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ΚΑ1- Ατομική Κινητικότητα για 
μαθησιακούς σκοπούς  

Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών, διευθυντών 
και άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού 

Συνεχιζόμενη επαγγελματική επιμόρφωση (CPD) 

Συμμετοχική διαδικασία, παρατήρηση & 
αλληλεπίδραση, peer learning 



Γιατί είναι αναγκαία η 
κινητικότητα; 

Βελτίωση 
δεξιοτήτων 

Κατανόηση 
εκπαιδευτικών 

πολιτικών & 
πρακτικών 
μεταξύ των 

ευρωπαϊκών 
χωρών 

Εναρμόνιση/
σύγκλιση 

Εκσυγχρονισμός & 
ευρωπαϊκή 

εξωστρέφεια 
εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων 

Προώθηση 
δραστηριοτήτων 

κινητικότητας 
για μαθητές 



              Ποιοτική κινητικότητα 

Ιδρυματική προσέγγιση-Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης 

Ίδρυμα ως σύνολο-Συστηματική καταγραφή αναγκών-δημοκρατική προσέγγιση-ενίσχυση αισθήματος 
κοινής αποστολής του προσωπικού-δέσμευση για αξιοποίηση αποτελεσμάτων 

Προοπτική του ιδρύματος στο παρόν και στο μέλλον 

Κρίσιμος ο ρόλος του διευθυντή ως υποκινητή επιμόρφωσης 

Συμφωνία μάθησης – αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων 



Χαρακτηριστικά (I) 

Αίτηση υποβάλλεται από σχολείο  

Μια αίτηση για περισσότερες κινητικότητες 

Μοναδική ημερομηνία υποβολής:  17 Μαρτίου 2014 

Διάρκεια σχεδίου : 1 έως 2 έτη 

Εταίροι : τουλάχιστον 2 από 2 διαφορετικές χώρες 

Δεν προσδιορίζονται οι συμμετέχοντες-ορίζεται αριθμός μετακινουμένων, είδος δραστηριοτήτων, χώρες υποδοχής 

Mobility project: 

                          Προετοιμασία (…..) 

                                                             Υλοποίηση της κινητικότητας 

                                                                                                              Ολοκλήρωση του σχεδίου(….) 

                                                                                                                                       Στόχος : αντίκτυπος σε προσωπικό & ιδρυματικό επίπεδο 



Χαρακτηριστικά (II) 

Σχολείο αποστολής-φορέας (φορείς) 
υποδοχής 

Διάρκεια: 2 ημέρες-2 μήνες 
Δραστηριότητες:-τοποθέτηση για 

διδασκαλία 

σε σχολείο εταίρο 
επιμόρφωσης 
προσωπικού 

Συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, επιτόπια 
παρακολούθηση εργασίας σε σχολείο ή άλλο 
φορέα του χώρου της σχολικής εκπαίδευσης 



Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης 
Θέτει το πλαίσιο για τις 

δραστηριότητες κινητικότητας 

Στρατηγική προσέγγιση 

Υφιστάμενη κατάσταση/όραμα για 
μελλοντική ανάπτυξη 

Συνάφεια δραστηριοτήτων με ανάγκες 
προσωπικού (ανάλυση αναγκών)/ 

ανάγκες ιδρύματος 

Βαθμός ενσωμάτωσης δεξιοτήτων στη 
στρατηγική ανάπτυξης του ιδρύματος 

Αντίκτυπος σε ποιότητα διδασκαλίας 
& μάθησης 



E-twinning 

Εργαλείο 
εξεύρεσης 

εταίρων 

Προετοιμασία 
συμμετεχόντων 

στην 
κινητικότητα 

Συνεργασία 
σχολείων κατά 
τη διάρκεια  & 

μετά την 
κινητικότητα 

Συμπληρώνει τη 
«φυσική» 

κινητικότητα 



Κατηγορίες δαπανών 
Απλοποιημένη διαδικασία-κλίμακες μοναδιαίου κόστους 

Δαπάνες ταξιδίου-ανάλογα με την απόσταση 

Δαπάνες για την οργάνωση της κινητικότητας (πχ προετοιμασία, αναγνώριση 
αποτελεσμάτων)/ανά άτομο 

Δαπάνες διαβίωσης 

Δαπάνες για δίδακτρα-ανά ημέρα-έως 10 ημέρες 

Δαπάνες για άτομα με ειδικές ανάγκες 



Αριθμός 
συμμετεχόντων 

ανά αίτηση-χωρίς 
περιορισμό 

Βάση 
εξεύρεσης 

σεμιναρίων-
καταργείται 

Αδιόριστοι 
εκπαιδευτικοί- 

δεν 
επωφελούνται 



Άξονες αίτησης (Ι) 

•Job shadowing/teaching assignment: πληροφ. για τον εταίρο  
•Εuropean Development Plan 
•Περιγραφή του σχεδίου 
Προφίλ συμμετεχόντων 
Μαθησιακά αποτελέσματα/αναγνώριση(Europass) 
   Προετοιμασία 
Πρακτικά θέματα 
Διαχείριση σχεδίου 
Προετοιμασία συμμετεχόντων 
 



Άξονες αίτησης (ΙΙ) 
•Κύριες δραστηριότητες –περιγραφή 

Επικοινωνία με εταίρους/παρακολούθηση 
επιμορφούμενων 

•Παρακολούθηση 

Προσδοκώμενος αντίκτυπος 

Διάδοση αποτελεσμάτων 

Διαδικασία αξιολόγησης επίτευξης στόχων 

•Περίληψη σχεδίου 

 



Ανακεφαλαίωση 
    Erasmus+ supports learning mobility of staff that: 

•is framed within a European Development Plan for the 
sending organisation;  

•responds to clearly identified staff development needs;  

•is accompanied by appropriate selection, preparation and 
follow-up measures; 

•ensures that the learning outcomes of participating staff 
are properly recognised ; 

•ensures that the learning outcomes are disseminated and 
widely used within the organisation 

 



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 


