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ΠΡΟΣ

1. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
Κρήτης

2. Γραφ. Σχολ. Συμβούλων
Π.Ε. & Δ.Ε. Κρήτης

3.  Σχολ. Μονάδες Π.Ε. &
Δ.Ε. Κρήτης (δια των
Δ/νσεων)

4. Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Κρήτης
5. Κ.Π.Ε. Κρήτης
6. ΠΕΚ Ηρακλείου
7. Σχολείο Ευρωπαϊκής

Παιδείας Ηρακλείου
8. Πειραματικά Σχολεία

Κρήτης

Κοιν:
1. Δ/νση Ευρωπαϊκής  Ένωσης

Τμήμα Β’ Προγραμμάτων Υ.ΠΑΙ.Θ.

2. Ι.Κ.Υ.

ΘΕΜΑ: «Ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ στις 24/2/2014 στο
Ηράκλειο»

Σε συνέχεια του αρ. 15.1/8852/16-12-2013 έγγραφου μας σας ενημερώνουμε πως

το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+,

πρόκειται να διοργανώσει Ημερίδα ενημέρωσης για το Erasmus+, το νέο

πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία

και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020, την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014,

στο ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ HOTEL (Υγείας 2, Ηράκλειο - Tηλ. 2810-229103).

Το Erasmus+ συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την

εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, όπως το ολοκληρωμένο

πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση, (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius και

Grundtvig το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και πέντε διεθνή προγράμματα
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(Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα συνεργασίας με

βιομηχανικές χώρες).

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας θα γίνει μια γενική παρουσίαση της δομής του

προγράμματος Erasmus+ και των επιμέρους δράσεων του, καθώς και των

απαιτούμενων  δραστηριοτήτων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων κ.α. Στη

συνέχεια οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες εργασίας σύμφωνα με τον τομέα

ενδιαφέροντος που θα έχουν εκδηλώσει κατά την εγγραφή τους (Ανώτατη

εκπαίδευση, Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων,

Σχολική εκπαίδευση, Νεολαία).

Για τη συμμετοχή στην ημερίδα απαιτείται συμπλήρωση μιας ηλεκτρονικής

φόρμας εγγραφής που θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.iky.gr/epikoinwnia/nea-anakoinwseis/item/1431-24-2-2014-imerida-

enimerosis-gia-to-programma-erasmus-plus-iraklio

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να επιτρέψουν τη συμμετοχή των

εκπαιδευτικών στην ημερίδα, αφού φροντίσουν για την εύρυθμη λειτουργία των

σχολικών μονάδων.

Η Εθνική Μονάδα ΙΚΥ θα αποστείλει μήνυμα επιβεβαίωσης συμμετοχής. Θα

τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων και η

Εθνική Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τις εγγραφές μόλις συμπληρωθεί ο

αριθμός των θέσεων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τους προωθητές των

Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για μεν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με την Τζένη

Ψαλτάκη (prathmias@kritis.pde.sch.gr) στο τηλέφωνο 2810-302452, για δε τη

Δευτεροβάθμια με τον Βασίλη Μανασσάκη (manassakisv@gmail.com,

prbthmias@kritis.pde.sch.gr) στο τηλέφωνο 2810-347280.

Παρακαλούμε να ενημερωθεί όλο το εκπαιδευτικό  προσωπικό.
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