Νέα Ππόζκληζη Υποβολήρ Πποηάζευν Erasmus+ KA3
για ηοςρ ηομείρ Εκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ από
EACEA με θέμα ηιρ Πειπαμαηικέρ Δπάζειρ Εςπυπαφκήρ
Πολιηικήρ

Ο Εκηελεζηικόρ Οπγανιζμόρ Εκπαίδεςζηρ, Οπηικοακοςζηικών Θεμάηυν και Πολιηιζμού
(EACEA) ηηρ Εςπυπαφκήρ Επιηποπήρ ανακοίνυζε νέα ππόζκληζη ςποβολήρ πποηάζευν με θέμα
«Πειπαμαηικέρ δπάζειρ εςπυπαφκήρ πολιηικήρ ζηοςρ ηομείρ ηηρ εκπαίδεςζηρ και ηηρ
καηάπηιζηρ ςπό ηην ηγεζία δημόζιυν απσών ζηο ςτηλόηεπο θεζμικό επίπεδο» ζηο πλαίζιο
ηος ππογπάμμαηορ Erasmus+ Βαζική Δπάζη 3 [EACEA/38/2019].
Σκοπόρ ηηρ ζςγκεκπιμένηρ Κενηπικήρ Δπάζηρ είναι να ππουθήζει ηη διακπαηική ζςνεπγαζία και
ηην αμοιβαία μάθηζη μεηαξύ ηυν δημόζιυν απσών ζηο ςτηλόηεπο θεζμικό επίπεδο ηυν
επιλέξιμυν συπών, με ζηόσο να ενθαππύνει ηη ζςζηημική βεληίυζη και ηην καινοηομία ζηοςρ
ηομείρ ηηρ εκπαίδεςζηρ και ηηρ καηάπηιζηρ, να βεληιώζει ηη ζςλλογή και ανάλςζη οςζιαζηικών
ζηοισείυν για ηη διαζθάλιζη ηηρ επιηςσούρ εθαπμογήρ καινοηόμυν μέηπυν, καθώρ και να
διεςκολύνει ηη δςναηόηηηα μεηαθοπάρ και επέκηαζηρ ηηρ εθαπμογήρ καινοηόμυν μέηπυν.

Οι θεμαηικέρ πποηεπαιόηηηερ για ηην παπούζα ππόζκληζη είναι οι εξήρ:

1.
2.

1.

Σκέλορ 1
Ψηθιακή εκπαίδεςζη και ικανόηηηερ
Διδαζκαλία και εκπαιδεςηικοί
Σκέλορ 2
Χπημαηοδοηικοί μησανιζμοί για αναβάθμιζη δεξιοηήηυν και επανειδίκεςζη,
ζςμπεπιλαμβανομένυν ζςζηημάηυν παπόμοιυν με ηοςρ αηομικούρ λογαπιαζμούρ μάθηζηρ
2. Πολιηική και διαδικαζίερ για ηη ζηήπιξη ηηρ επικύπυζηρ ηηρ μη ηςπικήρ και ηηρ άηςπηρ
μάθηζηρ, μεηαξύ άλλυν μέζυ αποηελεζμαηικήρ καθοδήγηζηρ

Επιλέξιμοι αιηούνηερ:

α) Δημόζιερ απσέρ (ςποςπγείο ή ιζοδύναμορ θοπέαρ) απμόδιερ για ηην εκπαίδεςζη και ηην
καηάπηιζη ζηο ςτηλόηεπο θεζμικό επίπεδο και ζςναθέρ πλαίζιο (εθνικό ή αποκενηπυμένο).
β) Δημόζιοι ή ιδιυηικοί οπγανιζμοί με ενεπγό δπάζη ζηοςρ ηομείρ ηηρ εκπαίδεςζηρ ή ηηρ
καηάπηιζηρ ή άλλοςρ ζςναθείρ ηομείρ.
γ) Δημόζιοι ή ιδιυηικοί οπγανιζμοί ή ιδπύμαηα πος αναπηύζζοςν διαηομεακέρ δπαζηηπιόηηηερ
ζσεηικέρ με ηην εκπαίδεςζη και ηην καηάπηιζη ζε άλλοςρ κοινυνικοοικονομικούρ ηομείρ.
Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηοςρ επιλέξιμοςρ αιηούνηερ, ηιρ καηεςθςνηήπιερ γπαμμέρ,
καθώρ και ηο ηλεκηπονικό ένηςπο αίηηζηρ διαηίθενηαι εδώ. Καηαληκηική ημεπομηνία και
ώπα: 21/04/2020 - 17:00 (CET/CEST, Ώπα Βπςξελλών).

Νέα ημεπομηνία ςποβολήρ πποηάζευν: 5 Μαΐος 2020, 17:00 CET/CEST (Ώπα Βπςξελλών).
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ αναηπέξηε ζηην ιζηοζελίδα ηος Εκηελεζηικού Οπγανιζμού
Εκπαίδεςζηρ, Οπηικοακοςζηικών Θεμάηυν και Πολιηιζμού (EACEA):
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-policy-experimentations-in-the-fieldsof-education-and-training-led-by-high-level-public-authorities-2020_en

