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Ηράκλειο, 13/4/2018 

Αρ.Πρωτ. : 3493 
 
 

Προσ:                
1. Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ τθσ 
χϊρασ 
2. Δ/νεισ Π/κμιασ Εκπ/ςθσ τθσ χϊρασ 
(μζςω των Περιφερειακϊν Δ/νςεων 
Εκπ/ςθσ) 
3. χολικζσ Μονάδεσ Π/κμιασ Εκπ/ςθσ 
τθσ χϊρασ  
(μζςω των Δ/νςεων Π/κμιασ Εκπ/ςθσ) 
4.  Γραφεία χολικϊν υμβοφλων 
Π/κμιασ Εκπ/ςθσ τθσ χϊρασ (μζςω των 
Περιφερειακϊν Δ/νςεων Εκπ/ςθσ) 
5. Κ.Π.Ε. τθσ χϊρασ (μζςω των 
Περιφερειακϊν Δ/νςεων Εκπ/ςθσ) 
6. ΚΕ.Δ.Δ.Τ. τθσ χϊρασ (μζςω των 
Περιφερειακϊν Δ/νςεων Εκπ/ςθσ) 
7. ΠΕΚ τθσ χϊρασ (μζςω των 
Περιφερειακϊν Δ/νςεων Εκπ/ςθσ) 
8. χολείο Ευρωπαϊκισ Παιδείασ 
 

 
                  Κοιν: 

1. Αυτοτελι Δ/νςθ Ευρωπαϊκϊν 
& Διεκνϊν Θεμάτων Τ.Π.Π.Ε.Θ.  
2. Ι.Κ.Τ. 
3. Περιφζρεια Κριτθσ 
4. Διμοσ Ηρακλείου 
5. Europe Direct Κριτθσ 
 
 

 
 

 
ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ ςε ςυνζδριο με 
διεκνι ςυμμετοχι ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ Erasmus+/Δράςθ 2  
 

ασ προςκαλοφμε ςτο ςυνζδριο με διεκνι ςυμμετοχι και κζμα: «Visi-Teaching 
Premiere» που κα πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο πολλαπλαςιαςτικισ δράςθσ του 
ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ Erasmus+/Δράςθ ΚΑ2 με κζμα «Visual Teaching and Digital 
Storytelling as an Educational Tool» τθν Παραςκευι 11 Μαΐου 2018 (9:00-20:30) ςτθν 
Αίκουςα Καςτελλάκθ του  Επιμελθτθρίου Ηρακλείου Κριτθσ (Κορωναίου 9 Ηράκλειο 
Κριτθσ). 

 
υντονιςτισ του προγράμματοσ είναι θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκνικισ Παιδείασ 

τθσ μφρνθσ και ωσ εταίροι ςυμμετζχουν το Πανεπιςτιμιο Dokuz Eylul τθσ μφρνθσ, το 
Cengiz Sani İlkokulu, το Alsancak Melih Ozakat Primary School από τθν πλευρά τθσ Σουρκίασ,  

 

  
  
  

mailto:mail@kritis.pde.sch.gr


 
 
 
 
 
ενϊ από τθν πλευρά τθσ Ελλάδασ θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ,   

το 45ο Δθμοτικό χολείο Ηρακλείου,  το 4ο Δθμοτικό χολείο Ν. Αλικαρναςςοφ και ο 
φλλογοσ Φίλων του Μουςείου χολικισ Ζωισ Χανίων. 

το πλαίςιο τθσ ςφμπραξθσ οι εταίροι είχαν τθν ευκαιρία να μοιραςτοφν καλζσ 
πρακτικζσ για τθν ψθφιακι διδαςκαλία και μάκθςθ, να παράξουν ψθφιακζσ εφαρμογζσ και 
ψθφιακά παιχνίδια με αφετθρίεσ από χϊρουσ πολιτιςμικισ αναφοράσ τθσ Κριτθσ και τθσ 
μφρνθσ. Παράλλθλα να δθμιουργιςουν ψθφιακά μακιματα με κζματα που ςχετίηονται με 
τα γνωςτικά αντικείμενα όλων των τάξεων του Δθμοτικοφ και να οργανϊςουν μια 
πλατφόρμα ψθφιακϊν πόρων ανοικτι ςτθ διεκνι εκπαιδευτικι κοινότθτα. 

Σο ςυνζδριο  ζχει ςτόχο τθν πολλαπλαςιαςτικι δράςθ και  διάχυςθ των 
παραγόμενων του προγράμματοσ, τισ αρχζσ, τθ φιλοςοφία και το μεκοδολογικό τουσ 
πλαίςιο ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα.  Αντίςτοιχθ πολλαπλαςιαςτικι δράςθ κα 
πραγματοποιθκεί ςτθν μφρνθ τον επόμενο Ιοφνιο. 

Προςκεκλθμζνοι ομιλθτζσ είναι  ευρωπαίοι επιςτιμονεσ που δραςτθριοποιοφνται 
ςτο πεδίο τθσ ψθφιακισ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ κακϊσ και ςυμμετζχοντεσ των 
παραπάνω εταιρικϊν φορζων. 

Για τθ ςυμμετοχι ςασ ςτο υνζδριο παρακαλοφμε να δθλϊςετε ςτθν θλεκτρονικι 
φόρμα: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_sBA5xqzkN90WRIt6l1Kr8OMm7AFBemhk9G
Sj1ZK3-gxTwg/viewform  

Η επιλογι των ςυμμετεχόντων κα γίνει με ςειρά προτεραιότθτασ και γνϊμονα τθν 
εφρυκμθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων. τουσ ςυμμετζχοντεσ κα χορθγθκεί άδεια για 
επιμορφωτικοφσ λόγουσ και κα δοκοφν βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ ςε διεκνι ςυνζδριο.  

ασ ενθμερϊνουμε ότι δεν υπάρχει κανζνα κόςτοσ παρακολοφκθςθσ. 
Σο πρόγραμμα κα αναρτθκεί ςφντομα ςτθν  ιςτοςελίδα https://visi-

teaching.blogspot.gr/  απ' όπου κα ενθμερϊνεςτε για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ. 
 

 
 
 

 

                                                                                              Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ  
                                                                                                                      Εκπαίδευςθσ Κριτθσ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       Γεώργιοσ Τερηάκθσ 

ΠΙΣΟ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη τοσ 

Σμήματος Γ ́ Προσωπικού 
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