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ΘΕΜΑ : “Πρόσκληση Δήλωσης Συμμετοχής για Παρακολούθηση Διημερίδας Erasmus+”

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ. αριθμ. 90136/Η1/23-07-2021 (ΦΕΚ 3483/τ. Β΄/30-07-2021) Απόφαση της Υπουργού και της 

Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ορισμός Εθνικού Οργανισμού (Εθνικής Μονάδας 

Συντονισμού) για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, 2021-2027»

2. Τον Οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις Εθνικές Μονάδες «2021 Guide for National Agencies 

implementing the Erasmus+ Programme and the European Solidarity Corps» (version 2, 23-9-2021).

4. Την υπ. αριθμ. 11857/Η1/03-02-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων 

«Ορισμός Προωθητών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για την προγραμματική περίοδο 

2021-2027 ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης»

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.).

                    
                 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε
ΔΥΤΙΚΗΣ 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

Δαββέτα Ελένη
Βλασσοπούλου Ευαγγελία

Τηλέφωνο : 2610 362402, 2610 362409

Email : mail@dellad.pde.sch.gr

Προς

 ΔΔΕ & ΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣ
 ΔΔΕ & ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ
 ΔΔΕ & ΔΠΕ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
 Σχολικές Μονάδες ΠΔΕ 

Δυτικής Ελλάδας (δια των 
ανωτέρω Διευθύνσεων)

Κοινοποίηση:
 ΙΚΥ 
 ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
 Αρσάκεια Λύκεια Πατρών
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Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 24-25 Απριλίου 2023 και ώρες 09:00-15:00, στην Εστία 

Επιστημών των Αρσακείων Σχολείων 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 και 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Τη διημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων που δεν διαθέτουν 

προηγούμενη εμπειρία και να δουν τρόπους με τους οποίους ωφελήθηκαν άλλες σχολικές μονάδες ( 

μέσω της ανάδειξης καλών πρακτικών από εκπαιδευτικούς ή/και μαθητές) καθώς και εκπαιδευτικοί 

σχολικών μονάδων με πρότερη εμπειρία για περαιτέρω δικτύωση και ανταλλαγή καλών πρακτικών 

ενώ στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται σύντομες εισηγήσεις και παρουσιάσεις εργαστηριακού 

τύπου για τη διαδικασία διαπίστευσης και τις συμπράξεις μικρής κλίμακας από στελέχη του ΙΚΥ 

ενόψει των προσκλήσεων υποβολής του Οκτωβρίου 2023.   

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. 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν: 
 

1. Παρουσιάσεις προγραμμάτων Erasmus+ όλων των κατηγοριών. 

2. Βιωματικά Εργαστήρια με τη χρήση περιπτέρων για τη διαδραστική παρουσίαση των  
προγραμμάτων. 

3. Poster.



3

4. Ενημερωτικές Παρουσιάσεις βιωματικού προσανατολισμού εντός αναφορικά με τις αιτήσεις 
Διαπίστευσης και Μικρής Κλίμακας Συμπράξων.

 
 Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στους ακόλουθους συνδέσμους και δεν είναι 
υποχρεωτική η παρακολούθηση και τις δύο ημέρες:

24 Απριλίου 2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2SlPtkt4B_EwGr84UUKoAoFlk7ufYkhj2O8W8v
0KeEaFIjQ/viewform
25 Απριλίου 2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMJEa2HLkEGP8HAu1tsyy8SUHmUv
nP7NYPCwJku7mSQVte7A/viewform
 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων δια ζώσης παρακολούθησης θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας στις δηλώσεις και μόλις συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός δια ζώσης 
συμμετεχόντων, οι φόρμες θα κλείσουν. Η μη λήψη κάποιας περαιτέρω ειδοποίησης όσων 
δήλωσαν συμμετοχή στις φόρμες σημαίνει και την αυτόματη αποδοχή τους ως 
συμμετέχοντες στη διημερίδα.  

Όσοι επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω διαδικτυακής παρακολούθησης στον 
ακόλουθο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen-
KRKazwsMgFnQK2IpPvKw638AM3CjUTIJmdZRjxW_h0bSQ/viewform

 Το πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως.

 Στο τέλος της ημερίδας θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

 
Περισσότερες Πληροφορίες:  
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας: κ. Σαρλή Έλενα 2610362402, κ. Δαββέτα Έλενα, κ. Βλασσοπούλου 
Ευαγγελία 2610362409
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας:  κ. Μπαλωμένου Αθανασία: 6945754989
Διευθύνσεις των Αρσακείων Σχολείων Πατρών: 2610-990350.

                                                 ΟΟ   ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόόςς   ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς   ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς
                                                                                                                                                              ΔΔυυττιικκήήςς   ΕΕλλλλάάδδααςς
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