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 Προσ: - ΔΠΕ Κριτθσ 
 - Δθμοτικά ςχολεία  
   (μζςω των αντίςτοιχων ΔΠΕ) 

                     - Διευκυντζσ/-τριεσ χολείων 

 - Εκπαιδευτικοφσ ΠΕ70 & ΠΕ86 
                   (μζςω των οικείων ςχολ. μονάδων) 

 

Θζμα: «Πρόςκληςη ενδιαφζροντοσ ςχολείων και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 ή/και 

ομάδων ΠΕ70-ΠΕ86 προκειμζνου να ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα Horizon2020 

“Connect”» 

Αξιότιμεσ κυρίεσ Διευκφντριεσ, 

Αξιότιμοι κφριοι Διευκυντζσ, 

θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ καλεί 

όςεσ Διευκφντριεσ και όςουσ Διευκυντζσ ςχολείων και εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ70 που 

διδάςκουν ςτισ τάξεισ Γ’, Δ’, Εϋ και τ’ ι/και ομάδεσ ΠΕ70-ΠΕ86 ενδιαφζρονται, με τα 

ςχολεία τουσ, να ςυμμετζχουν ςτο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon2020, με τίτλο 

"Inclusive open schooling through engaging and future-oriented science" (ακρωνφμιο 

"Connect" και κωδικό "Η2020-SwafS-2018-2020/H2020-SwafS-2019-2-two-

stage/872814"), να προςζλθουν ςε εκδήλωςη ενημζρωςησ: 

 Σι είναι το Connect και Γιατί να ςυμμετζχω (20/10, ώρα 19:00-21:00) 

Η ςυμμετοχι των ςχολείων ςτο πρόγραμμα, ςυν τοισ άλλοισ,  

 

κα ςυμβάλει: 

 τθ βελτίωςθ των μακθμάτων και τθσ ςχζςθσ των εκπαιδευτικϊν με τουσ μακθτζσ 

και τισ οικογζνειζσ τουσ 
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 ςτθ ςφνδεςθ του ςχολείου με τθν επιςτθμονικι κοινότθτα και τα Ερευνθτικά και 

Επιςτθμονικά  Ιδρφματα με αποτζλεςμα των εμπλουτιςμό των μακθμάτων 

 ςτο ανοιχτό ςχολείο μζςω του ςχιματοσ "Νοιάηομαι-Μακαίνω-Δρω"  

 

κα προςφζρει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ: 

 υμμετοχι ςε ζνα Ερευνθτικό Πρόγραμμα Horizon με δυνατότθτα βεβαίωςθσ 

τθσ ςυμμετοχισ τουσ 

 υμμετοχι με τθν ιδιότθτα του Coach για τθν κακοδιγθςθ άλλων ςυναδζλφων 

τθν 3θ χρονιά (2022-2023) υλοποίθςθσ του ζργου (αν αναλθφκεί τζτοιοσ ρόλοσ 

κα αναγράφεται και ςτθ βεβαίωςθ που κα λάβουν) 

 Προςωπικό εξοπλιςμό για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του προγράμματοσ 

Κάποιεσ πρϊτεσ πλθροφορίεσ για το πρόγραμμα μπορείτε να αντλιςετε από τον 

ιςτότοπο του προγράμματοσ https://www.connect-science.net/el/ . 

Παρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςτθν 

ενθμερωτικι ςυνάντθςθ να ςυμπληρώςουν την ηλεκτρονική φόρμα 

https://forms.gle/tNAaL5ryJ8ETgozj6 

μζχρι και την 18/10. 

Η ενημερωτική ςυνάντηςη κα πραγματοποιθκεί ςτο εικονικό δωμάτιο Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/7996407496?pwd=Yklua2ZzazRaMDl1T1p3MFQxTGo3Zz09 

Meeting ID: 799 640 7496 

Passcode: X9zSyu 

Πρόγραμμα ενημερωτικήσ ςυνάντηςησ 

 Χαιρετιςμόσ Περιφερειακοφ Διευκυντι Πκμιασ & Δκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ κ. 

Καρτςωνάκθ 

 «Σι είναι το Connect και Γιατί να ςυμμετζχω» (ΕΕ Γ. Πανςελθνάσ, Διαχειριςτισ 

και Επιςτθμονικά Τπεφκυνοσ του Προγράμματοσ) 

 Ερωτιςεισ-Απαντιςεισ 

 Παρουςίαςθ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων: οι εκπαιδευτικοί επιλζγουν να 

υλοποιιςουν ζνα καινοτόμο ςενάριο: 

o Σο ανοιχτό ςενάριο (Γεϊργιοσ Πανςελθνάσ) (τάξεισ Δ’-τ’) 

o «Άγρια ηωι ςτθν Ελλάδα: κίνδυνοι, απειλζσ, προςταςία» (τάξεισ Δ’-τ’) 

(Ειρινθ Μπαγιάτθ) 

o «Σο παράκτιο και καλάςςιο οικοςφςτθμα του τόπου μου» (τάξεισ Δ’-τ’) 

(Αμαλία Φιλλιπάκθ) 
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o «Ανακαλφπτοντασ το φυςικό πλοφτο του τόπου μου: αειφόρεσ 

περιβαλλοντικζσ και μυκολογικζσ διαδρομζσ» (τάξεισ Γ’-τ’) (Ακθνά 

Ντοφλια)  

o «Θαλάςςια τροφικι αλυςίδα. To μεγάλο ψάρι τρϊει το μικρό» (ωτθρία 

Μαρτίνου) (Δ’ και τ’) 

 Ερωτιςεισ-Απαντιςεισ 

Παρακαλώ να ενημερωθοφν όλεσ και όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 που διδάςκουν ςτισ 

τάξεισ Γ’, Δ’, Ε’ και τ’ και οι ΠΕ86 του ςχολείου ςασ. 

 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 

 
 
 

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Η Προϊςταμζνθ του τμιματοσ Αϋ  

Διοικθτικϊν Τποκζςεων 

 

Λαμπρίδου Αικατερίνθ 
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