ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
TRANSNATIONAL COOPERATION ACTIVITY
Τίτλος: “Europe on the move – key competences to create mobility projects in VET”
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 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Σεμινάριο
εξεύρεσης εταίρων στο πλαίσιο των Διεθνικών Δραστηριοτήτων Συνεργασίας στον τομέα
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – VET, βασική δράση 1 (ΚΑ1).
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 Γερμανική Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+ “BIBB” διοργανώνει σεμινάριο
εξεύρεσης εταίρων στο πλαίσιο των Διεθνικών Δραστηριοτήτων Συνεργασίας (TCAs) με
θέμα «Europe on the move – key competences to create mobility projects in VET», που θα
λάβει χώρα στο Βερολίνο το χρονικό διάστημα 27/5/2019-29/5/2019.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να πραγματοποιήσουν
άρτια και ποιοτικά σχέδια κινητικότητας στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης μέσα από την δικτύωση διαφορετικών φορέων από χώρες του προγράμματος.
Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν άτομα που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν
σχέδια κινητικότητας στον τομέα της ΕΕΚ:
•

Σχολεία ΕΕΚ (δάσκαλοι, διευθυντές, συντονιστές)

•

Εκπρόσωποι εταιρειών, επιμελητηρίων, κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης

•

Οργανισμοί ΕΕΚ για άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και ειδικές ανάγκες

•

Πάροχοι ΕΕΚ

Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι:
•

Να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες ώστε να υποβάλλουν μελλοντικά σχέδια
κινητικότητας.

•

Οι συμμετέχοντες να μάθουν πώς να οργανώσουν και να υποβάλουν μία πρόταση

•

Να εμπνεύσει τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων

•

Να δημιουργήσει νέα σχέδια κινητικότητας και μελλοντικές αιτήσεις σχεδίων

•

Να συνεισφέρει στην βελτίωση της ποιότητας των σχεδίων

Οι εργασίες του σεμιναρίου θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 27.05 στις 14:00 και θα
ολοκληρωθούν την Τετάρτη 29.05 στη 13:00.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε συμμετέχοντες που εκπροσωπούν οργανισμούς/φορείς οι
οποίοι δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία σε σχέδια κινητικότητας στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus+.
Τομέας: Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET)
Βασική Δράση: Κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού KA1
Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 27/5/2019 – 29/5/2019, Βερολίνο
Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: 3
Εκτιμώμενο κόστος ταξιδίου: Έως 500€ ανά άτομο
Γλώσσα Εργασίας: Αγγλική
Οι δαπάνες ταξιδίου για τρεις (3) 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 δύο διανυκτερεύσεις, τα γεύματα, τις
πολιτιστικές δραστηριότητες και το σεμινάριο καλύπτονται από την Εθνική Μονάδα της
Γερμανίας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους στο tca@iky.gr μέχρι
τις 15 Μαρτίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-3726310 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
tca@iky.gr

