
        
 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται, εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις 
των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι’ αυτές. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«Διδάσκω αεί διδασκόμενος» 
 

 

 

 

 

 

 

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022, ώρα 18:30 

Διαδικτυακή Εκδήλωση 
 

Το EUROPE DIRECT Πελοπόννησος, σε συνεργασία με το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», σας 

προσκαλεί στη διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Διδάσκω αεί διδασκόμενος» που θα 

πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:30. 
 

Όπως γνωρίζετε, η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, το μεγαλύτερο δίκτυο δήμων στην Ελλάδα, είναι φορέας 

υποδοχής του «EUROPE DIRECT Πελοπόννησος», το οποίο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος 

επικοινωνίας ανάμεσα στους πολίτες των κρατών-μελών και την ΕΕ. 
 

Μία από τις κύριες επιδιώξεις της ΕΕ είναι η προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής όπου ένας από 

τους βασικούς τομείς πολιτικής του είναι η στήριξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρώπη 

μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών.  
 

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην εκδήλωση θα επικεντρωθούν στην ενημέρωση των εργαλείων που 

προσφέρει η Ε.Ε για την επιμόρφωση και την επαγγελματική αλλά και προσωπική εξέλιξη. 
 

Θα παρουσιαστούν αναλυτικά το Erasmus+ 2021-2027, ο τρόπος συμμετοχής σε κύκλους κατάρτισης, 

σεμινάρια, εκπαιδευτικές αποστολές και σχεδία κινητικότητας καθώς και η ευρωπαϊκή δράση 

eTwinning, η Κοινότητα για τα σχολεία στην Ευρώπη, τα παιδαγωγικά οφέλη που προσφέρονται μέσω 

της δυνατότητας ανταλλαγής ιδεών και απόψεων και παραδειγμάτων πρακτικής, συνεργασίας με άλλα 

σχολεία και διεξαγωγής έργων με μαθητές με στόχο την επιμόρφωση  και τη βελτίωση της 

παιδαγωγικής διαδικασίας. 

 

➢ Προς επιβεβαίωση της συμμετοχής σας στην εκδήλωση, παρακαλούμε συμπληρώστε την 

παρακάτω φόρμα συμμετοχής 

➢ Σύνδεσμος συμμετοχής στην εκδήλωση: https://tinyurl.com/mtmaaby7 
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Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022, ώρα 18:30 

Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Εκδήλωση 

Σύνδεσμος Εγγραφής https://tinyurl.com/mtmaaby7 

 
 

Πρόγραμμα  

 

18:30-18:40 Καλωσόρισμα 

 Ιωάννης Γεώργιζας, Γενικός Διευθυντής Δικτύου Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»  

18:40-19:20 Ομιλίες 

 
Αδαμοπούλου Μαρία, Συντονίστρια Βασικής Δράσης 1, Erasmus+, IKY 
Κουζούλη Σοφία, Εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης eTwinning 

19:20-19:40 Παρεμβάσεις 

 
Πανταζή Σοφία, Καθηγήτρια (μεταφορά εμπειρίας από Erasmus+) 
Ελένη Κατσιάβου, Νηπιαγωγός (μεταφορά εμπειρίας από eTwinning) 

19:40-20:00 Ερωτήσεις- Συζήτηση 

  

Συντονίστρια: Βίκυ Ιγγλέζου, Διευθύντρια Μανιατακείου Ιδρύματος – Επικεφαλής EUROPE DIRECT 
Πελοποννήσος 
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