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1. Δ/νση Ευρωπαϊκής  Ένωσης
Τμήμα Β’ Προγραμμάτων
Υ.ΠΑΙ.Θ.

2. Ι.Κ.Υ.

ΘΕΜΑ: «Βάση εξεύρεσης εταίρων Erasmus+».

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

εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, όπως, μεταξύ άλλων, το

ολοκληρωμένο πρόγραμμα διά βίου μάθησης (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius,

Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς

συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα συνεργασίας με

τις βιομηχανικές χώρες).

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την υποβολή νέων προτάσεων προκειμένου να

συμμετάσχουν σε συμπράξεις στη Δράση 1,  2 ή 3 σας ενημερώνουμε πως στην ιστοσελίδα

των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Δ/θμιας
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ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε.

& Δ.Ε. της χώρας
2. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της

χώρας (μέσω Περ/κών Δ/νσεων)
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε., Δ.Ε. &

Ε.Ε. της χώρας (μέσω των
Δ/νσεων)

4. Γραφ. Σχολ. Συμβούλων Π.Ε. &
Δ.Ε. (μέσω Περ/κών Δ/νσεων)

5. Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. της χώρας (μέσω
Περ/κών Δ/νσεων)

6. Κ.Π.Ε. της χώρας (μέσω Περ/κών
Δ/νσεων)

7. ΠΕΚ  της χώρας (μέσω Περ/κών
Δ/νσεων)

8. Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας
Ηρακλείου

9. Πειραματικά Σχολεία Κρήτης



Εκπαίδευσης Κρήτης http://kritis.pde.sch.gr/euprogrammes, και με  τη στήριξη των

Προωθητών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Βασίλη Μανασσάκη και Ευγενίας Ψαλτάκη και

του καθηγητή Πληροφορικής Σταύρου Παπαδάκη λειτουργεί μια νέα διαδικτυακή βάση

αναζήτησης εταίρων και προγραμμάτων για Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ η

οποία αντικατέστησε την παλιά διαδικτυακή βάση για τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

(LLP). Η καινοτόμα αυτή εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση

http://kritis.pde.sch.gr/euprogrammes/partnerdb και είναι ανοικτή για όλες τις σχολικές

μονάδες (και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών), καλύπτοντας ένα κενό που υπάρχει στον

συγκεκριμένο τομέα στον Ελλαδικό χώρο και λειτουργώντας συμπληρωματικά με

υπάρχουσες βάσεις εξεύρεσης εταίρων άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Μεταξύ των δυνατοτήτων που παρέχονται στη βάση αυτή, είναι η εγγραφή χρηστών, η

καταχώρηση πολλαπλών προγραμμάτων (projects) ανά χρήστη, η τροποποίηση και

ενεργοποίηση και απενεργοποίηση υπαρχόντων προγραμμάτων καθώς και η αναζήτηση

εταίρων και προγραμμάτων με κριτήρια όπως η χώρα, το είδος του προγράμματος και το

είδος του συμμετέχοντος οργανισμού.

Καλούμε λοιπόν τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες που

ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν δράσεις ευρωπαϊκής διάστασης να γνωρίσουν και να

χρησιμοποιήσουν τις νέες επικοινωνιακές δυνατότητες που διανοίγονται μέσα από τα

εργαλεία αυτά δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα και στις σχολικές μονάδες των άλλων

χωρών να δημιουργήσουν ένα δίαυλο επικοινωνίας μαζί τους.

Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί και ιστότοπος για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της

Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στην διεύθυνση

http://kritis.pde.sch.gr/euprogrammes, μέσω της οποίας γίνεται ηλεκτρονική ενημέρωση των

εκπαιδευτικών για τις δράσεις του νέου προγράμματος Erasmus+ καθώς και άλλων

ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΙΝΑΚΗΣ


