ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
TRANSNATIONAL COOPERATION ACTIVITY
Τίτλος: “S2S (school to school) partnerships – how to plan an excellent project for special
schools”
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 που διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Erasmus+ της Πολωνίας, στην
πόλη Miedzeszyn κοντά στη Βαρσοβία, κατά το χρονικό διάστημα από 22 έως 26 Μαΐου
2019, στο πλαίσιο των Διεθνικών Δραστηριοτήτων Συνεργασίας του Προγράμματος
Erasmus+ (Erasmus+ Transnational Cooperation Activities/TCAs).
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.
Το σεμινάριο με θέμα «Συμπράξεις μεταξύ σχολείων – πώς να οργανώσετε ένα εξαιρετικό
σχέδιο για ειδικά σχολεία» απευθύνεται σε διευθυντές και εκπαιδευτικό προσωπικό
ειδικών σχολείων που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση στη Βασική Δράση 2/
«Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων» του τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης του
προγράμματος Erasmus+. Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της οριζόντιας
προτεραιότητας για την κοινωνική ένταξη (social inclusion) και αποσκοπεί να παρέχει
πρακτική υποστήριξη στους συμμετέχοντες ώστε να σχεδιάζουν και να υλοποιούν με
επιτυχία σχέδια διεθνικής συνεργασίας λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως
•

η ανάλυση αναγκών των σχολείων

•

η θέσπιση στόχων και η συνάφειά τους με τις προτεραιότητες του προγράμματος
Erasmus+

•

η ποιότητα της εταιρικής σχέσης

•

ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης/κατάρτισης/μάθησης

•

η διάχυση και η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
•

έρθουν σε επαφή με εταίρους από διαφορετικές χώρες με σκοπό την συνεργασία
σε μελλοντικά προγράμματα

•

εργαστούν σε ομάδες και να δημιουργήσουν προσχέδια αιτήσεων σε θεματικές
που είναι σημαντικές για τα σχολεία τους.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε συμμετέχοντες που εκπροσωπούν ειδικά σχολεία τα οποία δεν
έχουν προηγούμενη εμπειρία σε σχέδια συμπράξεων μεταξύ σχολείων στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus+.
•

Τομέας: Σχολική Εκπαίδευση

•

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 22/5/2019 – 26/5/2019, Miedzeszyn

•

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: 2

•

Εκτιμώμενο κόστος ταξιδίου: Έως 500€ 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 του συμμετέχοντα. Οι δαπάνες για τις διανυκτερεύσεις, τα γεύματα και
το σεμινάριο καλύπτονται από την Εθνική Μονάδα της Πολωνίας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους στο tca@iky.gr
μέχρι τις 15 Μαρτίου 2019. Όλα τα πεδία της αίτησης και η Υπεύθυνη δήλωση
(Declaration) θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα προκειμένου να ληφθεί
υπόψη. Η αίτηση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του αιτούντα και του νομίμου
εκπροσώπου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-3726310 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
tca@iky.gr

