


Το Πρόγραμμα Erasmus+ 

καλύπηει ηοσς ηομείς ηης Εκπαίδεσζης, ηης 

Καηάρηιζης, ηΤο Πρόγραμμα Erasmus+ 
καλφπτει τουσ τομείσ τησ Εκπαίδευςησ, 
τησ Κατάρτιςησ, τησ Νεολαίασ και του 
Αθλητιςμοφ κατά την περίοδο 2014 - 
2020ης Νεολαίας και ηοσ Αθληηιζμού καηά ηην 

περίοδο 2014 - 2020 
         Το Erasmus+ διαδζχεται και αντικαθιςτά 

τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα τησ περιόδου 
2007-2013 ςτουσ τομείσ αυτοφσ και 

ςυγκεκριμζνα τα Προγράμματα Διά Βίου 
Μάθηςησ, Νζα Γενιά ςε Δράςη, Erasmus 

Mundus, Tempus, Alpha, Edulink και άλλα 
διμερή προγράμματα ςυνεργαςίασ με τρίτεσ 

χώρεσ. 



Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι 
Εκνικι Μονάδα διαχείριςθσ του 

προγράμματοσ Erasmus+ πλθν του 
τομζα τθσ Νεολαίασ  http://www.iky.gr/ 

 
 Εκνικι Μονάδα για τον τομζα τθσ 

Νεολαίασ είναι το Ινςτιτοφτο Νεολαίασ 
και Δια Βίου Μάκθςθσ 

http://www.iky.gr/
http://www.inedivim.gr/
http://www.inedivim.gr/


Το νζο πρόγραμμα Erasmus+  
δομείται ςε  3 βαςικζσ Δράςεισ/ Key Actions  

για τθν εκπαίδευςθ, τθν κατάρτιςθ και τθ νεολαία. 



ΚΑ1- ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ1/key Action 1 

Σχολική Εκπαίδευςη KA1 

Ανώτατη Εκπαίδευςη ΚΑ1 

Επαγγελματική Εκπαίδευςη & Κατάρτιςη ΚΑ1 

Εκπαίδευςη Ενηλίκων ΚΑ1 

 



Σχολική Εκπαίδευςη KA1 

Η Δράςθ «μακθςιακι κινθτικότθτα 
προςωπικοφ ςχολικισ εκπαίδευςθσ» 
προςφζρει τθν ευκαιρία ςε ςτελζχθ 
ςχολικών μονάδων δθμοςίων και 
ιδιωτικών φορζων (ςχολεία) να βιώςουν 
μια μακθςιακι εμπειρία ςε μια άλλθ 
χώρα. 



Να βελτιώςουν τισ γνώςεισ, τισ δεξιότθτεσ και 
τισ ικανότθτζσ τουσ 
 
να βελτιώςουν τισ γλωςςικζσ τουσ δεξιότθτεσ 
 
να ζρκουν ςε επαφι με μια νζα κουλτοφρα και 
πολιτιςμό  
 
να αναπτφξουν το αίςκθμα τθσ ευρωπαϊκισ 
ταυτότθτασ. 

Οι ςυμμετζχοντεσ μζςω των δραςτηριοτήτων που προςφζρουν τα 
ςχζδια μαθηςιακήσ κινητικότητασ ζχουν τη δυνατότητα: 



Τα ςχζδια κινητικότητασ επιτρζπουν 
ςτα ςχολεία να δώςουν ςτα μζλη του 
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ευκαιρίεσ 

και κίνητρα για την απόκτηςη νζων 
ικανοτήτων ςε ςχζςη με τισ ανάγκεσ 

του ςχολείου. 



Δικαίωμα υποβολήσ αιτήςεων ςτα ςχζδια κινητικότητασ προςωπικοφ 
ςχολικήσ εκπαίδευςησ  
 
ζχουν μόνο ςχολεία (δθλ. ιδρφματα που παρζχουν γενικι, 
επαγγελματικι, ι τεχνικι εκπαίδευςθ οποιουδιποτε επιπζδου 
προςχολικισ ζωσ και ανώτερθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ) που 
βρίςκονται ςε χώρα του προγράμματοσ και αποςτζλλουν προςωπικό 
ςτο εξωτερικό.  
φυςικά πρόςωπα δεν ζχουν δικαίωμα άμεςθσ υποβολισ αιτιςεωσ για 
επιχοριγθςθ. 
 



  οι αιτήςεισ υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά 
 
  θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τουσ ορίηεται ςε ετιςια βάςθ    
  από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και ανακοινώνεται ςτον Οδηγό για  
  τουσ αιτοφντεσ. 

 θ διάρκεια του ςχεδίου κινθτικότθτασ μπορεί να είναι 1 ή 2 ζτθ ενώ θ  
διάρκεια μιασ δραςτθριότθτασ μπορεί να είναι από 2 ημζρεσ μζχρι 
2μήνεσ (εξαιρουμζνου του χρόνου διάρκειασ του ταξιδιοφ). 
  

κάκε ςχολικι μονάδα υποβάλλει μια αίτηςη για το ςφνολο του  
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ που επικυμεί να επιμορφώςει. 

http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1447-ka1-prosopikou-sxolikis-ekpedeusis
http://www.iky.gr/erasmus-plus-evrwpaiki-prosklisi/odigos-programmatos-erusmus-plus


Ο ρόλοσ των φορζων που ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο κινητικότητασ του 
προςωπικοφ 



Δραςτηριότητεσ που περιλαμβάνει το ςχζδιο κινητικότητασ του 
προςωπικοφ 
 
Ανάθεςη καθηκόντων διδαςκαλίασ προςωπικοφ  
δυνατότθτα να διδάξει ςε ςχολεία - εταίρουσ ςτο εξωτερικό 
 
Κατάρτιςη προςωπικοφ 
α)  ςυμμετοχι ςε δομθμζνουσ κφκλουσ μακθμάτων ι εκδθλώςεισ 
κατάρτιςθσ ςτο εξωτερικό 
β)  επιτόπια παρακολοφκθςθ εργαςίασ (job shadowing) για ζνα 
χρονικό διάςτθμα ςτο εξωτερικό ςε ςχολείο εταίρο ι ςε ανάλογο 
φορζα που δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ ςχολικισ 
εκπαίδευςθσ. 
 



Αιτών οργανιςμόσ: 
 
αναλαμβάνει τθν αποςτολι τθσ αίτθςθσ για το ςχζδιο κινθτικότθτασ, 
τθν υπογραφι και τθ διαχείριςθ τθσ ςφμβαςθσ επιχοριγθςθσ κακώσ 
και τθν εκπόνθςθ ςχετικών εκκζςεων.  
 
ο αιτών οργανιςμόσ είναι επίςθσ ο φορζασ αποςτολισ: είναι 
υπεφκυνοσ για τθν επιλογι διδακτικοφ και λοιποφ εκπαιδευτικοφ 
προςωπικοφ και τθν αποςτολι τουσ ςτο εξωτερικό. 



 
Φορζασ υποδοχήσ: 
 
 υποδζχεται το διδακτικό και λοιπό εκπαιδευτικό προςωπικό 
παρζχοντασ ζνα πρόγραμμα δραςτθριοτιτων, ι επωφελείται από 
δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ προςφερόμενεσ από το εν λόγω 
προςωπικό. 
 
Ο φορζασ υποδοχισ μπορεί να είναι: 
• πάροχοσ κφκλων μακθμάτων  
• ςχολείο εταίροσ ι άλλοσ ςχετικόσ φορζασ 
  Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, οι φορείσ αποςτολισ και υποδοχισ μαηί με 
τουσ ςυμμετζχοντεσ ςυνάπτουν ςφμβαςθ πριν τθν ζναρξθ τθσ 
δραςτθριότθτασ.  



Ευρωπαϊκό ςχζδιο ανάπτυξησ 

Πριν υποβάλει αίτθςθ, κάκε ςχολείο πρζπει να ςυντάξει ζνα 
Ευρωπαϊκό Σχζδιο Ανάπτυξθσ. 
 
 Το ςχζδιο αυτό αποτελεί : 
• μζροσ τθσ αίτθςθσ 
• ςθμαντικό μζροσ τθσ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων επιχοριγθςθσ  



παρζχει πληροφορίεσ ςχετικά με: 

• τισ ανάγκεσ του ςχολείου όςον αφορά ςτθν ποιοτικι ανάπτυξθ και 
διεκνοποίθςθ και τον τρόπο με τον οποίο οι προγραμματιςμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ κα ςυμβάλουν ςτθν εξυπθρζτθςθ αυτών των αναγκών 
• τθν αναμενόμενθ επίδραςθ ςτουσ μακθτζσ, τουσ δαςκάλουσ και τα άλλα 
μζλθ του προςωπικοφ, κακώσ και ςτο ςχολείο εν γζνει 
• τον τρόπο με τον οποίο τα ςχολεία κα ενςωματώςουν τισ ικανότθτεσ και 
τισ εμπειρίεσ που κα αποκτιςει το προςωπικό τουσ ςτο αναλυτικό 
πρόγραμμα ςπουδών τουσ ι/και ςτο ςχζδιο ανάπτυξθσ του ςχολείου  
• τον τρόπο με τον οποίο κα χρθςιμοποιθκεί θ Ηλεκτρονικι αδελφοποίθςθ 
(eTwinning) ςε ςχζςθ με τισ προγραμματιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ 
κινθτικότθτασ, κατά περίπτωςθ. 



ςχζδιο κινητικότητασ και  Ηλεκτρονική αδελφοποίηςη (eTwinning) 
 



Σε ςχζςη με κάποιο ςχζδιο κινητικότητασ, η Ηλεκτρονική αδελφοποίηςη 
επιτρζπει: 
τθν εφρεςθ πικανών εταίρων/φορζων υποδοχισ ςτο εξωτερικό και τθ 
ςυνεργαςία μαηί τουσ πριν τθν υποβολι αίτθςθσ για χρθματοδότθςθ ςχεδίων. 
 
τθ χριςθ των διακζςιμων εργαλείων για το ςχζδιο με ςκοπό τθν υλοποίθςθ 
περιςςότερων ςτρατθγικών ςχεδίων και τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ τθσ ςυμβολισ 
των εταίρων. 
 
τθν προετοιμαςία του εξερχόμενου προςωπικοφ, για παράδειγμα μζςω 
επικοινωνίασ με τον φορζα υποδοχισ (περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ 
χώρα υποδοχισ και τον φορζα υποδοχισ, ςυηιτθςθ και ςυμφωνία επί των 
δραςτθριοτιτων προσ υλοποίθςθ), τθ ςυμμετοχι ςε διαδικτυακζσ 
εκπαιδευτικζσ εκδθλώςεισ ςε ςχζςθ με τθν κινθτικότθτα. 
 
τθν εντατικι ςυνεργαςία μεταξφ όλων των εμπλεκόμενων ςχολείων κατά τθ 
διάρκεια του ςχεδίου κινθτικότθτασ προςωπικοφ και μετά από αυτό. 



 
 
Ηλεκτρονική αδελφοποίηςη (eTwinning) 
 
Η Ηλεκτρονικι αδελφοποίθςθ προωκεί τθ ςυνεργαςία και τθ δικτφωςθ 
μεταξφ των ςχολείων ςτθν Ευρώπθ μζςω τθσ χριςθσ των Τεχνολογιών 
Πλθροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Παρζχει ςυμβουλζσ, ιδζεσ και 
εργαλεία με ςκοπό να διευκολφνει τα ςχολεία να δθμιουργιςουν 
ςυμπράξεισ και να ξεκινιςουν ςχζδια ςυνεργαςίασ ςε οποιαδιποτε 
κεματικι ενότθτα. 



Για τθ χριςθ τθσ Ηλεκτρονικισ αδελφοποίθςθσ δεν απαιτείται 
κάποια επίςθμθ αίτθςθ, το μόνο που χρειάηεται να κάνουν τα 
ςχολεία είναι να εγγραφοφν ςτθ δικτυακι Πφλθ Ηλεκτρονικισ 
αδελφοποίθςθσ. Η ευρωπαϊκι δικτυακι πφλθ Ηλεκτρονικισ 
αδελφοποίθςθσ είναι ζνασ εξ ολοκλιρου πολφγλωςςοσ ιςτότοποσ 
που προςφζρει εργαλεία και υπθρεςίεσ ςυνεργαςίασ, μζςω του 
οποίου οι εκπαιδευτικοί εγγράφονται, βρίςκουν εταίρουσ και 
ςυνεργάηονται μαηί τουσ. Λειτουργεί επίςθσ ωσ ςθμείο ςυνάντθςθσ 
όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μποροφν να 
ανταλλάςςουν πόρουσ, να ςυηθτοφν και να βρίςκουν ςχολεία-
εταίρουσ. 

http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm


 

 

 

 

Πηγή: http://www.iky.gr/ 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Σ. ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΚΑΡΜΙΡΗ ΓΑΡΤΦΑΛΙΑ-ΓΤΣΑΘΙΑ 

ΣΑΡΟΤΥΑ ΒΙΚΣΩΡΙΑ 

http://www.iky.gr/

