
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΚΡΗΣΗ 
ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΣΜΗΜΑ Ά - ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

Ηράκλειο :  03-10-2022 
 

Αρ. Πρωτ. : 15.1/10834 
 

Προσ: 

Σαχ. Δ/νςθ : Λ. Κνωςοφ 6 
Σαχ. Κϊδ. : 713 06 Ηράκλειο 
Ε-mail : euprogrammes@sch.gr  

Πλθροφορίεσ  : Αρετι Βουράκθ 
                               Χρυςάνκθ Κρουςταλίδου 
Σθλζφωνο : 2810-347281 
                               2810347298 

 

 

 
Θζμα : Erasmus Days 2022  ςτην Περιφερειακή Δ/νςη Εκπαίδευςησ Κρήτησ - Εκδήλωςη 
προβολήσ, ενημζρωςησ και επιμόρφωςησ για τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+  
χετ. : 1. Σο με Αρ. πρωτ. 15.1/9860/15-09-2022 ζγγραφο τθσ ΠΔΕ Κριτθσ με κζμα  
"Ενθμζρωςθ για ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ ςτα ςχολεία τθσ Περιφερειακισ 
Δ/νςθσ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ» 
 

 H Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, οργανϊνει για 3θ ςυνεχόμενθ χρονιά, ανοιχτι εκδιλωςθ ςτο πλαίςιο 
τθσ πρωτοβουλίασ "Ημέρες Erasmus 2022- Erasmus Days 2022" τθν Παραςκευή 14 
Οκτωβρίου 2022 από τισ 10:00 έωσ τισ 18:00 ςτην Πλατεία Ελευθερίασ ςτο Ηράκλειο.  

Οι θμζρεσ Erasmus αποτελοφν μια εξαιρετικι ευκαιρία για τθν προβολι των 
αποτελεςμάτων των ςχεδίων Erasmus+ και τθν ενίςχυςθ του αντίκτυπου τουσ ςτθν 
εκπαιδευτικι κοινότθτα και ςτθν κοινωνία.  

Με τθν ευκαιρία αυτι, θ ΠΔΕ Κριτθσ, προςκαλεί τα ςχολεία και τουσ φορείσ που 
υλοποιοφν ζργα Erasmus+ να δθλϊςουν ςυμμετοχι κακϊσ και τα ςχολεία που δεν ζχουν 
αντίςτοιχθ εμπειρία, να επιςκεφτοφν τθν εκδιλωςθ για να ανακαλφψουν τισ προοπτικζσ 
και τισ προτεραιότθτεσ των ευρωπαϊκϊν ςυνεργαςιϊν.  

Ειδικότερα, τα ςχολεία που υλοποιοφν ζνα ςχζδιο Erasmus+, κα ζχουν τθ 
δυνατότθτα να ςυμμετάςχουν ςτθν ενότθτα Προβολή χολικών χεδίων Erasmus+ θ οποία 
περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ δράςεισ :  
 1. Προβολή χολικών χεδίων Erasmus+ 

 Erasmus Video Gallery - Μοιραςτείτε εικόνεσ και εμπειρίεσ από τθν 
υλοποίθςθ των ςχεδίων ςασ μζςα από ολιγόλεπτα βίντεο που κα 
προβάλλονται κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ. 

 Erasmus Exhibition, Ζκκεςθ Τλικοφ - Παρουςιάςτε καταςκευζσ, 
εκπαιδευτικό και ενθμερωτικό υλικό με τα αποτελζςματα των ςυνεργαςιϊν 
ςασ.   

 Erasmus Performance - Καλλιτεχνικι ζκφραςθ ομάδασ μακθτϊν Erasmus   

 ΠΕΚΕ ΠΔΕ Κριτθσ 
 Διευκφνςεισ Π.Ε. & Δ.Ε. Κριτθσ 

 χολικζσ Μονάδεσ Κριτθσ 
(διαμζςου  των Δ/νςεων) 

 Πειραματικά Γυμνάςια και 

Λφκεια Κριτθσ 

 χολείο Ευρωπαϊκισ Παιδείασ 

 ΚΕΠΕΑ Κριτθσ 

 ΚΕΔΑΤ Κριτθσ 

 

 



 
Επιπλζον, θ ενότθτα Ευρωπαϊκζσ προτεραιότητεσ και Προγράμματα Erasmus+ κα 
δϊςει τθ δυνατότθτα ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ να γνωρίςουν τουσ βαςικοφσ 
άξονεσ και τισ προτεραιότθτεσ των προγραμμάτων Erasmus+ και Horizon  μζςα 
από τα ευρωπαϊκά ζργα τθσ ΠΔΕ Κριτθσ.  
    

 2. Ευρωπαϊκζσ προτεραιότητεσ και Προγράμματα Erasmus+/Horizon 2020 τησ 
ΠΔΕ Κρήτησ. 
 

 STEM - ΨΗΦΙΑΚΟΣΗΣΑ: Ανοιχτά εργαςτιρια / Open Lab:  
Εκπαιδευτικι Ρομποτικι και εφαρμογζσ τθσ τριςδιάςτατθσ εκτφπωςθσ με 
το εκπαιδευτικό υλικό των ζργων Erasmus KA2 "Codeskills4robotics", 
"3D2ACT" και DIMAS. 
 

 ΠΟΛΤΜΟΡΦΙΑ-ΤΜΠΕΡΙΛΗΨΗ : Διαγωνιςμόσ ποίθςθσ και ηωγραφικισ ςτο 
πλαίςιο του ζργου Horizon 2020 IMMERSE με τίτλο "ΑΝΗΚΩ" - Ενθμζρωςθ 
για τθν πιλοτικι εφαρμογι και τα ερευνθτικά εργαλεία του ζργου Erasmus 
+ KA3 SAFER για τθν πρόλθψθ του εκφοβιςμοφ.  
 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ : Διανομι του παιδαγωγικοφ οδθγοφ Erasmus 
KA2 SEA4ALL και ενθμζρωςθ για τα ζργα CLIMADEMY Erasmus Academy & 
Horizon 2020 CONNECT. 
 

 ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΑΞΙΕ - Πρόγραμμα Erasmus KA3 - Jean Monnet "EUdemos" 
 

 
Σο τρίτο ςκζλοσ τθσ εκδιλωςθσ προτείνει δυο επιμορφωτικζσ δράςεισ για 
εκπαιδευτικοφσ δίχωσ προθγοφμενθ εμπειρία ςτο Νζο Erasmus+ 2021-2027:   

 
 3. αν βγεισ ςτον πηγαιμό για.. το Erasmus! 

φντομα ςεμινάρια από τθν υπεφκυνθ προϊκθςθσ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων 
τθσ ΠΔΕ Κριτθσ, Αρετι Βουράκθ, με απαντιςεισ ςε βαςικά ερωτιματα που κατά 
καιροφσ απαςχολοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ, ςχετικά με Νζο Erasmus+ 2021-2027. 
Ϊρεσ ςεμιναρίων 13:30 - 14:30, & 16:30 - 17:30. 
 

Η εκδιλωςθ διοργανϊνεται ςε ςυνεργαςία με το Εurope Direct τθσ Περιφζρειασ 
Κριτθσ και ςυμμετζχουν το Παν/μιο Κριτθσ, το ΕΛΜΕΠΑ και το ΙΣΕ, ςθμαντικοί εταίροι τθσ 
ΠΔΕ Κριτθσ ςτα προγράμματα Erasmus+.  

Σα ςχολεία που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτισ "Μζρεσ Erasmus 2022"  
παρακαλοφνται ςυμπλθρϊςουν τθν ακόλουκθ φόρμα μζχρι τισ 09/10/2022 
https://forms.gle/GgbY8TwJdC9uGShHA.  
  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 
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