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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 ‘’Developing Teacher Competences for the Future“ 

4
ο 

Short Τerm School Event/Adult Meeting ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+  του 

1
ο
 Νηπιαγωγείο Πάργας στην Αθήνα 

                                                           

Από την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου ως και την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017, στην Αθήνα θα 

πραγματοποιηθεί η 4
η
 Συνάντηση ενηλίκων (Short Τerm School Event/Adult Meeting) στο πλαίσιο 

του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Δράση ΚΑ2 – Συνεργασία για την καινοτομία και την 

ανταλλαγή καλών πρακτικών. Στρατηγική Σύμπραξη για τη Σχολική Εκπαίδευση: 

«Αναπτύσσοντας τις Ικανότητες των Εκπαιδευτικών για το Μέλλον» 2015-1-NO01-KA201-

013283, το οποίο υλοποιείται κατά τα έτη 2015-2018 σε 5 χώρες της Ευρώπης (Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ελλάδα, Κροατία, Νορβηγία, Πολωνία) και στο οποίο συμμετέχει το 1
ο
 Νηπιαγωγείο Πάργας.  

Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση των ικανοτήτων των 

εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης για τη συνεργασία με τους γονείς.  

Οι 18 φιλοξενούμενες/οι εταίροι του προγράμματος, εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί, κατά τη 

διάρκεια της εβδομαδιαίας παραμονής τους στην Αθήνα θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 

ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, τόσο εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού όσο και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος, όπως: στο 11
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο με  Διεθνή 

Συμμετοχή της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής (Organisation Mondial pour l’Education

 Préscolaire ‐  Ο.Μ.Ε.Ρ.) με τίτλο: «Από εδώ και από παντού: εκπαιδευτικές αλλαγές και  

παιδαγωγικές πρακτικές για ένα ανοιχτό σχολείο», επίσκεψη σε δημόσια και ιδιωτικά Ιδρύματα 

Προσχολικής Εκπαίδευσης, ξενάγηση σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους της Αττικής, ΚΠΕ 

Λαυρίου, Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, Παιδικό Μουσείο, ψυχαγωγία σε χώρους με ελληνική 

κουζίνα και ελληνική μουσική, ώστε σε ένα ευχάριστο και φιλικό κλίμα να μοιραστούν και να 

ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες για τα εκπαιδευτικό σύστημα και τα παιδαγωγικά προγράμματα 

στην Προσχολική Εκπαίδευση στη χώρα μας και στην Ευρώπη και να αναπτυχθεί ένας δημιουργικός 

διάλογος τόσο για τη βελτίωση, ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, αλλά 

και της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης γενικότερα.  
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Για τη σύμπραξη «Developing Teacher Competences for the Future» 

 

Η Προϊσταμένη του 1
ου

 Νηπιαγωγείου Πάργας 

                                κ.α.α. 

 

          Μπούνα Θεοδώρα 

Η Σχολική Σύμβουλος 45
ης

 Περιφέρειας Π.Α. 

 

 

Σοφία Σαΐτη 

 




