
ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

TRANSNATIONAL COOPERATION ACTIVITY 

Τίτλος: “Quality Applications KA2 in VET and Adult Education” 

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 υποβολής αίτησης συμμετοχής σε Σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων 
στο πλαίσιο των Διεθνικών Δραστηριοτήτων Συνεργασίας. 
 
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 Κύπρου για το πρόγραμμα Erasmus+ “Ίδρυμα διαχείρισης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης - ΙΔΕΠ” διοργανώνει το ανωτέρω Σεμινάριο Εξεύρεσης 
Εταίρων το χρονικό διάστημα  8-10/11/2017, στη Λάρνακα. 
 
Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε φορείς από τους τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και έχει σκοπό να παρέχει στους συμμετέχοντες την 
ευκαιρία να δικτυωθούν, να συζητήσουν πρακτικές του τομέα τους και να δημιουργήσουν 
ποιοτικές συνεργασίες που στο μέλλον θα αποτελέσουν την βάση για μια Στρατηγική 
Σύμπραξη.  
 

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 8-10 Νοεμβρίου 2017, Λάρνακα, Κύπρος  

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: 2 

Εκτιμώμενο κόστος ταξιδίου: Έως 600€ 

Κόστος εγγραφής : - 

Γλώσσα Εργασίας: Αγγλική 

Τομείς ενδιαφέροντος:  Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων 



Η Κυπριακή Εθνική Μονάδα- Foundation for the management of European Lifelong Learning 
Programmes θα καλύψει το κόστος των συμμετεχόντων (τοποθεσία διεξαγωγής σεμιναρίου 
και τα γεύματα κατά τη διάρκεια) καθώς και τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Οι δαπάνες 
ταξιδίου καθώς και τα έξοδα διαμονής για δύο διανυκτερεύσεις 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. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους στο edagre@iky.gr 
μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2017

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
τηλέφωνο 

. 

210-3726310 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο edagre@iky.gr. 
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