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Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και δραστηριοποίηση μιας διακρατικής
στρατηγικής σύμπραξης είναι η κάλυψη είτε μιας τουλάχιστον οριζόντιας προτεραιότητας είτε μιας τουλάχιστον τομεακής προτεραιότητας για την επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση.

Οριζόντιες Προτεραιότητες:
n

Συναφείς και υψηλού επιπέδου βασικές και εγκάρσιες ικανότητες σε μια
προοπτική διά βίου μάθησης μέσω της τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης.

n

Ενταξιακή εκπαίδευση και κατάρτιση.

n

Ανοικτή εκπαίδευση, κατάρτιση και εργασία ενταγμένα στη ψηφιακή εποχή.

n

Συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτών.

n

Διαφάνεια και αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων.

n

Βιώσιμες επενδύσεις, επιδόσεις και αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση και
την κατάρτιση.

n

Κοινωνική και εκπαιδευτική αξία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς,
της συνεισφοράς της στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.

www.iky.gr

Προτεραιότητες στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης:
n

Χάραξη και εφαρμογή μιας στρατηγικής διεθνοποίησης των εκπαιδευόμενων
και μαθητευόμενων ΕΕΚ.

n

Προώθηση της εκμάθησης στο χώρο εργασίας.

n

Δημιουργία μηχανισμών συνεχούς πληροφόρησης ώστε να προσαρμόζεται η
παροχή ΕΕΚ σύμφωνα με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διασφάλισης
Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET).

n
n

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών https://www.facebook.com/
StateScholarshipsFoundation
https://www.linkedin.com/company/iky-hellenic-national-agency
@IKY_Erasmusplus

Περαιτέρω ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της αρχικής
και της συνεχιζόμενης ΕΕΚ.

http://www.youtube.com/user/LLPIKY

Εισαγωγή συστηματικών προσεγγίσεων και ευκαιριών για την αρχική και
συνεχιζόμενη επαγγελματική επιμόρφωση με έμφαση στην ανάπτυξη ψηφιακών, ανοικτών και καινοτόμων πρακτικών.

https://www.instagram.com/iky_erasmusplus/

https://plus.google.com/117512167038862232391/posts
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Συνεργασία για Καινοτομία
και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στηρίζει τους
φορείς που συμβάλλουν στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών σε εκπαίδευση και
κατάρτιση, καθώς και στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών σε κλάδους της οικονομίας. Απώτερος στόχος είναι η στήριξη του ανθρώπινου
κεφαλαίου, η αύξηση της απασχόλησης, η κοινωνική ένταξη και η επίτευξη της δίκαιης
και βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συνεργασία για Καιτονομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών
		Στρατηγικές Σύμπραξεις
Οι Στρατηγικές Συμπράξεις αποσκοπούν στην ανάληψη κοινών διακρατικών πρωτοβουλιών που προωθούν τη συνεργασία, την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των φορέων και την
ανταλλαγή εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στη στήριξη της ανάπτυξης,
της μεταφοράς και/ή της εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών. Τα σχέδια στρατηγικών
συμπράξεων εντάσσονται σε μια από τις δύο παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με τους
στόχους και τη σύνθεσή τους:

1. Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την Καινοτομία:
Τα σχέδια διαμορφώνουν και αναπτύσσουν καινοτόμα πνευματικά προϊόντα, καθώς
και διοργανώνουν μεγάλης εμβέλειας δραστηριότητες διάχυσης των νέων ιδεών και
καινοτόμων αποτελεσμάτων με στόχο την εφαρμογή και αξιοποίησή τους.
2. Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών:
Τα σχέδια αναπτύσσουν και ενισχύουν δίκτυα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και
βελτιώνουν την ικανότητα των φορέων να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο, να αφομοιώνουν καλές πρακτικές μέσω μεθόδων συγκριτικής αποτίμησης και να ανταλλάσσουν
ιδέες, πρακτικές και μεθόδους.

Σκοπός Στρατηγικών Συμπράξεων για την
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ)

➠
➠
➠
➠

Αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών σε κλάδους
της οικονομίας.
Επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών και μαθημάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και του συνοδευτικού μαθησιακού υλικού.
Προώθηση της διεθνικής και διατομεακής συνεργασίας για την ανάπτυξη
και εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας και καινοτόμων πρακτικών.
Ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας και του αντίκτυπου των στρατηγικών 		
συμπράξεων με γνώμονα τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων τους
στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Καινοτομία
Αντίκτυπος
Βιωσιμότητα
Γνώσεις
& Δεξιότητες
μέσω ΕΕΚ

Αγορά
Εργασίας

Ποιος μπορεί να συμμετέχει σε μια Στρατηγική Σύμπραξη;
Οι Στρατηγικές Συμπράξεις είναι διεθνικές και πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις
οργανισμούς από τρεις διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος. Ένας εξ αυτών αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή-αιτούντα φορέα και οι υπόλοιποι φορείς συνιστούν
τους εταίρους.
Βάσει του στόχου του σχεδίου, οι Στρατηγικές Συμπράξεις θα πρέπει να διαθέτουν
το καταλληλότερο και ευρύτερο φάσμα εταίρων ώστε να αξιοποιούν τις διαφορετικές
εμπειρίες, τα προφίλ και την εξειδίκευσή τους. Ανώτατος αριθμός εταίρων δεν υπάρχει,
ωστόσο ο προϋπολογισμός για τις δαπάνες διαχείρισης και υλοποίησης του σχεδίου έχει
ανώτατο όριο χρηματοδότησης για δέκα (10) εταίρους.
Όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς με νομική οντότητα μπορούν να συμμετέχουν στις
Στρατηγικές Συμπράξεις όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Φορείς εκπαίδευσης και
κατάρτισης, Επιχειρήσεις, Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, Δημόσιοι φορείς σε τοπικό,
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο κ.ο.κ.

Κατηγορίες Επιλέξιμων
Δαπανών
Για τα σχέδια Καινοτομίας υφίστανται 7 κατηγορίες επιλέξιμων κατηγοριών δαπανών,
ενώ τα Σχέδια Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών δύνανται να επιχορηγηθούν
από 5 κατηγορίες:

Σχέδια Καινοτομίας/ Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών
1. Διαχείριση και Υλοποίηση Σχεδίου (πλάνο και εφαρμογή συστήματος
παρακολούθησης του σχεδίου και διασφάλισης ποιότητας παραδοτέων κλπ)
2. Διακρατικές Συναντήσεις της Σύμπραξης (συναντήσεις για σκοπούς διαχείρισης
και υλοποίησης του σχεδίου)
3. Ειδικές Κατηγορίες Δαπανών κατ’ εξαίρεση (εξοπλισμός, υπεργολαβίες)
4. Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες
5. Διεθνικές Δραστηριότητες Μάθησης/Διδασκαλίας/Κατάρτισης (πιλοτικές εφαρμογές,
δραστηριότητες αξιολόγησης κλπ)

Σχέδια Καινοτομίας
6. Πνευματικά Προϊόντα (παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, οδηγών, μελετών κλπ)
7. Πολλαπλασιαστικές Δράσεις (διοργάνωση εκδηλώσεων για τη διάδοση των πνευματικών παραδοτέων κλπ)

Κριτήρια Αξιολόγησης Σχεδίων
για μια Ποιοτική Στρατηγική Σύμπραξη
Συνάφεια
του σχεδίου
με τους στόχους
και προτεραιότητες
του Προγράμματος
Erasmus+ και
του τομέα ΕΕΚ

Ποιότητα του
σχεδιασμού
και της
υλοποίησης
του σχεδίου
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Οι φορείς που ενδιαφέρονται
να υποβάλουν αίτηση
για τη Βασική Δράση 2/
Στρατηγικές Συμπράξεις
στον τομέα της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης
του Προγράμματος Erasmus+,
μπορούν να επισκεφτούν
την ιστοσελίδα του ΙΚΥ:

www.iky.gr

