
         
 

ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

TRANSNATIONAL COOPERATION ACTIVITY 

Τίτλος: “Education for Democratic Citizenship in Erasmus+ School Exchange Partnerships” 

 
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 στον τομέα της Σχολικής 
Εκπαίδευσης, Συμπράξεις Μεταξύ Σχολείων (School Exchange Partnerships). 
 
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 Γερμανίας για το πρόγραμμα Erasmus+ “Pädagogischer Austauschdienst 
(PAD)” και το Υπουργείο Παιδείας του Baden-Wuerttemberg διοργανώνουν το ανωτέρω 
Σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων σχετικά με την Εκπαίδευση στην Παιδεία της Δημοκρατίας στις 
Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ Σχολείων του προγράμματος Erasmus+ το χρονικό διάστημα  
18/10/2018-21/10/2018, στο Γερμανικό Φράιμπουργκ. 
 
«Παιδεία της Δημοκρατίας» - “Education for democratic citizenship” σημαίνει εκπαίδευση, 
επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, καθώς και όλες εκείνες οι πρακτικές και 
δραστηριότητες που αποσκοπούν - εφοδιάζοντας τους εκπαιδευόμενους με γνώσεις, 
δεξιότητες και κατανόηση και αναπτύσσοντας τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους – στην 
ενδυνάμωσή τους έτσι ώστε να ασκούν και να υπερασπίζονται τα δημοκρατικά τους 
δικαιώματα και υποχρεώσεις στην κοινωνία, να εκτιμούν τη διαφορετικότητα και να 
διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη δημοκρατική ζωή, με στόχο την προώθηση και την 
προστασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. ( Βλ. «Χάρτης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα» ) 
 
Το σεμινάριο εξεύρεσης εταίρων είναι ανοιχτό σε συμμετέχοντες που εμπίπτουν στο πεδίο της 
Σχολικής Εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες θα είναι κυρίως διευθυντές σχολείων και 
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εκπαιδευτικοί μαθητών ηλικίας 6 έως 16 ετών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη 
θεματική και δεσμεύονται να αναπτύξουν Συμπράξεις μεταξύ Σχολείων στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+.  
 
Το σεμινάριο εξεύρεσης εταίρων δίνει την ευκαιρία σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς να 
συνεργαστούν και να δουλέψουν μαζί σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Οι συμμετέχοντες θα 
λάβουν πληροφόρηση σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και πιο συγκεκριμένα την δράση 
για τις Συμπράξεις μεταξύ Σχολείων. Στις Συμπράξεις μεταξύ Σχολείων μαθητές και 
εκπαιδευτικοί συνεργάζονται σε διεθνικές ομάδες πάνω σε ένα κοινό θέμα. Κατά τη διάρκεια 
του Σεμιναρίου θα αναπτυχθούν ιδέες για σχέδια Συμπράξεων μεταξύ Σχολείων και οι 
συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν την προετοιμασία της αίτησής τους. Το θέμα της Σύμπραξης θα 
είναι ελεύθερης επιλογής, ωστόσο θα υπάρξει μία στόχευση στην Εκπαίδευση για την 
Δημοκρατική Παιδεία όπου θα παρουσιαστούν παραδείγματα καλών πρακτικών και πώς να 
δουλέψουν πάνω σε αυτή την θεματική κατά τη διάρκεια της Σύμπραξης.  

Τομέας: Σχολική Εκπαίδευση 

Δράση: ΚΑ2 – Συμπράξεις μεταξύ σχολείων (School Exchange Partnerships)  

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 18-21 Οκτωβρίου 2018, Φράιμπουργκ, Γερμανία 

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 των συμμετεχόντων. Οι δαπάνες για τρεις (3) διανυκτερεύσεις, τα γεύματα και το 
σεμινάριο καλύπτονται από την Γερμανική Εθνική Μονάδα.  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους στο edagre@iky.gr 
μέχρι τις 10 Ιουλίου 2018. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
τηλέφωνο 210-3726310 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο edagre@iky.gr . 
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