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ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ Γυμναςίων τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ 

Καςτοριάσ για  ςυμμετοχή ςτην καταςκήνωςη Values Education Camp «We Care!» 
2020». 

Μετά τθ ςυμμετοχι μασ ςτθ διακρατικι καταςκινωςθ Values Education Camp  “WE CARE!” 2019, θ 
Περιφερειακή Διεφθυνςη  Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δυτικήσ Μακεδονίασ 
εξαςφάλιςε τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ 6 μακθτϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ και ςτθ 
φετινι καταςκινωςθ Values Education Camp  “WE CARE!” 2021 (12-18 Ιουλίου 2021). Ππωσ και το 
2019 ζτςι και φζτοσ όλα τα ζξοδα (διαμονισ, διατροφισ, εκπαιδευτικϊν προμθκειϊν και μεταφοράσ 
από το ςτακμό λεωφορείων ωσ τον χϊρο καταςκινωςθσ ςτθν περιοχι Dvarĉenai κοντά ςτθν 
Βίλνιουσ http://www.dvarcenudvaras.lt/) καλφπτονται από τθν Αμερικάνικθ Ρρεςβεία τθσ 
Λικουανίασ. Η Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ κάλυψε το κόςτοσ των αεροπορικϊν ειςιτθρίων των 
ςυμμετεχόντων ςτθν καταςκινωςθ. Σχετικό αίτθμα κα αποςταλεί και πάλι ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ 
Μακεδονίασ για αντίςτοιχθ κάλυψθ εξόδων για τθ φετινι ςυμμετοχι μασ. Δεδομζνου ότι επικυμία 
μασ είναι οι περιφερειακζσ ενότθτεσ να εκπροςωποφνται κυκλικά ςτθ διοργάνωςθ, φζτοσ μακθτζσ 
από τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Καςτοριάσ κα ζχουν τθν ευκαιρία ςυμμετοχισ. Τουσ μακθτζσ του 
ςχολείου κα ςυνοδεφει θ κακθγιτρια/ο κακθγθτισ αγγλικϊν του ςχολείου μαηί  με τθν υπεφκυνθ 
τθσ ελλθνικισ αντιπροςωπείασ, Ευαγγελία Τριανταφφλλου. 

Η Values Education Camp  “WE CARE!” είναι καταςκινωςθ διάρκειασ μιασ εβδομάδασ ςτθ 
Λικουανία και απευκφνεται ςε εφιβουσ από τισ ΗΡΑ, τθν Ρολωνία και τθ Λικουανία. Η 
καταςκινωςθ διοργανϊνεται από τθν Αμερικάνικθ Ρρεςβεία ςτθν πρωτεφουςα τθσ Λικουανίασ, 
Βίλνιουσ, ςε ςυνεργαςία με τθν Ζνωςθ Κακθγθτϊν Αγγλικισ Γλϊςςασ τθσ Λικουανίασ (LAMKA) και 
με τθν υποςτιριξθ του Ρανεπιςτθμίου Επιςτθμϊν Εκπαίδευςθσ τθσ Λικουανίασ. Ρεριςςότερεσ 
πλθροφορίεσ για τθν καταςκινωςθ μπορείτε να βρείτε ςτον παρακάτω ςφνδεςμο: 
http://www.lakmaonline.lt/2-uncategorised/115-invitation-values-education-camp.  

Η καταςκινωςθ ζχει ωσ ςτόχο να: 

 προωκιςει το διαπολιτιςμικό διάλογο ανάμεςα ςτισ εκνικζσ ομάδεσ με αφορμι τισ δράςεισ τθσ 
καταςκινωςθσ 

 καλλιεργιςει τισ ανκρϊπινεσ αξίεσ, όπωσ το ςεβαςμό και τθν υπευκυνότθτα, μζςα από τθ 
ρθτορικι για τα παγκόςμια ανκρϊπινα δικαιϊματα, τον γραμματιςμό ςτα μζςα επικοινωνίασ 
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http://www.lakmaonline.lt/2-uncategorised/115-invitation-values-education-camp


και τθν κοινωνικι ζνταξθ των εκνικϊν μειονοτιτων, προςφφγων και χωρϊν ςτον 
πολυπολιτιςμικό διάλογο 

 προωκιςει τθν αξία των ξζνων γλωςςϊν ωσ μζςο για τθν εφαρμογι τθσ παιδείασ των 
ανκρϊπινων αξιϊν, μια που κα χρθςιμοποιθκοφν τα αγγλικά από τουσ ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ 
και κακθγθτζσ για τθν εμβάκυνςθ ιδεϊν και ανταλλαγι απόψεων. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκινωςθσ οι μακθτζσ παίρνουν μζροσ ςε ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ, 
παιχνίδια επικοινωνίασ, παιχνίδια γνϊςεων, αγϊνεσ ςκυταλοδρομίασ, παρακολουκοφν ομιλίεσ και 
ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ δθμιουργικότθτασ και βιωματικζσ δράςεισ.. Οι δραςτθριότθτεσ τθσ 
καταςκινωςθσ που πραγματοποιικθκε το καλοκαίρι του 2019 πρϊτθ φορά με ελλθνικι ςυμμετοχι 
μακθτϊν από το 4ο και 8ο Γυμνάςιο Κοηάνθσ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον παρακάτω ςφνδεςμο: 
https://vecwecare2019.blogspot.com/. 

Απόρροια τθσ προθγοφμενθσ μασ ςυμμετοχισ ςτθν καταςκινωςθ ιταν θ διοργάνωςθ εκδιλωςθσ με 
κζμα «Οι μακθτζσ μασ πρεςβευτζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ», που διοργανϊκθκε από τθν 
Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ τθν Τετάρτθ 11 Δεκεμβρίου 2019 ςτθν Κοβεντάρειο 
Δθμοτικι Βιβλιοκικθ Κοηάνθσ και πραγματοποιικθκε από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ που 
ςυμμετείχαν ςτθν καταςκινωςθ. Ραράλλθλα, με ςκοπό τθ διάχυςθ των γνϊςεων και εμπειριϊν που 
αποκτικθκαν, οι ςυνοδοί εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ ςε ςυνεργαςία με τθν Κοβεντάρειο 
Δθμοτικι Βιβλιοκικθ τθσ Κοηάνθσ είχαν αναλάβει τθν υλοποίθςθ δυο δραςτθριοτιτων ςτο παιδικό 
πρόγραμμα των καλοκαιρινϊν δράςεων 2020 τθσ βιβλιοκικθσ. Ωςτόςο, λόγω των δυςμενϊν 
εξελίξεων τθσ πανδθμίασ οι προγραμματιςμζνεσ δράςεισ αναβλικθκαν  

Τα Γυμνάςια τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ 
διακρατικι καταςκινωςθ WE CARE! 2021 παρακαλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν αίτθςθ ωσ τθν 
Ραραςκευι 19 Φεβρουαρίου 2021 ςτον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://forms.gle/eYJVG5yZogddnKDe8 

Πταν ολοκλθρωκεί θ επεξεργαςία των αιτιςεων, κα ενθμερωκείτε εγγράφωσ για το αποτζλεςμα 
τθσ επιλογισ. Μετά τθν επιλογι τθσ ςχολικισ μονάδασ οι μακθτζσ Βϋ και Γϋ Γυμναςίου που 
επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθν καταςκινωςθ κα κλθκοφν να ςυμπλθρϊςουν θλεκτρονικά 
αίτθςθ ςυμμετοχισ και ςτθ ςυνζχεια κα ακολουκιςει γραπτι και προφορικι δοκιμαςία των 
υποψθφίων ςτθν ικανότθτα χριςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, για τθν επιλογι των μελϊν τθσ ελλθνικισ 
αντιπροςωπείασ.  

Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ χρειαςτείτε.  

 

Ο ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ  
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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