ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
TRANSNATIONAL COOPERATION ACTIVITY (TCA)
Τίτλος: “MEDIA LITERACY AS A KEY SKILL FOR MODERN LIFE”

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 με θέμα «MEDIA LITERACY AS A KEY SKILL FOR MODERN LIFE» για τον
τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης (μαθητές/τριες ηλικίας 11-16 χρονών). 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 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 Τσεχίας για τη Διεθνή Εκπαίδευση και την Έρευνα διοργανώνει το
ανωτέρω σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων το χρονικό διάστημα 03-05 Οκτωβρίου 2022, στην
Πράγα, Δημοκρατία της Τσεχίας.
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε:

• Έμπειρους Συντονιστές σχεδίων που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν σχέδια Erasmus+ τα
οποία θα διαπραγματεύονται τον ψηφιακό εγγραμματισμό (media literacy) ή την
παραπληροφόρηση (disinformation).

• Συμμετέχοντες που είναι λιγότερο έμπειροι με το πρόγραμμα, αλλά έχουν μεγάλο
ενδιαφέρον για τη θεματική του σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες πρέπει να δουλεύουν σε σχολεία που διδάσκουν μαθητές/τριες ηλικίας
11-16 χρόνων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Η πληροφορία είναι προσβάσιμη από όλους αυτές τις ημέρες. Αυτή η πραγματικότητα
δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες αλλά ταυτόχρονα και μεγάλες προκλήσεις. Ειδικότερα, για
τους νέους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να είναι εξαιρετικά ευάλωτοι σε φαινόμενα όπως
η παραπληροφόρηση τις ψευδείς ειδήσεις (fake news). Σε αυτή τη διεθνή δράση θα
επιδιωχθεί η εστίαση σε αυτές τις προκλήσεις καθώς και στους τρόπους με τους οποίους η
διεθνή συνεργασία μπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Τι πρέπει να περιμένουν οι συμμετέχοντες από το σεμινάριο:
•

Θα δοθεί έμφαση στις συζητήσεις ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Θα εμπλακούν σε
διαφορετικές ομάδες εργασίας και θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις
πρακτικές τους και, επίσης, να αναπτύξουν ιδέες σχετικές με τη θεματική του
ψηφιακού εγγραμματισμού και της παραπληροφόρησης.

•

Θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές σχεδίων Erasmus+ and eTwinning.

•

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσης μέρος σε αλληλεπιδραστικές ομάδες εργασίας
με τους αντιπροσώπους των Ιδρυμάτων που είναι ειδικοί στη θεματική του
σεμιναρίου

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Η αίτηση θα πρέπει να είναι επαρκώς συμπληρωμένη στην αγγλική γλώσσα.
Άφιξη: 2 Οκτωβρίου 2022.
Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου: 03-05 Οκτωβρίου 2022, Πράγα, Τσεχία.
Αναχώρηση: 6 Οκτωβρίου 2022.
Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: 2
Εκτιμώμενο κόστος ταξιδιού: Θα καλυφθεί από το ΙΚΥ/ΕΜ σε ποσοστό 95% της επιλέξιμης
δαπάνης.
Γλώσσα Εργασίας: Αγγλική
Τομείς ενδιαφέροντος: Σχολική Εκπαίδευση
Οι συνολικές δαπάνες (έξοδα 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 των συμμετεχόντων. Η Εθνική Μονάδα της Τσεχίας για την
Διεθνή Εκπαίδευση και την Έρευνα θα καλύψει όλα τα έξοδα (διαβίωση, φαγητό, πολιτιστικό
πρόγραμμα, δίδακτρα σεμιναρίου) για τέσσερις ημέρες (2-6.10.2022).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους στο tca@iky.gr μέχρι
τα μεσάνυχτα της 20ης Μαΐου 2022. Δηλώσεις ενδιαφέροντος που υποβάλλονται πέραν
της συγκεκριμένης ώρας και μέρας θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο
210-3726407 (κ. Τάσος Μπάρμπας) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο tca@iky.gr.

