Βασική Δράση 2/ Στρατηγικές συμπράξεις στο τομέα της Σχολικής
Εκπαίδευσης (ΚΑ2)
Σχέδια συνεργασίας για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών
πρακτικών
ΔΥΟ ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ
1. Στρατηγικές συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τη μεταφορά της
καινοτομίας
• Δικαίωμα συμμετοχής: δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί εγκατεστημένοι σε χώρα του
προγράμματος ή σε χώρα εταίρο
• Τουλάχιστον τρεις φορείς από τρεις διαφορετικές χώρες
• Παραγωγή καινοτόμων πνευματικών προϊόντων
• Εντατικές δραστηριότητες διάχυσης, διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων
•

Χρηματοδότηση για παραγωγή πνευματικών προϊόντων (intellectual outputs) και
πολλαπλασιαστικές δράσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων(multiplier events)

ΔΥΟ ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ
2. Στρατηγικές συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών
•
•
•
•

Ανάπτυξη και ενίσχυση δικτύων εκπαίδευσης
Ανάπτυξη και ανταλλαγή ιδεών, πρακτικών και μεθόδων
Ενίσχυση της ικανότητας συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο
Δημιουργία απτών αποτελεσμάτων ανάλογων του σκοπού και του πεδίου εφαρμογής του
σχεδίου

 Οι συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων (School Partnerships) υποστηρίζουν
σχέδια που αφορούν αποκλειστικά την ανταλλαγή καλών πρακτικών

Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων
School Partnerships
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
•
•
•
•
•
•
•

Κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο εγκατεστημένο σε χώρα του Προγράμματος
Συμμετοχή τουλάχιστον δύο σχολείων από δύο διαφορετικές χώρες/Μέγιστος αριθμός
συμμετεχόντων σχολείων: έξι
Ένα σχολείο υποβάλλει αίτηση στην Ε.Μ. της χώρας του (ΙΚΥ) και συντονίζει το σχέδιο
Τα υπόλοιπα σχολεία της σύμπραξης έχουν το ρόλο του εταίρου
Οι αιτήσεις θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον μία οριζόντια προτεραιότητα ή μία
τουλάχιστον προτεραιότητα σχετική με τον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης (Οδηγός
Προγράμματος 2018 σελ: 150-152 & 154)
Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης/ Από το 2018, νέα πιο σύντομη και υποστηρικτική
αίτηση σε μορφή WEB, σύνδεση μέσω Eulogin λογαριασμού
Αίτηση: Ιστοσελίδα ΙΚΥ Erasmus+ 10 βήματα για την κατάθεση μιας αίτησης Βασική
Δράση 2 Βήμα 6: Αιτήσεις Αίτηση για συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων
Υποβολή της αίτησης πριν την καταληκτική ημερομηνία Βήμα 3: Προθεσμίες

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΡΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

•Ανεύρεση κατάλληλων εταίρων και προετοιμασία της αίτησης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

• Εμπλοκή των εταίρων στη σύνταξη της αίτησης
•Υποβολή της αίτησης εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων
•Παρακολούθηση και συντονισμός των δράσεων
•Υποβολή ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων
•Συμμετοχή στη σύνταξη της αίτησης

ΕΤΑΙΡΟΙ

•Συνεπής συνεργασία με τα άλλα μέλη της σύμπραξης
•Συμμετοχή στη δημιουργία παραδοτέων προϊόντων
•Διοργάνωση δράσεων διάδοσης του σχεδίου
•Υποβολή ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

12 - 24 μήνες

Σχέδια που περιλαμβάνουν
μακρόχρονη κινητικότητα
μαθητών (2-12 μήνες)

12 - 36 μήνες

ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ανά έτος και ανά συμμετέχον σχολείο

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανά
σχέδιο και ανά έτος

16.500 €

99.000 €
16.500 € x 6 σχολεία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συνάφεια σχεδίου

30

Ποιότητα σχεδιασμού
και υλοποίησης

20

Ποιότητα ομάδας
και συνεργασίας

20

Αντίκτυπος και διάδοση

30

 Το σχέδιο για να εγκριθεί πρέπει να λάβει τουλάχιστον το 50% της
βαθμολογίας σε κάθε επιμέρους κριτήριο και 60 βαθμούς στο σύνολο

ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ανταλλαγές ομάδων μαθητών μικρής διάρκειας
(3 ημέρες έως 2 μήνες)

Δραστηριότητες κατάρτισης προσωπικού μικρής διάρκειας
(3 ημέρες έως 2 μήνες)

Κινητικότητα μαθητών για φοίτηση μακράς διάρκειας
(2 ως 12 μήνες)

Αναθέσεις καθηκόντων διδασκαλίας ή κατάρτισης μεγάλης διάρκειας
(2 ως 12μήνες)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαχείριση και υλοποίηση
σχεδίου
(Project Management &
Implementation)

Διεθνικές Δραστηριότητες
Κατάρτισης/Διδασκαλίας/
Μάθησης
(Learning/Teaching/Training
Activities)

• Έκτακτες δαπάνες/ Exceptional Costs
• Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες/ Special
Needs support
• Γλωσσική υποστήριξη/ Linguistic support

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

Σχεδιασμός,
συντονισμός,
οικονομικά ζητήματα

Δραστηριότητες
σε τοπικό επίπεδο

Επιχορηγούμενες
δαπάνες

Παραγωγή μικρής
κλίμακας
εκπαιδευτικού
υλικού

Ενημέρωση, προώθηση και
διάδοση( φυλλάδια,
ενημερωτικά έντυπα,
διαδικτυακές πληροφορίες,
ιστολόγια)

Συντονιστικό σχολείο:500€ & εταίροι:250€/μήνα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Έξοδα ταξιδίου σύμφωνα με το εργαλείο της Ε.Ε. Distance Calculator
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/distance-calculator_en

Χιλιομετρική απόσταση

Επιχορήγηση/συμμετέχοντα

10-99

20€

100 - 499

180€

500 - 1999

275€

2000 - 2999

360€

3000 - 3999

530€

4000 - 7999

820€

8000 +

1500€

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Είδος δραστηριότητας
 Κάλυψη ατομικών δαπανών
Το ποσό εξαρτάται από:

Διάρκεια κινητικότητας
Εκπαιδευτικός ή μαθητής

Ατομικές δαπάνες: ημέρες εργασίας + ημέρες ταξιδίου (1 ημέρα πριν και 1 ημέρα μετά τη δραστηριότητα)

 Γλωσσική υποστήριξη: αφορά μακροχρόνια κινητικότητα (2-12 μήνες):
150 € ανά συμμετέχοντα

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/EXCEPTIONAL COSTS

 Αγορά αγαθών & υπηρεσιών ή ενοικίαση εξοπλισμού που δεν μπορεί να παρέχουν οι
συμμετέχοντες στη σύμπραξη
 Χρηματοδότηση του 75% των πραγματικών επιλέξιμων δαπανών
 Βάσει πραγματικών εξόδων/αποδείξεων
 Υψηλές δαπάνες μετακίνησης: μέχρι και το 80% των επιλέξιμων δαπανών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ/SPECIAL NEEDS SUPPORT
 Κάλυψη 100% των επιλέξιμων δαπανών για συμμετοχή ατόμων με ειδικές ανάγκες σε
Διεθνικές Δραστηριότητες Κατάρτισης/Διδασκαλίας/Μάθησης
 Βάσει πραγματικών εξόδων/αποδείξεων

ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Απόκτηση 9-ψήφιου μοναδικού Κωδικού Ταυτοποίησης (PIC)

Δημιουργία λογαριασμού EUlogin
Αναλυτικές
οδηγίες:

ΙΚΥ Erasmus+ 10 βήματα για την κατάθεση μιας
αίτησης Βασική Δράση 2 Βήμα 4

Εγγραφή του οργανισμού στο URF μέσω του Participant Portal
Αναλυτικές
οδηγίες:

ΙΚΥ Erasmus+
μιας αίτησης

10 βήματα για την κατάθεση
Βασική Δράση 2 Βήμα 5

Ανάρτηση νομιμοποιητικών εγγράφων σε URF
1. Έντυπο Νομικής Οντότητας
Legal Intity

2. Απόφαση τοποθέτησης
Διευθυντή

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ERASMUS+

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΜΑΘΗΤΕΣ

•Απόκτηση εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκής ταυτότητας
•Δημιουργία δικτύου επαφών σε διεθνές επίπεδο
•Ενίσχυση της ελκυστικότητάς του
•Ενσωμάτωση καλών πρακτικών

•Επαφή με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα
•Ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων & δεξιοτήτων
ΤΠΕ
•Ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας σε
πολυπολιτισμικό περιβάλλον, δημιουργικότητας,
ανάληψης πρωτοβουλιών, προσαρμοστικότητας
•Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης
•Καλλιέργεια διαπολιτισμικής συνείδησης και αποδοχή
της διαφορετικότητας

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΙΚΥ Erasmus+

Οδηγός Προγράμματος 2018/Ελληνική έκδοση

EUlogin account

Οδηγός Προγράμματος 2018/Αγγλική έκδοση

Πύλη Συμμετεχόντων/Participant Portal

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2018

Έντυπο Νομικής Οντότητας/Legal Entity
Έντυπο Οικονομικών Στοιχείων/Financial Identification
Υπόδειγμα αίτησης ΚΑ2 School Exchange Partnerships

Σας ευχαριστώ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

