
 
Θζμα: "Ιςτοςελίδα Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Περιφερειακήσ Δ/νςησ Εκπαίδευςησ 

Κρήτησ - Επιμορφωτικζσ Διαδικτυακζσ δράςεισ Erasmus+ - Δημοςίευςη υμπληρωματικών 

Ανακοινώςεων Erasmus+ 2022". 

 
 H Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, διαμζςου των προωκθτών ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων ζχει τθν ευκφνθ για τθν ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικών ςχετικά με τισ Βαςικζσ Δράςεισ 

του προγράμματοσ Erasmus+ και τθν ενεργοποίθςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςτα ςχζδια κινθτικότθτασ 

προκειμζνου να επιτευχκεί θ μεγαλφτερθ δυνατι ςυμμετοχι. ε αυτό το πλαίςιο αναλαμβάνει τθ 

διοργάνωςθ ετιςιων τακτικών επιμορφωτικών θμερίδων και ςεμιναρίων ςυςτθματικισ κακοδιγθςθσ, 

υποςτθρίηει με κάκε τρόπο τα ςχολεία ςτθν υποβολι αιτιςεων, ενώ παράλλθλα μεριμνά για τθ 

διακίνθςθ πλθροφοριακοφ υλικοφ και τθ διάδοςθ των αποτελεςμάτων που προκφπτουν από τισ 

ςυνεργαςίεσ 

 Σα τελευταία δυο χρόνια, λόγω των υγειονομικών ςυνκθκών, βαρφτθτα ζχει δοκεί ςε υβριδικισ 

μορφισ ενθμερώςεισ (διαδικτυακά ςεμινάρια) ενώ παράλλθλα ζχουν αναβακμιςτεί οι θλεκτρονικζσ 

υπθρεςίεσ (νζα ιςτοςελίδα Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων https://europe.pdekritis.gr). 

Ζτςι, το επόμενο διάςτθμα κα πραγματοποιθκοφν δυο διαδικτυακά ςεμινάρια : 

01/02/2022 - Βαςικι Δράςθ 1 - Μακθςιακι Κινθτικότθτα Ατόμων (ΚΑ1) - 16:00-18:00 

01/03/2022 - Βαςικι Δράςθ 2 - υνεργαςίεσ (ΚΑ2) - 16:00 - 18:00 

Σα ςεμινάρια ςτοχεφουν ςτθν ενθμζρωςθ για το περιεχόμενο, τισ προτεραιότθτεσ και τθ διαδικαςία 

υποβολισ των αιτιςεων για τθ Βαςικι Δράςθ 1 (προκεςμία υποβολισ 23/02/2022) και τθ Βαςικι Δράςθ 

2 (προκεςμία υποβολισ 23/03/2022) και απευκφνονται ςε κάκε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό. Ο 

ςφνδεςμοσ παρακολοφκθςθσ κα ανακοινώνεται κάκε φορά ςτθν ιςτοςελίδα του γραφείου και ςτα 

κοινωνικά δίκτυα λίγεσ μζρεσ πριν τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία.  

 Επιπλζον, η νζα ιςτοςελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων υποςτθρίηει πλιρωσ 

όλεσ τισ παραπάνω προτεραιότθτεσ και ςτόχουσ τθσ προώκθςθσ. Ειδικότερα, παρουςιάηει το γενικό 

 
 
 
 

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 
E-mail 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
 

Λ. Κνωςοφ 6 
71306 
Αρετι Βουράκθ 
2810347281 
euprogrammes@sch.gr 
euprogrammes.crete@gmail.com 
 

 

 
            

 
 Προσ:           
                     

 

Ηράκλειο :  19-01-2022 
      Αρ. Πρωτ. : 15.1/626 
 

 Οργανωτικι υντονίςτρια του ΠΕΚΕ 
ΠΔΕ Κριτθσ 

 Αναπλ. Οργανωτικό υντονιςτι του 
ΠΕΚΕ ΠΔΕ Κριτθσ 

 υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του 
ΠΕΚΕ ΠΔΕ Κριτθσ 

 Διευκφνςεισ Π.Ε. & Δ.Ε. Κριτθσ 

 χολικζσ Μονάδεσ Κριτθσ 
(διαμζςου  των Δ/νςεων) 

 Πειραματικά Γυμνάςια και Λφκεια 

Κριτθσ 

 ΚΠΕ  

 χολείο Ευρωπαϊκισ Παιδείασ 

 ΚΕΔΑΤ 

 

https://europe.pdekritis.gr/


πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+,  τισ Βαςικζσ Δράςεισ, κακώσ και τα βιματα για τθν υποβολι νζων 

προτάςεων ςτουσ τομείσ τθσ χολικισ Εκπαίδευςθσ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ & Κατάρτιςθσ, 

παρζχει λεπτομερι ενθμζρωςθ για όλα τα ευρωπαϊκά ζργα τθσ ΠΔΕ, για τθν επικαιρότθτα των 

προγραμμάτων ενώ δίνει αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για επιμορφωτικζσ δράςεισ και ςεμινάρια.  Επιπλζον, 

θ ςελίδα παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τα ςχολεία που υλοποιοφν προγράμματα Εrasmus κακώσ 

προςφζρει τθ δυνατότθτα προβολισ των ςχολικών ςχεδίων Erasmus+ και δθμοςίευςθσ ςθμαντικών 

ανακοινώςεων για τθν πορεία τουσ μζςα από τισ δικζσ τουσ αναρτιςεισ. (ERASMUS ΧΟΛΕΙΩΝ).  

 Σζλοσ, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ, οι εκπαιδευτικοί μποροφν να προγραμματίηουν διαδικτυακά 

ραντεβοφ με τθν υπεφκυνθ προώκθςθσ ευρωπαϊκών προγραμμάτων για ερωτιςεισ και ουςιαςτικότερθ 

υποςτιριξθ ςτθν υποβολι αιτιςεων και υλοποίθςθ των ςχεδίων τουσ. Οι διαδικτυακζσ ενθμερώςεισ με 

ραντεβοφ ζχουν διάρκεια 1 ώρασ και πραγματοποιοφνται κάκε Πζμπτθ από 10:00 π.μ. ζωσ 3:00 μ.μ. 

Ανάλογα με το ενδιαφζρον ενδζχεται να αυξθκεί ο αρικμόσ των διακζςιμων ραντεβοφ. Μια θμζρα πριν 

τθ ςυνάντθςθ, οι ςυμμετζχοντεσ λαμβάνουν μινυμα με τισ πλθροφορίεσ για τθ ςφνδεςι τουσ.  

 

  Με αφορμι το παρόν ζγγραφο, ςασ ενθμερώνουμε ότι δθμοςιεφτθκε  θ ςυμπλθρωματικι 

ανακοίνωςθ τθσ Εκνικισ Μονάδασ /IKY για τθν Πρόςκλθςθ Erasmus+ 2022 ςτουσ Σομείσ χολικισ 

Εκπαίδευςθσ και  Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ & Κατάρτιςθσ. 

Δείτε αναλυτικά τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα του ΙΚΤ https://www.iky.gr/el/iky-

rss/item/3801-sympliromatiki-anakoinosi-prosklisi-2022-erasmus και ςτθ ςελίδα του Γραφείου 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων τθσ ΠΔΕ Κριτθσ https://europe.pdekritis.gr/archives/1381. 
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