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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών- Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το 

πρόγραμμα Erasmus+ πραγματοποίησε ημερίδα ενημέρωσης και πληροφόρησης για τους τομείς της 

σχολικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο ξενοδοχείο Ηλιοτρόπιο στη 

Μυτιλήνη. Η δράση διοργανώθηκε και υλοποιήθηκε από το ΙΚΥ κατόπιν αιτήματος της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.  

Το άνοιγμα της ημερίδας χαιρέτισαν ο Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Φώτιος Κ. 

Αθανασόπουλος και η Περιφερειακή Δ/ντρια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου Μαρία 

Χ. Παπαδανιήλ. Ακολούθησαν οι εισηγήσεις των εκπροσώπων του ΙΚΥ Μαρίας Ξαρχουλάκου, 

Αλεξάνδρας Μπάκα, Ελευθέριου Γαϊτανίδη και Αναστάσιου Μπάρμπα, οι οποίοι ανέλυσαν το 

θεωρητικό υπόβαθρο των διαθέσιμων προγραμμάτων με κατανοητό και απτό τρόπο, ενώ οι 

παρουσιάσεις πλαισιώθηκαν και με την παρουσίαση καλών πρακτικών από την εκπαιδευτικό ΠΕ06 του 

Δημοτικού Σχολείου Σκοπέλου Λέσβου Αγγελική Τσακύρη. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση κατά 

την οποία οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους, να ανταλλάξουν 

απόψεις και να μοιραστούν βιωματικές εμπειρίες πάνω σε πρακτικά θέματα αναζήτησης εταίρων, 

υποβολής αίτησης και υλοποίησης προγραμμάτων Erasmus+.  

Ευχαριστούμε θερμά τα στελέχη και τους εκπροσώπους του ΙΚΥ για την τιμή που μας έκαναν 

ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμά μας και τη χαρά που μας έδωσαν ερχόμενοι στην έδρα της 

Περιφερειακής μας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Επίσης, συγχαίρουμε όλους τους εισηγητές για τις 
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άψογες και άρτια δομημένες παρουσιάσεις που κέρδισαν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και 

φώτισαν πολλές πλευρές των προγραμμάτων Erasmus+, καθιστώντας τα έτσι πολύ πιο κατανοητά και 

ενδιαφέροντα σε ευρύτερο φάσμα συναδέλφων. Κλείνοντας, ευχαριστούμε τα στελέχη μας και τους 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς που έδειξαν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετείχαν στην προσπάθεια 

αυτή.  

 

 ΕΚ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
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