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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                Πάτρα 19-05-2021        
                  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                    Αριθ. Πρωτ. Φ.50.1/3856   
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ.& Δ/ΘΜΙΑΣ                                  
                ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
   ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
                                 ΤΜΗΜΑ Α΄ 
  

                                                                                
    
Ταχ. Διεύθυνση : Ακτή Δυμαίων 25Α 
Ταχ.Κώδικας      : 262 22 ΠΑΤΡΑ 
Ταχ.Θυρίδα       : 2540                                        
Πληροφορίες    : Σαρλή Έλενα  
Τηλέφωνο          : 2610-362402 
Fax                       : 2610-362410 
E-Mail                 : mail@dellad.pde.sch.gr   

 
 
 

ΘΕΜΑ: «Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών/τριών και 

Παρακολούθησης Ετήσιας Ημερίδας Διάχυσης Αποτελεσμάτων Σχεδίων  Προγράμματος 

Erasmus+» 

 

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο διοργανώνουν Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων εγκεκριμένων 

σχεδίων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + τα οποία υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό 

έτος 2020-2021. Η Ημερίδα θα υλοποιηθεί διαδικτυακά, σε πρωινές ώρες, την Παρασκευή 4 

Ιουνίου 2021  και έχει ως θέμα:  

 

“Ευρωπαϊκά Προγράμματα Σπουδών: Πρόκληση και Καινοτομία  για την εκπαίδευση”. 

 

Η Ημερίδα απευθύνεται καταρχάς σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες 

διαρκούσης της πανδημίας συμμετείχαν στην υλοποίηση online/δια ζώσης εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και επιθυμούν να συμμετέχουν 

ως εισηγητές/τριες. Επίσης απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες, γονείς και 

καθέναν/καθεμία που ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει τις εμπειρίες, τα αποτελέσματα, τις 

προτάσεις των εισηγητών/τριών της Ημερίδας έτσι ώστε να υπάρξει ένας ουσιαστικός, γόνιμος 

και εποικοδομητικός διάλογος.  

Εισηγητές/τριες μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί ή/και μαθητές/τριες [στην παρουσίαση 

δράσης/εων, αποτελεσμάτων του έργου τους (πχ. τραγουδιού, βίντεο), αναφορών σε εμπειρίες 
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κλπ]. Κάθε εισηγητής /τρια θα έχει στην διάθεσή του χρόνο 10΄ λεπτών και καλείται να 

συμπληρώσει αντιστοίχως την φόρμα δήλωσης συμμετοχής εισηγητών/τριών προσθέτοντας 

και τα ονόματα των μαθητών/τριών που πιθανόν να συμμετέχουν στην παρουσίαση.  

Στην εκδήλωση προσκαλούνται να συμμετέχουν (α) ένας/ μία εκπαιδευτικός από κάθε 

σχολική μονάδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας 

(Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων, ΕΠΑΛ, Ειδικής Αγωγής), μετά από 

έγκαιρη αναμόρφωση του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος, προκειμένου να διασφαλιστεί 

η ομαλή λειτουργία των σχολείων. Προσκαλούνται επίσης να συμμετέχουν (β) τμήματα 

μαθητών/τριών σχολείων, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής/επιμορφωτικής διαδικτυακής 

επίσκεψης προκειμένου να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για τα οφέλη, την αξία 

και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, (γ) γονείς και κηδεμόνες  καθώς και (δ) 

καθένας /καθεμία που επιθυμεί να γνωρίσει τα ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Ελλάδας. Οι συμμετέχοντες θα 

έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλές εκπαιδευτικές πρακτικές και εργαλεία διαφορετικών 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων σπουδών και να αλληλεπιδράσουν με συναδέλφους / συμμαθητές 

τους για τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν αυτά να ενταχθούν στα σχολεία τους και στο 

ελληνικό πρόγραμμα σπουδών.  

1. Για να δηλώσετε συμμετοχή ως εισηγητές/τριες στην εκδήλωση παρακαλούμε να 

συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα, κάνοντας click στον σύνδεσμο: 

 

 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ 

 

2. Για να παρακολουθήσετε την Ημερίδα  ως εκπαιδευτικός/ μεμονωμένος 

συμμετέχοντας παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα, κάνοντας 

click στον σύνδεσμο: 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

 

3. Για να δηλώσετε την συμμετοχή τμήματος μαθητών/τριών για διαδικτυακή 

επιμορφωτική /εκπαιδευτική επίσκεψη στην εκδήλωση παρακαλούμε να 

συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα, κάνοντας click στον σύνδεσμο: 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

 

Το αναλυτικό Πρόγραμμα και αναλυτικές οδηγίες προς τους εισηγητές/τριες της Ημερίδας θα 

αποσταλούν άμεσα στις Διευθύνσεις όλων των σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYi3mG2S4tJr5L-B6y0XH5QCkIEIdDXZ7d0tNMOVj_vtsaCw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYi3mG2S4tJr5L-B6y0XH5QCkIEIdDXZ7d0tNMOVj_vtsaCw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYi3mG2S4tJr5L-B6y0XH5QCkIEIdDXZ7d0tNMOVj_vtsaCw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBCH-hCcshfwzVHPLpGvJRFqbOsccV4F6Ed6DFQjYQeaFYxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-HVrkUHfyXN0Dfpi_EykdI62KcaZG5h6VlQE3iBH11Uiu7Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-HVrkUHfyXN0Dfpi_EykdI62KcaZG5h6VlQE3iBH11Uiu7Q/viewform
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Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας μετά την οριστικοποίηση του προγράμματος. Για το λόγο αυτό 

είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ οι δηλώσεις συμμετοχής σας να έχουν υποβληθεί έως την Πέμπτη, 

27/5/2021, ώστε να διαμορφωθεί το πρόγραμμα της Ημερίδας. 

Οι εισηγητές/τριες και οι όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαιώσεις Συμμετοχής στην 

Εκδήλωση.  

 

 

 

                                                                                               Ο Περιφερειακός Δ/ντής 

  Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας           

 

 

                                                                                      Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ : Σχολικές Μονάδες ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΕΚΕΣ ΔΕ, ΔΔΕ Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας 

                                                      


