
 

 
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και το ΙΚΥ-Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών συνδιοργανώνουν διημερίδα με τίτλο «Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
Erasmus+: Καινοτομία - Ευρωπαϊκή Διάσταση στην  Εκπαίδευση»,   σε συνεργασία με 
τα Αρσάκεια Σχολεία και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.). 

 

«Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+: Καινοτομία - Ευρωπαϊκή 
Διάσταση στην  Εκπαίδευση»   
 
Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί από 24-25 Απριλίου 2023 και ώρα 09:00-15:00 στην Εστία 
Επιστημών Πάτρας  στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και 
μαθητές σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας, σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και σε 
Εκπαιδευτικούς Φορείς που συμμετέχουν σε προγράμματα Erasmus+  όλων των κατηγοριών 
και υποστηρίζουν τη σχολική 

εκπαίδευση.  
Στη διημερίδα οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να 
παρουσιάσουν   προγράμματα Erasmus+ στα οποία εμπλέκονται, να αναδείξουν τη σημασία 
των αποτελεσμάτων τους και τη συμβολή τους στην  εκπαιδευτική διαδικασία.  
Στόχοι της διημερίδας είναι:  

 Να αναδειχθούν τα οφέλη που αποκομίζει η εκπαιδευτική κοινότητα από τη 
συμμετοχή σε προγράμματα  Erasmus+.  

 Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των σχολείων σε προγράμματα Erasmus+ και να 
ενισχυθούν οι  συνέργειες με σχολεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 Να τονιστεί η αναγκαιότητα επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με συναδέλφους τους 
στο  εξωτερικό για την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση. 

 Να αναδείξει τα οφέλη των συνεργειών μεταξύ σχολικής (πρωτοβάθμιας ή 
δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  μέσω των 
προγραμμάτων Erasmus+.  

 Να γίνει διάχυση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων στην ευρύτερη 
εκπαιδευτική κοινότητα. 

 Να γίνει ουσιαστική ενημέρωση στη Διαδικασία Διαπίστευσης και στην εμπλοκή 
οργανισμών σε Μικρής Κλίμακας Συμπράξεις ενόψει των επόμενων καταληκτικών 
ημερομηνιών Οκτωβρίου 2023 από Στελέχη του ΙΚΥ.  

 
  

Οι ενδιαφερόμενοι για να μοιραστούν την εμπειρία Erasmus+ τους, θα μπορούν να 
συμμετέχουν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:  
  

1. Παρουσιάσεις προγραμμάτων Erasmus όλων των κατηγοριών.  
2. Βιωματικά Εργαστήρια με τη χρήση περιπτέρων για τη διαδραστική παρουσίαση 

των  προγραμμάτων.  
3. Poster, 
  



 δηλώνοντας συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://forms.gle/SoRvnZUCd1XF8r4p7  
  

Διευκρινίσεις συμμετοχής: 
 

 
 Με παρουσίαση ή βιωματικό εργαστήριο έως δύο εκπαιδευτικοί και έως τέσσερις 

μαθητές. 
 Με Poster ένας έως δύο εκπαιδευτικοί και έως πέντε μαθητές διαθέσιμοι για 

ερωτήσεις στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για posters (η εν λόγω δράση θα 
προβλέπεται σε διακριτή ενότητα και προκαθορισμένη χρονική διάρκεια).   

 Η χρονική διάρκεια παρουσίασης κάθε προγράμματος θα είναι έως 15 λεπτά 
(αυστηρά) πλην εξειδικευμένων εργαστηρίων. 

 Το πρόγραμμα της διημερίδας θα ανακοινωθεί εγκαίρως. 
 Στο τέλος της ημερίδας θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.  

  
 Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση απαιτείται σε επίπεδο σχολικής μονάδας η έγγραφη 
συναίνεση εκπαιδευτικών και κηδεμόνων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της 
διημερίδας. 
Για περισσότερες πληροφορίες:   
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας: κ. Σαρλή Έλενα 2610362402, κ. 
Δαββέτα Έλενα 2610362409 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας:  κ. Μπαλωμένου Αθανασία: 6945754989 
Διευθύνσεις των Αρσακείων Σχολείων Πατρών: 2610-990350. 
 


