςθ και κεματικι επζκταςθ του 

προγράμματοσ με νζεσ δράςεισ.  

 


