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Ηράκλειο, 10/10/2017
Αρ. Πρωτ.: 665
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
----ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ταχ. Δ/νση:
Ρολέν 4, ΤΚ: 71305 Ηράκλειο
Τηλ. γραμματείας: 2810342206 & 2810246860
Fax:
2810222076
e-mail:
grss@dide.ira.sch.gr
Α. Κατσαγκόλης
κινητό:
6977232766
e-mail:
akatsag@otenet.gr
website:
http://users.sch.gr/akatsag

ΠΡΟΣ:
 Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Ν.
Ηρακλείου & Ν. Λασιθίου


Σχολικές μονάδες γενικής
παιδαγωγικής μου ευθύνης (δια των
Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης Ν.
Ηρακλείου & Ν. Λασιθίου):

-

Ν. Ηρακλείου
Γυμνασίου & ΓΕΛ Μαλίων
Γυμνασίου & ΓΕΛ Βιάννου
Γυμνασίου Πύργου

-

Ν Λασιθίου:
1ου, 2ου & 3ου Γυμνασίου Ιεράπετρας
Γυμνασίου Κουτσουρά
1ου & 2ου ΓΕ.Λ. Ιεράπετρας
ΓΕ.Λ. Μακρύ Γιαλού
ΕΠΑΛ Ιεράπετρας
Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ιεράπετρας

ΚΟΙΝ:
 Περιφερειακό Δ/ντή Α’/θμιας &
Β΄/θμιας Εκπ/σης Κρήτης
 Προϊστάμενο Επιστημονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β’/θμιας
Εκπ/σης Κρήτης
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαμόρφωση κριτηρίων του Ευρωπαϊκού Έργου
Horizon 2020 - CRISS»
Σχετ. : Το με αριθμ. πρωτ. 10718/5-10-17 έγγραφο της Π.Δ.Ε. Κρήτης με θέμα «Ενημέρωση
Σχολικών Μονάδων για το Ευρωπαϊκό Έργο HORIZON2020 με το ακρωνύμιο CRISS- Αποστολή
ερωτηματολογίου»
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Όπως ήδη γνωρίζετε με το ως άνω σχετικό, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Κρήτης συμμετέχει από την 1η Ιανουαρίου 2017 στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την
Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καλύπτει την περίοδο 2014-2020.
Πρόκειται για το έργο HORIZON2020 με τίτλο «Demonstration of a scalable and cost-effective
cloud-based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in
primary and secondary schools» και το ακρώνυμο «CRISS», το οποίο θα διαρκέσει τρία χρόνια.
Το συγκριμένο έργο έχει ως στόχο την παραγωγή ενός οικοσυστήματος ψηφιακής
μάθησης σε τεχνολογίες νέφους (cloud-based) το οποίο θα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς
και στους μαθητές ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό περιβάλλον για την απόκτηση,
αξιολόγηση και πιστοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους. Η πιλοτική εφαρμογή αυτού του
περιβάλλοντος θα είναι μεγάλης κλίμακας με περισσότερα από 490 σχολεία, 25.400 μαθητές
και 2.290 εκπαιδευτικούς σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Στην παρούσα φάση δημιουργούνται τα κριτήρια που θα καθορίζουν τι θα πρέπει να
είναι σε θέση να αποδείξει ο μαθητής, ώστε να πιστοποιεί τις ψηφιακές του ικανότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων Γενικής
Παιδαγωγικής μου Ευθύνης και τους/τις εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής των σχολικών
μονάδων Επιστημονικής μου Ευθύνης, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιούν Τ.Π.Ε.
στο Πρόγραμμα Σπουδών τους, εφόσον το επιθυμούν,
διεύθυνση:

να επισκεφθούν την ηλεκτρονική

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaCv3A2lUYmjnzXZK-

5u42ZlA44pDXdISEnSyRw21EiBNxNg/viewform (στην ελληνική γλώσσα) και να συμβάλλουν
στη διαμόρφωση των κριτηρίων, επικυρώνοντας ή προτείνοντας αλλαγές για κάθε
προτεινόμενο κριτήριο, μέχρι την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017.

Στη συμπλήρωση των

ερωτηματολογίων έχει προβλεφθεί η προστασία της ανωνυμίας της συμμετοχής. Τα
αποτελέσματα αυτής της μελέτης μπορούν να δημοσιευθούν σε επαγγελματικά περιοδικά και
να παρουσιαστούν σε συνέδρια, όμως θα αναφέρονται μόνο σε συγκεντρωτική μορφή και δε
θα μπορούν να αναγνωριστούν μεμονωμένα.
Παρακαλώ τους Δ/ντές και τις Δ/ντριες να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς τους.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Α. Κατσαγκόλης PhD, MSc.
Σχολικός Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης

