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Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης
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41. Δραστηριότητες

Jean Monnet
(Κεντρική Δράση)
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Jean Monnet, ένα παγκόσμιο δίκτυο 1989 - 2014

• 78 χώρες ανά τον κόσμο
• 800 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

•Πάνω από 4.200 σχέδια στον τομέα των σπουδών
της ευρωπαϊκής ενοποίησης
•Πάνω από 1.700 καθηγητές και 265.000 φοιτητές
4
κάθε χρόνο
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1.1. Δραστηριότητες Jean Monnet


Μετεξέλιξη του προγράμματος Jean Monnet που ξεκίνησε το 1989



Στόχος  προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών παγκοσμίως



Προαγωγή του διαλόγου ανάμεσα στους εκπροσώπους του ακαδημαϊκού χώρου και τους υπεύθυνους φορείς για τη
χάραξη πολιτικής



Εμπλουτισμός των ευρωπαϊκών σπουδών παγκοσμίως



Βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης των νέων αποφοίτων, με την ενσωμάτωση ή την ενίσχυση της ευρωπαϊκής
διάστασης στις σπουδές τους



Κατανόηση του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Στήριξη των νέων ερευνητών (δηλαδή όσων έχουν αποκτήσει διδακτορικό τίτλο στη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών)
και των καθηγητών που επιθυμούν να εστιάσουν την έρευνα και τη διδασκαλία τους σε θέματα που αφορούν την Ε.Ε.



Ενίσχυση των ευκαιριών σταδιοδρομίας και επαγγελματικής ανάπτυξης για το ακαδημαϊκό προσωπικό



Ενίσχυση της εκπαίδευσης σε θέματα της Ε.Ε.

6

Είδη Δραστηριοτήτων Jean Monnet
Ι. Διδακτικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες




Ενότητες Jean Monnet
Έδρες Jean Monnet
Κέντρα Αριστείας Jean Monnet

II. Δραστηριότητες Διαλόγου με τον Ακαδημαϊκό Κόσμο



Δίκτυα Jean Monnet
Σχέδια Jean Monnet

III. Στήριξη σε Ιδρύματα και Ενώσεις



Στήριξη Jean Monnet σε Ιδρύματα
Στήριξη Jean Monnet σε Ενώσεις

Ι. Διδακτικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες

Η Ενότητα Jean Monnet αποτελεί ένα σύντομο πρόγραμμα (κύκλο μαθημάτων) διδασκαλίας
στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών

Ενότητες Jean Monnet

20% του προϋπολογισμού  νέους ερευνητές (όσοι έχουν αποκτήσει διδακτορικό τους
μέσα στα τελευταία 5 χρόνια)
Δικαίωμα αίτησης: Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου
Διάρκεια: 3 χρόνια, ώρες διδασκαλίας: 40 ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος (για 3 συνεχόμενα έτη)
Η Έδρα Jean Monnet αποτελεί θέση διδασκόντων για καθηγητές πανεπιστημίου με
εξειδίκευση στις ευρωπαϊκές σπουδές

Έδρες Jean Monnet

Δικαίωμα αίτησης: Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου
Διάρκεια: 3 χρόνια, ώρες διδασκαλίας: 90 ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος (για 3 συνεχόμενα έτη)

Ένα Κέντρο Αριστείας Jean Monnet αποτελεί σημείο αναφοράς για ζητήματα σχετικά με την
Ευρωπαϊκή Ένωση

Κέντρα Αριστείας Jean
Monnet

Δικαίωμα αίτησης: Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου
Διάρκεια: 3 χρόνια
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II. Δραστηριότητες Διαλόγου με τον Ακαδημαϊκό Κόσμο

Προάγουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ διεθνών παραγόντων που
δραστηριοποιούνται στον χώρο των ευρωπαϊκών σπουδών (Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης,
κέντρα αριστείας, πανεπιστημιακά Τμήματα, ομάδες, ιδιώτες εμπειρογνώμονες)

Δίκτυα Jean Monnet

Δικαίωμα αίτησης: Ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή άλλος φορέας σε οποιαδήποτε χώρα του
κόσμου, που δραστηριοποιείται στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
Διάρκεια: 3 χρόνια
Στηρίζουν την καινοτομία, τη γόνιμη αλληλεπίδραση και την διάχυση περιεχομένου σχετικά με την
Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδη Σχεδίων:
1. Τα σχέδια «καινοτομίας»  (π.χ. πρόγραμμα «Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο
Σχολείο» - χρήση παιδαγωγικών εργαλείων/διδακτικού υλικού)

Σχέδια Jean Monnet

2. Τα σχέδια «γόνιμης αλληλεπίδρασης»  προωθούν τον διάλογο και τον προβληματισμό σε
θέματα που αφορούν την Ε.Ε. και βελτιώνουν τις γνώσεις για την Ένωση και τις διαδικασίες της
3. Τα σχέδια «διάδοσης περιεχομένου»  εστιάζουν κυρίως σε δραστηριότητες ενημέρωσης και
διάδοσης
Δικαίωμα αίτησης: Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή άλλοι φορείς σε οποιαδήποτε χώρα του
κόσμου, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ζητημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια: 12 έως 24 μήνες
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III. Στήριξη σε Ιδρύματα και Ενώσεις

Ενίσχυση δράσεων διδασκαλίας και κατάρτισης σε θέματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καθώς και τις Ενώσεις που έχουν ως στόχο τη συνεισφορά στη μελέτη
της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
 Στήριξη Jean Monnet σε Ιδρύματα
Δικαίωμα αίτησης: Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των
σπουδών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
Διάρκεια: 3 χρόνια

Στήριξη Jean Monnet σε
Ιδρύματα και Ενώσεις

Στήριξη Jean Monnet σε Ενώσεις
Δικαίωμα αίτησης: Οποιαδήποτε οργάνωση καθηγητών και ερευνητών με
εξειδίκευση στις ευρωπαϊκές σπουδές, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου
Διάρκεια: 3 χρόνια

1.2. Ποσά Επιχορήγησης

Ενότητες Jean Monnet

Μέγιστη επιχορήγηση  30.000 €
Υπολογισμός κόστους  μοναδιαίο κόστος (unit cost) + κατ’αποκοπή ποσό (flat rate)

Έδρες Jean Monnet

Μέγιστη επιχορήγηση  50.000 €
Υπολογισμός κόστους  μοναδιαίο κόστος (unit cost) + κατ’αποκοπή ποσό (flat rate)

Κέντρα Αριστείας Jean
Monnet
Δίκτυα Jean Monnet

Σχέδια Jean Monnet

Μέγιστη επιχορήγηση  100.000 €
Υπολογισμός κόστους  πραγματικές δαπάνες (real costs)
Μέγιστη επιχορήγηση  300.000 €
Υπολογισμός κόστους  πραγματικές δαπάνες (real costs)

Μέγιστη επιχορήγηση  60.000 €
Υπολογισμός κόστους  μοναδιαίο κόστος (unit cost)

Στήριξη Jean Monnet σε Ιδρύματα

Στήριξη Jean Monnet προς
Ιδρύματα και Ενώσεις

Μέγιστη επιχορήγηση  δεν υπάρχει ανώτατο ποσό
Υπολογισμός κόστους  πραγματικές δαπάνες (real costs)
Στήριξη Jean Monnet σε Ενώσεις
Μέγιστη επιχορήγηση 50.000 €
Υπολογισμός κόστους  πραγματικές δαπάνες (real costs)
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Μέγιστη ευρωπαϊκή επιχορήγηση ανά είδος Δραστηριότητας

Ελαχ. Αρ.
χωρών

Διάρκεια

1

3 χρόνια

Δεν υπάρχει
ανώτατο ποσό

1

3 χρόνια

Στήριξη σε Ενώσεις

50,000 €

1

3 χρόνια

Δίκτυα Jean Monnet

300,000 €

5

3 χρόνια

Σχέδια Jean Monnet

60,000€

1

12-24 μήνες

Δραστηριότητα

Erasmus+

Ενότητες Jean Monnet

30,000 €

Έδρες Jean Monnet

50,000 €

Κέντρα Αριστείας

100,000 €

Στήριξη σε Ιδρύματα

* Μέγιστη ευρωπαϊκή επιχορήγηση (επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού): 75% - 80%

1.3. Κριτήρια χορήγησης

Συνάφεια του Σχεδίου
(έως 25 μόρια)

Ποιότητα σχεδιασμού
και υλοποίησης του
σχεδίου (έως 25 μόρια)

Ποιότητα ομάδας
σχεδίου και ρυθμίσεων
συνεργασίας (έως 25
μόρια)

Αντίκτυπος και
διάδοση (έως 25
μόρια)

* Για να θεωρηθούν ως επιλέξιμες προς χρηματοδότηση, οι αιτήσεις θα πρέπει να βαθμολογηθούν με
τουλάχιστον 60 μόρια
* Επιπλέον, θα πρέπει να λάβουν τουλάχιστον 13 μόρια για το καθένα από τα υπόλοιπα κριτήρια
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1.4. Διάδοση & Αντίκτυπος


Υποχρεωτική η διάδοση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων



Χρήση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων



Διευκόλυνση της ανάπτυξης πιο ευέλικτων και δημιουργικών τρόπων μάθησης



Ενημέρωση του αντίστοιχου τμήματος του ειδικού ηλεκτρονικού εργαλείου του προγράμματος Erasmus+
όπου τηρούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες Jean Monnet



Χρήση των σχετικών εργαλείων (π.χ. το ευρετήριο Jean Monnet, την εικονική
κοινότητα Jean Monnet)



Συγγραφή συγγραμμάτων, άρθρων (π.χ. για κατόχους Ενοτήτων & Εδρών Jean Monnet)



Συμμετοχή σε δράσεις διάδοσης και ενημέρωσης



Διοργάνωση δράσεων (σεμινάρια, εργαστήρια, κ.ά.)



Δικτύωση με άλλες Έδρες, Κέντρα Αριστείας, …



 Τα παραπάνω συμβάλλουν στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού
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Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και
Πολιτισμού (EACEA)

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως τις 26
Φεβρουαρίου, ώρα 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που
ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους.
Διαδικασία υποβολής αίτησης:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
Γενικές πληροφορίες:
http://www.iky.gr/component/k2/item/1649-jean-monnet-eplus

Περισσότερες πληροφορίες

http://ec.europa.eu/education/opportunities/jeanmonnet/index_en.htm
Συμβουλευτείτε τον Οδηγό του προγράμματος Erasmus+:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmusplus-programme-guide_en.pdf
Ηλεκτρονικό εργαλείο/Directory of Jean Monnet Projects:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/jeanmonnet/directory/New/Version/2008/V1/ajmrepe
rtoire/distrib.asp?pays=Greece/Grece&ville=_
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Συμβουλευτείτε την επετειακή έκδοση για το πρόγραμμα Jean Monnet στην παρακάτω
ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/education/library/ebooks/monnet-en/files/assets/basic-html/page4.html
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Ερωτήματα/πληροφορίες:
Αθανάσιος Καυκαλίδης
Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα και τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + /Τομέας Ανώτατης
Εκπαίδευσης

akafkalidis@iky.gr
210 3726318
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