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ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ ERASMUS+;  

 

Το Erasmus+ δίδει τη δυνατότητα σε κάθε διευθυντή 

σχολείου: 

  να συνδράμει στο μετασχηματισμό των 

σχολικών προγραμμάτων 

  να προωθήσει την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση στην Ευρώπη.  



 

1.ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΗ 

ΔΡΑΣΗ 1 - KA1)  

 Δίδεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς  ή σε άλλο 

προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης: 

  να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικά 

προγράμματα  

  να πραγματοποιήσουν περίοδο 

παρακολούθησης στο εξωτερικό,  

  να διδάξουν σε κάποιο σχολείο στο εξωτερικό.  

 



 

2.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ (ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2-

ΚΑ2)  

 
 

Δίδεται η δυνατότητα σε σχολεία να συνεργασθούν με 

άλλα σχολεία και οργανισμούς με στόχο : 

 

 τη βελτίωση των προσεγγίσεων διδασκαλίας και 

μάθησης  

 τη βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας 

εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

 



 

3.ETWINNING (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ)  

 

 

Παρέχει ένα φόρουμ στο προσωπικό σχολικής 

εκπαίδευσης και στους μαθητές με σκοπό τη 

διασυνοριακή συνεργασία και : 

 μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτοτελώς  

 ή προκειμένου να βελτιώσει άλλα σχέδια του 

προγράμματος Erasmus+.  

 



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ (ΒΑΣΙΚΉ ΔΡΆΣΗ 1)  

 Πραγματοποιείται μετάβαση του προσωπικού σας στο εξωτερικό  με στόχο: 

 

 

  την απόκτηση γνώσης από κάποιο άλλο σχολείο ή εκπαιδευτικό οργανισμό,  

 να προσφέρει ευκαιρίες για αλλαγή σταδιοδρομίας αναπτύσσοντας τις 
δεξιότητες του στους τομείς διδασκαλίας και μάθησης.   

 Την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση KA1:  

 (Βλέπε: Χάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση για το έτος 2017.) (ΙΚΥ) 

 
 

Περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου υποβολής 
αίτησης, διατίθεται στον ιστότοπο της Εθνικής Μονάδας/Εθνικής Υπηρεσίας 
της χώρας σας   (ΙΚΥ): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/national-agencies  

https://www.iky.gr/el/erasmusplus-ka1/epagelmatikatartisi-ka1


ΕΙΔΙΚΑ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΤΟΥ KA1: 

Προωθεί δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας : 

 

   Στην τεχνική εκπαίδευση,  

   Στην κατάρτιση,  

   Στην μαθητεία, 

   Στην πρακτική άσκηση,  

   job shadowing  (παρακολούθηση εν ώρα εργασείας) 

 

σε φορείς υποδοχής που εδρεύουν σε χώρες της Ευρώπης και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέχουν στο πρόγραμμα 

 Κατάλογο Εγκεκριμένων Σχεδίων Βασικής Δράσης 1 Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα βρείτε στο: 
file:///C:/Users/new/Downloads/VET_v1%20(1).pdf 



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 

(ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 -ΚΑ2)  

 

 Το σχολείο σας θα μπορούσε να ηγηθεί ή να 
λάβει μέρος σε Στρατηγικές Συμπράξεις (Βασική 
Δράση 2) στις οποίες συμμετέχουν οργανισμοί 
από ολόκληρη την Ευρώπη.  

 Οι Στρατηγικές Συμπράξεις αποτελούν συλλογικά 
σχέδια με συγκεκριμένους στόχους που 
αποσκοπούν στη βελτίωση του επιπέδου 
διδασκαλίας και μάθησης.   



ΠΡΟΤΑΣΗ 

  Η πλειονότητα των Εθνικών Μονάδων / 

Εθνικών Υπηρεσιών (στην χώρα μας το ΙΚΥ) 

υλοποιεί δραστηριότητες ενημέρωσης 

(ημερίδες) προκειμένου να συνδράμει τους 

οργανισμούς κατά τη διαδικασία υποβολής 

αίτησης για χρηματοδότηση.  

 Ενημερωθείτε για το πότε πραγματοποιείται η 

επόμενη σχετική εκδήλωση από το ΙΚΥ 



ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ; 

 

 Στο ιστότοπο της Εθνικής Μονάδας / Εθνικής 

Υπηρεσίας της χώρας μας ( ΙΚΥ) μπορείτε να 

λάβετε πληροφορίες για δράσεις ενημέρωσης 

και τον τρόπο υποβολής αίτησης :  

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/tools/national-agencies 



ETWINNING (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ) 

 

 Συμμετέχοντας στην online πλατφόρμα 

eTwinning, το σχολείο σας θα αποτελέσει μέρος 

ενός δικτύου άνω των 250.000 ατόμων που 

ανήκουν στο προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης 

σε ολόκληρη την Ευρώπη 



ΠΡΟΤΑΣΗ 

Χρήσιμοι τρόποι για την εξεύρεση εταίρων και πηγές έμπνευσης σχεδίων: 
 
 eTwinning  

 

Η πύλη eTwinning προσφέρει online εργαλεία αναζήτησης εταίρων και δίκτυο χιλιάδων σχολείων που 
συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά σχέδια. Αποτελεί λοιπόν τον ιδανικό τόπο για να ξεκινήσετε την αναζήτησή 
σας.  

http://www.etwinning.net 

 Χρησιμοποιείστε υφιστάμενες επαφές, δίκτυα και συνδέσμους  

 

Μεμονωμένα μέλη του προσωπικού του σχολείου σας, μαθητές και γονείς ενδέχεται να έχουν αναπτύξει 
Ευρωπαϊκούς δεσμούς τους οποίους εσείς δεν γνωρίζετε. Καλέστε τους ανθρώπους τους σχολείου σας 
και ζητείστε τους να μοιραστούν μαζί σας το δίκτυο επαφών τους 

 Επικοινωνήστε με σχολεία και διευθυντές σχολείων  

Ενδέχεται να υπάρχουν σχολεία και διευθυντές σχολείων στην περιοχή σας που να έχουν ήδη συμμετάσχει 
σε Ευρωπαϊκά σχέδια. Χρήσιμες πηγές αποτελούν η βάση δεδομένων Ευρωπαϊκός Κοινός Θησαυρός 
(EST) (βλ. www. europeansharedtreasure.eu) και η πλατφόρμα διάδοσης αποτελεσμάτων/προϊόντων 
Erasmus+ που αναπτύχθηκε πρόσφατα (βλ. http://ec.europa.eu/programmes/ erasmus-
plus/projects). Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από σχολεία σαν το δικό σας μπορεί να αποτελέσει μία 
εξαιρετικά χρήσιμη πηγή έμπνευσης για τα δικά σας σχέδια. 

http://www.etwinning.net/


ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΑΣ 

Ένα αξιόπιστο σχέδιο πρέπει να περικλείει τα 

τέσσερα παρακάτω στοιχεία: 

 

 Σκεπτικό 

 Στόχοι 

 Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Δραστηριότητες 

 



 

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΝΕΤΑΙ 

ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  

 
1. Το στάδιο υποβολής αίτησης και προετοιμασίας : 

  Το σχέδιο Erasmus+ που επιθυμείτε να υλοποιήσετε καθίσταται 

πραγματικά επωφελές μόνον εάν ορίσετε την ηγεσία με σαφήνεια από την 

έναρξή του. Αυτό προϋποθέτει πως πρέπει να εξασφαλίσετε ότι το σύνολο 

των μελών του προσωπικού σας έχει ενημερωθεί σχετικά με τους στόχους 

που έχετε θέσει για το/τα σχέδιο/σχεδία Erasmus+ και σχετικά με τον 

τρόπο που αυτό μπορεί να συνεισφέρει στην επίτευξη των στρατηγικών 

σας στόχων.  

 

2.    Το στάδιο εξέλιξης του σχεδίου   

3.   Το στάδιο οικοδόμησης των επιτευγμάτων σας   

 



 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΑ) 

 
 Το ΕΣΑ σας πρέπει να καλύπτει:  

 

  Τις ανάγκες του σχολείου σας, (π.χ. νέες μέθοδοι ή 
εργαλεία μάθησης και διδασκαλίας ή επαγγελματική 
ανέλιξη) 

  Τον αντίκτυπο που αναμένετε να έχει το πρόγραμμα 
Erasmus+ στο γνωστικό πεδίο των μαθητών, τους 
εκπαιδευτικούς, το λοιπό προσωπικό και το σχολείο σας,  

  Τους τρόπους με τους οποίους το σχολείο σας θα εντάξει 
τις ικανότητες του προσωπικού και την εμπειρία που αυτό 
απέκτησε στα προγράμματα σπουδών και στην 
οργανωτική πρακτική.  

 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ  ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΑ)  

 Αφού έχετε συμφωνήσει ως προς τους στόχους για 
τη συμμετοχή σας σε Ευρωπαϊκά σχέδια, το 
επόμενό σας βήμα είναι να αποφασίσετε σχετικά με 
το ποιες από τις ευκαιρίες που προσφέρονται από 
το πρόγραμμα Erasmus+ έχουν τη μεγαλύτερη 
συνάφεια προς αυτές: 

  Κινητικότητα Προσωπικού (Βασική Δράση 1),  

 Στρατηγικές Συμπράξεις (Βασική Δράση 2)  

  eTwinning – Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση 

  (να θυμάστε ότι η αίτησή σας μπορεί να αφορά 
περισσότερες από μία ευκαιρίες).  



 

 ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ  

        Οργανώστε το περιεχόμενο του σχεδίου σας  

 

 Στόχοι: συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, συναφείς και επίκαιροι. (βλ. 
τον Οδηγό Προγράμματος Erasmus+: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ discover/guide).  

 Αναμενόμενα αποτελέσματα :απτά προϊόντα(εκθέσεις, ιστότοποι ή 
υλικό κατάρτισης) και άϋλα(νέους τρόπους εργασίας, γνώσεις που 
αποκτήθηκαν, ή αλλαγές στην νοοτροπία), ποιοτικά αποτελέσματα.  

 Σκεπτικό: λόγοι για τους οποίους το σχέδιο είναι πράγματι απαραίτητο. 

 Δραστηριότητες: σχεδίαση που απαντά με πειστικό τρόπο στα 
ερωτήματα: «ποιος», «τι». «πότε», «που», «γιατί» και «πως». Προσδιορίστε 
τα άτομα, τις εργασίες, τα χρονοδιαγράμματα, τα αποτελέσματα και 
τους πόρους που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους.  

 



ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
  

Επιλέξτε τους εταίρους σας  
 

Κυριότεροι τρόποι για την επιλογή εταίρου:  

 Παρακολουθείστε συσκέψεις ή ενημερωτικές εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (στη χώρα σας ή στο 
εξωτερικό) προκειμένου να έλθετε σε επαφή με άλλους εκπαιδευτικούς, 
τους οποίους θα ενδιέφερε μία συνεργασία σε διεθνές επίπεδο.  

  Αναζητείστε, μέσω διαδικτύου, τα κατάλληλα σχολεία και επικοινωνήστε 
μαζί τους σε περίπτωση που ενδιαφέρονται για συνεργασία. 

 Επικοινωνήστε με σχολεία και διευθυντές σχολείων  

      Ενδέχεται να υπάρχουν σχολεία και διευθυντές σχολείων στην περιοχή σας 
που να έχουν ήδη συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά σχέδια. Χρήσιμες πηγές 
αποτελούν η βάση δεδομένων Ευρωπαϊκός Κοινός Θησαυρός (EST) (βλ. 
www. europeansharedtreasure.eu) και η πλατφόρμα διάδοσης 
αποτελεσμάτων/προϊόντων Erasmus+ που αναπτύχθηκε πρόσφατα (βλ. 
http://ec.europa.eu/programmes/ erasmus-plus/projects).  

 

 



 ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

 Επιλέξτε τους εταίρους σας  

 

Στρατηγική Σύμπραξη με άλλους οργανισμούς, εκτός από σχολεία; Γιατί όχι;  

 

 Συνεργασία με εργοδότες, με στόχο την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων 
σπουδών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας,  

  Επαφή με υπηρεσίες συμβούλων επαγγελματικής σταδιοδρομίας, με στόχο 
να βελτιωθούν οι προοπτικές απασχόλησης των μαθητών,  

  Συνεργασία με μουσεία, με στόχο να δοθεί νέα ώθηση στα προγράμματα 
σπουδών που αφορούν την Ιστορία,  

 Συνεργασία με αίθουσες τέχνης, με στόχο την έκθεση έργων τέχνης των 
μαθητών στο κοινό,  

  Συνεργασία με τοπικές αρχές, με στόχο την ανάδειξη του προφίλ του 
σχολείου σας στην κοινότητα.  

 



 ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

 

      Συντάξτε μία αίτηση υψηλών προδιαγραφών  

 

 Αφού επιλέξετε τη δράση του προγράμματος Erasmus+ για την οποία 
επιθυμείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον και αφού ορίσετε την ομάδα 
του σχεδίου σας, το επόμενο βήμα είναι να συντάξετε τη σχετική 
αίτηση.  

 

 Πριν από τη συμπλήρωση του εντύπου αίτησης στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+, τόσο ο αιτών οργανισμός όσο και οι 
οργανισμοί-εταίροι πρέπει να εγγραφούν στην Πύλη Συμμετεχόντων 
(Participant Portal) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 Συμβουλευθείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη της Πύλης Συμμετόντων 
(Participant Portal), το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερείς κατευθύνσεις 
σχετικά με το πώς θα ολοκληρώσετε τα βήματα αυτά.  

 



                    

 

 

                               ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


