ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
TRANSNATIONAL COOPERATION ACTIVITY (TCA)
Τίτλος: “Erasmus+ green mobility + green schools” A European Conference on
Climate Protection and Sustainability in School Education
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Μονάδα
Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
ανακοινώνει τη δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Σεμινάριο
εξεύρεσης Εταίρων με θέμα «Erasmus+ green mobility + green schools, A European
Conference on Climate Protection and Sustainability in School Education» για τον τομέα της
Σχολικής Εκπαίδευσης. Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Διεθνικών
δραστηριοτήτων Συνεργασίας (Transnational cooperation Activities – TCAs). Οι Διεθνικές
Δραστηριότητες Συνεργασίας διοργανώνονται από τις Εθνικές Μονάδες των χωρών που
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ και στόχος τους είναι η βελτίωση της ποιότητας στη
συνολική εφαρμογή του προγράμματος συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην αύξηση του
αντίκτυπου του προγράμματος σε συστημικό επίπεδο. Παρέχουν ένα βήμα για διάλογο πάνω
σε θέματα ευρωπαϊκών και εθνικών προτεραιοτήτων που αποτελούν κοινό τόπο
ενδιαφέροντος, συνεισφέροντας στην ανταλλαγή ιδεών, ορθών πρακτικών καθώς και στην
προώθηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης των
συμμετεχουσών χωρών.
Η Εθνική Μονάδα της Γερμανίας για τις διεθνείς ανταλλαγές και συνεργασίες στο Σχολικό
Τομέα «Pädagogischer Austauschdienst» διοργανώνει το ανωτέρω σεμινάριο Εξεύρεσης
Εταίρων το χρονικό διάστημα 04-06/05/2022, στο Πότσδαμ της Γερμανίας.
Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε συμμετέχοντες από τον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης που
δραστηριοποιούνται στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία
και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το σεμινάριο έχει ως σκοπό να παρέχει στους συμμετέχοντες τόσο
θεωρητικά όσο και πρακτικά εργαλεία, ώστε να μπορέσουν να υποβάλλουν προτάσεις στο
πρόγραμμα Erasmus+ σχετικές με Περιβαλλοντικά θέματα ή/και να υλοποιήσουν σχέδια
Erasmus+ που είναι ήδη σε εξέλιξη με βιώσιμους για το περιβάλλον τρόπους.
Θεματικές και στόχοι του σεμιναρίου:


Η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική υποβάθμιση αποτελούν μια υπαρξιακή
απειλή για την Ευρώπη και τον κόσμο. Για να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις προκλήσεις
και τα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δεσμευτεί στην Πράσινη Συμφωνία
(Green Deal), να μετατρέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρώτη κλιματικά
ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050. Για να επιτύχουν το στόχο υποσχέθηκαν να
μειώσουν τις εκπομπές κατά ελάχιστο 55% μέχρι το 2030, σε σύγκριση με τα
αντίστοιχα επίπεδα που ίσχυαν το 1990.



Η δεύτερη γενιά του Προγράμματος Erasmus+ (2021-2027) είναι ένα σημαντικό
εργαλείο για να υποστηρίξει την υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας. Έτσι, η
περιβαλλοντική προστασία και η βιωσιμότητα βρίσκονται περισσότερο στο
επίκεντρο του νέου προγράμματος και προτείνονται ήδη σε πολλά σχέδια
ανταλλαγών στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης.



Από τη μία πλευρά το Πράσινο Erasmus στοχεύει στο να βελτιώσει το οικολογικό
αποτύπωμα του ίδιου του Προγράμματος. Από την άλλη πλευρά επιδιώκει τα σχέδια
του Erasmus+ να συνεισφέρουν σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη. Ταξιδεύοντας
με περισσότερο φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μεταφοράς, διδάσκοντας
δεξιότητες διαβίωσης σε μια βιώσιμη και επαρκή σε πόρους κοινωνία, όπως επίσης
προωθώντας σχέδια πάνω σε πράσινα θέματα στη χρήση της ψηφιοποίησης,
μπορούν να έχουν μια σημαντική συνεισφορά στην επίτευξη του επιδιωκόμενου
κεντρικού στόχου.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:


Το συνέδριο θα παρουσιάσει σχέδια τα οποία αναδεικνύουν την ποικιλία και τη
δημιουργικότητα που μπορούν να έχουν τα σχέδια για την περιβαλλοντική
προστασία και τη βιωσιμότητα.



Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τρόπους για την υλοποίηση βιώσιμων έργων,
αντανακλώντας μέσα μεταφοράς και τρόπους για την αντιστάθμιση των εκπομπών
CO2. Θα ασχοληθούν, επίσης, με την έννοια της μικτής κινητικότητας που συνδυάζει
εικονική και πραγματική κινητικότητα μέσω της πλατφόρμας eTwinning.



Με την υποστήριξη ειδικών από το πεδίο, οι συμμετέχοντες στο συνέδριο θα
αναλογιστούν πώς η προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος μπορεί να
αντιμετωπιστεί στα σχέδια (projects) αλλά και στην καθημερινή σχολική ζωή.



Το συνέδριο θα προσφέρει ευκαιρίες δικτύωσης στους εκπροσώπους των σχολείων
για να βρουν εταίρους και να συζητήσουν προτάσεις για σχέδια κινητικότητας και
δραστηριότητες που σχετίζονται με την προστασία του κλίματος και την αειφορία.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Η αίτηση θα πρέπει να είναι επαρκώς συμπληρωμένη στην αγγλική γλώσσα.
Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 04-06 Μαΐου 2021, Πότσδαμ, Γερμανία
Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: 5
Εκτιμώμενο κόστος ταξιδιού: Θα καλυφθεί από το ΙΚΥ/ΕΜ σε ποσοστό 95% της επιλέξιμης
δαπάνης
Γλώσσα Εργασίας: Αγγλική
Τομείς ενδιαφέροντος: Σχολική Εκπαίδευση
Οι δαπάνες ταξιδιού για πέντε (5) συμμετέχοντες καλύπτονται από την Ελληνική Εθνική
Μονάδα-ΙΚΥ σε ποσοστό 95%, ενώ σε ποσοστό 5% οι δαπάνες θα καλυφθούν από ιδίους
πόρους των συμμετεχόντων. Η Εθνική Μονάδα της Γερμανίας για τις διεθνείς ανταλλαγές και
συνεργασίες στο Σχολικό Τομέα «Pädagogischer Austauschdienst» θα καλύψει το κόστος
διαμονής για 5 διανυκτερεύσεις σε μονόκλινο δωμάτιο, όλα τα γεύματα και τις πολιτιστικές

δραστηριότητες.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους στο tca@iky.gr μέχρι
τις 7 Φεβρουαρίου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο
210-3726407 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο tca@iky.gr .

