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  Ευρωπαΰκά Εγκάρςια Προγράμματα (Transversal 
Projects – Key Activities)  

1. Ποιοι είναι οι ςτόχοι του; 
 

1.1 Ειδικοί Στόχοι 

 

 Προώκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο ςτουσ τομείσ που καλφπτουν δφο 
ι περιςςότερα υποπρογράμματα. 

 Προώκθςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ διαφάνειασ ςτθν εκπαίδευςθ και τα ςυςτιματα 
κατάρτιςθσ των κρατϊν μελϊν. 
 

1.2 Επιχειρηςιακοί Στόχοι 

 

 Στιριξθ τθσ ανάπτυξθσ πολιτικών και ςυνεργαςίασ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο ςτθ δια 
βίου μάκθςθ κυρίωσ ωσ μζροσ του ςτρατθγικοφ πλαιςίου για τθν ευρωπαϊκι 
ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ («ΕΚ 2020»)5, κακϊσ και 
των διαδικαςιϊν τθσ Μπολόνια και τθσ Κοπεγχάγθσ και των διαδόχων τουσ. 

 Διαςφάλιςθ επαρκοφσ παροχισ ςυγκρίςιμων δεδομζνων, ςτατιςτικών και 
αναλφςεων με ςτόχο να τονωκεί θ ανάπτυξθ τθσ πολιτικισ τθσ δια βίου μάκθςθσ, 
κακϊσ και παρακολοφκθςθ τθσ προόδου προσ τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ δια βίου 
μάκθςθσ με ταυτόχρονθ αποςαφινιςθ των τομζων που χρίηουν ιδιαίτερθσ προςοχισ. 

 Προώκθςθ τθσ εκμάκθςθσ ξζνων γλωςςών και ςτιριξθ τθσ γλωςςικισ ποικιλότθτασ 
ςτα Κράτθ Μζλθ. 

 Στιριξθ τθσ ανάπτυξθσ καινοτόμου περιεχομζνου, υπθρεςιών, παιδαγωγικών και 
πρακτικών ςτθ δια βίου μάκθςθ, βάςει των τεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ και τθσ 
Επικοινωνίασ (ΙCΤ) 

 Διαςφάλιςθ ότι τα αποτελζςματα του Προγράμματοσ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ 
αναγνωρίηονται, παρουςιάηονται και εφαρμόηονται κατάλλθλα ςε ευρεία κλίμακα. 

 
* Σημειώςτε ότι: 
Ζνα από τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ ςτο Εγκάρςιο Πρόγραμμα είναι ότι οιαδιποτε πρόταςθ 
οφείλει να καλφπτει δυο ι περιςςότερουσ εκπαιδευτικοφσ τομείσ. Σε περίπτωςθ που θ 
πρόταςθ καλφπτει ζναν τομζα, οφείλει να υποβλθκεί ςτο ςχετικό τομεακό υποπρόγραμμα. 
Εάν, για παράδειγμα, μια πρόταςθ ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ υλικοφ για εκμάκθςθ γλωςςϊν, 
ϊςτε το ςυγκεκριμζνο υλικό να χρθςιμοποιθκεί από μακθτζσ τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ 
(ομάδα ςτόχοσ),τότε οφείλει να υποβλθκεί ςτο Comenius. 
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Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ προσ το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το Συμβοφλιο, τθν Ευρωπαϊκι 
Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι και τθν Επιτροπι των Περιφερειϊν - Ζνα 
επικαιροποιθμζνο ςτρατθγικό πλαίςιο για τθν ευρωπαϊκι ςυνεργαςία ςτθν εκπαίδευςθ και 
τθν κατάρτιςθ. COM(2008) 865 final:  
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0865:FIN:EN:PDF 
 
Εάν εντοφτοισ, θ πρόταςθ καλφπτει δυο ι περιςςότερουσ εκπαιδευτικοφσ τομείσ, είναι 
επιλζξιμθ να υποβλθκεί ςε μια από τισ Κφριεσ Δραςτθριότθτεσ ςτο πλαίςιο του Εγκάρςιου 
Προγράμματοσ. Σε περίπτωςθ που κάποια πρόταςθ τζμνει περιςςότερουσ από ζναν  
εκπαιδευτικοφσ τομείσ και οι ομάδεσ-ςτόχοι ανικουν επίςθσ ςε περιςςότερουσ από ζναν 
εκπαιδευτικοφσ τομείσ, τότε θ πρόταςθ οφείλει να υποβάλλεται ςε μια από τισ Κφριεσ  
Δραςτθριότθτεσ του Εγκάρςιου Προγράμματοσ. Μόνο ςχζδια που απευκφνονται ςε  
περιςςότερουσ από ζνα εκπαιδευτικοφσ τομείσ είναι επιλζξιμα για το Εγκάρςιο Πρόγραμμα. 

2. Κύριεσ Δρaςτηριότητεσ (Key Activities)  
 

2.1 Συνεργαςία Πολιτικών και Καινοτομία ςτη Δια Βίου Μάθηςη [Κύρια 

Δραςτηριότητα (Key Activity) 1]  

2.1.1 Τι είδουσ δραςτηριότητεσ; 

Οι κάτωκι δράςεισ ςτθρίηονται από τισ κφριεσ δραςτθριότθτεσ τθσ ςυνεργαςίασ πολιτικϊν και 
καινοτομίασ ςτθ δια βίου μάκθςθ: 

 Κινθτικότθτα φυςικών προςώπων ςυμπεριλαμβανομζνων επιςκζψεων μελζτθσ για 
εμπειρογνϊμονεσ και αρμόδιουσ που ζχουν οριςτεί από τισ εκνικζσ, περιφερειακζσ και 
τοπικζσ αρχζσ, για διευκυντζσ ιδρυμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και υπθρεςιϊν 
κακοδιγθςθσ και πιςτοποίθςθσ και κοινωνικοφσ εταίρουσ. 

 Πολυμερι ςχζδια που ςτοχεφουν ςτθν προετοιμαςία και τθν δοκιμι προτάςεων για 
υιοκζτθςθ πολιτικϊν ςε επίπεδο ΕΕ και καινοτομίασ ςτθ δια βίου μάκθςθ. 

 Πολυμερι δίκτυα ςυνεργαςίασ εμπειρογνωμόνων και/ι ιδρυμάτων που 
ςυνεργάηονται ςε κζματα πολιτικϊν. Τζτοιου είδουσ δίκτυα δφνανται να 
περιλαμβάνουν: 

- Θεματικά δίκτυα που αςχολοφνται με κζματα που άπτονται του περιεχομζνου 
τθσ δια βίου μάκθςθσ ι των μεκοδολογιϊν και των πολιτικϊν δια βίου 
μάκθςθσ. Τζτοιου είδουσ δίκτυα δφνανται να παρατθροφν, να ανταλλάςςουν, 
να αναγνωρίηουν και να αναλφουν καλζσ πρακτικζσ και καινοτομίεσ, να 
υποβάλλουν προτάςεισ για τθν καλφτερθ και ευρφτερθ χριςθ τζτοιων 
πρακτικϊν ςε όλα τα Κράτθ Μζλθ. 

- Φόρα για ςτρατθγικά κζματα που άπτονται τθσ δια βίου μάκθςθσ 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0865:FIN:EN:PDF
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 Παρατιρθςθ και ανάλυςθ των πολιτικών και των ςυςτθμάτων του τομζα τθσ δια βίου 
μάκθςθσ που μπορεί να περιλαμβάνει: 

- Μελζτεσ και ςυγκριτικι ζρευνα 
- Ανάπτυξη δεικτών και ςτατιςτικών ερευνών, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 

ςτιριξθσ τθσ εργαςίασ που ζχει πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο τθσ δια βίου 
μάκθςθσ ςε ςυνεργαςία με τθ Eurostat 

- Στήριξη τησ λειτουργίασ του δικτφου Εurydice και χρθματοδότθςθ τθσ 
δθμιουργίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Μονάδασ τθσ Eurydice (Eurydice European Unit) 
από τθν Επιτροπι 

 Δράςθ για τθν ςτιριξθ τθσ διαφάνειασ και τθσ αναγνώριςθσ των προςόντων και των 
δεξιοτιτων ςυμπεριλαμβανομζνων και όςων ζχουν αποκτθκεί μζςω τθσ άτυπθσ και 
ανεπίςθμθσ εκπαίδευςθσ, πλθροφοριϊν και τθσ κακοδιγθςθσ για εκπαιδευτικοφσ 
ςκοποφσ, και τθσ ςυνεργαςίασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ, θ οποία δφναται να 
περιλαμβάνει: 

- Δίκτυα οργανιςμών που διευκολφνουν τθν κινθτικότθτα και τθν αναγνϊριςθ 
όπωσ το Euroguidance και τα Εκνικά Κζντρα Πλθροφοριϊν για τθν Αναγνϊριςθ 
Πανεπιςτθμιακϊν Τίτλων *National Academic Recognition Information Centres 
(NARICs)] 

- Στήριξη για διακρατικζσ υπηρεςίεσ μζςω του Διαδικτφου όπωσ θ Υπθρεςία 
Ploteus 

- Δραςτηριότητεσ υπό την πρωτοβουλία του Ευρωδιαβατηρίου (Europass) 
ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ 2241/2004 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τθν υιοκζτθςθ ενόσ ενιαίου δικτφου για τθν διαφάνεια των 
προςόντων και των ικανοτιτων 

 Λοιπζσ δράςεισ (Συνοδευτικά μζτρα) ςυμπεριλαμβανομζνων και δραςτθριοτιτων 
ομαδικισ μάκθςθσ με ςτόχο τθν προϊκθςθ των ςτόχων τθσ κφριασ δραςτθριότθτασ. 

 
Οριςμζνεσ από αυτζσ τθσ δράςεισ τθσ κφριασ δραςτθριότθτασ «Συνεργαςία πολιτικϊν και 
καινοτομία ςτθ Δια Βίου Μάκθςθ» απευκφνονται ςε ςυγκεκριμζνουσ φορείσ, ιδρφματα ι  
οργανιςμοφσ και δεν καλφπτονται από τθν Γενικι Πρόςκλθςθ Υποβολισ Προτάςεων. 
Υπάγονται ςε διαφορετικζσ Προςκλιςεισ Υποβολισ Προτάςεων ι λοιπζσ ρυκμίςεισ που 
απευκφνονται αποκλειςτικά ςτθν εν λόγω ομάδα ςτόχο. 

2.1.2 Τι αποτελεί Συνεργαςία Πολιτικών και Καινοτομία ςτισ Δράςεισ τησ Δια Βίου 

Μάθηςησ; 

 ΚΔ1 Επιςκζψεισ μελζτθσ για τουσ εμπειρογνϊμονεσ τθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ και 
τουσ φορείσ λιψθσ αποφάςεων 

 ΚΔ1 Μελζτεσ και Συγκριτικι Ζρευνα 

 Δίκτυα 
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2.2 Γλώςςεσ [Κύρια Δραςτηριότητα (Key Activity) 2]  

2.2.1 Τι είδουσ δραςτηριότητεσ; 

Οι ακόλουκεσ δράςεισ, οι οποίεσ είναι ςχεδιαςμζνεσ να ανταποκρικοφν ςτισ διδακτικζσ και  
μακθςιακζσ ανάγκεσ περιςςοτζρων του ενόσ υποπρογράμματοσ, δφνανται να υποςτθριχκοφν 
από τθν κφρια δραςτθριότθτα τθσ εκμάκθςθσ γλωςςϊν:  

 Πολυμερι ςχζδια που ςτοχεφουν, μεταξφ άλλων ςτα ακόλουκα: 
- Προώθηςη τησ γλωςςικήσ ευαιςθητοποίηςησ και πρόςβαςθ ςτουσ πόρουσ 

γλωςςικισ εκμάκθςθσ 
- Ανάπτυξη εκπαιδευτικοφ υλικοφ για νζεσ γλώςςεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

μακθμάτων online, και εργαλείων αξιολόγθςθσ τθσ προόδου (tests) 

 Δίκτυα ςτον τομζα τθσ εκμάκθςθσ γλωςςϊν και τθσ γλωςςικισ ποικιλότθτασ 

 Λοιπζσ πρωτοβουλίεσ με ςτόχο τθν κφρια δραςτθριότθτα ςυμπεριλαμβανομζνων 
ςυνεδρίων διάχυςθσ και αξιοποίθςθσ και εκδθλϊςεων που ςυνδυάηουν ςχζδια, 
ςυγκεκριμζνεσ κοινότθτεσ και ενδιαφερόμενα μζρθ («Συνοδευτικά Μζτρα») 

2.2.2 Ποιεσ είναι οι δράςεισ που αφορούν τισ γλώςςεσ; 

 ΚΔ2: Νζο Υλικό / μακιματα online / ευαιςκθτοποίθςθ 

 ΚΔ2: Πολυμερι Δίκτυα 

 ΚΔ2: Συνοδευτικά μζτρα 
 
 

2.3 Ανάπτυξη Καινοτόμου Περιεχομένου, Υπηρεςιών, Παιδαγωγικών 

και Πρακτικών για τη Δια Βίου Μάθηςη βάςει των Τεχνολογιών τησ 

Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ (ICT) [Κύρια Δραςτηριότητα 

(Key Activity) 3]  
 

2.3.1 Τι είδουσ δραςτηριότητεσ; 

Οι κάτωκι δράςεισ οι οποίεσ ςχεδιάςκθκαν ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτισ διδακτικζσ και  
μακθςιακζσ ανάγκεσ, αφοροφν πλζον του ενόσ τομείσ του υποπρογράμματοσ και ςτθρίηονται 
από τθν κφρια δραςτθριότθτα Τεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ (ICT): 

 Πολυμερι ςχζδια που ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ μάκθςθσ μζςω των Τεχνολογιϊν 
τθσ Πλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ (ICT) θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ των 
μακροπρόκεςμων εκπαιδευτικϊν ςτρατθγικϊν κακϊσ και τθν ανάπτυξθ και τθν 
διάδοςθ καινοτόμων μεκόδων περιεχομζνου, υπθρεςιϊν και πλαιςίων. 

 Δίκτυα που ςτοχεφουν ςτθν ανταλλαγι και τθν κοινωνία γνϊςεων, εμπειρίασ και  
καλϊν πρακτικϊν. 

2.3.2 Ποιεσ είναι οι δράςεισ των τεχνολογιών τησ πληροφορίασ και τησ επικοινωνίασ; 

 ΚΔ3: Πολυμερι ςχζδια 
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 ΚΔ3: Πολυμερι δίκτυα 
 

2.4 Διάχυςη και Εκμετάλλευςη των Αποτελεςμάτων και Ανταλλαγή 

Καλών Πρακτικών [Κύρια Δραςτηριότητα (Key Activity) 4] 23 

2.4.1 Ποιοι είναι οι ςτόχοι τησ; 

Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ των δράςεων τθσ κφριασ δραςτθριότθτασ 4 «Διάχυςθ και Αξιοποίθςθ 
των Αποτελεςμάτων» είναι να βοθκιςει να δθμιουργθκεί ζνα πλαίςιο για τθν 
αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων του Προγράμματοσ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ 
κακϊσ και των προθγοφμενων ανάλογων προγραμμάτων ςε τομεακό, περιφερειακό, εκνικό 
και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

2.4.2 Τι είδουσ δραςτηριότητεσ; 

Οι κάτωκι δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν δθμιουργία ενόσ πλαιςίου για τθν  
αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων του Προγράμματοσ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ 
κακϊσ και των προθγοφμενων ανάλογων προγραμμάτων ςε τομεακό, περιφερειακό, εκνικό 
και Ευρωπαϊκό επίπεδο, προτείνονται ςτο πλαίςιο τθσ κφριασ δραςτθριότθτασ για τθν διάχυςθ 
και τθν αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων: 

 Μονομερι και εκνικά ςχζδια 

 Πολυμερι ςχζδια που ςτοχεφουν, μεταξφ άλλων, ςτα κάτωκι: 
o Ανάπτυξη κατάλληλου πλαιςίου (ανάλυςθ, μθχανιςμοί, μεκοδολογίεσ και 

πρακτικά εργαλεία) για να διευκολυνκεί θ αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων του 
ςχεδίου και του προγράμματοσ. 

o Δράςεισ που διαπερνοφν το ςφνολο του προγράμματοσ και προωκοφν τθν 
αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο (ανά τομζα, κεματικι 
ενότθτα, ομάδα χρθςτϊν…) και 

o Προώθηςη των δραςτηριοτήτων «Αξιοποίηςησ» από τα περιφερειακά / 
Ευρωπαϊκά / τομεακά δίκτυα με ςτόχο τθν προϊκθςθ ενόσ ενάρετου κφκλου 
μεταξφ τθσ ανάπτυξθσ πολιτικϊν και τθσ πρακτικισ εμπειρίασ. 

 Δθμιουργία υλικοφ αναφοράσ το οποίο δφναται να περιλαμβάνει τθν ςυλλογι 
ςχετικϊν ςτατιςτικϊν δεδομζνων και μελετϊν ςτον τομζα τθσ διάχυςθσ, τθσ 
αξιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων και τθσ ανταλλαγισ καλϊν πρακτικϊν. 

2.4.3 Με ποιο τρόπο οι δραςτηριότητεσ υπό την ΚΔ4 ςυνάδουν με τισ δραςτηριότητεσ 

διάχυςησ και αξιοποίηςησ οπουδήποτε αλλού ςτο Πρόγραμμα Δια Βίου 

Μάθηςησ; 

Οι δράςεισ οι οποίεσ χρθματοδοτοφνται υπό τθν ςυγκεκριμζνθ Κφρια Δραςτθριότθτα  
ςτοχεφουν να ςυμπλθρώςουν και να ςτθρίξουν τθν διάχυςθ και τθν αξιοποίθςθ  
ςυγκεκριμζνων αποτελεςμάτων των ςχεδίων τα οποία ενςωματϊνονται ςτα τζςςερα 
τομεακά προγράμματα και τισ λοιπζσ εγκάρςιεσ Κφριεσ Δραςτθριότθτεσ κακϊσ και τισ  
δραςτθριότθτεσ που χρθματοδοτοφνται από τα Συνοδευτικά Μζτρα ςτο πλαίςιο των τεςςάρων 
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τομεακϊν Προγραμμάτων και τθσ Κφριασ Δραςτθριότθτασ 2 που αφορά τισ Γλϊςςεσ. Τα ςχζδια 
που χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ Δραςτθριότθτασ οφείλουν να 
επικεντρώνονται ςτθν δθμιουργία ςυςτθμάτων και μθχανιςμών που κα ςτθρίηουν τθν 
διάχυςθ και τθν αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων, κακώσ επίςθσ και τθν προώκθςθ δράςεων 
αξιοποίθςθσ που διαπερνοφν το ςφνολό του προγράμματοσ και αφοροφν ολόκλθρθ τθν Ε.Ε. 
 

2.4.4 Ποιεσ είναι οι δράςεισ διάχυςησ και αξιοποίηςησ; 

 ΚΔ4:Πολυμερι ςχζδια 
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