
 
 
Θζμα: «υμμετοχή ςχολείων ςτισ Ημζρεσ Erasmus 2021 τησ ΠΔΕ Κρήτησ». 

 
 
H Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ οργανϊνει 

ανοιχτι εκδιλωςθ ςτο πλαίςιο τθσ πρωτοβουλίασ "Ημέρες Erasmus 2021- Erasmus Days 2021". Οι θμζρεσ 
Erasmus αποτελοφν μια εξαιρετικι ευκαιρία για τθν προβολι των αποτελεςμάτων των ςχεδίων Erasmus+ 
που υλοποιοφνται ςε κάκε χϊρα τθσ Ε.Ε. 

Η ΠΔΕ Κριτθσ, ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν καλλιζργεια κλίματοσ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτα ςχολεία 
που υλοποίθςαν και ςυνεχίηουν να υλοποιοφν ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+, τθ διάδοςθ των 
αποτελεςμάτων και τθν ανταλλαγι ιδεϊν και καλϊν πρακτικϊν, οργανϊνει ανοιχτι εκδιλωςθ τθν 
Παραςκευι 15 Οκτωβρίου 2021 από τισ 10:00 ζωσ τισ 17:00 ςτο κζντρο τθσ πόλθσ του Ηρακλείου και 
προτείνει μια ςειρά δράςεων μεικτοφ τφπου (δια ηϊςθσ και διαδικτυακζσ δράςεισ).  

Οι ςχολικζσ μονάδεσ που υλοποιοφν ςχζδια Erasmus+ κα μποροφν να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτθν 
Ζκκεςθ Αφίςασ ζργων Erasmus+ κακϊσ και να μοιραςτοφν εικόνεσ και εμπειρίεσ μζςα από ολιγόλεπτα 
βίντεο κατά τθ διάρκεια μιασ ςυλλογικισ προβολισ. Αν το επιτρζψουν οι καιρικζσ και υγειονομικζσ 
ςυνκικεσ θ εκδιλωςθ κα είναι ανοιχτι για μακθτικζσ επιςκζψεισ κατόπιν ραντεβοφ.  

τθν εκδιλωςθ επίςθσ, κα ςυμμετζχουν με περίπτερα το Παν/μιο Κριτθσ, το ΕΛΜΕΠΑ και το ΙΣΕ 
ωσ ςθμαντικοί εταίροι τθσ ΠΔΕ Κριτθσ ςτα προγράμματα Erasmus+, ενϊ παράλλθλα κα δοκεί θ 
δυνατότθτα γνωριμίασ με τισ εκπαιδευτικζσ προτάςεισ και τα εργαλεία που παριχκθςαν ςτο πλαίςιο 
αυτϊν των ευρωπαϊκϊν ςυμπράξεων. Ειδικότερα κα διανεμθκεί υλικό και κα γίνουν ενθμερϊςεισ ςχετικά 
με τα ζργα  Erasmus+, "Sea4all', "Codeskills4robotics", "3d2act", "Safer", "Immerse" και "Dimas".  

Σα ςχολεία που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτισ "Μζρεσ Erasmus 2021" παρακαλοφνται να 
ςυμπλθρϊςουν τθν ακόλουκθ φόρμα μζχρι τισ 30/9/2021 https://forms.gle/sd4T7zNs8Lt7yXVp6. 

Σο επόμενο διάςτθμα κα ςασ αποςταλεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ διοργάνωςθσ "Ημέρες 
Erasmus 2021- Erasmus Days 2021".   
  
 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

         ΚΡΗΣΗ 
ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΣΜΗΜΑ Ά 

 
Δ/νςη 
Σ.Κ. 
Πληροφορίεσ 
Σηλζφωνο 
Fax. 
E-mail 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
 

Λ. Κνωςοφ 6 
71306 
Αρετι Βουράκθ 
2810347281 
2810-301103 
euprogrammes@sch.gr 
 

 

 
            

 
 Προσ:                

1. Διευθφνςεισ Π.Ε. & Δ.Ε. 
Κρήτησ          

2. ΠΕΚΕ  Κρήτησ 
3. χολικζσ Μονάδεσ  Π.Ε.  
4. & Δ.Ε. Κρήτησ 
        (διά των  Δ/νςεων Π.Ε. & Δ.Ε.) 
5. Κ.Π.Ε. Κρήτησ 
6. ΚΕ.Δ.Α..Τ. Κρήτησ 
7. χολείο Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ  

 
 

Εμμανουήλ Καρτςωνάκησ 

Ηράκλειο :  24-09-2021 
      Αρ. Πρωτ. : 15.1/9242 
 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Η Προϊζηαμένη ηοσ Σμήμαηος Α΄ 

Γιοικηηικών Τποθέζεων 

Λαμπρίδοσ Αικαηερίνη 

https://forms.gle/sd4T7zNs8Lt7yXVp6
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