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ΘΕΜΑ : υμμετοχή εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτην Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δράςη  
«Teachers 4 Europe 2012-2013» 
 

 Η Αντιπροςωπεία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτθν Ελλάδα, ςε ςυνεργαςία με το Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α προςκαλεί 
τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ να ςυμμετάςχουν ςε μια εκπαιδευτικι δράςθ, με 
τίτλο «Teachers 4 Europe 2012-2013».  
τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ, ςτθν οποία οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να ςυμμετάςχουν εκελοντικά, 
είναι να γίνουν ςε μεγαλφτερο βακμό γνωςτζσ και κατανοθτζσ, τόςο θ ςθμαςία τθσ κοινωνίασ των πολιτών 
και θ οικονομικι κρίςιμθ περίοδοσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, όςο και οι τρόποι αντιμετώπιςισ τθσ κακώσ και 
θ προςαρμογι των πολιτών και ειδικότερα των νζων ςτο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.   
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί ι αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί 
ςτθν Π.Ε., ςε δθμόςιο ι ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά τθ ςχολικι χρονιά 2012-2013, που αςκοφν 
διδακτικό ζργο ςτισ Δ’, Ε’ και Σ τάξεισ του Δθμοτικοφ χολείου.  
Η εκπαιδευτικι δράςθ περιλαμβάνει ςυνολικά 120 διδακτικζσ ώρεσ, εκ των οποίων οριςμζνεσ κα 
καλυφκοφν ςε προγραμματιςμζνεσ εκπαιδευτικζσ ςυναντιςεισ, ςε εκπαιδευτικά κζντρα ςτθ Θεςςαλονίκθ, 
ςτισ 3,4,5,6 και 7 Ιανουαρίου 2013. Σο υπόλοιπο των διδακτικών ωρών κα καλυφκεί εξ αποςτάςεωσ, μζςω 
πρακτικισ εφαρμογισ, τθν οποία οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί κα κλθκοφν να υλοποιιςουν ςτα ςχολεία 
που εργάηονται, κακώσ και μζςω τθσ τελικισ παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων τθσ πρακτικισ τουσ 
εφαρμογισ. Κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ κα υποςτθρίηονται θλεκτρονικά μζςω τθσ πλατφόρμασ  
www.teachers4europe.gr από τουσ εκπαιδευτζσ τουσ, τθν ομάδα ζργου και τθν αντιπροςωπεία τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ επιμόρφωςθσ, κα πραγματοποιθκεί εκπαιδευτικό ταξίδι 
ςτισ Βρυξζλλεσ, θ θμερομθνία διεξαγωγισ του οποίου κα ανακοινωκεί κατά τθ διάρκεια των εκπαιδεφςεων. 
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μποροφν να υποβάλλουν θλεκτρονικά αίτθςθ ςυμμετοχισ, μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ : www.teachers4europe.gr . Η ςυμμετοχι ςτθν εκπαίδευςθ είναι δωρεάν, ενώ κα καλυφκοφν 
τα ζξοδα μετακίνθςθσ, διαμονισ και διατροφισ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικών. 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλείςτε να επιςκζπτεςτε τθν ιςτοςελίδα : www.teachers4europe.gr. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ (ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ)  
 

1. Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Π.Ε. και Δ.Ε. τησ  χϊρασ (ζδρεσ τουσ) 
2. Προϊςταμζνουσ Παιδαγωγικήσ και Επιςτημονικήσ  Καθοδήγηςησ 

               (μζςω Περ/κϊν Δ/νςεων Π.Ε. και Δ.Ε.) 
3. χολικοφσ υμβοφλουσ Δημ. Εκπ/ςησ (μζςω Δ/νςεων Π.Ε) 
4. Δ/νςεισ Π.Ε. τησ χϊρασ 
5. Δημόςια & Ιδιωτικά Δημ. χολεία Π.Ε τησ χϊρασ (μζςω Δ/νςεων Π.Ε ) 
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