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ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς Δ/θμιας
Εκπ/σης για την κάλυψη μιας (1) θέσης προωθητή Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης»

Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ.39463/1Α/7-4-2009 Απόφαση του ΥΠΕΠΘ.
2. Το αριθμ Φ.2.1/678/01-02-2011 έγγραφο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ν.Ηρακλείου
Αποφασίζουμε
Καλούμε τους μόνιμους Εκπ/κούς Δ.Ε. που υπηρετούν στην Περιφ/κή Δ/νση Π.Ε. &
Δ.Ε. Κρήτης να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της
θέσης του προωθητή Ευρωπαικών προγραμμάτων Δ.Ε. στην Περιφέρεια Κρήτης.
Έργο των προωθητών είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις δράσεις του
προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και η ενεργοποίηση όλης της σχολικής κοινότητας
προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των δικαιούχων σε αυτό.
Οι προωθητές θα συνεισφέρουν στο κρίσιμο έργο της μεγιστοποίησης του
αποτελέσματος των προγραμμάτων και θα αναλάβουν το έργο της ενημέρωσης της
σχολικής κοινότητας σχετικά με άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες.
Οι προωθητές δύναται να είναι εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείων ή σχολικοί
σύμβουλοι. Θα πρέπει να έχουν σημαντική εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικά,
Γαλλικά, Γερμανικά).
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Οι υποψήφιοι για τη θέση του προωθητή πρέπει να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό
σημείωμα με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία στην Υπηρεσία μας και να
κοινοποιήσουν μόνο την αίτησή τους στην αντίστοιχη Δ/νση Εκπ/σης που ανήκουν
οργανικά, για ενημέρωσή της.
Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 21/2/2011.
Στην περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί της αρμοδιότητάς
σας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΙΝΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε .
2. Δ/νσεις Δ.Ε. Κρήτης
3. Γραφεία Δ.Ε. (μέσω Δ/νσεων)
4.Σχολεία Δ.Ε. (μέσω Δ/νσεων & Γραφείων)
5.ΚΕΔΔΥ Κρήτης
6.ΚΠΕ Κρήτης
7.ΠΕΚ Κρήτης
8.ΣΕΠ Ηρακλείου

