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Ηράκλειο, 16/12/2020 
 

Αρ. Πρωτ: 12439 

Σαχ. Δ/νςθ : Λ. Κνωςοφ 6 
Σαχ. Κϊδ. : 713 06 Ηράκλειο 
Ε-mail : mail@kritis.pde.sch.gr 
Ιςτοςελίδα : http://kritis.pde.sch.gr 
Πλθροφορίεσ  : Κ. Μαλανδράκθσ 
Σθλζφωνο : 2810-347295 
Fax : 2810-301103 

 Προσ: - ΔΔΕ Κριτθσ 
 - χολικζσ Μονάδεσ  
   (μζςω των αντίςτοιχων ΔΔΕ) 

 - Εκπαιδευτικοφσ κλ. ΠΕ04 και 
   ΠΕ86  
   (μζςω των οικείων ςχολ. μονάδων) 

Θζμα: «Πρόςκληςη ενδιαφζροντοσ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 ή/και ομάδων ΠΕ04-

ΠΕ86 για τη ςτελζχωςη τησ παιδαγωγικήσ ομάδασ του προγράμματοσ Horizon2020 

“Connect”» 

Αξιότιμεσ κυρίεσ Διευκφντριεσ, 

Αξιότιμοι κφριοι Διευκυντζσ, 

θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ καλεί 

όςεσ και όςουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ04 ι/και ομάδεσ ΠΕ04-ΠΕ86 επικυμοφν να 

ςυμμετάςχουν ςτο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon2020, με τίτλο "Inclusive open 

schooling through engaging and future-oriented science" (ακρωνφμιο "Connect" και 

κωδικό "Η2020-SwafS-2018-2020/H2020-SwafS-2019-2-two-stage/872814"), να 

εκδηλώςουν το ενδιαφζρον τουσ για τη ςτελζχωςη τησ παιδαγωγικήσ ομάδασ του 

προγράμματοσ. 

Απαραίτθτα προςόντα των ενδιαφερομζνων: 

 Καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ 

 Δυνατότθτα ανταπόκριςθσ ςε προκεςμίεσ 

 Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ για τρία ςχολικά ζτθ, δεδομζνου ότι το ερευνθτικό 

πρόγραμμα είναι τριετζσ. 

Η ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτθν παιδαγωγικι ομάδα του προγράμματοσ, ςυν τοισ 

άλλοισ,  

κα ςυμβάλει: 

mailto:mail@kritis.pde.sch.gr


 τθν βελτίωςθ των μακθμάτων τουσ και τθσ ςχζςθσ τουσ με τουσ μακθτζσ και τουσ 

γονείσ τουσ,  

 ςτθ ςφνδεςθ του ςχολείου με τθν επιςτθμονικι κοινότθτα και τα Ερευνθτικά και 

Επιςτθμονικά  Ιδρφματα με αποτζλεςμα των εμπλουτιςμό των μακθμάτων 

Φυςικϊν Επιςτθμϊν και Πλθροφορικισ 

 ςτθν ενεργθτικι μάκθςθ του ανοιχτοφ ςχολείου μζςω του ςχιματοσ "Νοιάηομαι-

Μακαίνω-Δρω" και τθσ μεκοδολογίασ STEM 

κα προςφζρει: 

 υμμετοχι ςτθν παιδαγωγικι ομάδα ενόσ Ερευνθτικοφ Προγράμματοσ Horizon 

με δυνατότθτα βεβαίωςθσ τθσ ςυμμετοχισ τουσ 

 υμμετοχι με τθν ιδιότθτα του Coach για τθν κακοδιγθςθ άλλων ςυναδζλφων 

τθν 2θ και τθν 3θ χρονιά (αν γίνει κα αναγράφεται και ςτθν βεβαίωςθ που κα 

λάβουν) 

 Ανάλογα με τθν ςυμβολι τουσ ςτθν παιδαγωγικι ομάδα αυτά τα 3 χρόνια, 

κάλυψθ όλων των εξόδων ςυμμετοχισ για 12 εκπαιδευτικοφσ ςε εκπαιδευτικό 

ςυνζδριο ςτθν Βαρκελϊνθ το 2023-2024 

Κάποιεσ πρϊτεσ πλθροφορίεσ για τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ μπορείτε να 

αντλιςετε από τον Ιςτότοπο του The Open University 

http://www.open.ac.uk/blogs/rumpus/index.php/projects/connect/ 

 

Παρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςτθν 

παιδαγωγικι ομάδα του προγράμματοσ να ςυμπληρώςουν την ηλεκτρονική φόρμα 

https://forms.gle/eTxA2wW8ZW8ftCxd6 

 μζχρι την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021. 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςασ καλοφμε ςε ενημερωτική ςυνάντηςη που κα λάβει 

χϊρα ςτισ 13 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00-14:00 ςτο  

https://minedu-secondary.webex.com/meet/panselin 

Πρόγραμμα Ενθμερωτικισ υνάντθςθσ 

 Χαιρετιςμόσ Περιφερειακοφ Διευκυντι Πκμιασ & Δκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ κ. 

Καρτςωνάκθ 

 «Connect: τόχοι, Διαδικαςίεσ και Ρόλοι» (ΕΕ Γ. Πανςελθνάσ, Διαχειριςτισ και 

Επιςτθμονικά Τπεφκυνοσ του Προγράμματοσ) 

http://www.open.ac.uk/blogs/rumpus/index.php/projects/connect/
https://forms.gle/eTxA2wW8ZW8ftCxd6
https://forms.gle/eTxA2wW8ZW8ftCxd6
https://minedu-secondary.webex.com/meet/panselin


 «Connect: Διδακτικι μεκοδολογία και προςτικζμενθ αξία ςτθ διδαςκαλία των 

Φυςικϊν Επιςτθμϊν» (ΕΕ Μ. Καλακάκθ, Επιςτθμονικά Τπεφκυνθ του 

Προγράμματοσ) 

 Εκπρόςωποσ Ερευνθτικοφ Ιδρφματοσ ι Μουςείου 

 Ερωτιςεισ-Απαντιςεισ 

Παρακαλώ να ενημερωθοφν όλεσ και όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ04 και ΠΕ86 του 

ςχολείου ςασ. 

 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 

 
 
 

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊςταμζνθ του τμιματοσ Αϋ  

Διοικθτικϊν Τποκζςεων 
 

Λαμπρίδου Αικατερίνθ 
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