ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
TRANSNATIONAL COOPERATION ACTIVITY
Τίτλος: “Creative arts as a path to inclusion”

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Μονάδα
του προγράμματος Erasmus+, ανακοινώνει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής
σε σεμινάριο εξεύρεσης εταίρων που διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Erasmus+
της Γερμανίας Pädagogischer Austauschdienst (PAD) σε συνεργασία με το Υπουργείο
Παιδείας της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, στο Ντίσελντορφ, κατά το χρονικό διάστημα
από 10 έως 13 Οκτωβρίου 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 αυτόν 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 εν λόγω σεμινάριο προσφέρει τη δυνατότητα σε διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων
και εκπαιδευτικούς να δουλέψουν συνεργατικά πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους, θα ενημερωθούν γενικά για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Erasmus+ αλλά και, πιο συγκεκριμένα, για τη δράση ΚΑ2 –Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ
σχολείων. Η ευρωπαϊκή δράση των Συμπράξεων ανταλλαγών μεταξύ σχολείων, αφορά στη
συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών/τριων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες πάνω
σε μία κοινή θεματική της επιλογής τους.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν ιδέες για σχέδια
συνεργασίας στο πλαίσιο πάντοτε της δράσης των «Συμπράξεων ανταλλαγών μεταξύ
σχολείων» και θα ξεκινήσουν να προετοιμάζουν τις αιτήσεις τους. Το θέμα του σχεδίου

συνεργασίας θα είναι ελεύθερο, θα δοθούν, ωστόσο, στους συμμετέχοντες ερεθίσματα ως
προς το περιεχόμενό του και παραδείγματα καλών πρακτικών για το πώς μπορούν να
αξιοποιηθούν οι δημιουργικές τέχνες (creative arts) ως όχημα για την επίτευξη της
συμπερίληψης (inclusion) στο πλαίσιο μιας «Σύμπραξης ανταλλαγών μεταξύ σχολείων» του
προγράμματος Erasmus+.
Με τον όρο συμπερίληψη (inclusion) εννοείται η παροχή δυνατότητας ίσης πρόσβασης και
ευκαιριών σε όλους. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά ένα σχολείο, η συμπερίληψη αναφέρεται
κυρίως στον σχεδιασμό του μαθησιακού περιβάλλοντος και των αντίστοιχων διδακτικών
μεθόδων, με τέτοιο τρόπο, ώστε όλοι οι μαθητές/τριες να υποστηρίζονται κατάλληλα κατά
τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλο, το κοινωνικό
και οικονομικό υπόβαθρο ή οποιοδήποτε είδος ειδικής ανάγκης.
Η δημιουργική έκφραση μέσα από τη ζωγραφική, το τραγούδι, τον χορό, το θέατρο μπορεί
να ενισχύσει τη δημιουργία ομάδας, τη συναισθηματική νοημοσύνη, την περιέργεια και την
ενσυναίσθηση. Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να συμμετέχουν ανάλογα με τις
ικανότητες τους. Διαφορετικά επίπεδα γλωσσικής ικανότητας ή διαπολιτισμικές διαφορές
μπορούν να ξεπεραστούν αν εργάζονται από κοινού με δημιουργικό τρόπο.
Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συζητήσετε τρόπους για την
αξιοποίηση των δημιουργικών τεχνών στο σχολείο σας αλλά και σε ένα διεθνές πλαίσιο
συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της συμπερίληψης και την ανάπτυξη ιδεών για σχέδια
σχολικών συμπράξεων στο πλαίσιο της υποβολής αιτήσεων του 2020.
Λάβετε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου δε θα υπάρχει χρόνος για να
διεξαχθούν δημιουργικά εργαστήρια πάνω σε διαφορετικές θεματικές, καθώς ο κύριος
στόχος του είναι οι συμμετέχοντες να σχηματίσουν σχολικές συμπράξεις και να
επεξεργαστούν ιδέες για σχέδια συνεργασίας.
Προφίλ συμμετεχόντων:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε συμμετέχοντες που `προέρχονται από τον χώρο της
εκπαίδευσης και, ειδικότερα, σε διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων, καθώς και σε
εκπαιδευτικούς μαθητών/τριών ηλικίας από 6 έως και 16 χρονών. Στην αίτησή τους, θα
πρέπει να καταδεικνύεται με σαφήνεια η πρόθεση του σχολείου να καταθέσει αίτηση
Σύμπραξης Ανταλλαγών μεταξύ σχολείων (School Exchange Partnerships Program),
λαμβάνοντας υπόψη τη θεματική του εν λόγω σεμιναρίου.

Επίσης, θα συνεκτιμηθεί η απουσία προηγούμενης εμπειρίας σε υλοποίηση σχεδίων
σχολικών συμπράξεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Τέλος, σημειώνεται ότι θα
γίνει δεκτός ένας συμμετέχων από κάθε σχολείο.
•

Τομέας: Σχολική Εκπαίδευση

•

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 10/10/2019 – 13/10/2019, Düsseldorf

•

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 του συμμετέχοντα. Οι δαπάνες για 3 διανυκτερεύσεις σε μονόκλινο
δωμάτιο, τα γεύματα και το σεμινάριο καλύπτονται από την Εθνική Μονάδα της
Γερμανίας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους στο tca@iky.gr
μέχρι τις 5 Ιουλίου 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 210-3726407 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
tca@iky.gr.

