ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε Σεμινάριο Επαφών Σχολικής Εκπαίδευσης
(Transnational Cooperation Activities-TCA) στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ που θα
πραγματοποιηθεί στη Λάρνακα στις 7-9 Νοεμβρίου 2018.
Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε Σεμινάριο
Επαφών με στόχο την εξεύρεση εταίρων και την προετοιμασία συνεργασιών για τις οποίες θα υποβληθούν
αιτήσεις στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 2 – Συμπράξεις Ανταλλαγών μεταξύ Σχολείων στα πλαίσια της
πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων 2019.
Το εν λόγω σεμινάριο θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, εργαστήρια και δραστηριότητες δικτύωσης. Οι
συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί από διάφορα σχολεία από την Κύπρο και το εξωτερικό θα έχουν την
ευκαιρία να βρουν επί τόπου εταίρους για μια μελλοντική συνεργασία, να συζητήσουν το θέμα και άλλες
παραμέτρους της συνεργασίας τους, να εξοικειωθούν με τα εργαλεία της Δράσης eTwinning και να
δουλέψουν από κοινού για τη συγγραφή της αίτησής τους.
Τίτλος
Συμμετέχοντες

Stepping into new generation of Erasmus+ School Exchange and eTwinning
Partnerships.
Εκπαιδευτικοί Μέσης/Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης οι
οποίοι αναζητούν εταίρους με σκοπό να υποβάλουν σχέδιο στα πλαίσια του
Erasmus+ Συμπράξεις Ανταλλαγών μεταξύ Σχολείων.

Γλώσσα Διεξαγωγής

Αγγλική

Διαθέσιμες Θέσεις
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Ημερομηνίες

07.11.2017 - 09.11.2017

Τόπος Διεξαγωγής

Lordos Beach Hotel, Larnaca
https://lordosbeach.com.cy/

Διαμονή

Οι συμμετέχοντες θα διαμένουν στο Lordos Beach Hotel στη Λάρνακα. Η
διαμονή και τα γεύματα για τις μέρες που διαρκεί το σεμινάριο θα
καλυφθούν από το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης.

Προθεσμία Υποβολής
Αίτησης

12 Οκτωβρίου 2018. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέσω του πιο κάτω
συνδέσμου: https://bit.ly/2DeXFhw

Εκπρόθεσμες δηλώσεις θα θεωρούνται μη επιλέξιμες.
Οι βασικοί στόχοι του Σεμιναρίου είναι:
1. Η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα για υποβολή σχεδίων στα
πλαίσια της Βασικής Δράσης 2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα για Συμπράξεις
Ανταλλαγών μεταξύ Σχολείων
2.

Η παροχή ευκαιριών στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και γνώσεις σχετικά
με την Ευρωπαϊκή συνεργασία
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3.

Η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις δυνατότητες που προσφέρει η Βασική Δράση 2 και η
Δράση eTwinning του προγράμματος Erasmus+ σε εκπαιδευτικούς και σχολεία.

Επιχορήγηση
To ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης θα καλύψει:


Έξοδα διαμονής και διατροφής για τις ημέρες που διεξάγεται η εκπαιδευτική δραστηριότητα



Έξοδα Μετακίνησης (έξοδα μετάβασης από και προς το ξενοδοχείο για τους διαμένοντες εκτός
Λάρνακας)

Διαδικασία συμμετοχής:
1. Οι δηλώσεις συμμετοχής αξιολογούνται βάσει της προηγούμενης συμμετοχής των
ενδιαφερομένων και των οργανισμών τους στο Πρόγραμμα. Δίνεται προτεραιότητα σε
νεοεισερχόμενους στο Πρόγραμμα.
2. Αφού γίνει η επιλογή, τα εγκεκριμένα άτομα λαμβάνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
επίσημη επιστολή για την έγκρισή τους
3. Οι εγκεκριμένοι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν γραπτώς κατά πόσο αποδέχονται την
επιχορήγηση. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι:
1.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διδάσκουν στη Μέση Εκπαίδευση

2.

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

3.

Πολύ καλή γνώση των Word, Excel, PowerPoint και των εφαρμογών του Διαδικτύου (αναζήτηση
πληροφοριών, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

4.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που δεν έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν για συμμετοχή σε
σεμινάριο επαφών Erasmus+ τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό

5. Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχολεία τα οποία δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στη Βασική
Δράση 2 του προγράμματος Erasmus+
6. Θα ληφθεί υπόψη η επαρχία/βαθμίδα στην οποία οι υποψήφιοι απασχολούνται, ούτως ώστε να
υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση στο σεμινάριο όλων των επαρχιών/βαθμίδων.
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψήφιων που πληρούν τα κριτήρια είναι
μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, θα γίνει κλήρωση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο
22448889/22448888.
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