
6ο Γυμνάσιο Κατερίνης                     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Reset Today or Game Over Tomorrow» 

Προπαρασκευαστική συνάντηση 25-27 Νοεμβρίου 2021, 6ο Γυμνάσιο Κατερίνης, Ελλάδα 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 και συγκεκριμένα του 

προγράμματος «Reset Today or Game Over Tomorrow» , το 6ο Γυμνάσιο Κατερίνης 

πραγματοποίησε Προπαρασκευαστική Συνάντηση των συμμετεχόντων την περασμένη 

εβδομάδα, 25-27 Νοεμβρίου 2021 στους χώρους του σχολείου. Τα σχολεία που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι από την Αυστρία, τη Δανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα 

(Αττική και Κατερίνη) και σκοπός της συνάντησης ήταν να γίνει μια επισκόπηση των 

ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί ως τώρα και να προγραμματιστούν οι μελλοντικές 

δράσεις. 

Οι εκπρόσωποι των πέντε σχολείων είχαν την ευκαιρία να γνωρισθούν επίσημα και από 

κοντά και να παρουσιάσουν τη δράση του σχολείου  που εκπροσωπούν, καθώς και να γίνει 

αποτίμηση του αντίκτυπου των δράσεων αυτών στη σχολική κοινότητα. Αρχικά, οι 

προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν στους χώρους του σχολείου μας και  κατόπιν  συζητήθηκε και 

συμφωνήθηκε το χρονοδιάγραμμα των ημερομηνιών και της προετοιμασίας των 

συμμετεχόντων για την επόμενη κινητικότητα, η οποία προγραμματίστηκε να γίνει τον 

ερχόμενο Μάρτιο , στο Βέλγιο. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, έγιναν δεκτοί  στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου 

Κατερίνης από την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, κ.Μαρία Τερζίδου, η οποία τους «ξενάγησε» 

στην πόλη της Κατερίνης και στην Πιερία μέσα από μια πολύ ενδιαφέρουσα και 

κατατοπιστική παρουσίαση. Στη συνέχεια έγινε επίσημη εκδήλωση υποδοχής και δεξίωση 

των συμμετεχόντων από τον Σύλλογο Διδασκόντων του 6ου Γυμνασίου , με παρουσία 

εκπροσώπων του Γραφείου Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πιερίας και του Συλλόγου Γονέων  και Κηδεμόνων. 

Την τελευταία μέρα της συνάντησης έγινε μια μικρή εκδρομή στα αξιοθέατα της περιοχής 

μας. Συγκεκριμένα οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στο Κάστρο του Πλαταμώνα, πέρασαν από 

το  Λιτόχωρο , από όπου είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν  την υπέροχη θέα προς τον 

Θερμαϊκό κόλπο και έκαναν  τέλος μια σύντομη στάση στον αρχαιολογικό χώρο στο Δίον. 

Κλείνοντας τον κύκλο εργασιών, δόθηκαν σε όλους τους εκπροσώπους που έλαβαν μέρος 

στην συνάντηση βεβαιώσεις  συμμετοχής, ενώ η  συνάντηση ολοκληρώθηκε με δείπνο, 

κατά το οποίο οι συνδαιτυμόνες γεύτηκαν ελληνικά παραδοσιακά πιάτα. Ήταν μια 

εποικοδομητική και ενδιαφέρουσα συνεύρεση μεταξύ των μελών του προγράμματος, η 

οποία έθεσε τις κατευθυντήριες γραμμές των μελλοντικών ενεργειών μας και βοήθησε στη 

σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ μας. 



Θα θέλαμε να  ευχαριστήσουμε όλους όσοι με κάθε τρόπο συνέβαλαν στην επιτυχή 

διοργάνωση αυτής της συνάντησης: τον Δήμο Κατερίνης, που μέσω της εκπροσώπου του, 

κ.Μαρίας Τερζίδου, δέχτηκε και τίμησε τους ξένους επισκέπτες, καθώς και την Ειδική 

Σύβουλο, κ.Μαρία Νταντάμη για τη συνεργασία μας. Επίσης την Αντιπεριφερειάρχη 

Πιερίας, κ.Σοφία Μαυρίδου, για την προσφορά έντυπου υλικού για την Πιερία, τον Σύλλογο 

Γονέων και Κηδεμόνων , που πάντα είναι αρωγός σε κάθε μας προσπάθεια, και , φυσικά, 

τον Σύλλογο Διδασκόντων και τους μαθητές του σχολείου μας που βοήθησαν κι αυτοί με τη 

σειρά τους στην  πετυχημένη υλοποίηση της συνάντησης. 

Ο Διευθυντής του 6ου Γυμνασίου                               Η συντονίστρια του προγράμματος 

Νικόλαος Κωστόπουλος                                                 Ελευθερία Παράσχου 


