Πού μπορώ να βρω
περισσότερες πληροφορίες;

Ανταμείβοντας τα πλέον καινοτόμα γλωσσικά έργα
στην Ευρώπη

Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων και
Στρατηγικές Συμπράξεις

Αν συμμετέχετε σε έργο που αποσκοπεί στη βελτίωση
της γλωσσικής διδασκαλίας, γιατί να μην υποβάλετε
υποψηφιότητα για το βραβείο του Ευρωπαϊκού Σήματος
Γλωσσών;

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/individuals_el

Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών απονέμεται ετησίως ή ανά
διετία στα πλέον καινοτόμα έργα εκμάθησης γλωσσών σε
κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα.
Υποστηρίζοντας τα έργα αυτά σε τοπικό και εθνικό επίπεδο,
το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών συμβάλλει στη βελτίωση της
γλωσσικής διδασκαλίας στην Ευρώπη.
Το Σήμα μπορεί να απονεμηθεί και στο άτομο που έχει
σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο όσον αφορά την
εκμάθηση ξένων γλωσσών και στον καλύτερο καθηγητή
ξένων γλωσσών.

NC-02-16-624-EL-N

Τα βραβεία του Ευρωπαϊκού
Σήματος Γλωσσών

Αλλάζει ζωές,
διευρύνει ορίζοντες

Γλώσσες - εφόδιο ζωής

(Βασικές Δράσεις 1 & 2)
ec.europa.eu/languages/opportunities/index_el.htm

Βραβεία Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών
ec.europa.eu/education/initiatives/language-label_el

Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη
erasmusplusols.eu

Πώς μπορώ να υποβάλω
αίτηση;

Επικοινωνήστε με την Εθνική Υπηρεσία Erasmus+
στη χώρα σας ή με τον Εκτελεστικό Οργανισμό
Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και
Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες:
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus

Λάβετε μέρος στη συνομιλία στο Twitter:
@EUErasmusPlus

Και στο Facebook:
facebook.com/EUErasmusPlusProgramme
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Διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος
για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη
νεολαία και τον αθλητισμό

Πώς υποστηρίζει το Erasmus+
τη διδασκαλία και την εκμάθηση
γλωσσών;
Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον
αθλητισμό (2014-2020) και μια κινητήρια δύναμη για την
εκμάθηση γλωσσών.
Το πρόγραμμα και οι προκάτοχοί του έχουν βοηθήσει εκατομμύρια
νέους να εργαστούν, να συμμετάσχουν σε προγράμματα
κατάρτισης ή εθελοντικής εργασίας και να σπουδάσουν στο
εξωτερικό, κοντά σε ομιλητές διαφόρων γλωσσών.
Το Erasmus+ βοηθά επίσης οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη
να βελτιώσουν τις μεθόδους εκμάθησης γλωσσών μέσα από
τη μεταξύ τους συνεργασία και την ανταλλαγή καινοτόμων
πρακτικών.

Πόσοι άνθρωποι σπουδάζουν, συμμετέχουν σε
προγράμματα κατάρτισης, εργάζονται ή παρέχουν
εθελοντική εργασία στο εξωτερικό στο πλαίσιο του
Erasmus+;
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Εκπαίδευση ενηλίκων
Τομέας της νεολαίας

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Σχολική εκπαίδευση

258 387

1,3 εκατομμύρια
συμμετέχοντες

10 630

Συμμετέχοντες ανά τομέα,
συμπεριλαμβανομένων φοιτητών,
προσωπικού, ασκουμένων,
εθελοντών και νέων
(2014-2015)

671 410

αν είμαι φοιτητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ασκούμενος ή εθελοντής;
Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Aτόμων

Μπορώ να λάβω Διαδικτυακή
Γλωσσική Υποστήριξη στο
πλαίσιο του Erasmus+;
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ΔΓΥ πριν από και κατά τη
διάρκεια της παραμονής σας στο εξωτερικό αν είστε:

Με το Erasmus+ μπορείτε να σπουδάσετε, να εργαστείτε ή
να παράσχετε εθελοντική εργασία στο εξωτερικό, όποιες
και αν είναι οι γλωσσικές σας δεξιότητες. Ωστόσο, για να
διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή ποιοτική εμπειρία,
διαθέτουμε πλέον στους περισσότερους συμμετέχοντες
δωρεάν Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (ΔΓΥ).

• Φοιτητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που μεταβαίνει
στο εξωτερικό για σπουδές (διάρκειας 3-12 μηνών) ή
πρακτική άσκηση (διάρκειας 2-12 μηνών) στις χώρες του
προγράμματος.

Με τη ΔΓΥ, θα συμμετάσχετε σε ένα διαδικτυακό τεστ για την
αξιολόγηση του γλωσσικού σας επιπέδου. Έπειτα, το εργαλείο
θα σας προτείνει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών.
Στο τέλος της παραμονής σας στο εξωτερικό, μια δεύτερη
αξιολόγηση θα δείξει πόσο έχετε βελτιωθεί.

• Μαθητευόμενος ή φοιτητής επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης που μεταβαίνει στο εξωτερικό για πρακτική
άσκηση διάρκειας 3 εβδομάδων (19 ημέρες και 2 ημέρες
για μετακινήσεις) ή περισσότερο.

…αν είμαι επαγγελματίας στον τομέα της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή της
εκπαίδευσης ενηλίκων
Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή
Ορθών Πρακτικών
Αν έχετε ως στόχο τη βελτίωση της εκμάθησης ξένων
γλωσσών, ο οργανισμός σας θα μπορούσε να συμμετάσχει
ή να ηγηθεί μιας Στρατηγικής Σύμπραξης, με χρηματοδότηση
από το πρόγραμμα Erasmus+.

42 508

306 957

Πώς μπορεί το Erasmus+ να με
υποστηρίξει...

Οι συμπράξεις στον τομέα της πολυγλωσσίας μπορούν να
εστιάζουν στη μεταφορά μεθόδων διδασκαλίας γλωσσών ή
προγραμμάτων σπουδών μεταξύ οργανισμών και χωρών, ή
στη διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της εκμάθησης γλωσσών.
Θα μπορούσατε ακόμη να αναπτύξετε επιχειρηματικές
δραστηριότητες σχετικές με τη γλώσσα.
Η επιχορήγηση μπορεί επίσης να καλύψει και τη γλωσσική
υποστήριξη του προσωπικού του οργανισμού σας, αν
οργανώσετε δραστηριότητες κατάρτισης ή διδασκαλίας
διάρκειας 2 μηνών και άνω.

• Νέος εθελοντής που συμμετέχει σε σχέδιο της Ευρωπαϊκής
Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS) (διάρκειας 2-12 μηνών).

Για να συμμετάσχει, ο οργανισμός σας (πανεπιστήμιο, εθελοντική
οργάνωση κ.λπ.) πρέπει να υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση
χρηματοδότησης ή αδειών χρήσης της ΔΓΥ από την εθνική
υπηρεσία της χώρας σας (λεπτομέρειες στην πίσω σελίδα).
Αν η γλώσσα που επιθυμείτε να μάθετε δεν είναι διαθέσιμη
στη ΔΓΥ, ο οργανισμός σας θα μεριμνήσει για την παροχή
εναλλακτικής υποστήριξης.

Είναι ο οργανισμός μου επιλέξιμος για συμμετοχή
στις Στρατηγικές Συμπράξεις;
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί
οργανισμοί που εδρεύουν στις χώρες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα. Οι συμπράξεις απαιτούν τη συμμετοχή τουλάχιστον
2-3 εταίρων από τουλάχιστον 3 χώρες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα (βλ. Οδηγό προγράμματος Erasmus+).

Κατά την περίοδο 2014-15,
το πρόγραμμα Erasmus+
χρηματοδότησε 415
Στρατηγικές Συμπράξεις για
τη βελτίωση της διδασκαλίας
ξένων γλωσσών

2.083
Οργανισμοί

415
Έργα

