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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ
ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΗΣΗ
Τπηπεζία Γιοικηηικήρ & Οικονομικήρ Τποζηήπιξηρ
Σμήμα Α΄
Γιεύθςνζη:
Λ. Κνωζού 6
Σασ. Κώδικαρ: 71306 - Ηπάκλειο
Πληποθοπίερ: Μαναζζάκηρ Β
Σηλέθωνο : 2810 347280
FAX
: 2810 301103

Ηράκλειο
Αρ. Πρωτ.:

21-10-2016
Φ.14.2/10660

Προς:

1. Διευθφνςεισ Π.Ε. και Δ.Ε.
Κρήτησ
2. Γραφεία Σχολικών Συμβοφλων
Π.Ε και Δ.Ε. Κρήτησ
3. Σχολικζσ Μονάδεσ Π.Ε. και
Δ.Ε. Κρήτησ
(διά των Δ/νςεων Π.Ε. και Δ.Ε.)
4. Κ.Π.Ε. Κρήτησ
5. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κρήτησ
6. Σχολείο Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ
7. Πειραματικά Σχολεία Κρήτησ
8. ΠΕΚ Ηρακλείου

Θέμα: «ςμμεηοσή 10 εκπαιδεςηικών Φςζικήρ Αγωγήρ (κλάδος ΠΔ11) ζε εςπωπαϊκό
ππόγπαμμα Erasmus+ Sport»
Η Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Κξήηεο, ζην πιαίζην ζπκκεηνρήο ηεο ζην επξσπατθφ
πξφγξακκα Erasmus+ Sport (572836-EPP-1-2016-1-IT-SPO-SCP), πξνζθαιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
Φπζηθήο Αγσγήο (θιάδνπ ΠΔ11) πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο ηεο
πεξηθέξεηαο Κξήηεο λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζπγθεθξηκέλν ζην πξφγξακκα.
Σην πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ θνξείο απφ 5 ρψξεο, Ιηαιία, Διιάδα, Πνξηνγαιία, Βέιγην θαη
Πνισλία θαη ν γεληθφηεξνο ζηφρνο ηνπ είλαη ε αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ηεο
Φπζηθήο Άζθεζεο θαη γεληθά ηεο ζσκαηηθήο θηλεηηθφηεηαο ζηε βειηίσζε ησλ δεηθηψλ ηεο πγείαο,
ζηε κείσζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη ε ζπκβνιή ζε έλα πγηεηλφ ηξφπν δσήο, εληαγκέλν ζε έλα κνληέιν
νηθηζηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο αλάπηπμεο. Σπγθεθξηκέλα, ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη
ε πηινηηθή εθαξκνγή κηαο θαηλνηφκνπ κεζφδνπ, ηεο ALCIS, ε νπνία είλαη κηα ηερληθή πνπ βνεζάεη
ηα παηδηά λα αληηκεησπίδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα κε κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή, βαζηζκέλε ζηε
ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο.
Σχκθσλα κε ηνπο φξνπο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα ζπκκεηέρνπλ 10 εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο
Αγσγήο, νη νπνίνη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο ηνπο ζα εθαξκφζνπλ ηε κέζνδν πηινηηθά
ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπο θαη ζα ππνβάιινπλ αμηνινγηθή έθζεζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο.
Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο είλαη :
α) ε βαζηθή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο (ηνπιάρηζην επίπεδν Β2)
β) ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ φηη ζπλεγνξεί γηα ηε πηινηηθή εθαξκνγή
ηεο κεζφδνπο ζηε ζρνιηθή κνλάδα
Δπηπξφζζεηα, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη ζχκθσλα κε ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο φξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο,
ζα ππάξρεη κηα κηθξή απνδεκίσζε κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ, ηθαλή λα θαιχςεη ηπρφλ πξνζσπηθά
έμνδα ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Η εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα γίλεη ειεθηξνληθά θαη ζπγθεθξηκέλα
ζπκπιεξψλνληαο ηελ θφξκα

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctr44faJc0Otdxr6q5w_QkAA71FQGFfLORI4_IxoxT
cq9luA/viewform) πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ησλ Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ΠΓΔ
Κξήηεο, http://kritis.pde.sch.gr/euprogrammes/ (αξηζηεξφ κελνχ) κέρξη θαη ηελ Πέμπτη 3
Νοεμβρίου και ώρα 12:00. Τα νλφκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα πξνθχςνπλ, χζηεξα απφ θιήξσζε
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Δθπ/ζεο Κξήηεο θαη ζα
αλαξηεζνχλ ζηνλ παξαπάλσ ηζηφηνπν.
Τελ παηδαγσγηθή επζχλε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, έρνπλ νη Σρνιηθνί Σχκβνπινη Φπζηθήο Αγσγήο ηεο
ΠΓΔ Κξήηεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηνλ ππεχζπλν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
Βαζίιε Μαλαζζάθε ζην ηειέθσλν 2810347280, 6944799806.

ΠΘΣΟ ΑΝΣΘΓΡΑΦΟ
Η αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε
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