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Σομζασ Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ (ΕΕΚ)

•KA1/VET- Μαθηςιακή Κινητικότητα 
Εκπαιδευομζνων και Προςωπικοφ ΕΕΚ

•ΚΑ2/VET-τρατηγικζσ υμπράξεισ



Τιοκζτθςθ  
νζων 

πρακτικϊν και 
μεκόδων

Αναντιςτοιχία 
δεξιοτιτων 

(skills 
mismatch)

Μακθςιακά 
αποτελζςματα 

(LO)

υνζργειεσ, 
ςυνεργαςία, 

διεκνοποίθςθ, 
διάδοςθ 
καλϊν 

πρακτικϊν

Κινθτικότθτα ωσ «εργαλείο»

Απόκτθςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων ςτο αντικείμενο
του κλάδου

Απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ

Ενίςχυςθ γλωςςικϊν δεξιοτιτων

Ευαιςκθτοποίθςθ ςυμμετζχοντα, ανάπτυξθ
ευρωπαϊκισ ικαγζνειασ, επαφι με νζα κουλτοφρα
και πολιτιςμό
Οικοδόμθςθ επιχειρθματικοφ προφίλ και αφξθςθ
προςόντων



Η Δράςθ Μακθςιακι Κινθτικότθτα Εκπαιδευομζνων και Προςωπικοφ ΕΕΚ 
αναδεικνφει ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ βελτίωςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων των 
ατόμων που εργάηονται ι μακθτεφουν ςτον τομζα τθσ Επαγγελματικισ 
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ. 
Σα ςχζδια προωκοφν δραςτθριότθτεσ διακρατικισ κινθτικότθτασ με ςκοπό τθν 
τεχνικι εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ, πρακτικι άςκθςθ, job shadowing ςε φορείσ 
υποδοχισ που εδρεφουν ςε χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που 
μετζχουν ςτο πρόγραμμα.



Ποιοι μποροφν να υποβάλλουν αίτηςη

ΕΠΑΛ

ΕΠΑ 
Μακθτείασ 

Εργαςτθριακά 
Κζντρα

ΙΕΚ,ΚΕΚ

Επιμελθτιρια
Ενϊςεισ  

ωματεία 
φνδεςμοι

Ομοςπονδίεσ     
φλλογοι

Αγροτικοί 
υνεταιριςμοί

Επιχειριςεισ     
Εταιρείεσ

Δθμόςιοι 
φορείσ 

ΜΚΟ

Λιψθ μοναδικοφ 9-ψθφιου κωδικό (ΟID) μζςω τησ Πφλησ υμμετεχόντων (Participant

Portal) τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ



χζδια Κινητικότητασ ςτο τομζα τησ Εκπαίδευςησ & Κατάρτιςησ

Εκπαιδευόμενοι

-μακθτζσ, καταρτιηόμενοι, ςπουδαςτζσ, 

-μακθτευόμενοι, πρόςφατα απόφοιτοι

Προςωπικό 

(κακθγθτζσ, επαγγελματίεσ,
εκπαιδευτζσ, ςτελζχθ)

χζδια προϊθηςησ διακρατικϊν κινητικοτήτων με ομάδα ςτόχου:

 τόχοσ: αφξθςθ των ευκαιριϊν
κατάρτιςθσ ςτο εξωτερικό των
εκπαιδευομζνων τθσ ΕΕΚ και παροχι
δεξιοτιτων που απαιτοφνται για τθ
μετάβαςθ από τθν εκπαίδευςθ και
κατάρτιςθ ςτθν εργαςία

 τόχοσ: αναβάκμιςθ και απόκτθςθ
γνϊςεων και πρακτικϊν κακϊσ και / ι
ανανζωςθ των παιδαγωγικϊν
δεξιοτιτων των επαγγελματιϊν του
τομζα τθσ ΕΕΚ



Κινητικότητα Εκπαιδευομζνων μικρήσ διάρκειασ (short-term)

• Επιμόρφωςη/Κατάρτιςη/τοποθζτηςη ςε φορείσ επαγγελματικήσ εκπαίδευςησ και
κατάρτιςησ/ςχολικζσ μονάδεσ/επιχειρήςεισ

*

Ποιοι μποροφν να ςυμμετζχουν; 

Μαθητζσ επαγγελματικϊν ςχολείων, ςπουδαςτζσ ςε αρχική επαγγελματική κατάρτιςη

Σο εταιρικό ςχήμα περιλαμβάνει τουλάχιςτον 2 ςυμμετζχοντεσ οργανιςμοφσ (ζναν φ. 
αποςτολήσ , ζναν φ. υποδοχήσ από διαφορετικζσ χϊρεσ)

Η τοποθζτηςη μπορεί να γίνει ςε  επιχείρηςη ή άλλο ςχετικό οργανιςμό ή ςε  
επαγγελματικό ςχολείο

Διάρκεια Κατάρτιςησ: από 2 εβδομάδεσ (10 εργάςιμεσ ημζρεσ) ζωσ 3 μήνεσ



Κινητικότητα Εκπαιδευομζνων (ErasmusPro) (2)

Κινητικότητα μακράσ διάρκειασ (long-term) ςε:

 Φορείσ επαγγελματικήσ εκπαίδευςησ & κατάρτιςησ 

 Εταιρείεσ/Επιχειρήςεισ του εξωτερικοφ

Ομάδα ςτόχου: Μαθητευόμενοι και πρόςφατα απόφοιτοι από φορείσ ΕΕΚ

Ενίςχυςη απαςχοληςιμότητασ Μετάβαςη ςτην αγορά εργαςίασ

Διάρκεια Κατάρτιςησ: από 3 ζωσ 12 μήνεσ



Advance Planning Visits (APVs) (1) 

Για δραςτηριότητεσ 
ErasmusPro, ςφντομεσ 
προπαραςκευαςτικζσ 

επιςκζψεισ μποροφν να 
χρηματοδοτηθοφν

APVs για καλφτερη 
οργάνωςη, προετοιμαςία 

κινητικοτήτων και 
διαςφάλιςη ποιότητασ 

ςχεδίου

Διάρκεια για APVs: μζγιςτο 
3 ημζρεσ (πλην ημερϊν 

ταξιδίου)

Μετακινοφμενοι: 
εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτζσ 

με αποδεδειγμζνη 
εργαςιακή ςχζςη με τον 

ελληνικό φορζα



Advance Planning Visits (APVs) (2)

Κάθε προπαραςκευαςτική 
επίςκεψη  αντιςτοιχεί 

αποκλειςτικά ςε ζναν (1) 
ςυμμετζχοντα

Μόνο μια προπαραςκευαςτική 
επίςκεψη μπορεί να 

πραγματοποιηθεί ανά φορζα 
υποδοχήσ



Κινητικότητα Προςωπικοφ (2 τφποι δραςτηριότητασ)

- Παροχή διδαςκαλίασ κατάρτιςησ (teaching /training assignment):

1. το προςωπικό των επαγγελματικών ςχολείων μπορεί να διδάξει ςε ζνα άλλο

ςχολείο επαγγελματικήσ εκπαίδευςησ και κατάρτιςησ (partner)

2. το προςωπικό των εταιρειϊν/επιχειριςεων μπορεί να παρζχει κατάρτιςθ ςε ζναν
άλλον οργανιςμό ΕΕΚ ςτο εξωτερικό.

- Κατάρτιςη προςωπικοφ (staff training):

Υποςτήριξη τησ επαγγελματικήσ ανάπτυξησ του προςωπικοφ ΕΕΚ με την μορφή
πρακτικήσ άςκηςησ ή μιασ περιόδου παρακολοφθηςησ εργαςίασ ςτο εξωτερικό ςε μια

επιχείρηςη ή άλλον οργανιςμό ΕΕΚ

Διάρκεια Κατάρτιςησ: από 2 ημζρεσ μζχρι 2 μήνεσ



1.Ανίχνευςθ αναγκϊν κατάρτιςθσ (υφιςτάμενεσ δεξιότθτζσ  επικυμθτζσ δεξιότθτεσ

2.Αναηιτθςθ και επιλογι φορζα υποδοχισ (projects directories)

3. Επαφζσ με τον φορζα/φορείσ υποδοχισ για τθν ανίχνευςθ τθσ επάρκειασ και 
καταλλθλότθτασ του

4. χεδιαςμόσ προτεινόμενου προγράμματοσ κατάρτιςθσ μζςω ςυχνισ ςυνεργαςίασ του 
φορζα αποςτολισ και υποδοχισ

5.Αίτθςθ (Εκνικι Πρόςκλθςθ Τποβολισ Προτάςεων για το ζτοσ, Οδθγόσ Προγράμματοσ 
Erasmus+, ερωτιματα ςτθν ΕΜ για τυχόν ερωτιματα)

6. Καταλθκτικι θμερομθνία αιτιςεων Βαςικισ Δράςθσ 1

5/2/2019, 12.00 (μεςημζρι) ϊρα Βρυξελλϊν, 13.00 ϊρα Ελλάδοσ

Βήματα για την υποβολή τησ αίτηςησ



Σι είναι ζνα ςχζδιο Κινητικότητασ ςτο πρόγραμμα Erasmus+;

Προετοιμαςία

(preparation)

Τλοποίθςθ των 
δραςτθριοτιτων
κινθτικότθτασ

(implementation)

Follow-up



Εrasmus+/VET Project

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ
•Πρακτικά ηθτιματα (οργάνωςθ μετακίνθςθσ, ταξίδι κλπ)
•Επιλογι ςυμμετεχόντων (βάςει κριτθρίων)
•Κακοριςμόσ ρόλων και αρμοδιοτιτων μεταξφ εμπλεκομζνων μερϊν
•Προετοιμαςία ςυμμετεχόντων (αν απαιτείται) πριν τθν αναχϊρθςθ τουσ ςτθ 
κινθτικότθτα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ  ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ
Πραγματοποίθςθ τοποκζτθςθσ βάςει κακοριςμζνου προγράμματοσ κατάρτιςθσ 

Follow up
•Αξιολόγθςθ δραςτθριοτιτων κατάρτιςθσ
•Αναγνϊριςθ, πιςτοποίθςθ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων
•Ενζργειεσ διάδοςθσ των αποτελεςμάτων του ςχεδίου



Κατηγορίεσ Δαπανϊν Erasmus+ για Εκπαιδευόμενουσ και Προςωπικό 

Επιχοριγθςθ για τθν κάλυψθ των δαπανϊν ταξιδίου

Επιχοριγθςθ για τθν κάλυψθ των ατομικϊν δαπανϊν 
(διαβίωςθ)

Επιχοριγθςθ για τθν κάλυψθ των οργανωτικϊν δαπανϊν 
(οργάνωςθ/διαχείριςθ)

Επιχοριγθςθ για ΑΜΕΑ

Ειδικζσ κατθγορίεσ δαπανϊν κατ’ εξαίρεςθ (για ακριβό 
ταξίδι)

Γλωςςικι υποςτιριξθ (Οn line Linguistic Support) (για 
εκπαιδευόμενουσ)  



Γλωςςική Τποςτήριξη OLS (μόνο για learners)

Διάρκεια κατάρτιςθσ >19 θμερϊν, 
γίνεται χριςθ τθσ πλατφόρμασ ΟLS

Χοριγθςθ αδειϊν από ΕΜ ςε δικαιοφχο-
φορζα και από δικαιοφχο-φορζα ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ

Οι άδειεσ αφοροφν ςε:

Μακιματα γλωςςικά

Αξιολογιςεισ

Η πλατφόρμα υποςτθρίηει τισ γλϊςςεσ:

Βουλγάρικα, Κροατικά, Σςζχικα, Δανζηικα, Ολλανδικά, 
Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελλθνικά, Αγγλικά,  

Ουγγρικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, 
Ρουμάνικα, λοβάκικα, Ιςπανικά,  ουθδικά 



Κριτήρια Αξιολόγηςησ Αίτηςησ ΚΑ1

υνάφεια ςχεδίου 
(μεγ. 30 βαθμοί)

Ποιότητα 
ςχεδιαςμοφ και 
υλοποίηςησ του 
ςχεδίου                
(μεγ. 40 βαθμοί)

Αντίκτυποσ και 
Διάδοςη 
αποτελεςμάτων 
ςχεδίου                  
(μεγ. 30 βαθμοί)

Σο ςχζδιο για να 
εγκρικεί προσ 
χρθματοδότθςθ κα πρζπει 
να λάβει ςυνολικι 
βακμολογία τουλάχιςτον 
60/100

Επίςθσ, κα 
πρζπει να λάβει 
βακμολογία ςε 
κακζνα από τα 

κριτιρια 
τουλάχιςτον τουσ 
μιςοφσ βακμοφσ 
από τον μζγιςτο 
ςφνολο βακμϊν 
που απαιτείται



Παράδειγμα ςχεδίου Κινητικότητασ ΚΑ1/VET (1)

Φορζασ αποςτολισ: Επαγγελματικό Λφκειο ……

χζδιο κινθτικότθτασ που αφορά ςτθν κατάρτιςθ μακθτϊν ειδικότθτασ Οικονομίασ και 
Διοίκθςθσ (1θ ροι) και Ηλεκτρολογίασ, Μθχανολογίασ (2θ ροι) ςε Ιςπανία και Γερμανία 
αντίςτοιχα.

 Η κατάρτιςθ μπορεί να λάβει τθν μορφι
 είτε παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίων/εργαςτθρίων 
είτε τεχνικϊν επιςκζψεων ςε επιχειριςεισ, επαγγελματικά ςχολεία ι κζντρα 
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 
είτε και τοποκετιςεων (placements) ςε κζςεισ εργαςίασ π.χ. για 21 θμζρεσ κατάρτιςθσ. 

Οι εκπαιδευόμενοι κα αποκτιςουν γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ πάνω ςτο
αντικείμενο του κλάδου τουσ, απόκτθςθ εμπειρίασ ςε κζςεισ εργαςίασ, ανάπτυξθ
ομαδικοφ πνεφματοσ και ςυνεργαςίασ, επαφι με ξζνθ κουλτοφρα και πολιτιςμό,
ενίςχυςθ ξζνθσ γλϊςςασ, δυνατότθτα επαγγελματικϊν προτάςεων.



Παράδειγμα ςχεδίου Κινητικότητασ ΚΑ1/VET (2)

Φορζασ αποςτολισ: ΙΕΚ- …

χζδιο κινθτικότθτασ που αφορά ςτθν κατάρτιςθ των ςπουδαςτϊν ειδικότθτασ 
Μαγειρικισ Σζχνθσ πάνω ςε καινοτόμεσ  τεχνικζσ προετοιμαςίασ και κυρίωσ 
προςαρμογισ παραδοςιακϊν ςυνταγϊν και πιάτων. 

Η μετακίνθςθ μπορεί να γίνει ςε κζντρο επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 
όπου ςυνεργάηεται με δίκτυο επιχειριςεων και εςτιατορίων ςτθν Ιταλία για 16 θμζρεσ.

 Η κατάρτιςθ μπορεί να λάβει τθν μορφι:
• είτε παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίων κακϊσ και μακθμάτων ορολογίασ αγγλικϊν-ιταλικϊν   

ςε κζματα «κουηίνασ»
• είτε τεχνικϊν επιςκζψεων ςε  ςυναφείσ δομζσ και εςτιατόρια

Οι καταρτιηόμενοι κα εξειδικευτοφν ςε καινοτόμεσ πρακτικζσ προετοιμαςίασ 
παραδοςιακϊν ςυνταγϊν και πιάτων, ανάπτυξθ επιχειρθματικισ αντίλθψθσ, ικανότθτα 
προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ του εργαςιακοφ χϊρου, ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ κ.λπ.



Ο κάθε φορζασ μπορεί υποβάλλει μζχρι μία αίτηςη

Οι αιτιςεισ υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω web-forms

Σα ςχζδια κινθτικότθτασ ζχουν διάρκεια 1-2 ζτη

Ζνασ φορζασ μπορεί να αιτθκεί μζςα ςτθν ίδια πρόταςθ πολλζσ ροζσ κινθτικότθτασ με 
διακριτά ςτοιχεία: ωσ προσ το προφίλ των ςυμμετεχόντων, τθ χϊρα προοριςμοφ και το 
αντικείμενο του προγράμματοσ κατάρτιςθσ

το VET/ΚΑ1 δεν ςυμμετζχουν «partner countries». 

Αίτθςθ ΚΑ1 μπορεί να υποβλθκεί και από κοινοπραξία (consortium). Απαραίτθτθ
προχπόκεςθ για τθν ςφνκεςθ τθσ, τουλάχιςτον 3 ελλθνικοί φορείσ ΕΕΚ

(απαιτείται ςυντονιςτισ κοινοπραξίασ-ζγγραφεσ εξουςιοδοτιςεισ/mandates)

ΚΑ1/VET ΣΙPS (1)



ΚΑ1/VET ΣΙPS (2)

1. υνάφεια τθσ αίτθςθσ – ςτόχοι τθσ δράςθσ – ανάγκεσ οργανιςμοφ και 
επωφελουμζνων-μακθςιακά αποτελζςματα κλπ – αποφυγι αντιφάςεων

2. υνζπεια ςτόχων και προτεινόμενων δραςτθριοτιτων κατάρτιςθσ
3. Απλότητα – χριςθ παραδειγμάτων, δικαιολόγθςθ και τεκμθρίωςθ
4. αφήνεια - απάντθςθ ςτα ερωτιματα των πεδίων-επεξιγθςθ όρων 
5. Κατάλληλη αυςτηρότητα - θ αίτθςι ςασ κεωρείται θ βάςθ υλοποίθςθσ του ςχεδίου 

ςασ, «ακρογωνιαίοσ λίκοσ» τθσ εταιρικισ ςχζςθσ
6. Εςτιαςμζνη-ςε αυτά που ηθτοφνται ςτα πεδία τθσ αίτθςθσ
7. Πληρότητα - βάςει οδθγιϊν αίτθςθσ (αρτιότθτα πεδίων)
8. Εφκολα αναγνϊςιμη 



Δεν εξετάηεται το πραγματικό φψοσ τθσ 
δαπάνθσ αλλά βαςικι προχπόκεςθ να ζχει  

πραγματοποιηθεί η δραςτηριότητα (activity) 
ςτο εξωτερικό

Οι δαπάνεσ υπολογίηονται βάςει 
χρηματοδοτικήσ ςυνειςφοράσ ανά μοναδιαίο 
κόςτοσ  

δαπάνησ (“Contribution to unit costs”)

Όλεσ οι δαπάνεσ υπολογίηονται βάςει “unit 
cost”, εκτόσ από τθν δαπάνθ για ΑΜΕΑ και  

τισ Ειδικζσ Δαπάνεσ (“real costs”)

Πολφ καλι τεκμθρίωςθ για τισ υψθλζσ 
δαπάνεσ μετακίνθςθσ των ςυμμετεχόντων 

κατόπιν αίτθςθσ του ποςοφ ςτθν κατθγορία 
«Ειδικζσ Δαπάνεσ» 

ΚΑ1/VET ΣΙPS (3)

1. Οδθγόσ 
Προγράμματοσ 

Erasmus+
2. Εκνικι 

Πρόςκλθςθ 
Τποβολι 

Προτάςεων



τατιςτικά ςτοιχεία 
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Σομζασ Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ

ΧΡΗΙΜΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ
www.iky.gr (Ιςτοςελίδα ΙΚΤ)

https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/odigos-eplus (Οδθγόσ του Προγράμματοσ)

https://www.iky.gr/urf-registration (Οδθγίεσ Εγγραφισ ςτο URF – Εγχειρίδιο Χριςτθ ςτθν Ενιαία 
Τπθρεςία Εγγραφισ (αγγλικά, ελλθνικά)

https://www.iky.gr/erasmusplus/item/2122 (10 βιματα για τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ)

(https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki) (Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ Erasmus+)
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Ευχαριςτϊ πολφ για την προςοχή ςασ!
Αλεξάνδρα Μπάκα
υντονίςτρια Σομζα
Email: abaka@iky.gr
Tθλ: 210-3726339

mailto:abaka@iky.gr

