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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
(διαμζςου των Δ/νςεων)
Πειραματικά Γυμνάςια και Λφκεια Κριτθσ
ΕΠ
ΚΠΕ

Θζμα : Δράςεισ διάχυςθσ προγραμμάτων Erasmus+ ΠΔΕ Κριτθσ και αποτελεςμάτων προγράμματοσ με τίτλο
"Διαμόρφωςθ κριτικισ ςκζψθσ ςε κζματα καλάςςιασ ρφπανςθσ ςτα ςχολεία με τθ χριςθ καινοτόμων
τεχνολογιϊν (ΣΠΕ) - Sea 4 all"
Η ΠΔΕ Κριτθσ οργανϊνει ενθμερωτικζσ δράςεισ διάχυςθσ των προγραμμάτων Erasmus+ και ειδικότερα
των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ Erasmus+ KA201 με τίτλο "Διαμόρφωςη κριτικήσ ςκζψησ ςε θζματα
θαλάςςιασ ρφπανςησ ςτα ςχολεία με τη χρήςη καινοτόμων τεχνολογιϊν (TΠΕ) - Sea 4 all" (2017-1-EL01KA201-036241).

Η δράςθ διάχυςθσ (multiplier event) περιλαμβάνει δυο μζρθ (θμερίδεσ & μελζτθ ςτο πεδίο) και
πραγματοποιείται με τθ ςυνεργαςία του ΚΠΕ Ιεράπετρασ και του ΙΣΕ ςε Ηράκλειο και Λαςίκι. Σο
πρόγραμμα διαμορφϊνεται ωσ εξισ :
Α. Ημερίδεσ και βιωματικά εργαςτήρια :
ι. Ηράκλειο - Σετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 - αίθουςα «Α. Παγιατάκησ» ΙΣΕ (κεντρικό κτίριο 1οσ όροφοσ
- 8.30 - 17.00)
ιι. Ιεράπετρα - Παραςκευή 11 Οκτωβρίου 2019 - ΚΠΕ Ιεράπετρασ (8.30 - 14.30)
ιιι. Νεάπολη - Σρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 - ΓΕΛ Νεάπολησ - Λαογραφικό Μουςείο (8.30 - 14.30)
ιv. ητεία - Πζμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 - ΓΕΛ ητείασ (8.30 - 14.30)

Β. Μελζτη πεδίου :
Χρυςή Ιεράπετρασ Λαςιθίου - άββατο 19 Οκτωβρίου 2019 (09.00 - 17.00)

Για τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων δίνονται οι ακόλουκεσ πλθροφορίεσ :
A. ΗΜΕΡΙΔΕ
Οι θμερίδεσ απευκφνονται ςε εκπαιδευτικοφσ Α/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ και ο βαςικόσ ςτόχοσ
είναι θ εξοικείωςθ με τθν εφαρμογι καινοτόμων προγραμμάτων και εναλλακτικϊν διδακτικϊν
προςεγγίςεων με τθ κεματικι τθσ αειφορίασ και ειδικότερα τθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ. το πλαίςιο
αυτό κα γίνει αναλυτικι παρουςίαςθ των εκπαιδευτικϊν εργαλείων του προγράμματοσ Sea4all. τθ
ςυνζχεια κι εφόςον υπάρχει ενδιαφζρον, κα ακολουκεί ενθμζρωςθ για το εκπαιδευτικό και διοικθτικό
πλαίςιο των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων Erasmus+.
Τπό το πρίςμα αυτό οι ςυμμετζχοντεσ :
α. κα ενθμερωκοφν για τθ δομι, τθ φιλοςοφία, τουσ ςτόχουσ και κεματικζσ ενότθτεσ του
προγράμματοσ SEA4All κακϊσ και για τα υποςτθρικτικά εργαλεία (πλατφόρμα e-learning,
θλεκτρονικό παιχνίδι, curricula, εγχειρίδιο-οδθγό εφαρμογισ του προγράμματοσ
για
εκπαιδευτικοφσ (Handbook),
β. κα ευαιςκθτοποιθκοφν ςε κεωρθτικά ηθτιματα πρόκλθςθσ, πρόλθψθσ και
αντιμετϊπιςθσ τθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ από ειδικό, προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να
προςεγγίςουν διδακτικά τισ κεματικζσ ενότθτεσ του προγράμματοσ,
γ. Θα αποτιμιςουν τθν εν λόγω δράςθ, προκειμζνου να ςυμβάλλουν ςτθν περαιτζρω
διάχυςθ των αποτελεςμάτων του SEA4All.
δ. Θα γνωρίςουν τα προγράμματα Erasmus+ που υλοποιεί θ ΠΔΕ Κριτθσ και κα
ενθμερωκοφν για τισ προτεραιότθτεσ και τισ προχποκζςεισ για το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ
ενόσ πετυχθμζνου ςχεδίου.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν θλεκτρονικι φόρμα ςτον
παρακάτω ςφνδεςμο https://forms.gle/3sKRVGxRpqaxN17X8. Οι εκπαιδευτικοί κα ζχουν τθ
δυνατότθτα να παρακολουκιςουν τισ εργαςίεσ τθσ θμερίδασ κάνοντασ χριςθ επιμορφωτικισ
άδειασ.
Λόγω των εργαςτθρίων και τθσ βιωματικισ φφςθσ τθσ επιμόρφωςθσ, ο αρικμόσ των
ςυμμετεχόντων ςε κάκε θμερίδα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30-35 άτομα και κα δοκεί
προτεραιότθτα:
1. ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων που είχαν εκδθλϊςει ενδιαφζρον για τθν πιλοτικι
εφαρμογι από τθν αρχι του προγράμματοσ φςτερα από τθ ςχετικι πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ τθσ ΠΔΕ Κριτθσ με αρ. πρωτ 15.1/5922/22-05-2018.
2. ςε δαςκάλουσ Ε και Σ τάξεων και ςε κακθγθτζσ Γυμναςίου που προτίκενται
υλοποιιςουν το πρόγραμμα το ςχολικό ζτοσ 2019-2020. Από κάκε ςχολικι μονάδα κα
επιλζγονται 1-2 εκπαιδευτικοί.
Ειδικότερα δίνονται οι παρακάτω διευκρινιςεισ ανά περιοχι :
 Ημερίδα Ηρακλείου (9/10/2019 - 1η ενότητα 8.30 - 14.30 sea4all, 2η ενότητα
15.00 - 17.00 Erasmus+) - Εκτόσ από τα προαναφερκζντα, ςθμαντικι προχπόκεςθ
για τθν επιλογι ςτθν 1θ ενότθτα (sea4all) είναι θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ των
εκπαιδευτικϊν με δικό τουσ φορθτό υπολογιςτι ςυμβατό με τισ ελάχιςτεσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτο ςυνθμμζνο ζντυπο. Ωςτόςο θ 2θ ενότθτα για
τα προγράμματα Erasmus+ είναι ανοιχτι ςε κάκε ενδιαφερόμενο και εφόςον
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επιλεχκεί ωσ αυτόνομθ επιμορφωτικι δράςθ, δεν ιςχφουν οι ανωτζρω
προχποκζςεισ.

 Ημερίδεσ Λαςιθίου (11/10 Ιεράπετρα, 15/10 Νεάπολη, 17/10 ητεία - 8.30 - 14.30)
κα ακολουκθκεί ενιαίο πρόγραμμα για τθν 1θ και 2θ ενότθτα και ο φορθτόσ υπολογιςτισ
ανά ςυμμετζχοντα είναι προαιρετικόσ κακϊσ θ θμερίδα κα πραγματοποιθκεί ςε
εργαςτιρια ςχολικϊν μονάδων.
Σζλοσ με αφορμι τθν ενθμζρωςθ για τα προγράμματα Erasmus+ κα δοκοφν οδθγίεσ και
διευκρινίςεισ για τισ προβλεπόμενεσ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ μετακινιςεων εγκεκριμζνων
προγραμμάτων και κα υπάρχει περικϊριο για ερωτιςεισ και ςχετικζσ απορίεσ (κυρίωσ για
ςυντονιςτζσ ι υπεφκυνουσ επικοινωνίασ νζων ςχολικϊν ςυμπράξεων Erasmus+ 2019).
B. ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΔΙΟΤ : Η μελζτθ ςτο πεδίο ζχει ςτόχο τθν αδρομερι ενθμζρωςθ των
ςυμμετεχόντων για τθ φιλοςοφία και τα παραγόμενα του προγράμματοσ SEA4All, τθν εξοικείωςθ
των ςυμμετεχόντων με τθ διεξαγωγι ςτο πεδίο προτεινόμενων διδακτικϊν δραςτθριοτιτων ςτον
οδθγό του εκπαιδευτικοφ ( handbook) κακϊσ και τθν αποτίμθςθ τθσ δράςθσ διάχυςθσ και τθσ
καταλλθλότθτασ των προτεινόμενων υλικϊν και εργαλείων.
Η ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν είναι προαιρετικι και θ μετακίνθςι τουσ προσ ι από το
ςθμείο ςυνάντθςθσ για τθν ζδρα τουσ, κα γίνει με δικι τουσ ευκφνθ και οικονομικι επιβάρυνςθ.
Οι υπόλοιπεσ δαπάνεσ κα καλυφκοφν από το πρόγραμμα. Βαςικι προχπόκεςθ είναι θ
παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν μιασ από τισ προτεινόμενεσ θμερίδεσ Sea4all.
Για τθν ςυμμετοχι ςτθν προαναφερόμενθ δράςθ είναι αναγκαία θ υποβολι τθσ φόρμασ
εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ
https://forms.gle/ePrgktMkAcYmyL9dA.
Ο
αρικμόσ
των
ςυμμετεχόντων είναι περιοριςμζνοσ και για αυτό κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ.
Σζλοσ ςασ ενθμερϊνουμε ότι τθν Πζμπτθ 21 Νοεμβρίου 2019 κα πραγματοποιθκεί ςτο ΙΣΕ
θ καταλθκτικι θμερίδα για τθν παρουςίαςθ των τελικϊν αποτελεςμάτων του προγράμματοσ
SEA4ALL με τθ ςυμμετοχι όλων των εταίρων τθσ ςφμπραξθσ κακϊσ και διακεκριμζνων
εκπροςϊπων τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ ςε κζματα περιβάλλοντοσ και καλάςςιασ ρφπανςθσ
από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Η θμερίδα κα είναι ανοιχτι ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και των δυο
βακμίδων εκπαίδευςθσ ενϊ ςφντομα κα αποςταλεί ςχετικό ζγγραφο.
Αρ. ςυνθμμζνων εγγράφων : 3
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