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ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςε πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο 

“Games for Tolerance” – T-Games» 

 

Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ ςυμμετζχει ωσ εταίροσ ςτο πρόγραμμα Erasmus+ “Games for Tolerance” διάρκειασ 20 

μθνϊν (από 01/11/2020 ζωσ 30/06/2020). το πρόγραμμα ςυμμετζχουν επίςθσ φορείσ τθσ 

Πολωνίασ, Σςεχίασ, τθσ Βουλγαρίασ, τθσ Ρουμανίασ και τθσ Βουλγαρίασ.   

το πλαίςιο του ζργου T-Games, κα αναπτυχκοφν νζα εκπαιδευτικά παιχνίδια κατά του 

εκφοβιςμοφ, κακϊσ και μία αναλυτικι βάςθ δεδομζνων με παιχνίδια και εκπαιδευτικοφσ πόρουσ 

για τρεισ θλικιακζσ ομάδεσ (4-5, 6-7, 8-10 ετϊν), με ςκοπό να μειωκεί και να καταπολεμθκεί το 

φαινόμενο του εκφοβιςμοφ, ξεκινϊντασ τθν πρόλθψθ από τθ νεαρι θλικία. Βαςικόσ ςτόχοσ του 

ζργου είναι να εφοδιάςει τουσ νθπιαγωγοφσ και τουσ δαςκάλουσ δθμοτικοφ με τισ απαραίτθτεσ 

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για τθ χριςθ των  παιχνιδιϊν αυτϊν εντόσ και εκτόσ τθσ τάξθσ. 

Οι ςτόχοι του προγράμματοσ είναι οι παρακάτω: 

- Κατάλλθλθ κατάρτιςθ εκπαιδευτικϊν και προςωπικοφ ςχολείων για τθν αντιμετϊπιςθ όλων των 

μορφϊν του εκφοβιςμοφ 

- -Καλφτερθ ενθμζρωςθ τθσ κοινότθτασ, των παιδιϊν και των γονζων ςε κζματα αντιμετϊπιςθσ 

του εκφοβιςμοφ 

- Μεγαλφτερθ εξοικείωςθ ςτθ διεξαγωγι εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν εντόσ και εκτόσ τθσ τάξθσ, ςε 

νθπιαγωγεία και δθμοτικά ςχολεία, με ςτόχο τθ δθμιουργία κατάλλθλων ςυνκθκϊν για τθ 

ςυηιτθςθ κεμάτων εκφοβιςμοφ 

- Βελτίωςθ των ςτρατθγικϊν καταπολζμθςθσ του εκφοβιςμοφ ςε παιδιά δθμοτικοφ και 

νθπιαγωγείου, μζςω εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν 

- Διάχυςθ τθσ γνϊςθσ, των δεξιοτιτων και τθσ κατανόθςθσ πάνω ςε κζματα εκφοβιςμοφ και των 

επιπτϊςεϊν του, μεταξφ των χωρϊν που εμπλζκονται ςτο ζργο 

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων του προγράμματοσ απαιτείται θ ςυμβολι εκπαιδευτικϊν ςχολικισ 

μονάδασ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (νθπιαγωγείο/δθμοτικό) τθσ περιοχισ μασ, οι οποίοι κα 

αναλάβουν τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ: 

1. Να ςυνεργαςτοφν αποτελεςματικά με τα υπόλοιπα μζλθ του προγράμματοσ  
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2. να εφαρμόςουν πιλοτικά ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τουσ τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που 

προτείνονται από το πρόγραμμα με βάςθ τθ μεκοδολογία και τον οδθγό του προγράμματοσ  

3. να ανταποκρίνονται ζγκαιρα και αποτελεςματικά ςτισ υποχρεϊςεισ που κα αναλάβουν 

4. να διατθροφν αρχείο με όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα 

5. να ςυνεργάηονται με τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ που 

είναι υπεφκυνθ για τθ διαχείριςθ του προγράμματοσ και να τθν ενθμερϊνουν ζγκαιρα για 

τθν εξζλιξθ του προγράμματοσ 

Για τθ ςυμμετοχι του/τθσ εκπαιδευτικοφ ςτο πρόγραμμα απαιτείται: 

- πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

- διάκεςθ να ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του προγράμματοσ και τθ διάχυςθ των 

αποτελεςμάτων του ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα 

- κλίμα ςυνεργαςίασ με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ  

το πλαίςιο υλοποίθςθσ του προγράμματοσ προβλζπεται θ ςυμμετοχι του/τθσ εκπαιδευτικοφ ςε 

LEARNING, TEACHING & TRAINING ACTIVITY (LTTA) ςτθν Πράγα τθσ Σςεχίασ από τισ 5 ζωσ τισ 9 

Ιουλίου 2021. Εκεί οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να ςυμμετάςχουν ςε επιμόρφωςθ πάνω 

ςτθ χριςθ εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου bullying. 

Οι ςχολικζσ μονάδεσ που ενδιαφζρονται να πάρουν μζροσ ςτο πρόγραμμα παρακαλοφνται να 

ςυμπλθρϊςουν τθν θλεκτρονικι αίτθςθ ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: 

https://forms.gle/E7YrH5zaMRqYUThL6 

Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ μπορείτε να επικοινωνιςετε με τθν υπεφκυνθ του 

προγράμματοσ, Ευαγγελία Σριανταφφλλου, ςτο τθλζφωνο 2461021161 και τθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ dmedu@sch.gr.  

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ 
Β/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
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