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Θέκα: «Γηα δώζεο θαη εμ απνζηάζεωο ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο γηα ηα πξνγξάκκαηα Erasmus+
ηεο ΠΓΔ Κξήηεο ζε Ηξάθιεην, Ρέζπκλν θαη Υαληά - Ηκεξίδα παξνπζίαζεο απνηειεζκάηωλ
επξωπαϊθνύ πξνγξάκκαηνο "ALICE - Πξνζαξκόδνληαο ηε κάζεζε ζε θνηλωλίεο θαη ζρνιηθά
πεξηβάιινληα δίρωο απνθιεηζκνύο".
Η ΠΓΔ Κξήηεο ζην πιαίζην ηεο πξνώζεζεο ηωλ επξωπαϊθώλ πξνγξακκάηωλ πινπνηεί δηα δώζεο &
εμ απνζηάζεωο ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο κε ζθνπό λα ελεκεξώζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο Κξήηεο γηα ηηο δξάζεηο ΚΑ1 θαη ΚΑ2 ηωλ πξνγξακκάηωλ Erasmus+ θαζώο επίζεο θαη λα
ππνζηεξίμεη ηελ ππνβνιή επηηπρεκέλωλ ζρεδίωλ.
Σν πξόγξακκα ηωλ παξαπάλω ελεκεξωηηθώλ δξάζεωλ πεξηιακβάλεη δηα δώζεο εξγαζηήξηα θαη
ζπλαληήζεηο ζε Ηξάθιεην, Υαληά θαη Ρέζπκλν, εηζαγωγηθό δηαδηθηπαθό ζεκηλάξην, ελώ ν πξώηνο θύθινο
νινθιεξώλεηαη ζην Ηξάθιεην κε ηελ εκεξίδα παξνπζίαζεο ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ επξωπαϊθνύ
πξνγξάκκαηνο Erasmus+ κε ηίηιν "Alice - Πξνζαξκόδνληαο ηε κάζεζε ζε θνηλωλίεο θαη ζρνιηθά
πεξηβάιινληα δίρωο απνθιεηζκνύο». ηνλ επόκελν θύθιν ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ αληίζηνηρεο εθδειώζεηο
ζην Λαζίζη θαη λέα ζεηξά δηαδηθηπαθώλ καζεκάηωλ. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα ζεκηλάξηα θαη ζηελ εκεξίδα
είλαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξωζε ηωλ ειεθηξνληθώλ εληύπωλ εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο. Αλαιπηηθόηεξα:
Α. Δλεκεξωηηθέο πλαληήζεηο https://forms.gle/eYVa11r9FHLEmwLSA
1. Ηξάθιεην: Γεπηέξα 16 Γεθεκβξίνπ 2019, ώξα 17:00, Πνιύθεληξν Νενιαίαο Γ. Ηξαθιείνπ
2. Ρέζπκλν: Σξίηε 17 Γεθεκβξίνπ 2019, ώξα 09:00, Φνηηεηηθό Πνιηηηζηηθό Κέληξν ΞΔΝΙΑ
3. Υαληά: Πέκπηε 19 Γεθεκβξίνπ 2019, ώξα 9:00, Πλεπκαηηθό Κέληξν Υαλίωλ
ην Ηξάθιεην, ε ελεκέξωζε ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ πξνεηνηκαζία ηωλ αηηήζεωλ γηα ηε
Βαζηθή Γξάζε ΚΑ1 ελώ ε αληίζηνηρε ελεκέξωζε γηα ηε δξάζε ΚΑ2 ζα γίλεη ζην πιαίζην ηεο εκεξίδαο γηα
ην πξόγξακκα Alice. ηηο ππόινηπεο πόιεηο, νη ελεκεξωηηθέο ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο Γ/λζεηο Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ρεζύκλνπ θαη Υαλίωλ θαη απεπζύλνληαη ζε
εθπαηδεπηηθνύο ρωξίο πξνεγνύκελε εκπεηξία ζε ζέκαηα επξωπαϊθώλ ζπλεξγαζηώλ. θνπόο είλαη ε
ελεκέξωζε γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεωλ ζρνιηθώλ αληαιιαγώλ θαη καζεζηαθήο θηλεηηθόηεηαο ζην πιαίζην
ηωλ Βαζηθώλ Γξάζεωλ ΚΑ1 θαη ΚΑ2 Erasmus+ γηα ηελ πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεωλ 2020. Παξάιιεια
ζα παξνπζηαζηεί ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην ηνπ επξωπαϊθνύ πξνγξάκκαηνο
Erasmus+ ηεο ΠΓΔ Κξήηεο "Sea4all", ελώ ζα γίλεη θαη κηα γεληθόηεξε αλαζθόπεζε ηωλ πξνγξακκάηωλ
πνπ πινπνηνύλ ηα ζρνιεία θαη νη Γ/ζεηο Δθπαίδεπζεο θαηά ηόπνπο. Δηδηθόηεξα ζηα Υαληά ζα γίλεη
ελεκέξωζε γηα ην πξόγξακκα θαη ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Start in.

Β. Δηζαγωγηθό Γηαδηθηπαθό εκηλάξην (webinar) https://forms.gle/LMHhBtjKw9YoeAEHA
1. Σεηάξηε 18/12/2019 - 17.00 - 18.00
Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο ρωξίο πξνεγνύκελε εκπεηξία ζηελ ππνβνιή πξνηάζεωλ θαη
παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηηο Βαζηθέο Γξάζεηο Erasmus+ ΚΑ1 θαη ΚΑ2. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ιάβνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζην ζεκηλάξην ζε πξνζωπηθό e-mail ελώ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
παξνπζίαζεο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα παξέκβαζεο. Σν ζεκηλάξην ζα είλαη δηαζέζηκν κεηά ηε ιήμε ηεο
ζπλεδξίαο κε ηε κνξθή βηληενπαξνπζίαζεο.
Γ. Ηκεξίδα https://forms.gle/xHpcmaqfmdnRXf7t8
Ηκεξίδα παξνπζίαζεο απνηειεζκάηωλ ηνπ επξωπαϊθνύ πξνγξάκκαηνο "ALICE - Πξνζαξκόδνληαο
ηε κάζεζε ζε θνηλωλίεο θαη ζρνιηθά πεξηβάιινληα δίρωο απνθιεηζκνύο" - Παξαζθεπή 9 Ιαλνπαξίνπ
2020, ώξα 08:30 - 17:00 Ακθηζέαηξν ΔΤΠ - Διιεληθό Μεζνγεηαθό Παλ/κην
Η Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο Κξήηεο νξγαλώλεη εκεξίδα παξνπζίαζεο ηωλ απνηειεζκάηωλ
ηνπ επξωπαϊθνύ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ "ALICE - Adapting learning in inclusive communities and
environments" ηελ Πέκπηε 9 Ιαλνπαξίνπ 2020 κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΙΚΤ θαζώο θαη εθπαηδεπηηθώλ από ηελ
Διιάδα θαη ην εμωηεξηθό. Πξόθεηηαη γηα έλα πξόγξακκα πνπ ππνζηεξίδεη ηελ πξνώζεζε ηνπ πλεύκαηνο ηεο
Κνηλόηεηαο θαη ηεο Θεηηθήο Κνηλωληθήο πκπεξηθνξάο ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
ην πιαίζην ηεο παξαπάλω εθδήιωζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ελεκέξωζε γηα ηηο δξάζεηο ηωλ πξνγξακκάηωλ
Erasmus+ θαη εηδηθόηεξα ελεκέξωζε γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεωλ 2020 γηα ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε (ΚΑ2).
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