ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
TRANSNATIONAL COOPERATION ACTIVITY
Τίτλος: “Strategic Partnership Plus- Empowering democratic participation”
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
με θέμα «Strategic Partnership Plus- Empowering democratic participation» για τους τομείς
της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Δράση ΚΑ2. Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο
των Διεθνικών Δραστηριοτήτων Συνεργασίας (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.
Η Εθνική Μονάδα της Ρουμανίας για το πρόγραμμα Erasmus+ “Agentia Nationala pentru
Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale” διοργανώνει το ανωτέρω
Σεμινάριο το χρονικό διάστημα 12-16/11/2019, στο Βουκουρέστι.
Το 3ημερο σεμινάριο με θέμα «Strategic Partnerships Plus - Empowering democratic
participation» έχει σκοπό να αναπτύξει βιώσιμες διατομεακές στρατηγικές συμπράξεις ΚΑ2
ώστε να υποβληθούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 2020.
Το σεμινάριο έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για το πως γίνεται η ορθή συγγραφή μιας αίτησης,
σε συνδυασμό με τα στοιχεία των σεμιναρίων εξεύρεσης εταίρων.
Η θεματική του σεμιναρίου θα είναι προσανατολισμένη στο πώς να προβληθούν καλύτερα οι
Ευρωπαϊκές αξίες και η δημοκρατική συμμετοχή μέσω του Erasmus+.
Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε συμμετέχοντες από επιλέξιμους φορείς της εκπαίδευσης και
κατάρτισης: δημόσιοι φορείς, οργανώσεις, ΜΚΟ, εταιρείες, ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, σχολεία, πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Αναμενόμενα αποτελέσματα:
• Δημιουργία χώρου για την ανάπτυξη συμπράξεων ικανών να υποβάλουν καλής
ποιότητας αιτήσεις και να υλοποιήσουν αποτελεσματικά διατομεακές συμπράξεις

•
•
•
.

Παροχή απαραίτητων πληροφοριών για την κατανόηση και την υλοποίηση των
Στρατηγικών Συμπράξεων
Δημιουργία χώρων για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των φορέων
Κατανόηση του πλαισίου και πτυχές της διεθνικής συνεργασίας στα σχέδια

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
• Οι συμμετέχοντες δε θα πρέπει να έχουν προηγούμενη εμπειρία σε σχέδια Erasmus+
KA2- Στρατηγικών Συμπράξεων
• Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν την πρόθεση να γράψουν, υποβάλουν και
υλοποιήσουν σχέδιο Στρατηγικών Συμπράξεων
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτό και προφορικό λόγο)
• Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν την έγκριση από τους νομίμους εκπροσώπους
των φορέων τους
Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 12-16 Νοεμβρίου 2019, Βουκουρέστι
Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: 3
Εκτιμώμενο κόστος ταξιδίου: Έως 500 € ανά άτομο
Γλώσσα Εργασίας: Αγγλική
Τομείς ενδιαφέροντος: Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Βασική Δράση 2
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 των συμμετεχόντων. Οι δαπάνες των διανυκτερεύσεων και του σεμιναρίου
καλύπτονται από την Εθνική Μονάδα της Ρουμανίας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους στο tca@iky.gr μέχρι τις
27 Σεπτεμβρίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
τηλέφωνο 210-3726310 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο tca@iky.gr .

