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ΠΡΟ 
1. ΔΠΕ Δυτικισ Μακεδονίασ 
2. ΔΔΕ Δυτικισ Μακεδονίασ 
3. χολικζσ μονάδεσ ΔΠΕ Δυτικισ 

Μακεδονίασ (μζςω των ΔΠΕ) 
4. χολικζσ Μονάδεσ ΔΔΕ Δυτικισ 

Μακεδονίασ (μζςω των ΔΔΕ) 

 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςυμμετοχισ ςτισ “Ημζρεσ Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων” τθσ ΠΔΕ Δυτικισ Μακεδονίασ». 

 
Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ πρόκειται να διοργανώςει ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ 

χρονιάσ κφκλο διαδικτυακών εκδθλώςεων με τίτλο «Ημζρεσ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων».  

κοπόσ των εκδθλώςεων είναι να: 

 δώςουν τθν ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ να παρουςιάςουν τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποίθςαν ι υλοποιοφν κακώσ και τισ εμπειρίεσ και 

τα οφζλθ που αποκόμιςαν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτά 

 δθμιουργιςουν χώρο για εποικοδομθτικι ανταλλαγι εμπειριών και καλών πρακτικών 

 λειτουργιςουν ενκαρρυντικά για τθν υλοποίθςθ ευρωπαϊκών προγραμμάτων από 

περιςςότερεσ ςχολικζσ μονάδεσ ςτο μζλλον 

Οι ςχολικζσ  μονάδεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που ζχουν 

ολοκλθρώςει κατά τα ςχολικά ζτθ 2019-2020 και 2020-2021 ι υλοποιοφν κατά τθν 

τρζχουςα ςχολικι χρονιά κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα (Erasmus+, eTwinning, 

Teachers4Europe, Euroscola, χολεία Πρζςβεισ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου) και 

επικυμοφν να ςυμμετάςχουν παρακαλοφνται να ςυμπλθρώςουν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθν 

εκδιλωςθ από τισ 29 Μαρτίου μζχρι τισ 11 Απριλίου 2021.  

Ο ςφνδεςμοσ για τθν θλεκτρονικι αίτθςθ ςυμμετοχισ είναι: 

 

https://forms.gle/FAN3suU2Z7WDVAiC6 

ε περίπτωςθ που κάποια ςχολικι μονάδα επικυμεί να παρουςιάςει περιςςότερα από ζνα 

προγράμματα, είναι απαραίτθτο να υποβλθκεί διαφορετικι αίτθςθ για κάκε πρόγραμμα. Η 

απόφαςθ για τθν επιλογι των προγραμμάτων που τελικά κα παρουςιαςτοφν κα λθφκεί 

http://dmaked.pde.sch.gr/
https://forms.gle/FAN3suU2Z7WDVAiC6


από τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ με βάςθ τουσ κεματικοφσ άξονεσ των 

εκδθλώςεων, τθ χρονικι οριοκζτθςι τουσ και τθν ιςότιμθ εκπροςώπθςθ των ςχολικών 

μονάδων τθσ περιοχισ μασ. 

Μετά τθν ζλευςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων ςυμμετοχισ κα ενθμερωκείτε 

ςχετικά με τθν θμερομθνία, το πρόγραμμα και τον τρόπο παρουςίαςθσ των προγραμμάτων. 

 

 

  

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ  
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
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