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Πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ: πώς εφαρμόζονται στη
Bασική Δράση 1;
Ελίνα Μαυρογιώργου
Συντονίστρια Oμάδας Προβολής και
Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Erasmus+

Ένταξη & Πολυμορφία
Αποτελεί τη βασικότερη προτεραιότητα του νέου Προγράμματος που
περικλείει τις υπόλοιπες
Στόχος:Ισότιμες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλες τις δράσεις του
Προγράμματος ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες /ομάδων που υποεκπροσωπούνται και νέων οργανισμών χωρίς εμπειρία
Μέτρα για τη συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες
θα πρέπει να λαμβάνονται σε όλα τα σχέδια

Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες
Άτομα με αναπηρίες, ή/και που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα
υγείας, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ή /και δυσκολίες που
σχετίζονται με τη δομή των υπαρχόντων Συστημάτων Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικά, οικονομικά,
γεωγραφικά εμπόδια, πολιτισμικές διαφορές, είναι θύματα
διακρίσεων λόγω καταγωγής, θρησκείας, γενετήσιου
προσανατολισμού ή /και αντιμετωπίζουν δυσκολίες που προέρχονται
από το συνδυασμό των ανωτέρω.

Εργαλεία για την ενίσχυση της συμμετοχής
των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες
• Επιπλέον χρηματοδότηση στους ίδιους τους μετακινούμενους, ή/και τους
οργανισμούς αποστολής
• Χρήση ευέλικτων μορφών κινητικότητας με μικρότερη διάρκεια
• Προπαρασκευαστικές επισκέψεις για την καλύτερη οργάνωση της
περιόδου κινητικότητας
• Πλέον οι εκπαιδευόμενοι στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχουν
τη δυνατότητα να μετακινηθούν στο εξωτερικό

Παραδείγματα μέτρων
• Στοχευμένες δράσεις επικοινωνίας-κατάλληλα μέσα
• Ενημέρωση για τις διαφορετικές δυνατότητες /επιπλέον χρηματοδότηση που δίνει το νέο Πρόγραμμα
•

Ολιστική και ισότιμη αντιμετώπιση της διαδικασίας επιλογής

• Σταθμισμένα κριτήρια, τα οποία λαμβάνουν υπόψη την προτεραιότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα των ατόμων με λιγότερες
ευκαιρίες
• Ειδικά μέτρα προετοιμασίας, καθοδήγησης και υποστήριξης των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά
το τέλος της κινητικότητας/συμμετοχής σε LTT δραστηριότητες
• Παροχή εμπειριών διεθνοποίησης και σε όσους δεν μετακινούνται (internationalization at home)
•

Τήρηση της αρχής της πολυμορφίας στις μαρτυρίες των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με λιγότερες
ευκαιρίες-προσοχή στα στερεότυπα

• Έμφαση στην προβολή προσωπικών ιστοριών συμμετοχής στο πρόγραμμα που καταδεικνύουν ότι προσφέρει ευκαιρίες σε
όλους (προσοχή GDPR)
• Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ:https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3814-odigos-provolis-sxedion-erasmus

Ψηφιακό Erasmus+
Στόχος: Ανάπτυξη υψηλού επιπέδου ψηφιακής εκπαίδευσης προσβάσιμης σε
όλους
Παραδείγματα:
Εξατομικευμένη προσέγγιση μαθητών/σπουδαστών με μαθησιακές
δυσκολίες/αναπηρίες
Συμμετοχή από απόσταση στις δράσεις των μετακινούμενων
Συνέχιση της συνεργασίας με τον Οργανισμό υποδοχής μετά το πέρας της
περιόδου κινητικότητας

Πράσινο Erasmus+
Στόχος: Ε.Ε. κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050
Όλα τα σχέδια θα πρέπει να λαμβάνουν “πράσινα” μέτρα για τη βιώσιμη
υλοποίηση των σχεδίων με όσο το δυνατόν μικρότερο περιβαλλοντικό
αποτύπωμα.
Παραδείγματα:
• Υιοθέτηση πρακτικών που συνδέονται με την ψηφιακή μετάβασηαποφυγή χρήσης χαρτιού
• Αποφυγή χρήσης πλαστικού μιας χρήσης στις συναντήσεις
• Χρήση μεταφορικών μέσων με μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα

Συμμετοχή στο δημοκρατικό βίο
Στόχος:
• Ενίσχυση των δημοκρατικών αξιών και της έννοιας του ενεργού
Πολίτη ιδίως για τους νέους που μετέχουν στο Πρόγραμμα
• Ενίσχυση του αντικτύπου του Προγράμματος
Παραδείγματα:
• Συμμετοχή των μετακινούμενων μαθητών/σπουδαστών σε
εθελοντικές δράσεις στην χώρα υποδοχής
• Έμφαση στη χρήση των αποτελεσμάτων σχεδίων Erasmus+ σε
τοπικό, περιφερειακό επίπεδο

Eυχαριστώ για την προσοχή σας!

elinamav@iky.gr

