
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Θέμα: «ςμμεηοσή 10 εκπαιδεςηικών Φςζικήρ Αγωγήρ ζε εςπωπαϊκό ππόγπαμμα 
Erasmus+ Sport»   

 

Ζ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Κξήηεο, ζην πιαίζην ζπκκεηνρήο ηεο ζην  επξσπατθφ 

πξφγξακκα Erasmus+ Sport «Get Addicted to Sport Values» (579803-EPP-1-2016-2-IT-SPO-SCP), 

πξνζθαιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Φπζηθήο Αγσγήο πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο Α/ζκηαο θαη 

Β/ζκηαο Δθπ/ζεο ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα.  

 

ην πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ θνξείο απφ 5 ρψξεο, Ηηαιία, Διιάδα, Ρνπκαλία, Μάιηα θαη Σνπξθία 

θαη ν γεληθφηεξνο ζηφρνο ηνπ είλαη ε αλάδεημε ησλ αμηψλ ηνπ Αζιεηηζκνχ θαη γεληθά ηεο Φπζηθήο 

Αγσγή (Ηζφηεηα,, ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, επ αγσλίδεζζαη, θαηαπνιέκεζε βίαο, απνηξνπή 

ληφπηλγθ). χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί ζα επηιεγνχλ γηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ 9ήκεξε θαηάξηηζε ζηε δηνξγάλσζε ζρεηηθψλ εξγαζηεξίσλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ εξρφκελν Ηνχιην ζην Κάιηαξη ηεο αξδελίαο θαη ζπλνιηθά δέθα εθπαηδεπηηθνί 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηεζζάξσλ) ζα νξγαλψζνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα εξγαζηήξην 

(workshop) κε ζέκα ηηο παξαπάλσ αμίεο θαζψο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνξγάλσζε κίαο ηειηθήο 

γεληθήο εθδήισζεο (sport village) ηνλ Απξίιην ηνπ 2018. 

 

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο είλαη :  

α) ε βαζηθή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο (ηνπιάρηζην επίπεδν Β2) 

β) ε γλψζε δηνξγάλσζεο ζρεηηθψλ εξγαζηεξίσλ 

γ) ε θαηάζεζε δχν (2) θαιψλ πξαθηηθψλ θαη δχν (2) εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ ζπλαθψλ κε 

ην πξφγξακκα  

 

Ζ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα γίλεη ειεθηξνληθά θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζπκπιεξψλνληαο ηελ θφξκα  (goo.gl/5dW24J)  πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ησλ Δπξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ ηεο ΠΓΔ Κξήηεο, http://kritis.pde.sch.gr/euprogrammes/ (αξηζηεξφ κελνχ) κέρξη θαη 

ηελ Δευτέρα 16 Απριλίου και ώρα 12:00. Σα 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. 

Ηράκλειο  03-4-2016 
Αρ. Πρωτ.:     Φ.14.2/3688 

Προς:                
1. Διευθφνςεισ  Π.Ε. και Δ.Ε. 

Ηρακλείου, Λαςιθίου, 
Ρεθφμνου             

2. χολικζσ Μονάδεσ  Π.Ε. και 
Δ.Ε. Ηρακλείου, Λαςιθίου, 
Ρεθφμνου (διά των  Δ/νςεων  
Π.Ε. και Δ.Ε.) 

3. Γραφεία χολικών υμβοφλων 
Π.Ε  και Δ.Ε.   

4. Κ.Π.Ε. Κρήτησ 
5. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κρήτησ 
6. χολείο Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ 
7. Πειραματικά χολεία Κρήτησ 
8. ΠΕΚ Ηρακλείου 

 
 

 
 
 

 

                                     
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                                    

http://kritis.pde.sch.gr/euprogrammes/


 

Σελ παηδαγσγηθή επζχλε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, έρνπλ νη ρνιηθνί χκβνπινη Φπζηθήο Αγσγήο ηεο 

ΠΓΔ Κξήηεο, θα Εακπεηάθε Λήδα θαη θνο Καηζαγθφιεο Αζαλάζηνο 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηνλ ππεχζπλν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

Βαζίιε Μαλαζζάθε ζην ηειέθσλν  2810347280. 

 

  

 

                                                                               Ο   ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΟ   ΔΘΕΤΘΤΝΣΗ  

 

 

 

 

                                                                                          ΓΕΩΡΓΘΟ  ΣΕΡΖΑΚΗ 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

O Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Β΄ 

Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ 

ηαπξαθάθεο Δκκαλνπήι 
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