ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
TRANSNATIONAL COOPERATION ACTIVITY
Τίτλος: “Quality in Early Childhood Education and Care”
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 υποβολής αίτησης συμμετοχής σε Σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων
στο πλαίσιο των Διεθνικών Δραστηριοτήτων Συνεργασίας στον τομέα της Σχολικής
Εκπαίδευσης, Βασική Δράση 2 (ΚΑ2).
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 Σουηδίας για το πρόγραμμα Erasmus+ “Universitets - och
Högskolerådet” διοργανώνει το ανωτέρω Σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων σχετικά με την
Ποιότητα στην Προσχολική Αγωγή το χρονικό διάστημα 1/2/2018-2/2/2018, στη Στοκχόλμη.
Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε φορείς από τον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης που θα ήθελαν
να συμμετάσχουν σε Στρατηγική Σύμπραξη ΚΑ201 και ΚΑ229, στο πεδίο της προσχολικής
αγωγής. Το προφίλ των συμμετεχόντων θα είναι κατά προτίμηση διευθυντές και εκπαιδευτικοί
σε ιδρύματα προσχολικής εκπαίδευσης, περιφερειακές εκπαιδευτικές αρχές, δήμοι,
ερευνητικά κέντρα και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς.
Η ποιότητα στην Προσχολική Αγωγή και φροντίδα είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες
στο Erasmus+ για τις Στρατηγικές Συμπράξεις. Το Σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων και το
workshop σκοπεύει στην ανάπτυξη ιδεών για καινούργια σχέδια για Στρατηγικές Συμπράξεις
στον τομέα της Σχολικής εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών του σεμιναρίου οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία για να δικτυωθούν, να ενημερωθούν, να μοιραστούν
ιδέες και πρακτικές από Ευρωπαίους συναδέλφους και να στήσουν μία σύμπραξη.

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν αρκετή γνώση και
πληροφόρηση σχετικά με το Πρόγραμμα ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια αίτηση
σε συνεργασία με εταίρους.
Τομέας: Σχολική Εκπαίδευση
Δράση: Βασική Δράση 2 – ΚΑ2 (201 και 229)
Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 1 – 2 Φεβρουαρίου 2018, Στοκχόλμη, Σουηδία
Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: 2
Εκτιμώμενο κόστος ταξιδίου: Έως 600€ ανά άτομο
Γλώσσα Εργασίας: Αγγλική
Οι δαπάνες ταξιδίου για δύο (2) συμμετέχοντες καλύπτονται από την Ελληνική Εθνική
Μονάδα-ΙΚΥ σε ποσοστό 95%, ενώ σε ποσοστό 5% οι δαπάνες θα καλυφθούν από ιδίους
πόρους των συμμετεχόντων. Οι δαπάνες για δύο διανυκτερεύσεις, τα γεύματα και το
σεμινάριο καλύπτονται από την Σουηδική Εθνική Μονάδα.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους στο edagre@iky.gr
μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
τηλέφωνο 210-3726310 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο edagre@iky.gr .

