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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

TRAINING AND COOPERATION ACTIVITY (TCA) 

Τίτλος: “Together! - Inclusive Classroom and Digitally Supported Learning” 

 

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 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Δραστηριότητα 

Συνεργασίας και Κατάρτισης με θέμα «Together! - Inclusive Classroom and Digitally 

Supported Learning» για τον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης. Το σεμινάριο 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Δραστηριοτήτων Συνεργασίας και Κατάρτισης (Training 

and Cooperation Activities – TCAs). Οι Δραστηριότητες Συνεργασίας και Κατάρτισης 

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 Φινλανδίας (FI01) διοργανώνει το ανωτέρω σεμινάριο το χρονικό 

διάστημα 18 Απριλίου – 21 Απριλίου 2023, στο Mikkeli της Φινλανδίας. 

 

Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε αιτήσεις από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και 

εκπαιδευτικούς και Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μαθητές/τριες ηλικίας 6-15 ετών). 

Θεματικές και στόχοι του σεμιναρίου 
 

Το σεμινάριο εισάγει αφυπνιστικές ιδέες ως προς τους τρόπους χρησιμοποίησης των ΤΠΕ 

(Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας) ως εργαλείο στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικά και Γυμνάσια), για την ενίσχυση της συνεργατικής 

μάθησης, σε αίθουσες διδασκαλίας χωρίς αποκλεισμούς, με αυθεντικές διαδικασίες 

μάθησης που βασίζονται σε έργα, στην πράξη. Το σεμινάριο παρουσιάζει τρόπους χρήσης 

της τεχνολογίας ως εργαλείου για την κοινωνικο-συναισθηματική εκπαίδευση και τη 

δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, ενώ θα παρουσιάσει μεθόδους που χρησιμοποιούνται 

στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με τα ψηφιακά εργαλεία και 

την παιδαγωγική, προσφέροντας παράλληλα την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και ειδικούς 

της εκπαίδευσης να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με αυτό το θέμα. 

 

Το σεμινάριο θα εισάγει τους συμμετέχοντες στη σκέψη ότι η ψηφιακή ικανότητα είναι 

δικαίωμα κάθε μαθητή και κάθε μαθήτριας και θα παρουσιάσει πώς οι ΤΠΕ μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την αυτοέκφραση των μαθητών/τριών, τη δημιουργικότητα, τη 

συντροφικότητα, τη συμμετοχή και την κριτική σκέψη. Το σεμινάριο θα παρουσιάσει, επίσης, 

προσεγγίσεις στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν ενεργά και αυθεντικά στη 

μάθησή τους μέσω διαφορετικών ειδών ψηφιακών εργαλείων, πλατφορμών και με πρόσωπο 

με πρόσωπο (face to face) αλληλεπιδράσεις με συνομηλίκους τους, ενώ θα παρουσιαστούν 

ιδέες για την υποστήριξη της συμπεριληπτικής, εξατομικευμένης και θετικής εκπαίδευσης 

στην πράξη. 

 

Το σεμινάριο περιλαμβάνει μια προσεκτικά επιμελημένη επιλογή θεματικών διαδραστικών 

βασικών συνεδριών από κορυφαίους ερευνητές και ομιλητές της Φινλανδίας με θέματα 

όπως: «εξωγήινη ζωή», θετική εκπαίδευση, νέοι γραμματισμοί, καθώς και έμφαση στις  

 



                                                                                                      

συμπεριληπτικές παιδαγωγικές και την ψηφιακά υποστηριζόμενη μάθηση. Τα θεματικά 

εργαστήρια πρακτικής άσκησης που θα προσφερθούν θα διοργανωθούν από εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Φινλανδίας, οι οποίοι έχουν 

δημιουργήσει καινοτόμες παιδαγωγικές λύσεις για μάθηση σε αίθουσες διδασκαλίας χωρίς 

αποκλεισμούς, χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ ως εργαλείο για την υποστήριξη της συνεργατικής 

μάθησης. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει επισκέψεις μελέτης σε 

ευέλικτα τοπικά περιβάλλοντα μάθησης. 

 

Το σεμινάριο περιλαμβάνει, τέλος, μια συνεδρία αφιερωμένη στη δικτύωση και στη 

διευκόλυνση του σχεδιασμού μελλοντικής συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος 

Erasmus+. Η ένταξη και η ποικιλομορφία είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες του 

προγράμματος Erasmus+ και έχοντας υπόψη αυτήν την πραγματικότητα, το σεμινάριο 

στοχεύει να υποστηρίξει την δημιουργία νέων δικτύων και έργων σχετικά με αυτήν την  

 

προτεραιότητα, καθώς και να προωθήσει τις ευκαιρίες που σχετίζονται με τη 

χρηματοδότηση, ειδικά αυτές που παρέχονται στο πλαίσιο των έργων της κινητικότητας 

Erasmus+. 

 

Για να διαβάσετε προσχέδιο του προγράμματος εργασιών του TCA μπορείτε να ανατρέξετε 

στο επισυναπτόμενο αρχείο:  

«Draft TCA Mikkeli programme_Finland_April2023.pdf» 

 

Το σεμινάριο είναι συμπαραγωγή της Φινλανδικής Εθνικής Υπηρεσίας για την Εκπαίδευση 

και της πόλης Mikkeli. Στην πόλη Mikkeli, η εκπαίδευση βασίζεται στην ιδέα της ιδιαίτερης 

αξίας της παιδικής ηλικίας. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να μεγαλώσει στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων του ως ενεργός παράγοντας, μαθαίνοντας να θέτει στόχους, να λύνει 

προβλήματα ανεξάρτητα και μαζί με άλλους. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων μάθησης προς τη 

(για τη) μάθηση θέτει τα θεμέλια για προσανατολισμένη στο στόχο και δια βίου μάθηση. 

 

Για να ενημερωθείτε για το Εθνικό βασικό πρόγραμμα σπουδών της Φινλανδίας για τη 

βασική εκπαίδευση ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

 https://www.oph.fi/en/education-and-qualifications/national-core-curriculum-basic-

education 

 

https://www.oph.fi/en/education-and-qualifications/national-core-curriculum-basic-education
https://www.oph.fi/en/education-and-qualifications/national-core-curriculum-basic-education


                                                                                                      

 

Για να ενημερωθείτε για τη βασική εκπαίδευση στην πόλη Μικκέλι, Φιλανδία:  

https://www.mikkeli.fi/sisalto/in-english/services/teaching-and-education 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν νέες γνώσεις, ιδέες, μεθόδους, δεξιότητες και κίνητρα για 

την εφαρμογή της συμπεριληπτικής διδασκαλίας που υποστηρίζεται από εργαλεία ΤΠΕ. 

Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν δίκτυα και θα βρουν εταίρους για δυνατότητες 

διακρατικής συνεργασίας που προσφέρει το Πρόγραμμα Erasmus+. 

Σημειώνεται ότι, οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες αναμένεται να συμμετάσχουν πλήρως στο 

πρόγραμμα του σεμιναρίου. 

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

Η αίτηση συμπληρώνεται online:  

https://docs.google.com/forms/d/1UG9vNU4bXkA4Opg4659hUPDISlHTVPgQQ0V6fiURxn4/e

dit 

και θα πρέπει να είναι επαρκώς συμπληρωμένη στην αγγλική γλώσσα. 

 

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: 2 

 

Εκτιμώμενο κόστος ταξιδιού: Θα καλυφθεί από το ΙΚΥ/ΕΜ σε ποσοστό 95% της επιλέξιμης 

δαπάνης.  

 

Γλώσσα Εργασίας: Αγγλική 

 

Τομείς ενδιαφέροντος: Σχολική Εκπαίδευση 

 

Δράση: Βασική Δράση 1 και 2  (ΚΑ1 και ΚΑ2) 

 

Οι συνολικές δαπάνες (έξοδα 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. Η Εθνική Μονάδα της Φινλανδίας (FI01) 

θα καλύψει τα έξοδα της διαμονής (μονόκλινο δωμάτιο), καθώς και τη διατροφή και το 

κόστος του σεμιναρίου για τρεις ημέρες (18-21/04/2022). Ο χώρος του σεμιναρίου στην πόλη 

Mikkeli βρίσκεται σε απόσταση 2,5 ωρών με το τρένο από το Ελσίνκι. 

https://www.mikkeli.fi/sisalto/in-english/services/teaching-and-education
https://docs.google.com/forms/d/1UG9vNU4bXkA4Opg4659hUPDISlHTVPgQQ0V6fiURxn4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UG9vNU4bXkA4Opg4659hUPDISlHTVPgQQ0V6fiURxn4/edit


                                                                                                      

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους μέχρι τα 

μεσάνυχτα της 22ης Δεκεμβρίου 2022. Δηλώσεις ενδιαφέροντος που υποβάλλονται πέραν 

της συγκεκριμένης ώρας και μέρας θα θεωρούνται εκπρόθεσμες. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 

210-3726407 (κ. Τάσος Μπάρμπας) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο tca@iky.gr ή 

amparmpas@iky.gr 

 

 

Εγκρίνεται 

 

mailto:tca@iky.gr
mailto:amparmpas@iky.gr
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