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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ & 5ης ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EDUGLOCAL 

 
Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την επιτυχή ολοκλήρωση του τελικού Συνεδρίου και της 5ης 

διακρατικής συνάντησης εργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
(Συγχρηματοδοτούμενη Πράξη) Comenius EDUGLOCAL, στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), στις 27 και 28 
Οκτωβρίου 2015. Το Συνέδριο, το οποίο παρακολούθησε και αξιολόγησε μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), αποτέλεσε την κορύφωση του 
διετούς προγράμματος EDUGLOCAL, στο οποίο συμμετείχε η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου εκπροσωπώντας την Ελλάδα, σε συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης, 
τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντισμού, προερχόμενες από Ιταλία (2 φορείς), Ισπανία, Σουηδία και 
Ρουμανία.    

Οι διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν από τους εκπροσώπους των 6 εταίρων αφορούσαν 
επιμέρους θεματικές και μέρη του προγράμματος EDUGLOCAL, όπως το θεωρητικό υπόβαθρο, το 
σκεπτικό και η διαδικασία δημιουργίας των ιστοεξερευνήσεων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος (http://eduglocalquests.eu/en/), η συνεργασία των σχολικών μονάδων κάθε χώρας με 
άλλους φορείς, η δοκιμή του υλικού, οι εθελοντικές δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και 
η επιμόρφωση εκπαιδευτικών από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες πάνω στις κύριες θεματικές του 
EDUGLOCAL με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής και του εθελοντισμού (η οποία 
πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015, στη Λέσβο).  

Μυτιλήνη, 3 Νοεμβρίου 2015 
 

ΠΡΟΣ: ΜΜΕ Βορείου Αιγαίου 
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Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις από τους 
παρακάτω:  

 Attilio Orecchio – Progettomondo Mlal Global Education Office (ITALY) 
 Elena Frascaroli – Eduglocal coordinator - Progettomondo Mlal (ITALY) 
 Rosanna Rossi – Consorzio degli Istituti professionali (ITALY) 
 Jose Manuel Garcia-Santalla – IES Juan Pimentel Secondary School (SPAIN) 
 David Powell – Elderberry Ab (SWEDEN) 
 Andreea Hagiu – Save the Children Romania (ROMANIA) 
 Βαρβάρα Χατζόγλου – Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου 

(GREECE) 
 Roberto Rodriguez Pindado – Diputación de Ávila (SPAIN) 

Το EDUGLOCAL και η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου 
εκπροσωπήθηκε και στο τελικό Συνέδριο DEEEP – DARE Forum - CONCORD (Celebrating the real work of 
development education and awareness raising), ένα πολύ σημαντικό διεθνές γεγονός που 
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 28 & 29 Οκτωβρίου 2015. Η δράση αυτή είχε τη συμμετοχή της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, πρώην και νυν μελών του φόρουμ DARE, ακαδημαϊκών, φορέων χάραξης 
πολιτικής, μελών των φόρουμ DEEEP και DARE, καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων από όλον τον κόσμο 
(σύνολο 100 συμμετέχοντες κατόπιν προεπιλογής). 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος 
EDUGLOCAL: http://eduglocal.eu/ όπου είναι ήδη διαθέσιμο προς σχολιασμό και αξιολόγηση το 
θεωρητικό κείμενο της δράσης (Manifesto) http://eduglocal.eu/educational-resources/manifesto/, 
καθώς και πληροφορίες από διάφορες σχετικές δράσεις.  
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