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Ηράκλειο, 23/09/2022 
 

Αρ. Πρωτ: 10364 

Σαχ. Δ/νςθ : Λ. Κνωςοφ 6 
Σαχ. Κώδ. : 713 06 Ηράκλειο 
Ε-mail : mail@kritis.pde.sch.gr 
Ιςτοςελίδα : http://kritis.pde.sch.gr 
Πλθροφορίεσ  : Κ. Μαλανδράκθσ 
Σθλζφωνο : 2810-347295 
 

 Προσ:  
- Δθμοτικά ςχολεία και ςχολεία 

Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ελλάδασ 
- Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτιτων 
Κοιν: 
- ΠΔΕ Ελλάδασ 
- υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

ΠΕΚΕ Ελλάδασ 
- Δ/νςεισ Π/κμιασ και Δ/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ Ελλάδασ 
- Τπεφκυνοι Αγωγισ Τγείασ/χολικών 

Δραςτθριοτιτων Δ/νςεων Π/κμιασ 
και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ελλάδασ 

 

Θζμα: «Πρόςκληςη ενδιαφζροντοσ ςχολείων και εκπαιδευτικών Π/θμιασ και Δ/θμιασ 

εκπαίδευςησ προκειμζνου να ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα Horizon2020 “Connect”» 

χετ: Φ16/99352/Δ2/8-8-2022 ζγγραφο του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 

Αξιότιμεσ κυρίεσ Διευκφντριεσ, 

Αξιότιμοι κφριοι Διευκυντζσ, 

θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ καλεί 

όςεσ Διευκφντριεσ και όςουσ Διευκυντζσ ςχολείων και εκπαιδευτικοφσ ενδιαφζρονται να 

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

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

"CONNECT" με κωδικό "Η2020-SwafS-2018-2020/H2020-SwafS-2019-2-two-

stage/872814") (https://www.connect-science.net), το οποίο είναι εγκεκριμζνο από το 

ΤΠΑΙΘ ςφμφωνα με το ανωτζρω ςχετικό, να προςζλθουν ςε online εκδήλωςη 

ενημζρωςησ θ οποία κα πραγματοποιθκεί ςε δφο φάςεισ: 

Α΄ Φάςη: Σι είναι το Connect και Γιατί να ςυμμετζχω (30/9, ώρα: 12:00-14:00) 

Β΄ Φάςη: Παρουςίαςθ των εκπαιδευτικών ςεναρίων του Connect (3/10, ώρα 18:30-

21:00) 

mailto:mail@kritis.pde.sch.gr
https://drive.google.com/file/d/1eLFgRJvconQw-sfQ1kCgzDCB09-D-Sau/view?usp=sharing
https://www.connect-science.net/


Σα τρζχοντα εκπαιδευτικά ςενάρια του προγράμματοσ είναι ςυμβατά με τα Ελλθνικά 

προγράμματα ςπουδών, αφοροφν τόςο δευτεροβάκμια όςο και πρωτοβάκμια 

εκπαίδευςθ και είναι προςβάςιμα ςτθν πλατφόρμα του (https://connect-

eu.exus.co.uk/). Για να τα δείτε πρζπει να εγγραφείτε, χωρίσ καμία υποχρζωςθ, που 

αφορά ςτθ ςυμμετοχι ςασ ςτο  πρόγραμμα. Αφοφ εγγραφείτε, κάντε sign in ςτθν 

πλατφόρμα και πατιςτε ‘Greek’ ι ‘Ελλθνικά’ πάνω αριςτερά. Τπάρχει επίςθσ 

δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ νζων εκπαιδευτικών ςεναρίων που ενδεχομζνωσ 

ςυγγραφοφν από τουσ εκπαιδευτικοφσ που ςυμμετζχουν, εφόςον αυτοί/-ζσ  

επικυμοφν. Η πιςτοποίθςθ διεξάγεται από τθν αρμόδια επιςτθμονικι ομάδα που 

υπάρχει ςτθν Περιφερειακι Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ και ςφμφωνα με το 

παιδαγωγικό πλαίςιο του προγράμματοσ. 

Η ςυμμετοχι των ςχολείων ςτο πρόγραμμα  

κα ςυμβάλει: 

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

και τισ οικογζνειζσ τουσ 

 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" και τθσ 

μεκοδολογίασ STEΑM και 

κα προςφζρει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ, ςυν τοισ άλλοισ,  

 ςυμμετοχι ςε ζνα Ερευνθτικό Πρόγραμμα Horizon με δυνατότθτα βεβαίωςθσ 

τθσ ςυμμετοχισ τουσ 

 τθ δυνατότθτα να διακζτουν και μετά το πζρασ του προγράμματοσ ζνα πλοφςιο 

και καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό αλλά και κυρίωσ 

 μια ικανότθτα δθμιουργίασ του 

Παρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςτθν online 

ενθμερωτικι ςυνάντθςθ να εγγραφοφν για  

 την Α φάςη ςτο 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bs7VLDpwRxeXpkCE93fyRw 

 τη Β φάςη ςτο 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cO4-WUo1Qv28ABUjza6Bdg 

Παρακαλώ να ενημερωθοφν όλεσ και όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου ςασ. 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 

 
 
 

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊςταμζνθ του τμιματοσ Α΄  

Διοικθτικών Τποκζςεων 
 

Λαμπρίδου Αικατερίνθ 
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