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Ηράκλειο, 07/10/2021 
 

Αρ. Πρωτ: 9986 

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) 

                     - Διευκυντζσ/-τριεσ χολείων 

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

Θζμα: «Πρόςκληςη ενδιαφζροντοσ ςχολείων και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 ή/και 

ομάδων ΠΕ04-ΠΕ86 προκειμζνου να ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα Horizon2020 

“Connect”» 

Αξιότιμεσ κυρίεσ Διευκφντριεσ, 

Αξιότιμοι κφριοι Διευκυντζσ, 

θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ καλεί 

όςεσ Διευκφντριεσ και όςουσ Διευκυντζσ ςχολείων και εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ04 ι/και 

ομάδεσ ΠΕ04-ΠΕ86 ενδιαφζρονται, με τα ςχολεία τουσ, να ςυμμετζχουν 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 προςζλθουν ςε εκδήλωςη 

ενημζρωςησ θ οποία κα πραγματοποιθκεί ςε δφο φάςεισ: 

Α΄ Φάςη: Σι είναι το Connect και Γιατί να ςυμμετζχω (15/10, ώρα: 12:30-14:00) 

Β΄ Φάςη: Παρουςίαςθ των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων του Connect (18/10, ώρα 19:00-

21:00) 

Η ςυμμετοχι των ςχολείων ςτο πρόγραμμα, ςυν τοισ άλλοισ,  

κα ςυμβάλει: 

 τθ βελτίωςθ των μακθμάτων και τθσ ςχζςθσ των εκπαιδευτικϊν με τουσ μακθτζσ 

και τισ οικογζνειζσ τουσ 
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 ςτθ ςφνδεςθ του ςχολείου με τθν επιςτθμονικι κοινότθτα και τα Ερευνθτικά και 

Επιςτθμονικά  Ιδρφματα με αποτζλεςμα των εμπλουτιςμό των μακθμάτων 

 ςτο ανοιχτό ςχολείο μζςω του ςχιματοσ "Νοιάηομαι-Μακαίνω-Δρω" και τθσ 

μεκοδολογίασ STEM 

κα προςφζρει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ: 

 υμμετοχι ςε ζνα Ερευνθτικό Πρόγραμμα Horizon με δυνατότθτα βεβαίωςθσ 

τθσ ςυμμετοχισ τουσ 

 υμμετοχι με τθν ιδιότθτα του Coach για τθν κακοδιγθςθ άλλων ςυναδζλφων 

τθν 3θ χρονιά (2022-2023) υλοποίθςθσ του ζργου (αν αναλθφκεί τζτοιοσ ρόλοσ 

κα αναγράφεται και ςτθ βεβαίωςθ που κα λάβουν) 

 Προςωπικό εξοπλιςμό για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του προγράμματοσ 

Κάποιεσ πρϊτεσ πλθροφορίεσ για το πρόγραμμα μπορείτε να αντλιςετε από τον 

ιςτότοπο του προγράμματοσ https://www.connect-science.net/el/  όπου μπορείτε να 

εγγραφείτε και να δείτε ζνα μζροσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ. 

Παρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςτθν 

ενθμερωτικι ςυνάντθςθ να ςυμπληρώςουν την ηλεκτρονική φόρμα 

https://forms.gle/aHAwAH2RvPEcx4hb9 

μζχρι και την 14/10. 

Και οι δφο φάςεισ τθσ ενημερωτικήσ ςυνάντηςησ κα πραγματοποιθκοφν ςτο εικονικό 

δωμάτιο Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/7996407496?pwd=Yklua2ZzazRaMDl1T1p3MFQxTGo3Zz09 

Meeting ID: 799 640 7496 

Passcode: X9zSyu 

Πρόγραμμα πρωινήσ ενημερωτικήσ ςυνάντηςησ (Α΄Φάςη) 

 Χαιρετιςμόσ Περιφερειακοφ Διευκυντι Πκμιασ & Δκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ κ. 

Καρτςωνάκθ 

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

Επιςτθμονικά Τπεφκυνοσ του Προγράμματοσ) 

 «Connect: Διδακτικι μεκοδολογία και προςτικζμενθ αξία ςτθ διδαςκαλία των 

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

Προγράμματοσ) 

 Ερωτιςεισ-Απαντιςεισ 
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Πρόγραμμα απογευματινήσ ενημερωτικήσ ςυνάντηςησ (Β’ Φάςη) 

 Τλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων του Connect ςτα ςχολεία. Οι 

εκπαιδευτικοί επιλζγουν να υλοποιιςουν ζνα καινοτόμο ςενάριο (Γ. 

Πανςελθνάσ) 

 Παρουςίαςθ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων: 

o Σο ανοιχτό ςενάριο (Γεϊργιοσ Πανςελθνάσ) 

o Οικολογικι αποκατάςταςθ (Rewilding Greece): Ελζνθ Κορακάκθ, 

Αβραάμ Αποςτολακάκθσ, Μανόλθσ Γεωργουλάκθσ 

o Πολυμερι πλαςτικά: Εμμανουθλία Γαρεδάκθ 

o Πλαςτικά και Σρόφιμα: Μπάμπθσ Κατςίδθσ 

o Μζτρθςθ C02 ωσ τρόποσ προςταςίασ του Covid19 ςε κλειςτοφσ χϊρουσ: 

Αντϊνθσ Φουντουλάκθσ, Άννα Καραΐςκου 

o Η δθμιουργία και θ χριςθ χαρτϊν για επίλυςθ προβλθμάτων: 

Μαργαρίτα τεργίου 

o Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ: Μαρία Ελευκερίου 

o (Τπερ) Θζρμανςθ του πλανιτθ και Χθμικι ρφπανςθ: Παναγιϊτθσ 

Σουμπανιάρθσ 

 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 
Ο Προϊςτάμενοσ του Σμιματοσ Β’ 

Οικονομικϊν Τποκζςεων 
 

ταυρακάκθσ Εμμανουιλ 
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