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• Προτεραιότθτεσ - Περίγραμμα Νζου Erasmus+

• Βαςικι Δράςθ 1

• Βραχυπρόκεςμα ςχζδια 

• υμμετζχοντεσ – Κινθτικότθτεσ - Χρθματοδότθςθ

• Αίτθςθ – τόχοι – Δραςτθριότθτεσ - Παρακολοφκθςθ

• Αναηιτθςθ εταίρων 



Γενικόσ τόχοσ του
προγράμματοσ Erasmus+

Να υποςτθρίξει τθν εκπαιδευτικι,
επαγγελματικι και προςωπικι ανάπτυξη
των ατόμων που ςυμμετζχουν ςτθν
εκπαίδευςη, την κατάρτιςη, τη νεολαία 
και τον αθλητιςμό, ςτθν Ευρϊπθ και
πζραν αυτισ, ςυμβάλλοντασ κατ’ αυτόν 
τον τρόπο ςτθ βιώςιμη ανάπτυξη, τθ
δημιουργία ποιοτικών θζςεων εργαςίασ, 
τθν προώθηςη τησ καινοτομίασ και τθν 
κοινωνική ςυνοχή και ςτθν ενίςχυςη τησ 
ευρωπαϊκήσ ταυτότητασ και τθσ ενεργοφ 
ςυμμετοχήσ ςτα κοινά.



Προτεραιότητεσ του προγράμματοσ Erasmus+

Περιβάλλον και 
καταπολζμηςη τησ 
κλιματικήσ αλλαγήσ

Ανάπτυξθ γνϊςεων, 
δεξιοτιτων και

ςυμπεριφορϊν όςον 
αφορά τθν κλιματικι 

αλλαγι και τθ βιϊςιμθ 
ανάπτυξθ

Ζνταξη και
πολυμορφία

Προϊκθςθ των ίςων 
ευκαιριϊν και τθσ 
πρόςβαςθσ, τθσ

ζνταξθσ, τθσ
πολυμορφίασ και τθσ 

δικαιοςφνθσ

Ψηφιακόσ
μεταςχηματιςμόσ

Αξιοποίθςθ δυναμικοφ των 
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν για 

τθ διδαςκαλία και τθ 
μάκθςθ, ανάπτυξθ

ψθφιακϊν δεξιοτιτων

Κοινζσ αξίεσ,
ςυμμετοχή ςτα κοινά

Αντιμετϊπιςθ τθσ 
περιοριςμζνθσ

ςυμμετοχισ των 
πολιτϊν ςτισ 
δθμοκρατικζσ

διαδικαςίεσ, ενεργι 
ςυμμετοχι ςτθ ηωι 

τθσ κοινότθτασ



Xαρακτηριςτικά του προγράμματοσ
Erasmus+ 2021-2017

• Προςταςία, υγεία και αςφάλεια ςυμμετεχόντων

• Πολυγλωςςία

• Διεθνήσ διάςταςη

• Αναγνώριςη και επικφρωςη των δεξιοτήτων και των 

επαγγελματικών προςόντων

• Γνωςτοποίηςη των ςχεδίων και των αποτελεςμάτων για 

μεγιςτοποίηςη αντίκτυπου

• Τποχρζωςη ανοικτήσ πρόςβαςησ ςε εκπαιδευτικό υλικό

Erasmus+

• Ανοιχτή πρόςβαςη ςτην ζρευνα και τα δεδομζνα



Θ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΛΘΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΚΑΛΤΠΣΕΙ ΣΙ ΑΚΟΛΟΤΘΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ERASMUS+:
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Μακθςιακι 
κινθτικότθτα 

ατόμων

υνεργαςία 
μεταξφ 

οργανιςμϊν και 
ιδρυμάτων

Ενίςχυςθ ςε 
κζματα 

μεταρρφκμιςθσ 
Πολιτικισ



Βαςική Δράςη 1



τόχοι τησ δράςησ ςτον τομζα τησ 
ΧΟΛΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

• 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 τησ δράςησ ςτον τομζα τησ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

•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



Βασική Δράση 1

Κινητικότητα προσωπικού και 

εκπαιδευομένων

ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΕ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΘ ΒΑΙΚΘ ΔΡΑΘ 1
ΧΟΛΙΚΘ/ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ/ΕΕΚ
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Erasmus accreditation

Short-term projects

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)

Συμμετοχή μέσω κάποιας 

Κοινοπραξίας*

Φιλοξενία συμμετεχόντων 
από το εξωτερικό

3. Χωρίς την υποβολή 

αίτησης



ΒΑΙΚΘ ΔΡΑΘ 1
ΚΙΝΘΣΙΚΟΣΘΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΩΝ

A. 

• Προκεςμία 23 Φεβρουαρίου 2022

B. Διαπιςτευμζνα ςχζδια

• Προκεςμία 19 Οκτωβρίου 2022
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Βραχυπρόκεςμα ςχζδια



Α. ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΙΝΘΣΙΚΟΣΘΣΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ



• 1οσ γφροσ για όλουσ τουσ Εκνικοφσ Οργανιςμοφσ: 23/02/2022Προκεςμίεσ
υποβολισ αιτιςεων

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

ι. ημαντικζσ Πληροφορίεσ 

Αρικμόσ
κινθτικοτιτων

• Μζχρι 30 εκτόσ προπαραςκευαςτικϊν επιςκζψεων



 τα πλαίςια τθσ νζα Προγραμματικισ Περιόδου και εντόσ 5 ςυνεχόμενων ετών 

ζνασ οργανιςμόσ μπορεί να επιχορθγθκεί με max. 3 Βραχυπρόθεςμα χζδια 

(εξαιροφνται επιχορθγιςεισ ςτα πλαίςια των Προςκλιςεων 2014 – 2020)



ιι. ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ

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

• Εκπαιδευόμενοι 

• «Πρόςφατοι Απόφοιτοι» κζντρων αρχικήσ επαγγελματικήσ κατάρτιςησ (iVET) ι 

ςυνεχοφσ επαγγελματικήσ εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ (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 επιχορήγηςη για τη ςυμμετοχή αυτών των ατόμων



ιιι. Δραςτηριότητεσ

• Διζεπσόμενερ κινηηικόηηηερ

• Δξεπσόμενερ κινηηικόηηηερ



Εξερχόμενεσ κινητικότητεσ

• 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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ΒΑΙΚΘ ΔΡΑΘ 1 (Ka1)
ΚΙΝΘΣΙΚΟΣΘΣΑ ΜΑΘΘΣΩΝ

ομαδικι

• Χρόνοσ 
εκμάκθςθσ 
ςυνομθλίκουσ

• 2-30 μζρεσ

Βραχυ 
χρόνια

• Ατομικό 
πρόγραμμα

• 10-29 μζρεσ

Μακρο

χρόνια

• Ατομικό 
πρόγραμμα

• 30 – 365 μζρεσ
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Κατ’ελάχιςτο
• 2 μακθτζσ-ςυνοδόσ
• 2 χϊρεσ

ΚΙΝΘΣΙΚΟ
ΣΘΣΑ



Ειςερχόμενεσ κινητικότητεσ

Προςκεκλθμζνοι εμπειρογνϊμονεσ

“invited experts”
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Τποδοχι εκπαιδευτικϊν και 
εκπαιδευτϊν για ςκοποφσ κατάρτιςθσ



Αλλη δραςτηριοτητα

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 20

Προπαρασκευαστικές επισκέψεις



Δραςτηριότητεσ χωρίσ αίτηςη

Συμμετοχή μέσω κάποιας 
Κοινοπραξίας

Φιλοξενία συμμετεχόντων 
από το εξωτερικό

21



ΚΑΝΟΝΕ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΓΙΑ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΙΣΕΤΜΕΝΑ ΧΕΔΙΑ 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 ΓΙΑ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΙΣΕΤΜΕΝΑ ΧΕΔΙΑ 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



χεδιαςμόσ: 
κακοριςμόσ 
μακθςιακϊν 

αποτελεςμάτων, 
μορφι 

δραςτθριοτιτων,  
ανάπτυξθ

προγράμματοσ  
εργαςίασ,

χρονοδιάγραμμα
δραςτθριοτιτων

Προετοιμαςία:
πρακτικζσ ρυκμίςεισ,

επιλογι
ςυμμετεχόντων,  

κατάρτιςθ
ςυμφωνιϊν, 

προετοιμαςία
ςυμμετεχόντων

Τλοποίηςη

Παρακολοφθηςη:  
αξιολόγθςθ 

δραςτθριοτιτων, 
επικφρωςθ και

επίςθμθ αναγνϊριςθ 
μακθςιακϊν

αποτελεςμάτων,
διάδοςθ και χριςθ 

αποτελεςμάτων



Περιγραφή ςχεδίου

Γραφείο Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων ΠΔΕ Κριτθσ 25

ΑΝΑΓΚΕ

ΣΟΧΟΙ

ΔΡΑΣΗΡΙΟ
ΣΗΣΕ



• Ππουίλ υοπέα

• Στόσοι

• Γπαστηπιότητερ

• Παπακολούθηση

Αίηηζη



ΣΟΧΟΙ

Γραφείο Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων ΠΔΕ Κριτθσ 27

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΟΟΣΙΚΗ & ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ



Σηραηηγικός Σχεδιαζμός!

Ο ςτρατηγικόσ ςχεδιαςμόσ ξεκινάει απαντώντασ ςε (3) βαςικά 
ερωτήματα: 

1.Που βριςκόμαςτε; 

2.Που κζλουμε να πάμε; 

3.Πωσ κα πάμε εκεί;



Εργαλεία τρατηγικοφ 

χεδιαςμοφ – SWOT Ανάλυςη

Σο αρκτικόλεξο SWOT προκφπτει από τισ αγγλικζσ λζξεισ: Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats (δυνατά ςθμεία, αδφνατα ςθμεία, ευκαιρίεσ, απειλζσ)



Οι τόχοι…

ςγκεκπιμένοι

Μεηπήζιμοι

Δθικηοί - ςμθυνημένοι

σεηικοί - Ρεαλιζηικοί

Χπονικά καθοπιζμένοι



ΣΟΧΟΙ





Τα μέρη της αίτησης

Background

Ποιος είναι ο οργανισμός σας;

Για ποιο λόγο κάνετε αίτηση;

O
b

je
c

ti
v

e
s

Project Objectives
Τι θέλετε να πετύχετε;

Title

What do you want to achieve?

Explanation

How is this objective linked with the 
needs and challenges you have 

described in the previous question?

What are the most important needs and challenges your organisation is 
currently facing? How can your organisation be improved to benefit its 
learners? Please illustrate your answers with concrete examples.

Measuring Success
How are you going to evaluate if the 

objective has been reached?

Προφίλ του οργανισμού: μέγεθος, δομή, προσφερόμενα προγράμματα, 

ανάγκες, προκλήσεις, κτλ.

Προηγούμενη εμπειρία και συμμετοχή σε προγράμματα



What are the most important needs and challenges 

your organisation is currently facing? How can your 

organisation be improved to benefit its learners? Please 

illustrate your answers with concrete examples;

Ανάγκερ : Αποηύπυζη ηηρ ηπέσοςζαρ καηάζηαζηρ - Αναθοπά ίζυρ ζηη
διαδικαζία διεπεύνηζηρ/ανίσνεςζηρ ηυν αναγκών (ζςμπεπάζμαηα
πποήγοςμενος ππογπάμμαηορ; - παπαηήπηζη και επμηνεία καθημεπινών
ζςνθηκών - ιδιαιηεπόηηηερ ζσολικού πεπιβάλλονηορ λόγυ θέζηρ/ζύνθεζηρ
μαθηηικού πληθςζμού κλπ) –
Πσ παπαηήπηζη θαινομένυν επιθεηικήρ ζςμπεπιθοπάρ ενηόρ κι εκηόρ

ζσολικήρ κοινόηηηαρ - αύξηζη ποινών - αναθοπέρ θαινομένυν εκθοβιζμού -
ζηοσοποίηζη μαθηηών με δςζκολίερ πποζαπμογήρ - σαμηλέρ επιδόζειρ

Ππόκληση :  Βεληίυζη κλίμαηορ επικοινυνίαρ και αποδοσήρ ζηη ζσολική

κοινόηηηα.  
Καλλιέπγεια δημοκπαηικού διαλόγος

Δςαιζθηηοποίηζη ζηιρ θεμελιώδειρ αξίερ και δικαιώμαηα –
Γημιοςπγία διαύλυν επικοινυνίαρ με ζςλλογο γονέυν και ενίζσςζη ηηρ ζσέζηρ

με ηην εςπύηεπη εκπαιδεςηική κοινόηηηα. 
Υιοθέηηζη απσών θεηικήρ κοινυνικήρ ζςμπεπιθοπάρ. 
Γςναηόηηηα παπέμβαζηρ ζηα εξυζσολικά πεπιβάλλονηα ηυν μαθηηών -

Διαηύπωζη ζαθών, μεηρήζιμων και σλοποιήζιμων ζηότων ποσ θα

ανηαποκρίνονηαι ζηις διαπιζηωμένες ανάγκες και θα οδηγούν ζε βεληίωζη



Title
What do you want to achieve?

Δνίσσςση απσών Σςμπεπίλητηρ Βελτίυσηρ κλίματορ σςνεπγασίαρ μέσυ Καλλιέπγειαρ Θετικήρ κοινυνικήρ

σςμπεπιυοπάρ μεταξύ μαθητών

Explanation
How is this objective linked with the 
needs and challenges you have
explained in the section 
‘Background’?

Βεληίυζη κλίμαηορ ζςνεπγαζίαρ κι επίλςζηρ ζςγκπούζευν μέζυ εθαπμογήρ απσών ηηρ διαμεζολάβηζηρ μεηαξύ ζςνομηλίκυν. 
(i) Δνημέπυζη εκπαιδεςηικών πάνυ ζε ζύγσπονερ μεθόδοςρ ζςμπεπιληπηικήρ εκπαίδεςζηρ με έμθαζη ζηη διαμεζολάβηζη

(ιι) Γιεπεύνηζη νέυν ηπόπυν ζςνεπγαζίαρ κι επίλςζηρ διαθοπών και διενέξευν μεηαξύ μαθηηών
(ιιι) Δνίζσςζη αςηοπεποίθηζηρ και αςηοεκηίμηζήρ μαθηηών
(ιv) Βεληίυζη κλίμαηορ επικοινυνίαρ ενηόρ ζσολικήρ κοινόηηηαρ

Καλέρ ππακηικέρ από :
* Φοπείρ ηος εξυηεπικού με ζσεηική εξειδίκεςζη
•ςνεπγαζία με άλλα ζσολεία ηος εξυηεπικού

• σπήζη πλαηθόπμυν – δικηύυν επικοινυνίαρ & διαλόγος για ανηαλλαγή απότευν -ιδεών-

•Ανάπηςξη δεξιοηήηυν διασείπιζηρ ζηη ζσ. κοινόηηηα μέζα από ηιρ δπαζηηπιόηηηερ ηος ππογπάμμαηορ

Measuring succes
How are you going to evaluate if the 
objective has been reached?

Ποιοηική και ποζοηική αποηύπυζη ηηρ πποόδος

Γείκηερ : 
(i) Απιθμόρ παπαβαηικών ζςμπεπιθοπών πος αναθέπονηαι από ηα απμόδια ζσολικά όπγανα /μήνα. 
ύγκπιζη ππιν, καηά ηη διάπκεια, μεηά
(ii) Απιθμόρ ζςμμεηοσήρ παιδιών/εκπαιδεςηικών ζηιρ δπάζειρ ηος ππογπάμμαηορ
(iii) Απιθμόρ – ζςσνόηηηα ανηαλλαγήρ μηνςμάηυν με μαθηηέρ/εκπαιδεςηικούρ ηος εξυηεπικού ζηο πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ
Quality measures:
Ποιόηηηα επικοινυνίαρ και αποηίμηζη δπάζευν ζσεδίος μέζυ : ανώνςμος επυηημαηολογίος κλειζηών επυηήζευν για
εκπαιδεςηικούρ-μαθηηέρ ζσολείος/  1 focus group ανά ημήμα / testimonials + quotes από μαθηηέρ/καθηγηηέρ πος ζςμμεηείσαν ενεπγά ζηιρ
δπαζηηπιόηηηερ κινηηικόηηηαρ



ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ







ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΤΠΟΔΟΧΘ :

Φορζασ
•Περιγραφι δραςτθριοτιτων

Δράςθ
•Αναμενόμενα οφζλθ ςε ςυμμετζχοντεσ

Erasmus+
•Αξιολόγθςθ 

Γραφείο Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων ΠΔΕ Κριτθσ

Βραχυχρόνια χζδια



ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ







ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΘΣΑ

1. υνάφεια

υνάφεια ςχεδίου με ςτόχουσ Βαςικισ 
Δράςθσ & προτεραιότθτεσ

2. Ποιότητα ςχεδιαςμοφ

τόχοι ςχεδίου – οργάνωςθ - δράςεισ

3. Ποιότητα αντίκτυπου

Αποτελζςματα – ςυμπεράςματα –
αξιολόγθςθ από οργανιςμό - κοινό
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Μελζτη περίπτωςησ απορριφθζντοσ 
ςχεδίου ΚΑ1 – Κριτήρια αξιολόγηςησ

υνάφεια

28/30

•Ο αιτϊν οργανιςμόσ τεκμθριϊνει πειςτικά τθν ςυνάφεια του προτεινόμενου ςχεδίου ωσ γνιςιο μζροσ του τομζα 
δραςτθριότθτάσ του. Ειδικότερα, δθμιουργείται ζνασ πολφ ιςχυρόσ ςφνδεςμοσ μεταξφ τθσ πρόταςθσ και των 
πλεονεκτθμάτων και των αδυναμιϊν (εκτόσ προγράμματοσ Erasmus+) τθσ κακθμερινισ εργαςίασ του ςχολείου, ιδίωσ όςον 
αφορά ςτισ ανάγκεσ και τισ αξίεσ των εκπαιδευόμενων ςτον αιτοφντα οργανιςμό.

Ποιότθτα 
ςχεδιαςμοφ

19/40

•Δεδομζνου ότι δεν δικαιολογείται θ επίςκεψθ ςτα ςυγκεκριμζνα ιδρφματα που αναφζρονται ςτθν πρόταςθ, ι ςε ποιεσ 
(ςυγκεκριμζνεσ) δραςτθριότθτεσ κα ςυμμετάςχουν οι εκπαιδευτικοί /μακθτζσ ςε κακζνα ι ποιοι (ςυγκεκριμζνοι) ςτόχοι 
ελπίηεται να υλοποιιςει κάκε κινθτικότθτα, είναι εξαιρετικά δφςκολο να αξιολογθκοφν κατά πόςο οι προτεινόμενεσ 
δραςτθριότθτεσ και το περιεχόμενό τουσ είναι κατάλλθλεσ για τθν επίτευξθ των προτεινόμενων ςτόχων…

Ποιότθτα 
παρακολοφ

κθςθσ

20/30

•Οι ρυκμίςεισ για τθν αξιολόγθςθ είναι θ δεφτερθ ςθμαντικι αδυναμία τθσ πρόταςθσ. Η ενότθτα «Αναμενόμενα 
αποτελζςματα. iv Πϊσ κα αξιολογιςετε ...» δεν αναφζρεται ςε αξιολόγθςθ. Αντ' αυτοφ, περιγράφει πϊσ κα λθφκοφν, κα 
ςυγκεντρωκοφν και κα διατθρθκοφν τα προϊόντα του ζργου



Θ
ετ

ικ
ά

* υνάφεια ςχεδίου με τομζα 
δραςτθριότθτασ

* φνδεςθ πρόταςθσ – ιςχυρϊν 
ςθμείων & αδυναμιϊν 
κακθμερινότθτασ ςχολείου

* ωςτά τεκμθριωμζνεσ ανάγκεσ 
βελτίωςθσ ικανοτιτων προςωπικοφ & 
εξωςτρζφειασ ςχολείου

* τενι ςχζςθ ςτόχων ΒΔ1 με ςτόχουσ 
ςχεδίου Α

ρ
νθ

τι
κά

* Απουςία περιγραφισ 
δραςτθριοτιτων ςτα ιδρφματα

* Αναπάντθτο ζνα βαςικό ερϊτθμα  
: «ποια είναι θ μοναδικι 
ςυνειςφορά του κάκε εταίρουσ 
ςτθν επίτευξθ των ςτόχων;» 

* Απουςία αξιολόγθςθσ των 
αναμενόμενων αποτελεςμάτων

υνολική βαθμολογία : 67/100 



ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΕΣΑΙΡΩΝ

eTwinning School Education 
Gateway

Facebook groups Προςωπικά 
Δίκτυα
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ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΕΣΑΙΡΩΝ / ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΤΠΟΔΟΧΘ 

Γραφείο Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων ΠΔΕ Κριτθσ
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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. Αίτηςη

2. Τποβολή



ΑΙΣΘΕΙ

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/


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/
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ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ!!!
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