
ΑΡΕΣΘ ΒΟΤΡΑΚΘ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ05  

ΤΠΕΤΘ. ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΔΕ ΚΡΗΣΗ 



Σο νζο Erasmus+ ςε αρικμοφσ

 26,2 € δις. (ςχεδόν διπλάςια από το προθγοφμενο πρόγραμμα 2014-2020)

 70% του προχπολογιςμοφ κα ςτθρίξει ευκαιρίεσ κινθτικότθτασ

 30% του προχπολογιςμοφ κα επενδυκεί ςε ςχζδια ςυνεργαςίασ

 10.000.000 άτομα αναμζνεται να ςυμμετάςχουν ςε δραςτθριότθτεσ κινθτικότθτασ



• Περίγραμμα Νζου Erasmus+

• Βαςικζσ Δράςεισ 1-2-3 

• Γενικοί τόχοι  – Δραςτθριότθτεσ

• Προετοιμαςία χεδίων & Κριτιρια Επιλεξιμότθτασ

• Πλατφόρμεσ ςυνεργαςίασ

• Αναηιτθςθ εταίρων 



Γενικόσ τόχοσ του
προγράμματοσ Erasmus+

Να υποςτθρίξει τθν εκπαιδευτικι,
επαγγελματικι και προςωπικι ανάπτυξθ
των ατόμων που ςυμμετζχουν ςτθν
εκπαίδευςθ, τθν κατάρτιςθ, τθ νεολαία 
και τον ακλθτιςμό, ςτθν Ευρϊπθ και
πζραν αυτισ, ςυμβάλλοντασ κατ’ αυτόν 
τον τρόπο ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, τθ
δθμιουργία ποιοτικϊν κζςεων εργαςίασ, 
τθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ και τθν 
κοινωνικι ςυνοχι και ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ και τθσ ενεργοφ 
ςυμμετοχισ ςτα κοινά.



Προτεραιότθτεσ του προγράμματοσ Erasmus+

Περιβάλλον και 
καταπολζμθςθ τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ

Ανάπτυξθ γνϊςεων, 
δεξιοτιτων και

ςυμπεριφορϊν όςον 
αφορά τθν κλιματικι 

αλλαγι και τθ βιϊςιμθ 
ανάπτυξθ

Ζνταξθ και
πολυμορφία

Προϊκθςθ των ίςων 
ευκαιριϊν και τθσ 
πρόςβαςθσ, τθσ

ζνταξθσ, τθσ
πολυμορφίασ και τθσ 

δικαιοςφνθσ

Ψθφιακόσ
μεταςχθματιςμόσ

Αξιοποίθςθ δυναμικοφ των 
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν για 

τθ διδαςκαλία και τθ 
μάκθςθ, ανάπτυξθ

ψθφιακϊν δεξιοτιτων

Κοινζσ αξίεσ,
ςυμμετοχι ςτα κοινά

Αντιμετϊπιςθ τθσ 
περιοριςμζνθσ

ςυμμετοχισ των 
πολιτϊν ςτισ 
δθμοκρατικζσ

διαδικαςίεσ, ενεργι 
ςυμμετοχι ςτθ ηωι 

τθσ κοινότθτασ



Xαρακτθριςτικά του προγράμματοσ
Erasmus+ 2021-2017

• Προςταςία, υγεία και αςφάλεια ςυμμετεχόντων

• Πολυγλωςςία

• Διεκνισ διάςταςθ

• Αναγνϊριςθ και επικφρωςθ των δεξιοτιτων και των 

επαγγελματικϊν προςόντων

• Γνωςτοποίθςθ των ςχεδίων και των αποτελεςμάτων για 

μεγιςτοποίθςθ αντίκτυπου

• Τποχρζωςθ ανοικτισ πρόςβαςθσ ςε εκπαιδευτικό υλικό

Erasmus+

• Ανοιχτι πρόςβαςθ ςτθν ζρευνα και τα δεδομζνα



Θ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΛΘΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΚΑΛΤΠΣΕΛ ΣΛ ΑΚΟΛΟΤΚΕ ΔΡΑΕΛ ΣΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ERASMUS+:
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Μακθςιακι 
κινθτικότθτα 

ατόμων

υνεργαςία 
μεταξφ 

οργανιςμϊν και 
ιδρυμάτων

Ενίςχυςθ ςε 
κζματα 

μεταρρφκμιςθσ 
Πολιτικισ



Βαςικζσ Δράςεισ

Βαςικι Δράςθ 1 
Κινθτικότθτα των

ατόμων

• Κινθτικότθτα εκπαιδευομζνων και προςωπικοφ

• Δραςτθριότθτεσ ςυμμετοχισ των νζων

• Δραςτθριότθτεσ DiscoverEU

• Ευκαιρίεσ μάκθςθσ γλωςςϊν

Βαςικι Δράςθ 2
υνεργαςία

μεταξφ  
οργανιςμϊν και

ιδρυμάτων

• υμπράξεισ για ςυνεργαςία:

i.υμπράξεισ ςυνεργαςίασ

ii.υμπράξεισ μικρισ κλίμακασ

• υμπράξεισ για αριςτεία

• υμπράξεισ καινοτομίασ

• χζδια ανάπτυξθσ ικανοτιτων ςτον τομζα τθσ νεολαίασ

• Ακλθτικζσ διοργανϊςεισ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα

Βαςικι Δράςθ 3 
τιριξθ τθσ 

χάραξθσ 
πολιτικισ και 
ςυνεργαςίασ

• Ευρωπαϊκι Νεολαία Μαηί

• Πειραματικζσ δράςεισ ευρωπαϊκισ πολιτικισ

• Δράςεισ που προάγουν τθ διαφάνεια και τθν αναγνϊριςθ 
δεξιοτιτων, το διάλογο πολιτικισ, τθ ςυνεργαςία με Δ.Ο.

• Δράςθ Jean Monnet



Πλατφόρμα Αποτελεςμάτων χεδίων Erasmus+ 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Ηλεκτρονικι Αδελφοποίθςθ (eTwinning) 

https://www.etwinning.net/el/pub/contact.htm

Πφλθ χολικισ Εκπαίδευςθσ (School Education Gateway)

https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/index.htm

EPALE – εκπαίδευςθ ενθλίκων

https://epale.ec.europa.eu/el/home-page.

SELFIE – εργαλείο αυτοαξιολόγθςθσ ςχολικϊν μονάδων για 
ανάπτυξθ ψθφιακϊν δεξιοτιτων 
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_el

HEInnivate – εργαλείο αυτοαξιολόγθςθσ ανϊτατων εκπαιδευτικϊν 
ιδρυμάτων ςτον τομζα τθσ καινοτομίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ 
https://heinnovate.eu/en

Πλατφόρμεσ και Εργαλεία

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://www.etwinning.net/el/pub/contact.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/index.htm
https://epale.ec.europa.eu/el/home-page
https://epale.ec.europa.eu/el/home-page
https://epale.ec.europa.eu/el/home-page
https://epale.ec.europa.eu/el/home-page
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_el
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_el
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_el
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_el
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_el
https://heinnovate.eu/en


Βαςικι Δράςθ 1



τόχοι τθσ δράςθσ ςτον τομζα τθσ 
ΧΟΛΛΚΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ

• Προϊκθςθ αξιϊν ςυμπεριλθπτικότθτασ και τθσ πολυμορφίασ, τθσ
ανεκτικότθτασ και τθσ δθμοκρατικισ ςυμμετοχισ

• Προϊκθςθ γνϊςεων ςχετικά με τθν κοινι ευρωπαϊκι κλθρονομιά και 
τθν πολυμορφία

• Τποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ επαγγελματικϊν δικτφων

Ενίςχυςθ τθσ
ευρωπαϊκισ διάςταςθσ 
τθσ διδαςκαλίασ και τθσ 

μάκθςθσ

• Τποςτιριξθ τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν

• Προϊκθςθ τθσ χριςθσ νζων τεχνολογιϊν

• Βελτίωςθ τθσ εκμάκθςθσ γλωςςϊν και τθσ γλωςςικισ πολυμορφίασ

• Τποςτιριξθ τθσ ανταλλαγισ και μεταφοράσ βζλτιςτων πρακτικϊν

Βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ τθσ

διδαςκαλίασ και τθσ
μάκθςθσ ςτθ ςχολικι 

εκπαίδευςθ

• Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των ςχολείων να ςυμμετζχουν ςε 
διαςυνοριακζσ ανταλλαγζσ και ςυνεργαςία\

• Μζριμνα ϊςτε θ μακθςιακι κινθτικότθτα να αποτελεί ρεαλιςτικι 
δυνατότθτα για κάκε μακθτι

• Προϊκθςθ τθσ αναγνϊριςθσ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων μακθτϊν 
και προςωπικοφ

υμβολι ςτθ 
δθμιουργία του 

Ευρωπαϊκοφ Χϊρου 
Εκπαίδευςθσ



τόχοι τθσ δράςθσ ςτον τομζα τθσ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΛΚΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ

•Ενίςχυςθ βαςικϊν δεξιοτιτων και οριηόντιων δεξιοτιτων, 
ιδίωσ τθσ εκμάκθςθσ γλωςςϊν

•Τποςτιριξθ ειδικϊν για κάκε επάγγελμα δεξιοτιτων
•Ανταλλαγι βζλτιςτων πρακτικϊν και προϊκθςθ τθσ χριςθσ

νζων και καινοτόμων παιδαγωγικϊν μεκόδων και τεχνολογιϊν
•Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ παρόχων ΕΕΚ να εκτελοφν ςχζδια

κινθτικότθτασ υψθλοφ επιπζδου

Βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ τθσ 

αρχικισ και 
ςυνεχοφσ

επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ

•Προϊκθςθ των αξιϊν τθσ ςυμπεριλθπτικότθτασ και τθσ 
πολυμορφίασ

•Προϊκθςθ των γνϊςεων ςχετικά με τθν κοινι ευρωπαϊκι 
κλθρονομιά και πολυμορφία

•Τποςτιριξθ ανάπτυξθσ επαγγελματικϊν δικτφων

Ενίςχυςθ τθσ
ευρωπαϊκισ
διάςταςθσ τθσ

διδαςκαλίασ και τθσ
μάκθςθσ



Προτεραιότθτεσ ςτον τομζα τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ 1/2

Αντιμετϊπιςθ του μακθςιακοφ μειονεκτιματοσ, τθσ 
πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου και τθσ 
χαμθλισ επάρκειασ ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ

Τποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν, των διευκυντϊν 
ςχολείων και άλλων εκπαιδευτικϊν
επαγγελμάτων

Ανάπτυξθ βαςικϊν ικανοτιτων



Προτεραιότθτεσ ςτον τομζα τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ 2/2

Προϊκθςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ για τθ διδαςκαλία
και εκμάκθςθ γλωςςϊν

Προϊκθςθ του ενδιαφζροντοσ και τθσ αριςτείασ ςτουσ τομείσ 
τθσ επιςτιμθσ, τθσ τεχνολογίασ, τθσ μθχανικισ και των 
μακθματικϊν (STEM) και προϊκθςθ τθσ προςζγγιςθσ STEAM

Ανάπτυξθ υψθλισ ποιότθτασ ςυςτθμάτων προςχολικισ
εκπαίδευςθσ και φροντίδασ

Αναγνϊριςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων για τουσ
ςυμμετζχοντεσ ςε διαςυνοριακι μακθςιακι κινθτικότθτα



Προτεραιότθτεσ ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ

Προςαρμογι  
τθσ

επαγγελματικισ  
εκπαίδευςθσ

και κατάρτιςθσ
ςτισ ανάγκεσ
τθσ αγοράσ
εργαςίασ

Αφξθςθ τθσ 
ευελιξίασ των

ευκαιριϊν ςτον
τομζα τθσ

επαγγελματικισ  
εκπαίδευςθσ 

και κατάρτιςθσ

υμβολι ςτθν 
καινοτομία 

όςον αφορά 
ςτθν

επαγγελματικι 
εκπαίδευςθ και  

κατάρτιςθ

Βελτίωςθ τθσ 
διαςφάλιςθσ 
τθσ ποιότθτασ 

ςτθν
επαγγελματικι 
εκπαίδευςθ και  

κατάρτιςθ

Αφξθςθ τθσ
ελκυςτικότθτασ  

τθσ ΕΕΚ

Δθμιουργία και 
εφαρμογι 
ςτρατθγικϊν

διεκνοποίθςθσ  
για τουσ

παρόχουσ ΕΕΚ



Βασική Δράση 1

Κινητικότητα προσωπικού και 

εκπαιδευομένων

ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΕ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΑ ΠΛΑΛΛΑ ΣΘ ΒΑΛΚΘ ΔΡΑΘ 1
ΧΟΛΛΚΘ/ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ/ΕΕΚ
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Erasmus accreditation

Short-term projects

Individual organisations

Πώς μπορεί 

να 

συμμετέχει 

ένας 

οργανισμός
στην ΚΑ1;

Join a mobility consortium

Join without an application

Host Erasmus participants

2. Διαπιστευμένα σχέδια 

1. Βραχυπρόθεσμα σχέδια (6 - 18 μήνες)

Συντονιστές Κοινοπραξίας

Συμμετοχή μέσω κάποιας 

Κοινοπραξίας*

Φιλοξενία συμμετεχόντων 
από το εξωτερικό

3. Χωρίς την υποβολή 

αίτησης

Μεμονωμένοι οργανισμοί



ΒΑΛΚΘ ΔΡΑΘ 1
ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ ΚΑΛ ΕΚΠΑΛΔΕΤΟΜΕΝΩΝ

A. 

• Προκεςμία 23 Φεβρουαρίου 2022

B. Διαπιςτευμζνα ςχζδια

• Προκεςμία 19 Οκτωβρίου 2022
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Βραχυπρόκεςμα ςχζδια

Βαςικι Δράςθ 1



A. Βραχυπρόκεςμα ςχζδια

• Αφοροφν νεοειςερχόμενουσ οργανιςμοφσ ςτουσ οποίουσ δίνεται θ ευκαιρία να 

ςχεδιάςουν και να οργανϊςουν το πρϊτο τουσ ζργο κινθτικότθτασ  ι  

οργανιςμοφσ που ενδιαφζρονται απλϊσ για μικρισ κλίμακασ ςυμμετοχι

 Οι διαπιςτευμζνοι οργανιςμοί δε δικαιοφνται να υποβάλλουν αίτθςθ για 

«χζδια Μικρισ Διάρκειασ»
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ΒΡΑΧΤΠΡΟΚΕΜΑ ΧΕΔΛΑ ΓΛΑ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ 
ΕΚΠΑΛΔΕΤΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛ ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ

• 1οσ γφροσ για όλουσ τουσ Εκνικοφσ Οργανιςμοφσ: 23/02/2022
12:00 (το μεςθμζρι, ϊρα Βρυξελλϊν)

• 2οσ γφροσ για τουσ Εκνικοφσ Οργανιςμοφσ που αποφαςίηουν να
ανοίξουν δεφτερθ προκεςμία: 4 Οκτωβρίου ςτισ 12:00 (το
μεςθμζρι, ϊρα Βρυξελλϊν)

Προκεςμίεσ
υποβολισ αιτιςεων

• 1οσ γφροσ: μεταξφ 1θσ επτεμβρίου και 31θσ Δεκεμβρίου 
του ιδίου ζτουσ

• 2οσ γφροσ: μεταξφ 1θσ Ιανουαρίου και 31θσ Μαΐου του 
επόμενου ζτουσ

Ημερομθνία
ζναρξθσ ςχεδίου

• Από 6 ζωσ 18 μινεσ
Διάρκεια του 

ςχεδίου

• Μόνο για ζνα βραχυπρόκεςμο ςχζδιο ανά γφρο/ανά 
πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων

• υμμετοχι ςε μια μόνο κοινοπραξία κινθτικότθτασ
Αρικμόσ αιτιςεων



ΕΠΛΣΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΛΚΜΟ ΑΛΣΘΕΩΝ:

 τα πλαίςια κάκε Πρόςκλθςθσ κάκε αιτϊν οργανιςμόσ μπορεί να υποβάλει μια 

MONO αίτθςθ για «Βραχυπρόκεςμο χζδιο» ςτα πλαίςια τθσ οποίασ καταγράφει 

τισ ανάγκεσ του για επιμόρφωςθ του προςωπικοφ και των εκπαιδευομζνων του 

μζςω εξερχόμενθσ και ειςερχόμενθσ κινθτικότθτασ

 Επιπλζον ζχει τθ δυνατότθτα ςε κάκε Πρόςκλθςθ να πραγματοποιεί κινθτικότθτεσ 

ωσ μζλοσ 1 κοινοπραξίασ

 τα πλαίςια τθσ νζα Προγραμματικισ Περιόδου και εντόσ 5 ςυνεχόμενων ετϊν 

ζνασ οργανιςμόσ μπορεί να επιχορθγθκεί με max. 3 Βραχυπρόκεςμα χζδια 

(εξαιροφνται επιχορθγιςεισ ςτα πλαίςια των Προςκλιςεων 2014 – 2020)



ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ

• Προςωπικό (διδακτικό & διοικθτικό – ςφμβουλοι – ςυνεργάτεσ ςε εκελοντικι βάςθ)

• Εκπαιδευόμενοι 

• «Πρόςφατοι Απόφοιτοι» κζντρων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (iVET) ι 

ςυνεχοφσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (CVET) - (Δυνατότθτα 

ςυμμετοχι ζωσ και 12 μινεσ μετά τθν αποφοίτθςθ τουσ ι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

ςτρατιωτικισ κθτείασ τουσ) 

 Άτομα από ευάλωτεσ ομάδεσ :

- Προβλζπεται επιπλζον επιχοριγθςθ για τθ ςυμμετοχι αυτϊν των ατόμων



ΚΡΛΣΘΡΛΑ ΕΠΛΛΕΞΛΜΟΣΘΣΑ

1. υνάφεια

υνάφεια ςχεδίου με ςτόχουσ Βαςικισ 
Δράςθσ & ειδικζσ προτεραιότθτεσ

2. Ποιότθτα ςχεδιαςμοφ

τόχοι ςχεδίου – οργάνωςθ - δράςεισ

3. Ποιότθτα αντίκτυπου

Αποτελζςματα – ςυμπεράςματα –
αξιολόγθςθ από οργανιςμό - κοινό
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Ειδικζσ 
Προτεραι

ότθτεσ



Θ απονομι τθσ διαπίςτευςθσ 
Erasmus επιβεβαιϊνει ότι ο 

αιτϊν οργανιςμόσ ζχει
καταρτίςει ςχζδιο για τθν 

υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων 
κινθτικότθτασ υψθλισ 

ποιότθτασ ςτο πλαίςιο μιασ 
ευρφτερθσ προςπάκειασ

ανάπτυξθσ του οργανιςμοφ 
του.

B. Διαπιςτευμζνα ςχζδια



είναι ένα επγαλείο πιζηοποίηζηρ ηων οπγανιζμών πος αποδεικνύοςν μέζω ηηρ αίηηζήρ ηοςρ όηι έσοςν ηην

ππόθεζη να ζςμμεηάζσοςν ζε ποιοηικέρ διαζςνοπιακέρ κινηηικόηηηερ ζηα πλαίζια ηηρ Βαζικήρ Δπάζηρ 1.

Οι διαπιζηεςμένοι οπγανιζμοί Erasmus αν και θα ςποβάλλoςν αίηηζη για σπημαηοδόηηζη κάθε σπόνο, λόγω ηηρ

πιζηοποίηζηρ ηοςρ ζε θέμαηα ποιόηηηαρ :

• Έσοςν εξαζθαλιζμένη σπημαηοδόηηζη δεδομένος όηι η ςποβληθείζα αίηηζη είναι επιλέξιμη

• Aκολοςθούν απλοςζηεςμένερ διαδικαζίερ αίηηζηρ

ΔΛΑΠΛΣΕΤΘ Erasmus



Διάρκεια

•2-5 ζτθ

Προκεςμία

•19/10/2022

υμμετοχζσ

•Χωρίσ όριο



Ειζεοχόμεμεπ 
Κιμηηικόηηηεπ

Ενεοχόμεμεπ 
Κιμηηικόηηηεπ

Δραστηριότητες  = Κινητικότητες
2 Κατηγορίες



Έμα ζχέδιξ κιμηηικόηηηαπ απξηελείηαι από ηα ενήπ 
ζηάδια

• ζσεδιαζμόρ

• πποεηοιμαζία

• ςλοποίηζη ηων δπαζηηπιοηήηων κινηηικόηηηαρ

• παπακολούθηζη



χεδιαςμόσ: 
κακοριςμόσ 
μακθςιακϊν 

αποτελεςμάτων, 
μορφι 

δραςτθριοτιτων,  
ανάπτυξθ

προγράμματοσ  
εργαςίασ,

χρονοδιάγραμμα
δραςτθριοτιτων

Προετοιμαςία:
πρακτικζσ ρυκμίςεισ,

επιλογι
ςυμμετεχόντων,  

κατάρτιςθ
ςυμφωνιϊν, 

προετοιμαςία
ςυμμετεχόντων

Τλοποίθςθ

Παρακολοφκθςθ:  
αξιολόγθςθ 

δραςτθριοτιτων, 
επικφρωςθ και

επίςθμθ αναγνϊριςθ 
μακθςιακϊν

αποτελεςμάτων,
διάδοςθ και χριςθ 

αποτελεςμάτων



Εξερχόμενεσ κινθτικότθτεσ

• Παρακολοφκθςθ εργαςίασ (2-60 μζρεσ)

• Ανάκεςθ διδαςκαλίασ (2 – 365 μζρεσ)

• υμμετοχι ςε ςεμινάρια(2-30 μζρεσ)
Προςωπικό

• ομαδικι κινθτικότθτα 

• ςφντομθσ διάρκειασ κινθτικότθτεσ

• μεγάλθσ διάρκειασ κινθτικότθτεσ
Μακθτζσ
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ΒΑΛΚΘ ΔΡΑΘ 1 (Ka1)
ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ ΜΑΚΘΣΩΝ

ομαδικι

• Χρόνοσ 
εκμάκθςθσ 
ςυνομθλίκουσ

• 2-30 μζρεσ

Βραχυ 
χρόνια

• Ατομικό 
πρόγραμμα

• 10-29 μζρεσ

Μακρο

χρόνια

• Ατομικό 
πρόγραμμα

• 30 – 365 μζρεσ

30

Κατ’ελάχιςτο
• 2 μακθτζσ-ςυνοδόσ
• 2 χϊρεσ

ΚΛΝΘΣΛΚΟ
ΣΘΣΑ



Ειςερχόμενεσ κινθτικότθτεσ

Προςκεκλθμζνοι εμπειρογνϊμονεσ

“invited experts”

31

Τποδοχι εκπαιδευτικϊν και 
εκπαιδευτϊν για ςκοποφσ κατάρτιςθσ



Αλλθ δραςτθριοτθτα

διευκολφνουν τθ ςυνεργαςία μεταξφ οργανιςμοφ αποςτολισ  και οργανιςμοφ 
υποδοχισ
Τποςτθρίηουν τθν προετοιμαςία των δραςτθριοτιτων κινθτικότθτασ 
Διαςφαλίηουν τθν ποιότθτα τθσ κινθτικότθτασ
υμμετζχουν :

- μζλθ του προςωπικοφ

- επιλζξιμοι ςυμμετζχοντεσ που ανικουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ

- εκπαιδευόμενοι ςε μεγάλθσ διάρκειασ κινθτικότθτεσ

Μax. 3 ςυμμετζχοντεσ ανά Προπαραςκευαςτικι Επίςκεψθ 32

Προπαρασκευαστικές 
επισκέψεις



Δραςτθριότθτεσ χωρίσ αίτθςθ

Συμμετοχή μέσω κάποιας 
Κοινοπραξίας

Φιλοξενία συμμετεχόντων 
από το εξωτερικό

33



ΚΑΝΟΝΕ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΓΛΑ ΒΡΑΧΤΠΡΟΚΕΜΑ ΚΑΛ 
ΔΛΑΠΛΣΕΤΜΕΝΑ ΧΕΔΛΑ 1/2

• Δαπάνεσ άμεςα ςυνδεόμενεσ με τθν υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων κινθτικότθτασ που 
δεν καλφπτονται από άλλεσ κατθγορίεσ δαπανϊν (π.χ. προετοιμαςία,
εργαλεία/εξοπλιςμόσ)

• Μθχανιςμόσ χρθματοδότθςθσ: ςυνειςφορά ςτο μοναδιαίο κόςτοσ, 100 ευρϊ ανά 
ςυμμετζχοντα μακθτι/εκπαιδευτικό/εμπειρογνϊμονα/ςυμμετζχοντα ςε 
διαγωνιςμοφσ, 350 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα ςε βραχυχρόνιεσ
κινθτικότθτεσ/παρακολοφκθςθ εργαςίασ/διδαςκαλία, 500 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα ςε 
μακροχρόνια κινθτικότθτα

• Κανόνασ κατανομισ: ανάλογα με τον αρικμό των ςυμμετεχόντων

Κάλυψθ 
οργανωτικϊν  

δαπανϊν

• Μθχανιςμόσ χρθματοδότθςθσ: ςυνειςφορά ςτο μοναδιαίο 
κόςτοσ

• Κανόνασ κατανομισ: βάςει τθσ απόςταςθσ και του αρικμοφ 
ατόμων

Δαπάνεσ
μετακίνθςθσ

• Μθχανιςμόσ χρθματοδότθςθσ: ςυνειςφορά ςτο μοναδιαίο 
κόςτοσ

• Κανόνασ κατανομισ: ανάλογα με τον αρικμό των ατόμων, τθ 
διάρκεια διαμονισ και τθ χϊρα υποδοχισ

Κάλυψθ ατομικϊν 
δαπανϊν



ΚΑΝΟΝΕ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΓΛΑ ΒΡΑΧΤΠΡΟΚΕΜΑ ΚΑΛ 
ΔΛΑΠΛΣΕΤΜΕΝΑ ΧΕΔΛΑ 2/2

• Διοργάνωςθ δραςτθριοτιτων κινθτικότθτασ για ςυμμετζχοντεσ με λιγότερεσ ευκαιρίεσ
• Μθχανιςμόσ χρθματοδότθςθσ: ςυνειςφορά ςτο μοναδιαίο κόςτοσ: 100 ευρϊ ανά

ςυμμετζχοντα

• Κανόνασ κατανομισ: με βάςθ τον αρικμό των ςυμμετεχόντων με λιγότερεσ ευκαιρίεσ

• Πρόςκετεσ δαπάνεσ (π.χ. δαπάνεσ μετακίνθςθσ και διαβίωςθσ), 100% των επιλζξιμων 
δαπανϊν

τιριξθ για τθν ζνταξθ

• Μθχανιςμόσ χρθματοδότθςθσ: ςυνειςφορά ςτο μοναδιαίο κόςτοσ, 575 
ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα, ανϊτατο όριο: 3 ςυμμετζχοντεσ ανά επίςκεψθ

• Κανόνασ κατανομισ: ανάλογα με τον αρικμό των ςυμμετεχόντων

Προπαραςκευαςτικζσ  
επιςκζψεισ

• Μθχανιςμόσ χρθματοδότθςθσ: ςυνειςφορά ςτο μοναδιαίο κόςτοσ, 80 
ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα τθν θμζρα (800 ευρϊ ανϊτατο όριο)

• Κανόνασ κατανομισ: ανάλογα με τον αρικμό των ςυμμετεχόντων

Δίδακτρα για τα 
μακιματα

• 150 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα που δικαιοφται διαδικτυακι γλωςςικι 
υποςτιριξθ λόγω μθ διακεςιμότθτασ τθσ αντίςτοιχθσ γλϊςςασΓλωςςικι υποςτιριξθ



υμπράξεισ για ςυνεργαςία

υμπράξεισ για αριςτεία

υμπράξεισ καινοτομίασ

χζδια ανάπτυξθσ ικανοτιτων ςτον τομζα τθσ νεολαίασ

Ακλθτικζσ διοργανϊςεισ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα

Βαςικι Δράςθ 2



Προτεραιότθτεσ τθσ
Βαςικισ Δράςθσ 2

Ζνταξθ και πολυμορφία ςε 
όλουσ τουσ τομείσ τθσ
εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ, τθσ
νεολαίασ και του ακλθτιςμοφ

Περιβάλλον και καταπολζμθςθ 
τθσ κλιματικισ αλλαγισ

Αντιμετϊπιςθ του ψθφιακοφ 
μεταςχθματιςμοφ μζςω τθσ 
ανάπτυξθσ τθσ ψθφιακισ
ετοιμότθτασ, ανκεκτικότθτασ και 
ικανότθτασ.

Κοινζσ αξίεσ, ςυμμετοχι ςτα 
κοινά



Προτεραιότθτεσ ςτον τομζα τθσ 
ΧΟΛΛΚΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ

Αντιμετϊπιςθ του μακθςιακοφ 
μειονεκτιματοσ, τθσ πρόωρθσ 
εγκατάλειψθσ του ςχολείου και 
τθσ χαμθλισ επάρκειασ ςε 
βαςικζσ δεξιότθτεσ

Τποςτιριξθ των 
εκπαιδευτικϊν, των 
διευκυντϊν ςχολείων και 
άλλων εκπαιδευτικϊν 
επαγγελμάτων

Αναγνϊριςθ των μακθςιακϊν 
αποτελεςμάτων για τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςε 
διαςυνοριακι μακθςιακι 
κινθτικότθτα

Προϊκθςθ μιασ 
ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ 
για τθ διδαςκαλία και 
εκμάκθςθ γλωςςϊν:

Προϊκθςθ του ενδιαφζροντοσ και τθσ 

αριςτείασ ςτουσ τομείσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ 

τεχνολογίασ, τθσ μθχανικισ και των 

μακθματικϊν (STEM), και προϊκθςθ τθσ 

προςζγγιςθσ STEAM

Ανάπτυξθ υψθλισ ποιότθτασ 
ςυςτθμάτων προςχολικισ 
εκπαίδευςθσ και φροντίδασ



τόχοι τθσ δράςθσ ςτον τομζα τθσ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΛΚΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ

Προςαρμογι τθσ
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ 
και κατάρτιςθσ ςτισ ανάγκεσ τθσ 
αγοράσ εργαςίασ

Αφξθςθ τθσ ευελιξίασ των
ευκαιριϊν ςτον τομζα τθσ
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ 
και κατάρτιςθσ

υμβολι ςτθν καινοτομία όςον 
αφορά ςτθν επαγγελματικι
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθ

Αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ 
ΕΕΚ

Βελτίωςθ τθσ διαςφάλιςθσ τθσ
ποιότθτασ ςτθν ΕΕΚ

Δθμιουργία και εφαρμογι
ςτρατθγικϊν διεκνοποίθςθσ για 
τουσ παρόχουσ ΕΕΚ



υμπράξεισ ςυνεργαςίασ: τόχοι τθσ 
δράςθσ
• Ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εργαςίασ, δραςτθριοτιτων και πρακτικϊν

• Οικοδόμθςθ ικανότθτασ οργανιςμϊν – εργαςία ςε διακρατικό/διατομεακό 
επίπεδο

• Διευκόλυνςθ του μεταςχθματιςμοφ και τθσ αλλαγισ

• Εκπλιρωςθ κοινϊν αναγκϊν και προτεραιοτιτων
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Οι δράςεισ αναμζνεται :

o να ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτισ προτεραιότθτεσ του προγράμματοσ,

o να φζρουν κετικά και μακροπρόκεςμα αποτελζςματα ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ οργανιςμοφσ, κακϊσ και ςτα άτομα που εμπλζκονται 
άμεςα ι ζμμεςα ςτισ προτεινομενεσ δραςτθριότθτεσ

o να οδθγοφν ςτθν ανάπτυξθ, 

o να υποςτθρίηουν τθ μεταφορά ι / και εφαρμογι καινοτόμων 
πρακτικϊν ςτο οργανωτικό, τοπικό, περιφερειακό, εκνικό ι ευρωπαϊκό 
επίπεδο.



ΤΜΠΡΑΞΕΛ ΤΝΕΡΓΑΛΑ

Αρικμόσ
ςυμμετεχόντων

Σουλάχιςτον τρεισ οργανιςμοί από τρεισ διαφορετικζσ χϊρεσ (ανϊτατοσ 
αρικμόσ: 10)

ε μια τουλάχιςτον οριηόντια προτεραιότθτα και/ιτοχευμζνεσ
δραςτθριότθτεσ

ε μια τουλάχιςτον ςυγκεκριμζνθ προτεραιότθτα ςχετικι με τον τομζα τθσ 
εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ

Διάρκεια  
ςχεδίου

Από 12 ζωσ 36 μινεσ

Η διάρκεια μιασ ςφμπραξθσ μπορεί να παρατακεί κατόπιν αιτιολογθμζνου 
αιτιματοσ, όχι όμωσ πλζον των 36 μθνϊν

Τποβολι
αίτθςθσ

Ζωσ τισ 23 Μαρτίου, 12:00 το μεςθμζρι (ϊρα Βρυξελλϊν)



Κριτιρια χοριγθςθσ

υνάφεια του ςχεδίου προσ τουσ ςτόχουσ και 
τθσ προτεραιότθτεσ τθσ δράςθσ (30 βακμοί)

Ποιότθτα του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ 
του ςχεδίου (20 βακμοί)

Ποιότθτα τθσ ςφμπραξθσ και των ρυκμίςεων 
ςυνεργαςίασ (20 βακμοί)

Αντίκτυποσ (30 βακμοί)



ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΚΑΣ’ ΑΠΟΚΟΠΘ

120 000 EUR

250 000 EUR 

400 000 EUR
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υμπράξεισ μικρισ κλίμακασ: τόχοι δράςθσ

• Προςζλκυςθ και διεφρυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε νεοειςερχόμενουσ 
και λιγότερο ζμπειρουσ οργανιςμοφσ

• τιριξθ τθσ ζνταξθσ ομάδων-ςτόχων με λιγότερεσ ευκαιρίεσ

• τιριξθ τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ των Ευρωπαίων πολιτϊν ςτα κοινά
και αναγωγι τθσ
ευρωπαϊκισ διάςταςθσ ςτο τοπικό επίπεδο



ΤΜΠΡΑΞΕΛ ΜΛΚΡΘ ΚΛΛΜΑΚΑ
Αρικμόσ
ςυμμετεχόντων

Σουλάχιςτον δυο οργανιςμοί από δυο διαφορετικζσ χϊρεσ

τοχευμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ

ε μια τουλάχιςτον οριηόντια προτεραιότθτα και/ι

ε μια τουλάχιςτον ςυγκεκριμζνθ προτεραιότθτα ςχετικι με τον τομζα τθσ
εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ

Διάρκεια  
ςχεδίου

Από 6 ζωσ 24 μινεσ

Η διάρκεια μιασ ςφμπραξθσ μπορεί να παρατακεί κατόπιν αιτιολογθμζνου
αιτιματοσ, όχι όμωσ πλζον των 36 μθνϊν

Τποβολι 
αίτθςθσ –
ζναρξθ ςχεδίων

Α. ζωσ τισ 23 Μαρτίου, 12:00 το μεςθμζρι (ϊρα Βρυξελλϊν)

Β. ζωσ τισ 4 Οκτωβρίου, 12:00 το μεςθμζρι (ϊρα Βρυξελλϊν)



ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΚΑΣ’ ΑΠΟΚΟΠΘ

30.000
Ι 

60.000
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ΣΑΔΛΑ ΤΛΟΠΟΛΘΘ

Εφαρμογι  δραςτθριοτιτων 

Προετοιμαςία

χεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων, πρόγραμμα εργαςιϊν Πρακτικζσ διευκετιςεισ με εταίρουσ & ομάδεσ ςτόχουσ 

χεδιαςμόσ 

Κακοριςμόσ αναγκϊν, ςτόχων,   προςδοκόμενων αποτελεςμάτων, τυπολογία δραςτθριοτιτων

Γραφείο Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων ΠΔΕ Κριτθσ 48Παρακολοφκθςθ αποτελεςμάτων 
Αξιολόγθςθ δραςτθριοτιτων & αντίκτυπου, διάδοςθ αποτελεςμάτων & χριςθ  



Περιγραφι ςχεδίου 1/2
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ΣΟΧΟΙ

ΔΡΑΕΙ

ΑΠΟΣΕΛΕ
ΜΑΣΑ



Περιγραφι ςχεδίου 2/2
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ΤΝΟΧΗ 

ΣΟΧΩΝ -ΔΡΑΕΩΝ -ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΛΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ



Κριτιρια χοριγθςθσ

υνάφεια του ςχεδίου προσ τουσ ςτόχουσ και 
τθσ προτεραιότθτεσ τθσ δράςθσ (30 βακμοί)

Ποιότθτα του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ 
του ςχεδίου (30 βακμοί)

Ποιότθτα τθσ ςφμπραξθσ και των ρυκμίςεων 
ςυνεργαςίασ (20 βακμοί)

Αντίκτυποσ (20 βακμοί)



ΠΡΟΣΕ

ΡΑΙΟΣΗΣΕ


implement
ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ 

ΧΕΔΙΟΤ

ΕΘΝΙΚΕ

ΠΡΟΣΕΡΑΙ
ΟΣΗΣΕ

Εκνικι Αρχι-
IKY

ΣΟΜΕΑΚΕ

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟ
ΣΗΣΕ
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ 
ΣΑ ΑΛΛΩΝ 
ERASMUS

ΣΟΧΟΛ



Ευρωπαϊκι Νεολαία Μαηί

Πειραματικζσ δράςεισ ευρωπαϊκισ πολιτικισ

Δράςεισ που προάγουν τθ διαφάνεια και τθν αναγνϊριςθ 
δεξιοτιτων, το διάλογο πολιτικισ, τθ ςυνεργαςία με Δ.Ο.

Δράςθ Jean Monnet

Βαςικι Δράςθ 3



A.  JEAN MONNET «Μακαίνοντασ για τθν ΕΕ»

B. JEAN MONNET Εκπαιδευτικά Δίκτυα

• Προκεςμία υποβολισ : 1 Μαρτίου 2022
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Διάρκεια

•3 χρόνια

Είδοσ Δράςθσ

•Κεντρικι

•EACEA

υμμετοχζσ

• 4 ςχολεία + 2 παν/μια

• min 3 χϊρεσ
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B. JEAN MONNET Εκπαιδευτικά 
Δίκτυα



Καλζσ
Πρακτικζσ

implement
υν

διδαςκαλίεσ

ΔΙΚΣΤΟ 

Jean Monnet

Διάχυςθ 
και 

κακοδιγθ
ςθ

υναντιςει
σ
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Εκπαιδευτικό 
υλικό

Διδακτικζσ 
μεκοδολογίεσ

Διδαςκαλία 
κεμάτων 
για Ε.Ε.



ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΕΣΑΛΡΩΝ

eTwinning School Education 
Gateway

Facebook groups Προςωπικά 
Δίκτυα
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ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΕΣΑΛΡΩΝ / ΟΡΓΑΝΛΜΟΤ ΤΠΟΔΟΧΘ 
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• Ενεργι διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου – e-mail

• κωδικόσ πρόςβαςθσ (password)

Eu login

Ατομικι διαπίςτευςθ

• Εγγραφι ςτο ςυςτιμα καταχϊρθςθσ 
οργανιςμϊν, ORS

ΟID

Καταχϊρθςθ φορζα 
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Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για 

1. Αίτθςθ

2. Τποβολι



ΑΛΣΘΕΛ

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
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https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


ΕΤΧΑΡΛΣΩ ΠΟΛΤ!!!
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