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Ευρωπαΰκό Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci
1. Ποιοι είναι οι ςτόχοι του;
1.1




Στιριξθ των ςυμμετεχόντων ςε δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ και επανακατάρτιςθσ,
ϊςτε να αποκτιςουν και να χρθςιμοποιιςουν τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τα
προςόντα για τθν προςωπικι τουσ εξζλιξθ.
Στιριξθ τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ και τθσ καινοτομίασ των ςυςτθμάτων, των
ιδρυμάτων και των πρακτικϊν τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ.
Αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, τθσ
κινθτικότθτασ για εργοδότεσ και φυςικά πρόςωπα και διευκόλυνςθ τθσ κινθτικότθτασ
των εργαηόμενων καταρτιηομζνων.

1.2









Ειδικοί Στόχοι

Επιχειρηςιακοί Στόχοι

Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και αφξθςθ του όγκου τθσ κινθτικότθτασ ςε ολόκλθρθ τθν
Ευρϊπθ για άτομα που εμπλζκονται ςτθν αρχικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ και
κατάρτιςθ, κακϊσ και ςτθ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ, ϊςτε να αυξθκοφν
οι τοποκετιςεισ ςε επιχειριςεισ ςε τουλάχιςτον 80.000 ανά ζτοσ ζωσ το τζλοσ του
Προγράμματοσ Δια Βίου Μάκθςθ.
Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και αφξθςθ του όγκου των ςυνεργαςιϊν μεταξφ ιδρυμάτων
και οργανιςμϊν που παρζχουν δυνατότθτεσ κατάρτιςθσ, επιχειριςεων, κοινωνικϊν
εταίρων και λοιπϊν ςχετικϊν φορζων ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ.
Διευκόλυνςθ τθσ ανάπτυξθσ καινοτόμων πρακτικϊν ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, εκτόσ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, και τθσ μεταφοράσ
των πρακτικϊν αυτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ από μία ςυμμετζχουςα
χϊρα ςε άλλεσ.
Βελτίωςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ αναγνϊριςθσ των προςόντων και των ικανοτιτων,
ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων που αποκτικθκαν μζςω τθσ μθ τυπικισ και άτυπθσ
κατάρτιςθσ-μάκθςθσ.
Ενκάρρυνςθ τθσ εκμάκθςθσ ςφγχρονων ξζνων γλωςςϊν.
Στιριξθ τθσ ανάπτυξθσ καινοτόμου περιεχομζνου, υπθρεςιϊν, παιδαγωγικϊν και
πρακτικϊν για τθ δια βίου μάκθςθ, με χριςθ των Τεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ και
τθσ Επικοινωνίασ (ΤΠΕ).
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2. Ποιοι έχουν δικαίωμα ςυμμετοχήσ;













Άτομα, τα οποία βρίςκονται ςε διαδικαςία μάκθςθσ ςε όλεσ τισ μορφζσ τθσ
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (τυπικισ, μθ-τυπικισ και άτυπθσ), εκτόσ
τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
Άτομα ςτθν αγορά εργαςίασ.
Ιδρφματα και οργανιςμοί που παρζχουν ευκαιρίεσ μάκθςθσ ςτουσ τομείσ που
καλφπτονται από το πρόγραμμα Leonardo da Vinci.
Εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτζσ και λοιπό προςωπικό προερχόμενο από τα ςυγκεκριμζνα
ιδρφματα ι οργανιςμοφσ.
Ενϊςεισ και εκπρόςωποι αυτϊν που εμπλζκονται ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ
και κατάρτιςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων ςυλλόγων καταρτιηομζνων, γονζων και
εκπαιδευτικϊν.
Επιχειριςεισ, κοινωνικοί εταίροι και άλλοι εκπρόςωποι τθσ εργαςιακισ ηωισ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των Εμπορικϊν Επιμελθτθρίων και λοιπϊν εμπορικϊν
οργανϊςεων.
Φορείσ που παρζχουν κακοδιγθςθ, ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ και πλθροφόρθςθ,
ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε πτυχι τθσ δια βίου μάκθςθσ.
Άτομα και φορείσ υπεφκυνοι για ςυςτιματα και πολιτικζσ που αφοροφν οιαδιποτε
πτυχι τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςε τοπικό, περιφερειακό και
εκνικό επίπεδο.
Ερευνθτικά κζντρα και φορείσ που αςχολοφνται με ηθτιματα που άπτονται τθσ δια
βίου μάκθςθσ.
Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα.
Μθ κερδοςκοπικοί οργανιςμοί, Εκελοντικζσ και Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ
(ΜΚΟ).

3. Δραςτηριότητεσ Leonardo Da Vinci
Οι ακόλουκεσ δράςεισ ςτθρίηονται από το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci:
 Κινθτικότθτα ατόμων3 θ οποία δφναται να περιλαμβάνει:
o
Διακρατικζσ τοποκετιςεισ ςε επιχειριςεισ ι ιδρφματα κατάρτιςθσ
o
Τοποκετιςεισ και ανταλλαγζσ με ςτόχο τθν περαιτζρω επαγγελματικι ανάπτυξθ
των εκπαιδευτϊν, των ςυμβοφλων επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ, των
υπεφκυνων των οργανιςμϊν κατάρτιςθσ, κακϊσ και των υπευκφνων για το
ςχεδιαςμό τθσ κατάρτιςθσ και τον επαγγελματικό προςανατολιςμό εντόσ των
επιχειριςεων.
 Εταιρικζσ Σχζςεισ που επικεντρϊνονται ςε ηθτιματα αμοιβαίου ενδιαφζροντοσ για τουσ
ςυμμετζχοντεσ οργανιςμοφσ.
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Πολυμερι ςχζδια και ιδιαίτερα αυτά τα οποία ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ των
ςυςτθμάτων κατάρτιςθσ, επικεντρώνοντασ το ενδιαφζρον τουσ ςτη μεταφορά τησ
καινοτομίασ, εμπεριζχοντασ τισ απαραίτητεσ γλωςςικζσ, πολιτιςμικζσ και νομοθετικζσ
προςαρμογζσ, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ εκνικζσ ανάγκεσ των καινοτόμων
προϊόντων και διαδικαςιϊν που αναπτφςςονται ςε διαφορετικά πλαίςια.
Πολυμερι ςχζδια, τα οποία ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ των ςυςτθμάτων κατάρτιςθσ,
επικεντρώνοντασ την προςοχή τουσ ςτην ανάπτυξη καινοτομίασ και την καλή
πρακτική.
Θεματικά δίκτυα εμπειρογνωμόνων και οργανιςμϊν που αςχολοφνται με
ςυγκεκριμζνα κζματα που άπτονται τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ.
Επιςκζψεισ Μελζτθσ και Προπαραςκευαςτικζσ Επιςκζψεισ για τισ δράςεισ
Κινθτικότθτα, Συμπράξεισ, Μεταφορά Καινοτομίασ, κακϊσ και κεντρικϊν δράςεων
Leonardo da Vinci.
Λοιπζσ πρωτοβουλίεσ που ςτοχεφουν ςτθν προϊκθςθ των ςτόχων του
Προγράμματοσ Leonardo da Vinci («Συνοδευτικά Μζτρα»). Κατά τθ διευκζτθςθ ι τθ
ςτιριξθ τθσ οργάνωςθσ τζτοιου είδουσ κινθτικότθτασ, οφείλουν να λθφκοφν τα
απαραίτθτα προπαραςκευαςτικά μζτρα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ γλωςςικισ
προετοιμαςίασ. Ιδιαίτερθ φροντίδα κα πρζπει να δοκεί, ϊςτε να διαςφαλιςτεί επαρκισ
εποπτεία και υποςτιριξθ των φυςικϊν προςϊπων ςε κινθτικότθτα.

4. Ποιεσ είναι οι δράςεισ του Leonardo Da Vinci;
Προχποκζςεισ
 Πιςτοποιθτικό Κινθτικότθτασ Leonardo da Vinci
Δράςεισ
 Προπαραςκευαςτικζσ Επιςκζψεισ LEONARDO DA VINCI
 LEONARDO DA VINCI IVT (Αρχικι Επαγγελματικι Κατάρτιςθ)
 LEONARDO DA VINCI PLM (Άτομα ςτθν Αγορά Εργαςίασ)
 LEONARDO DA VINCI VETPRO (Επαγγελματίεσ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και
Κατάρτιςθσ)
 Εταιρικζσ Σχζςεισ LEONARDO DA VINCI
 Μεταφορά καινοτομίασ LEONARDO DA VINCI
 Ανάπτυξθ καινοτομίασ LEONARDO DA VINCI
 Δίκτυα LEONARDO DA VINCI
 Συνοδευτικά μζτρα LEONARDO DA VINCI
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