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ΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ERASMUS+;

Το Erasmus+ είναι το 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον 

αθλητισμό.

Το 2021 ξεκίνησε η νέα γενιά του Erasmus+ 
με ενδιαφέροντα και καινοτόμα χαρακτηριστικά, 

όπως ευκαιρίες κινητικότητας για τους μαθητές και 
διαπιστεύσεις για τους οργανισμούς της σχολικής 
εκπαίδευσης.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ;

Το Erasmus+ προσφέρει σειρά ευκαιριών σε μαθητές, 
εκπαιδευτικούς και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, με 

σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 
ικανοτήτων τους. Το πρόγραμμα προσφέρει σε σχολεία και άλλους 

οργανισμούς τη δυνατότητα να συνεργαστούν με εταίρους στο εξωτερικό 
και να ενισχύσουν την προβολή, τη δυναμικότητα και την ελκυστικότητά 
τους.

ΠΟΙΕΣ ΧΏΡΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ;

Οι οργανισμοί που κάνουν αίτηση για σχέδια Erasmus+ πρέπει να 
προέρχονται από ένα από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από 
μία από τις χώρες που είναι πλήρως συνδεδεμένες με το πρόγραμμα: 
Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία.

Σε ορισμένα από τα διαθέσιμα είδη σχεδίων μπορούν να συμμετέχουν ως 
εταίροι και οργανισμοί από τρίτες χώρες. Οι κανόνες για κάθε επιμέρους 
είδος σχεδίου περιγράφονται στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ;
Στους επιλέξιμους οργανισμούς περιλαμβάνονται σχολεία που παρέχουν 
γενική εκπαίδευση σε επίπεδο προσχολικής, πρωτοβάθμιας 
ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και άλλοι οργανισμοί που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας έχει τους δικούς του συγκεκριμένους 
κανόνες. Μπορείτε να διαπιστώσετε αν ο οργανισμός σας είναι επιλέξιμος 
στην ιστοσελίδα της Εθνικής Υπηρεσίας / της Εθνικής Μονάδας σας.

«Το Erasmus+ σάς 
βοηθάει να γίνετε 
η καλύτερη εκδοχή του 
εαυτού σας!»

Enrique, 
Ισπανός μαθητής Γυμνασίου 
αναφερόμενος στην εμπειρία 
του στην κινητικότητα 
μαθητών μέσω του 
προγράμματος 
Erasmus+

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/node/4
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/ethnikoi-organismoi
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Προτεραιότητες του Erasmus+: 
βασικό συστατικό για κάθε σχέδιο!

Ένταξη και πολυμορφία
Το Erasmus+ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε 
να είναι συμπεριληπτικό και να 
προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, 
ανεξάρτητα από την ηλικία, το 
κοινωνικό ή το οικονομικό υπόβαθρό 
τους. Ειδική πρόσθετη χρηματοδότηση 
διατίθεται σε κάθε οργανισμό που 
επιθυμεί να καταστήσει το σχέδιό του 
συμπεριληπτικό.

Ψηφιακή εκπαίδευση
Η ψηφιακή διάσταση διέπει το σύνολο 
του προγράμματος. Διατίθενται 
δραστηριότητες εικονικής μάθησης, 
μαθήματα κατάρτισης για 
εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να 
βελτιώσουν τη χρήση ψηφιακών 
εργαλείων, η διαδικτυακή κοινότητα της 
πλατφόρμας eTwinning και πολλά 
περισσότερα.

Συμμετοχικότητα
Η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων 
στη δημοκρατική ζωή είναι ζωτικής 
σημασίας για το μέλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Erasmus+ 
παρέχει στους νέους τις εμπειρίες, τις 
δεξιότητες και τις ικανότητες που 
χρειάζονται για να γίνουν ενεργοί 
Ευρωπαίοι πολίτες.

Περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα
Το Erasmus+ ενθαρρύνει, την 
ενσωμάτωση φιλικών προς το 
περιβάλλον πρακτικών σε όλα τα 
σχέδια και την εκπαίδευση των 
συμμετεχόντων τους στην 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Για 
παράδειγμα, διατίθεται πρόσθετη 
χρηματοδότηση για τη χρήση μέσων 
μεταφοράς χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, όπως τα τρένα.
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ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ 
ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;

Το πρόγραμμα προσφέρει διάφορες ευκαιρίες σε άτομα και σε 
οργανισμούς.

Η Βασική Δράση 1 αφορά την κινητικότητα. Υποστηρίζει άτομα που 
διανύουν περιόδους μάθησης στο εξωτερικό σε οργανισμό υποδοχής. 

Η Βασική Δράση 2 αφορά τη συνεργασία. Στηρίζει την ανάπτυξη 
οργανισμών μέσα από την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη δημιουργία 
δικτύων.

Οι δράσεις Jean Monnet προωθούν τις γνώσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στα σχολεία.

Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων
 ▶ Διαπίστευση Erasmus
 ▶ Σχέδια βραχυπρόθεσμης κινητικό-
τητας

Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και 
ιδρυμάτων

 ▶ Συμπράξεις συνεργασίας
 ▶ Συμπράξεις μικρής κλίμακας
 ▶ Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+

Δράσεις Jean Monnet
 ▶ Σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών 
Jean Monnet

 ▶ Πρωτοβουλίες «Μαθαίνοντας για την ΕΕ»
 ▶ Δίκτυα Jean Monnet

Δράσεις 
Jean 

Monnet

Βασική 
Δράση 2

Βασική 
Δράση 1
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ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΏΝ

Η Βασική Δράση 1 υποστηρίζει σχολεία και άλλους οργανισμούς που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, οι οποίοι 
επιθυμούν να οργανώσουν δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας για 
μαθητές, εκπαιδευτικούς, διευθυντές και λοιπό προσωπικό σχολείων.

Επικεφαλής των σχεδίων είναι ο αιτών οργανισμός, π.χ. ένα σχολείο, που 
στέλνει συμμετέχοντες σε οργανισμό υποδοχής στο εξωτερικό. Στην 
περίπτωση αυτή, οι μαθητές και το προσωπικό συμμετέχουν μέσα από το 
σχέδιο του οργανισμού τους.

Η δράση έχει δύο σημαντικούς στόχους, να ωφελήσει μεμονωμένους 
συμμετέχοντες που μεταβαίνουν στο εξωτερικό και να βοηθήσει στην 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, την αύξηση της ικανότητάς τους για 
διασυνοριακή συνεργασία και τη βελτίωση της διδασκαλίας και της 
μάθησης για όλους και όχι μόνο για όσους μετακινούνται στο εξωτερικό. Οι 
χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες κινητικότητας αποτελούν μέσο για 
την επίτευξη αυτών των στόχων.

Δεν είστε ακόμη έτοιμοι 
να κάνετε αίτηση;
Υπάρχουν άλλοι τρόποι 
συμμετοχής. Μπορείτε:

 ▶ Να γίνετε μέλος μιας 
κοινοπραξίας 
κινητικότητας που έχει 
συσταθεί από 
διαπιστευμένο 
συντονιστικό οργανισμό 
στη χώρα σας.

 ▶ Nα γίνετε οργανισμός 
υποδοχής για 
συμμετέχοντες από το 
εξωτερικό προκειμένου 
να μάθετε περισσότερα 
για το Erasmus+ προτού 
κάνετε αίτηση.

Σχέδια βραχυπρόθεσμης κινητικότητας
Πρόκειται για μικρά σχέδια διάρκειας 6 έως 18 μηνών 
στα οποία προβλέπεται η μετακίνηση έως 
30 συμμετεχόντων. Τα βραχυπρόθεσμα σχέδια είναι 
η καλύτερη επιλογή για οργανισμούς που συμμετέχουν 
για πρώτη φορά στο πρόγραμμα Erasmus+ ή για 
όσους επιθυμούν να οργανώσουν μόνο περιορισμένο 
αριθμό δραστηριοτήτων.

Διαπίστευση Erasmus
Η διαπίστευση Erasmus είναι σαν κάρτα μέλους σε 
δραστηριότητες κινητικότητας. Παρέχει στους 
οργανισμούς, κάθε χρόνο, εγγυημένη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση της Βασικής Δράσης 1. Ο οργανισμός, 
για να κάνει αίτηση, πρέπει να καταρτίσει σχέδιο 
Erasmus διάρκειας 
τουλάχιστον 2 ετών.

ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/fe4eb1b7-a252-11eb-b85c-01aa75ed71a1
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ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΡΓΑΝΏΣΕΤΕ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1;

Προσφέρονται διάφορες μορφές κινητικότητας, τόσο για τους μαθητές όσο 
και για το προσωπικό. Κάθε σχέδιο κινητικότητας μπορεί να περιλαμβάνει 
διαφορετικές δραστηριότητες που σας επιτρέπουν να συνδυάσετε 
διαφορετικές μορφές κινητικότητας.

Κινητικότητα μαθητών
 ▶ Ομαδική κινητικότητα: οι μαθητές 

μιας τάξης ή τα μέλη μιας ομάδας μαθητών, 
συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς 
τους, μπορούν να περάσουν μια σύντομη 
περίοδο εκμάθησης μαζί με τους 
συνομηλίκους τους, σε σχολείο 
υποδοχής σε άλλη χώρα.

 ▶ Βραχυπρόθεσμη μαθησιακή 
κινητικότητα: μεμονωμένοι μαθητές 
μπορούν να φοιτήσουν σε σχολείο 
υποδοχής ή να πραγματοποιήσουν 
πρακτική άσκηση, στο εξωτερικό, για 
χρονικό διάστημα διάρκειας από δέκα ημέρες 
έως ένα μήνα.

 ▶ Μακροχρόνια μαθησιακή κινητικότητα: οι περίοδοι φοίτησης 
ή πρακτικής άσκησης διάρκειας μεγαλύτερης από 1 μήνα θεωρούνται 
μακροπρόθεσμες.

ΠΟΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1;

Διαμονή

Μετακινήσεις Εκμάθηση γλωσσών

Προπαρασκευαστικές επισκέψεις

Υποστήριξη για την Ένταξη

Εκπαίδευση προσωπικού

Οργανωτικά έξοδα

Δαπάνες για θεωρήσεις και άδειες διαμονής
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▶ Παρακολούθηση εργασίας: τα μέλη του 
προσωπικού μπορούν να έχουν μια πρακτική 
μαθησιακή εμπειρία παρακολουθώντας την 
καθημερινή εργασία των συναδέλφων 
τους στους οργανισμούς υποδοχής.

▶ Ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας: 
οι εκπαιδευτικοί μπορούν να περάσουν μια 
περίοδο διδασκαλίας στο εξωτερικό, να 
μάθουν μέσα από την πρακτική εξάσκηση 

και να αποκτήσουν μια ευρύτερη προοπτική 
για την εκπαίδευση στην Ευρώπη.

▶ Μαθήματα και κατάρτιση: οι 
συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν 
μαθήματα ή κατάρτιση στο εξωτερικό, για να 
αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, και 
στη συνέχεια να τις εφαρμόσουν στον 
οργανισμό αποστολής τους.

Κινητικότητα προσωπικού

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ERASMUS+ 
ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε κονδύλια του Erasmus+ για να 
προσκαλέσετε:

 ▶ Εμπειρογνώμονες — έμπειρους εκπαιδευτικούς, υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής, εκπαιδευτές και άλλους επαγγελματίες από το 
εξωτερικό, με σκοπό να διδαχθείτε από την εμπειρογνωμοσύνη τους.

 ▶ Μελλοντικούς εκπαιδευτικούς που έχουν εγγραφεί ή έχουν 
πρόσφατα αποφοιτήσει από πρόγραμμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο 
εξωτερικό.

ΤΙ ΘΑ ΛΕΓΑΤΕ ΓΙΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΕΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ;

Η οργάνωση αμφίδρομων ανταλλαγών με τους εταίρους σας 
στο εξωτερικό μπορεί να αποδειχτεί συναρπαστική εμπειρία.

Αυτό είναι δυνατόν όταν ο οργανισμός-εταίρος σάς διαθέτει δικό 
του σχέδιο κινητικότητας ή δική του διαπίστευση Erasmus+.
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Πώς λειτουργεί η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Βασικής 
Δράσης 2;
Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο των συμπράξεων συνεργασίας και των 
συμπράξεων μικρής κλίμακας λαμβάνει τη μορφή προκαθορισμένων 
πακέτων επιχορήγησης. Εσείς πρέπει να αποφασίσετε ποιο από τα 
διαθέσιμα προκαθορισμένα ποσά ανταποκρίνεται καλύτερα στην ιδέα 
σας και, στη συνέχεια, να εξηγήσετε την επιλογή σας στην αίτηση.

Συμπράξεις μικρής κλίμακας
Πρόκειται για μια απλούστερη μορφή συνεργασίας, 
ιδανική για οργανώσεις βάσης και 
νεοεισερχόμενους στο πρόγραμμα Erasmus+. Οι 
συμπράξεις μικρής κλίμακας αποτελούνται από 
τουλάχιστον δύο οργανισμούς από διαφορετικές 
χώρες και μπορούν να διαρκέσουν από έξι μήνες 
έως και δύο χρόνια.

Συμπράξεις συνεργασίας
Πρόκειται για τη συνηθέστερη μορφή σύμπραξης. 
Οι συμπράξεις συνεργασίας μπορούν να 
αποτελούνται από τουλάχιστον τρεις οργανισμούς 
από διαφορετικές χώρες και έχουν διάρκεια από 1 
έως 3 χρόνια.

120 000 €

30 000 € 

250 000 €

60 000 €

400 000 €

Πακέτας επιχορήγησης

Πακέτα επιχορήγησης

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΏΝ

Η Βασική Δράση 2 υποστηρίζει διακρατικές συμπράξεις διαφόρων 
μεγεθών και μορφών. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι συμπράξεις αποτελούνται 
από οργανισμούς από διαφορετικές χώρες και έχουν επικεφαλής έναν 
οργανισμό συντονιστή που κάνει την αίτηση για το σχέδιο.

Όλα τα χρηματοδοτούμενα σχέδια συνδέονται με μία ή περισσότερες 
προτεραιότητες της ΕΕ. Επιπλέον, οι εταίροι ενός σχεδίου αποφασίζουν 
σχετικά με τους ειδικότερους στόχους του σχεδίου με βάση τους κοινούς 
στόχους τους και την εμπειρογνωμοσύνη τους.

Οι στόχοι του σχεδίου συχνά περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ικανοτήτων 
μέσα από τη δημιουργία καινοτόμων εργαλείων και τρόπου εργασίας, την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ της 
εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, με ιδιαίτερη 
έμφαση στα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες.

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί έχουν στη διάθεσή τους δύο είδη 
συμπράξεων που τους βοηθούν να συνεργαστούν, να μάθουν και να 
αναπτυχθούν από κοινού.
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Σχέδιο European lands, lands for the future 
[Ευρωπαϊκή ύπαιθρος, ύπαιθρος για το μέλλον]

Έξι σχολεία της υπαίθρου από έξι ευρωπαϊκές χώρες συνεργάστηκαν για δύο 
χρόνια με σκοπό να βοηθήσουν τους μαθητές τους να εκτιμήσουν και να 
κατανοήσουν τις δυνατότητες των αγροτικών κοινωνιών στις οποίες ζουν.

Οι μαθητές ταξίδεψαν σε άλλες χώρες για να συναντήσουν συνομηλίκους 
τους. Συνεργάστηκαν για την παραγωγή ντοκιμαντέρ, διαδικτυακών 
ραδιοφωνικών προγραμμάτων και εκθέσεων σχετικά με τους τόπους 
καταγωγής τους και τις αγροτικές κοινωνίες. Συναντήθηκαν, επίσης, με 
εκπροσώπους των τοπικών αρχών για να μάθουν περισσότερα για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τη σημασία των θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο. 
Η εμπειρία αυτή άνοιξε για τους μαθητές νέους δρόμους για την Ευρώπη 
και το επαγγελματικό μέλλον τους.

Χρειάζεστε 
έμπνευση; Ας 

δούμε ένα 
παράδειγμα!

Ανακαλύψτε πε-
ρισσότερα σχέδια 
στην πλατφόρμα 
αποτελεσμάτων 

των σχεδίων 
Erasmus+.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
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ΕΥΡΏΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΕΥΡΏΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας 
αναδεικνύει τα επιτεύγματα εκπαιδευτικών και 
σχολείων της Ευρώπης. Απονέμεται σε 
διακεκριμένες καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας και 
μάθησης στο πλαίσιο των σχεδίων Erasmus+.

ΕΥΡΏΠΑΪΚΟ ΣΗΜΑ ΓΛΏΣΣΏΝ 
Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών είναι ένα βραβείο που 

απονέμεται στα πιο καινοτόμα σχέδια εκμάθησης και 
διδασκαλίας γλωσσών στη σχολική εκπαίδευση και πέραν 

αυτής.  Προωθεί την αριστεία στη διδασκαλία γλωσσών και 
αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ευρωπαϊκή συνεργασία 

στον τομέα.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

Η Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης και η πλατφόρμα eTwinning 
απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών 
και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής με σκοπό την ενημέρωση, την εύρεση 
εταίρων για μελλοντικά σχέδια, τη συνεργασία, την ανάπτυξη σχεδίων και 
την εύρεση διδακτικού υλικού ή σεμιναρίων κατάρτισης. Το 2022 οι δύο 
πλατφόρμες θα συγχωνευθούν στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής 
Εκπαίδευσης με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας σας και τη 
δυνατότητα συμμετοχής σας ως μέλος μιας συναρπαστικής μαθησιακής 
κοινότητας στην Ευρώπη.

https://education.ec.europa.eu/el/to-eyropaiko-brabeio-kainotomoy-didaskalias
https://education.ec.europa.eu/el/to-eyropaiko-brabeio-kainotomoy-didaskalias
https://education.ec.europa.eu/el/eyropaikes-protoboylies-ston-tomea-ton-glosson
https://education.ec.europa.eu/el/eyropaikes-protoboylies-ston-tomea-ton-glosson
https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
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Τις δράσεις διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός 
Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ

Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+
Οι Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+ είναι συμπράξεις παρόχων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών με τη συμμετοχή υπουργείων, 
ενώσεων εκπαιδευτικών, σχολείων και άλλων σχετικών φορέων. Στόχος 
τους είναι η δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής άσκησης και η βελτίωση της 
εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην Ευρώπη με τη συνεργασία και την 
ανταλλαγή καινοτομιών και βέλτιστων πρακτικών.

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου καθορίζεται με βάση τις πραγματικές 
δαπάνες, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τα 1,5 εκατ. ευρώ.

ΔΡΑΣΕΙΣ JEAN MONNET

Οι δράσεις Jean Monnet έχουν στόχο τη 
διάδοση γνώσεων σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την προώθηση της 
ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα 
κοινά, καθώς και των ευρωπαϊκών αξιών 
της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της 
εξάλειψηςς των διακρίσεων.

Τα σχολεία μπορούν να συμμετέχουν είτε στις 
πρωτοβουλίες «Μαθαίνοντας για την ΕΕ» με σκοπό την 
προώθηση της καλύτερης κατανόησης των ευρωπαϊκών θεμάτων είτε στα 
δίκτυα Jean Monnet με σκοπό τη συνδιδασκαλία μεταξύ σχολείων και την 
ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ χωρών.

https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/node/64
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/draseis-jean-monnet-tonosi-tis-didaskalias-kai-tis-ereynas-gia-tin-eyropaiki-enosi


ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

ΠΏΣ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ;
Μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας/ Εθνικής Μονάδας 
Erasmus+ στη χώρα σας μπορείτε να κάνετε αίτηση για: 

 ▶ Διαπιστεύσεις Erasmus 
 ▶ Σχέδια της Βασικής Δράσης 1
 ▶ Συμπράξεις μικρής κλίμακας
 ▶ Συμπράξεις συνεργασίας:

Μέσω του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού 
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού που εδρεύει στις 
Βρυξέλλες μπορείτε να κάνετε αίτηση για:

 ▶ Συμπράξεις συνεργασίας με επικεφαλής ευρωπαϊκές 
ΜΚΟ

 ▶ Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+
 ▶ Δράσεις Jean Monnet.
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https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/ethnikoi-organismoi
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/ethnikoi-organismoi
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/node/2700
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
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