Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Erasmus+ (Αννόβερο, Γερμανία 19 - 22/10/2017) με
θέμα: «Teaching of European values as a key against radicalization in
school»

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική
Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+, ανακοινώνει τη δυνατότητα
υποβολής αίτησης συμμετοχής σε σεμινάριο εξεύρεσης εταίρων που διοργανώνει η
Εθνική Μονάδα Erasmus+ της Γερμανίας, στο Αννόβερο, κατά το χρονικό διάστημα
από 19 έως 22 Οκτωβρίου 2017, στο πλαίσιο των Διεθνικών Συναντήσεων
Συνεργασίας του Προγράμματος Erasmus+ (Erasmus+ Transnational Cooperation
Activities/TCAs).
Οι Διεθνικές Συναντήσεις Συνεργασίας διοργανώνονται από τις Εθνικές Μονάδες
των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ και στόχος τους είναι η
εφαρμογή του προγράμματος με ποιοτικούς όρους συμβάλλοντας με τον τρόπο
αυτό στην αύξηση του αντίκτυπου του προγράμματος σε συστημικό επίπεδο.
Παρέχουν ένα βήμα για διάλογο σε θέματα ευρωπαϊκών και εθνικών
προτεραιοτήτων που αποτελούν κοινό τόπο ενδιαφέροντος, συνεισφέροντας στην
ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών και στην προώθηση της ποιότητας των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης των συμμετεχουσών χωρών.
Το σεμινάριο με τίτλο «Teaching of European values as a key against radicalization
in school» απευθύνεται σε διευθυντές και εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(εύρος ηλικιών
μαθητών: 6-16 ετών). Παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν
ιδέες πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος με στόχο την υποβολή προτάσεων
στη Βασική Δράση 2 (Στρατηγικές Συμπράξεις) στον τομέα της Σχολικής
Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το
πρόγραμμα Erasmus+ γενικά και ειδικότερα για τη Βασική Δράση 2 – Στρατηγικές
Συμπράξεις. Επιπρόσθετα, θα ενημερωθούν για τις καλές πρακτικές και για τους
τρόπους εξεύρεσης εταίρων και θα εμπλακούν στην προετοιμασία των αιτήσεων.
H θεματική του σεμιναρίου αφορά έναν από τους βασικούς σκοπούς του
προγράμματος Erasmus+ που είναι « η συμβολή στην επίτευξη της προώθησης των
Ευρωπαϊκών Αξιών σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
(Οδηγός του προγράμματος) όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η
ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, η ισονομία και ο σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των
μειονοτήτων. Η στόχευση αυτή είναι ακόμη πιο επιτακτική στο παρόν καθώς,
παράλληλα με την έντονη εισροή προσφύγων, η Ευρώπη έρχεται αντιμέτωπη με
βασικές προκλήσεις όπως είναι η ξενοφοβία, οι ριζοσπαστικές τάσεις και ο
εθνικισμός. Στην διακήρυξη της προώθησης της ιδιότητας του πολίτη και των

κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της μη διάκρισης μέσω της
εκπαίδευσης (Διακήρυξη του Παρισιού 2015) έχει ήδη επισημανθεί ο σημαντικός
ρόλος του σχολείου. Τα σχολεία σήμερα έρχονται αντιμέτωπα με βασικές
προκλήσεις όπως είναι οι έντονα ετερογενείς τάξεις καθώς και η ανάγκη της
ενίσχυσης της ενσωμάτωσης, της διαπολιτισμικής κατανόησης και της πρόληψης
της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία να αναφέρουν τις
προσωπικές τους εμπειρίες, να ανταλλάξουν και να αναπτύξουν ιδέες αναφορικά
με τον επαναπροσδιορισμό των Ευρωπαϊκών Αξιών μέσα στο σχολείο με στόχο την
πρόληψη αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης, της βίας και του εξτρεμισμού
στο σχολείο.
Η γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου είναι η αγγλική.
Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 19 - 22 Οκτωβρίου 2017, Αννόβερο, Γερμανία
Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: 2
Εκτιμώμενο κόστος ταξιδίου: Έως 700 ευρώ το άτομο
Δαπάνες Διαβίωσης (εγγραφή, διαμονή για τρία βράδια και διατροφή): θα
καλυφθούν από την Εθνική Μονάδα της Γερμανίας σε ποσοστό 100%.
Τομείς ενδιαφέροντος: Σχολική Εκπαίδευση
Το ΙΚΥ – Εθνική Μονάδα Erasmus+ θα αναλάβει να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου δύο
(2) συμμετεχόντων σε ποσοστό 95%, ενώ το 5% θα καλυφθεί από ιδίους πόρους των
συμμετεχόντων.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι τις 10
Ιουλίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekaimakoudi@iky.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
τηλέφωνα 2103726359 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ekaimakoudi@iky.gr.

