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Θζμα: «Tριήμερο εκδηλώςεων προβολήσ και ενημζρωςησ για τα προγράμματα Erasmus+ τησ
ΠΔΕ Κρήτησ, 20 – 22 επτεμβρίου 2018».
Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ οργανώνει
τριιμερο εκδθλώςεων προβολισ και ενθμζρωςθσ για τα προγράμματα ευρωπαϊκών ςυνεργαςιών, από
τθν Πζμπτθ 20 ζωσ το άββατο 22 επτεμβρίου 2018 ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο Ηρακλείου.
τόχοσ του τριθμζρου είναι θ καλλιζργεια κλίματοσ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτα ςχολεία που υλοποίθςαν
και ςυνεχίηουν να υλοποιοφν ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+, θ διάδοςθ των αποτελεςμάτων, θ
ανταλλαγι ιδεών και καλών πρακτικών μζςα από τθν επικοινωνία και τθν αλλθλεπίδραςθ αλλά και θ
ενθμζρωςθ για καινοφργιεσ προοπτικζσ και ςυνεργαςίεσ.
Με βάςθ τα παραπάνω οι δράςεισ του τριθμζρου κα αναπτυχκοφν γφρω από τρεισ κεματικζσ ενότθτεσ :
Α. Εκδήλωςη διάχυςησ των προγραμμάτων Erasmus+
Ανοιχτι εκδιλωςθ προβολισ των προγραμμάτων Erasmus+ ςε ςυνεργαςία με τισ ςχολικζσ μονάδεσ και
τουσ άλλουσ οργανιςμοφσ που υλοποιοφν ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι ςχολικζσ μονάδεσ που επικυμοφν
να ςυμμετάςχουν με εργαςίεσ μακθτών ι εκπαιδευτικών που ζχουν εκπονθκεί ςτο πλαίςιο
προγραμμάτων Erasmus+ για το διάςτθμα 2017 – 2018 παρακαλοφνται να ςυμπλθρώςουν τθ ςχετικι
φόρμα μζχρι 10 Ιουλίου 2018. https://goo.gl/forms/Lgf34awNTbwXWPqE2
Β. Εργαςτήρια για την αξιοποίηςη ςτη ςχολική τάξη των αποτελεςμάτων και των νζων πρακτικών από
τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα τησ ΠΔΕ Κρήτησ.
Tζςςερισ άξονεσ εργαςτθριακών μακθμάτων & παρουςιάςεων βαςιςμζνοι ςτο υλικό και ςτα
αποτελζςματα των προγραμμάτων Erasmus+ ςτα οποία ςυμμετζχει θ ΠΔΕ : Ψθφιακι Σάξθ (Godigital),
Προςφυγικό (keep-on, New approaches for new lifes), Περιβάλλον (Sea 4 all), Κοινωνικόσ Αποκλειςμόσ
(Alice). Αναλυτικό πρόγραμμα κα αποςταλεί αρχζσ επτεμβρίου.
Γ. Ημερίδα για τισ ευρωπαϊκζσ ςυνεργαςίεσ
Ι. Προγράμματα Erasmus+ - Δράςεισ ΚΑ1/ ΚΑ2
Ενθμζρωςθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ για τα προγράμματα Erasmus+
(παρουςιάςεισ οδθγιών για νζουσ αιτοφντεσ, ςυμβουλζσ για τθν επιλογι εταίρων, εξοικείωςθ με τισ
φόρμεσ υποβολισ) κακώσ και ανοιχτι ςυηιτθςθ με τθ ςυμμετοχι εκπροςώπων τθσ αυτοδιοίκθςθσ και
παραγωγικών φορζων για τθ βιωςιμότθτα και τθν αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων μετά το τζλοσ των
προγραμμάτων.
ΙΙ. Δίκτυα ςυνεργαςιών Unesco
Ενθμζρωςθ για τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο χολικό Δίκτυο τθσ Unesco και παρουςίαςθ του
πλαιςίου ςυνεργαςίασ.
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