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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Τ.ΠΑΙ.Θ.-ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. ΗΠΕΙΡΟΤ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΘΕΠΡΩΣΙΑ                                                                                             Ηγουμενίτςα, 18/10/2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διοργάνωςη 2ησ Διεθνικήσ Δραςτηριότητασ Εργαςίασ (TPM) τησ Δ.Π.Ε. Θεςπρωτίασ ςτο πλαίςιο 

του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Erasmus + “Teach me to help!” 

 

τισ 10 και 11 Οκτωβρίου 2022, θ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θεςπρωτίασ, με τθν 

Αναπλθρϊτρια Διευκφντρια Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θεςπρωτίασ, κ. υλβάνα Κοφρτθ ωσ 

επικεφαλισ και τθ ςυμμετοχι τθσ Αναπλθρϊτριασ Περιφερειακισ Διευκφντριασ κ. Μπζςθ Μαρίνασ 

και του εκπαιδευτικοφ κ. Κρομμφδα Ιωάννθ, διοργάνωςαν ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο «Πάνκεον» τθσ 

Ηγουμενίτςασ τθ 2θ Διεκνικι υνάντθςθ Εργαςίασ ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ 

Erasmus+ ΚΑ220 με τίτλο “Teach me to help!”.  
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Σο Πρόγραμμα “Teach me to help!” υλοποιείται κατά τθν τριετία 2021-2023 και ςυντονίηεται από τον 

οργανιςμό «Asociatia CES - Colaboram Educam Sprijinim» με ζδρα τθν πόλθ Οράντεα τθσ Ρουμανίασ. τθ 

ςφμπραξθ ςυμμετζχουν ωσ εταίροι θ Δ.Π.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ από τθν Ελλάδα, ο οργανιςμόσ “ASOCIACIA DYSLEXIA 

BULGARIA” από τθ Βουλγαρία, θ Διεφκυνςθ “KOCAELI IL MILLI EGITIM MUDURLUGU” από τθν Σουρκία, το 

ςφμπλεγμα ςχολικϊν μονάδων “Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres “ από τθν Πορτογαλία, το 

εκπαιδευτικό ίδρυμα “WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU“ από τθν Πολωνία, θ ςχολικι μονάδα 

“Zubeyde Hanim Ilkokulu” από τθν Σουρκία  και θ ςχολικι μονάδα “SCUOLA SECONDARIA STATALE 1°GRADO 

ANTONIO GRAMSCI” από τθν Ιταλία. 

 

Η φμπραξθ αφορά τθν ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν που ςτοχεφουν:  

 ςτθν αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν ζνταξθσ των μακθτϊν με ειδικζσ μακθςιακζσ ανάγκεσ ι/και 

αναπθρίεσ, 

 ςτθν υποςτιριξθ τόςο των μακθτϊν με ειδικζσ μακθςιακζσ ανάγκεσ όςο και των εκπαιδευτικϊν 

και των οικογενειϊν τουσ,   

 ςτθν κατάρτιςθ των ςυμμετεχόντων ςε ηθτιματα που αφοροφν ςτθ ςυμπερίλθψθ των μακθτϊν με 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ αξιοποιϊντασ διαφορετικζσ μεκόδουσ 

 ςτθν επιμόρφωςθ εκατοντάδων εκπαιδευτικϊν από κάκε χϊρα από τουσ ίδιουσ τουσ 

ςυμμετζχοντεσ μζςω επιμορφωτικϊν δράςεων, εργαςτθρίων και μίασ ειδικισ πλατφόρμασ  

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ, οι ςυμμετζχοντεσ παρουςίαςαν τα αποτελζςματα των 

δραςτθριοτιτων κατά το πρϊτο ζτοσ του ζργου, κακϊσ και τθν ζκκεςθ αξιολόγθςθσ για το πρϊτο 

ζτοσ ςχετικά με τθν ποιότθτα των δραςτθριοτιτων και τθ ςυνεργαςία. Είχαν τθν ευκαιρία να 

ςυηθτιςουν και να ολοκλθρϊςουν τθν ενδιάμεςθ ζκκεςθ και να προβοφν ςτισ απαραίτθτεσ 
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προςαρμογζσ για τισ επόμενεσ δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ, εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (LTTA) 

ςφμφωνα με τθν αρχικι αξιολόγθςθ.  

Σζλοσ, τζκθκαν οι ςτόχοι για το δεφτερο ζτοσ του ζργου, παρουςιάςτθκε το λεπτομερζσ 

χρονοδιάγραμμα του ζργου και ορίςτθκαν οι νζεσ προκεςμίεσ για τισ επόμενεσ δράςεισ. 

 

                                                                                                                     


