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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 Τ.ΠΑΙ.Θ.-ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. ΗΠΕΙΡΟΤ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ  

 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΘΕΠΡΩΣΙΑ                                                                                             Ηγουμενίτςα, 28/09/2022 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

υμμετοχή τησ Δ.Π.Ε. Θεςπρωτίασ ςε Διεθνική Δραςτηριότητα Μάθηςησ, Διδαςκαλίασ και 

Κατάρτιςησ ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Erasmus+ “Teach me to help!”. 

 
Εκπαιδευτικοί τησ Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Θεςπρωτίασ ςυμμετείχαν ςτη 2η Διεθνική 

Δραςτηριότητα μάθηςησ, διδαςκαλίασ και κατάρτιςησ που διεξήχθη ςτη Βουλγαρία ςτην πόλη 

Ροφςε από 21 ζωσ και 23 Οκτωβρίου 2022 ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Erasmus+ 

ΚΑ220 με τίτλο “Teach me to help!”.  

 

 

 

 

 

Η ζναρξη του Προγράμματοσ πραγματοποιήθηκε τον επτζμβριο του 2022 και αναμζνεται να 

ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2023. υντονιςτήσ του Προγράμματοσ Teach me to help!” είναι ο 

οργανιςμόσ «Asociatia CES - Colaboram Educam Sprijinim» που εδρεφει ςτη Ρουμανία. τη 

ςυγκεκριμζνη ςφμπραξη ςυμμετζχουν ωσ εταίροι η Δ.Π.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ από την Ελλάδα, ο 

οργανιςμόσ  «ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA» από τη Βουλγαρία,  ο φορζασ «KOCAELI IL MILLI 

EGITIM MUDURLUGU» από την Σουρκία, η ομάδα ςχολείων «Agrupamento de Escolas de Fornos de 

Algodres» από την Πορτογαλία, το ινςτιτοφτο «WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU» από 

την Πολωνία, το ςχολείο «Zubeyde Hanim Ilkokulu» από την Σουρκία και το ςχολείο «SCUOLA 

SECONDARIA STATALE 1° GRADO ANTONIO GRAMSCI».   
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Σο Πρόγραμμα ςτοχεφει ςτην ανάπτυξη καλϊν πρακτικϊν και την επιμόρφωςη εκπαιδευτικϊν 

αναφορικά με την εκπαίδευςη και ςυμπερίληψη μαθητϊν με ειδικζσ μαθηςιακζσ ανάγκεσ ή/και 

αναπηρία, καθώσ και ςτην υποςτήριξη των οικογενειϊν τουσ. το πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου 

Προγράμματοσ, πρόκειται να αναπτυχθοφν τρεισ εκπαιδευτικοί οδηγοί με προτεινόμενη μεθοδολογία 

και τεχνικζσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, ζνασ πρακτικόσ οδηγόσ για γονείσ, καθώσ και μία διαδικτυακή 

εκπαιδευτική πλατφόρμα, η οποία θα είναι διαθζςιμη ςε όλεσ τισ γλώςςεσ των χωρών που 

ςυμμετζχουν.    

Κατά τη διάρκεια τησ δραςτηριότητασ μάθηςησ, διδαςκαλίασ και κατάρτιςησ που διεξήχθη ςτην πόλη 

Ροφςε τησ Βουλγαρίασ, οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδεφτηκαν ςχετικά με μεθοδολογικζσ προςεγγίςεισ για 

την ζνταξη των μαθητών με ειδικζσ μαθηςιακζσ δυςκολίεσ και εξοικειώθηκαν με εναλλακτικζσ 

τεχνικζσ για την υποςτήριξή τουσ, ςυμμετζχοντασ ςε εργαςτηριακζσ αςκήςεισ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


