Study Visit for educational specialists – Professional and Leadership Development
Training in a Finnish context.
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
Επίσκεψη Μελέτης στο πλαίσιο των Διεθνικών Δραστηριοτήτων Συνεργασίας στον
τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης.
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 Φινλανδίας για το πρόγραμμα Erasmus+ “EDUFI” διοργανώνει
την ανωτέρω Επίσκεψη Μελέτης σχετικά με την κατάρτιση με σκοπό την
επαγγελματική ανάπτυξη και ενίσχυση των ηγετικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
στο Φινλανδικό συγκείμενο, το χρονικό διάστημα

30/9/2018-4/10/2018, στο

Γοενσού.
Προφίλ Συμμετεχόντων:
•

Διευθυντές, υποδιευθυντές σχολείων

•

Σχολικοί σύμβουλοι

•

Διευθυντές/ Προϊστάμενοι Διευθύνσεων εκπαίδευσης και Περιφερειακών
διευθύνσεων εκπαίδευσης

Themes and goals of the event:
The aim of the visit is to give the participants a general view of Finnish general
education, teacher training and information on Finnish school leadership and
development.
The themes will cover learning environments, principles of the new curriculum,
student assessment, school subjects, the role of school leaders in a change, Finnish
teacher training schools and their role in teacher training and possibilities for the
internationalisation of schools.
Participants will:
•

have lectures, workshops, discussions

•

a visit to the Koli National Park and a walking and talking trail – peer-learning
and possibilities for internationalization and networking

•

school visits and some observations

•

meet local principals, teachers and teacher trainers as well as students

•

have an introduction to the activities of the Erasmus+ programme

The study visit is co-organised by the Finnish Erasmus+ National Agency, the City of
Joensuu and the Joensuun yhteiskoulun lukio (a senior secondary school in Joensuu).
•

Τομέας: Σχολική Εκπαίδευση

•

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 30/9/2018-4/10/2018, Koli National
Park, Joensuu

•

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: 1

•

Εκτιμώμενο κόστος ταξιδίου: Έως 900€ ανά άτομο

•

Γλώσσα Εργασίας: Αγγλική

•

Οι δαπάνες ταξιδίου για έναν (1) συμμετέχοντα καλύπτονται από την
Ελληνική Εθνική Μονάδα-ΙΚΥ σε ποσοστό 95%, ενώ σε ποσοστό 5% οι
δαπάνες θα καλυφθούν από ιδίους πόρους του συμμετέχοντα. Οι δαπάνες
για τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις, τα γεύματα και το σεμινάριο
καλύπτονται από την Φινλαδική Εθνική Μονάδα.

•

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους στο
edagre@iky.gr μέχρι τις 26 Ιουνίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο

τηλέφωνο 210-3726310

ή

μέσω

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

στο edagre@iky.gr .
Draft programme of the event:
Sunday,
September 30
Arrivals

Orientation
meeting at
7.00 p.m.

Monday,
October 1

Tuesday,
October 2

Wednesday,
October 3

Location:
Koli Hotel and
National Park,
bus transport
to Koli

Location:
University
Campus,
Joensuu

Location:
JYK, a primary
school

Theme:
Finnish
education
structure,
school
leadership

Theme:
Teacher
education and
teaching
practice

Theme:
Leadership in
school changes,
new school
buildings,
electronic
learning
environments in
a new school,
school visits

Finnish national
landscape as a
learning
environment,
mentoring and
discussions by
walking in
nature
Evening
programme
and bus
transport to
Joensuu

School visits
and observing

Evening
programme

Evening
programme,
farewell dinner,
sauna and
swimming

Thursday,
October 4
Departures

