


 

 

 

 

 

Μαριάννα Καβουνίδου   

Γεωπόνος - MEd 



 

Βασική Δράση 1- Κινητικότητα 

Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής 

Εκπαίδευσης / Επιμόρφωση Προσωπικού  

 

Βασική Δράση 2 - Συμπράξεις 

Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της σχολικής 

Εκπαίδευσης 

 

Προετοιμασία για την υλοποίηση του σχεδίου 

κινητικότητας 

Μέρος 1ο : τα βήματα έως την υποβολή της αίτησης 

Μέρος 2ο : η έγκριση και οι πρώτες κινήσεις 

 



τα κίνητρα συμμετοχής 
 

• Η ιδιαιτερότητα του σχολείου (δουλειά σε ομάδες, 

εξατομίκευση, η ανάγκη για εργαλεία επικοινωνίας) 
 

• Η προσωπική επαφή με την εξωτερική μάθηση και η 

ενασχόληση με το θέμα του αυτισμού  
 

•  Ο SOL (Sequential Outdoor Learning) 
 

• Τα λίγα προγράμματα που οργανώνονται από το κράτος 

και η αδυναμία κάλυψης άλλων επιμορφώσεων με 

προσωπικά έξοδα 
 

• Η ημερίδα στη Θεσσαλονίκη το 2014 για το ERASMUS+   

(?) 

 

 

 



η ταυτότητα του σχολείου 

Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Ειδικής Αγωγής 
Κατερίνης (ΤΕΕ ΕΑ Κατερίνης)  

 

 

• Επαγγελματικό σχολείο ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, με δύο βαθμίδες φοίτησης   
 

• Διδάσκονται επαγγελματικές και προεπαγγελματικές 
δεξιότητες και μαθήματα γενικής παιδείας (μαθηματικά, 
γλώσσα, φυσική αγωγή, ιστορία, φυσική κλπ)  



η ταυτότητα του σχολείου 

Τομείς   
 

• Γεωπονίας Τροφίμων - Περιβάλλοντος (Φυτική 
Παραγωγή και Κηποτεχνία)  
 

• Οικονομίας και Διοίκησης (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις).  
 

• Τμήματα μικρά, προσαρμοσμένα στο μαθητικό δυναμικό 
με δουλειά ατομικά και σε ομάδες, μέσα και έξω από την 
τάξη (ευελιξία στις μεθόδους διδασκαλίας της ύλης) 
 

• Η μάθηση στο εξωτερικό περιβάλλον, βασικό εργαλείο 
επικοινωνίας, εκπαίδευσης και παρέμβασης σε όλα τα 
   μαθήματα.    

 



η εμπλοκή του σχολείου σε όλα τα στάδια του 

σχεδίου 

• Μετά από την ημερίδα, συζήτηση με τον Διευθυντή του 

ΤΕΕ ΕΑ και ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων για το 

περιεχόμενο του ERASMUS+ 2014-2020 
 

• Ήδη αναζητούσαμε τρόπους για  

- να οργανώσουμε την εξωτερική μάθηση στη φύση 

- να εντάξουμε τη θεραπευτική ιππασία στο πρόγραμμά μας 

     



τα βήματα έως την υποβολή της αίτησης 

• Δεν είχαμε πρότερη εμπειρία  - ορισμός υπεύθυνων για 
το πρόγραμμα ERASMUS+ (απόφαση Συλλόγου 
Διδασκόντων) 

 

• Πριν την αναζήτηση του φορέα υποδοχής η απόκτηση 
κωδικού ταυτοποίησης συμμετέχοντος (PIC number)  

 

• Δημιουργία ενός λογαριασμού ECAS στο 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register
.cgi 
 

  

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


τα βήματα έως την υποβολή της αίτησης 

• σύνδεση με την Πύλη Συμμετεχόντων (Participal Portal) 
στο 
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/deskto
p/en/organisations/register.html 

• εγγραφή στο Participal Portal  
 

• ανέβηκαν τα έγγραφα νομιμοποίησης του Ιδρύματος  
 

• το σχολείο πήρε το PIC number (κωδικός ταυτοποίησης, 
απαραίτητος για την υποβολή της αίτησης) 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html


η αναζήτηση φορέα και η επιλογή του 

• http://kmaked.pde.sch.gr/site/ (Ευρωπαικά – βάσεις 
αναζήτησης εταίρων) 
 

• The European Association of Erasmus Coordinators 
(EAEC) http://www.eaec.eu.com/  
 

• Από τη στιγμή που πήραμε το PIC πήραμε στο σχολείο 
ενημερωτικά e-mails από διάφορους φορείς 

 Πχ. CASA DA EDUCAÇÃO ΤRAINING CENTRE Lisbon 
http://www.casadaeducacao.pt/ PIC number 949044703  

 

•  INTERACTING http://www.interacting.info/ μάθηση με 
 παιχνίδι (Madrid – UK) 

 

 
 

 

http://kmaked.pde.sch.gr/site/
http://www.eaec.eu.com/
http://www.casadaeducacao.pt/
http://www.interacting.info/


αναζήτηση φορέα σχετικού με το θέμα που μας 

ενδιέφερε 

 
• Ψάχνοντας με το: outdoor education και ERASMUS +  

βρήκαμε το Educational Centre of Kinda (Kinda 

Larcentrum - Outdoor Environmental Education)  
 

• Η επικοινωνία έγινε με e-mail, είχαμε άμεση απάντηση και 

τη γνωστοποίηση του δικού τους PIC number  
 

• Παραπομπή στο site τους http://www.kindalarcentrum.se/ 
 

• Δώσαμε και το δικό μας PIC, συμπληρώσαμε μια 

registration form, απάντηση αποδοχής  

 

 

 

http://www.kindalarcentrum.se/about-the-courses/about-outdoor-environmental-education/
http://www.kindalarcentrum.se/
http://www.kindalarcentrum.se/


τα τρία προγράμματα 

• Απόφαση υποβολής αίτησης όταν λάβαμε τα 
προγράμματα 
http://www.kindalarcentrum.se/category/uppdragsutbil
dningar/utomhuspedagogik/ 

 

• Taking Learning Outdoors  

• Learning Different Subjects Outdoors  

• Outdoor Leadership  
 

• η μελέτη του οδηγού του προγράμματος 

 

 

http://www.kindalarcentrum.se/category/uppdragsutbildningar/utomhuspedagogik/
http://www.kindalarcentrum.se/category/uppdragsutbildningar/utomhuspedagogik/


η αίτηση 

• αιτών οργανισμός και οργανισμός αποστολής το ΤΕΕ ΕΑ 

 

 

• οργανισμός υποδοχής ο Kinda 
 

 



σελ. 64-67 του Οδηγού  

 
τα επίσημα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα σχέδιο 

κινητικότητας σχολικής εκπαίδευσης ώστε να είναι 
επιλέξιμο για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+:  

  
- το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης του σχολείου 

 

- η εγγραφή του σχολείου στη διαδικτυακή πύλη για την 
ηλεκτρονική αδελφοποίηση: http://www.etwinning.net 



το Ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης 

 Το αντιληφθήκαμε μέσα από: 
 

1. τον οδηγό του προγράμματος (σελ. 302) 

 

• Το σχέδιο να αντανακλά τις ανάγκες του ιδρύματος 
όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας και τη 
διεθνοποίηση   

• Να τεκμηριώνεται ο αντίκτυπος που αναμένεται στο 
υπόλοιπο προσωπικό και στο σχολείο 

• Να είναι ξεκάθαρος ο τρόπος ενσωμάτωσης του 
σχεδίου στο πρόγραμμα ή στη στρατηγική ανάπτυξης 
του σχολείου.  

(συνάφεια με τους στόχους ή τη λειτουργία του σχολείου) 
  

 

 

 

 



το Ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης του οργανισμού 

2. ΙΚΥ: Απαραίτητες ενέργειες πριν από την υποβολή της 

αίτησης http://www.iky.gr/upovoli-aitisis-sxolikika1 
 

 

3. το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΔΕΠΣ ΑΠΣ 2004) 
 

 

4. την έρευνα για την ειδική αγωγή στην Ευρώπη, τις 

τάσεις που επικρατούν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 

Έχουμε στοιχεία ανασκόπησης της βιβλιογραφίας και 

τις παγκόσμιες τάσεις στην ειδική αγωγή. 

 

http://www.iky.gr/upovoli-aitisis-sxolikika1
http://www.iky.gr/upovoli-aitisis-sxolikika1
http://www.iky.gr/upovoli-aitisis-sxolikika1
http://www.iky.gr/upovoli-aitisis-sxolikika1
http://www.iky.gr/upovoli-aitisis-sxolikika1


• Σελίδα 8 της αίτησης, πεδίο D (Ευρωπαϊκό Σχέδιο 

Ανάπτυξης)  
 

• Ποιες είναι οι ανάγκες του οργανισμού σας όσον αφορά 

στην ανάπτυξη με γνώμονα την ποιότητα και τη 

διεθνοποίηση; Προσδιορίστε τους κύριους τομείς που 

χρήζουν βελτίωσης (π.χ. δεξιότητες διοίκησης, δεξιότητες 

προσωπικού, νέες μέθοδοι ή εργαλεία διδασκαλίας, 

ευρωπαϊκή διάσταση, γλωσσικές δεξιότητες, πρόγραμμα 

σπουδών, οργάνωση διδασκαλίας - μάθησης). 

η υποβολή της αίτησης 



η υποβολή της αίτησης 

• Παρακαλούμε, παραθέστε εν συντομία τα σχέδια του 

οργανισμού σας σε επίπεδο ευρωπαϊκών 

δραστηριοτήτων κινητικότητας και συνεργασίας και 

εξηγήστε τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητες 

αυτές θα συμβάλουν στην ικανοποίηση των αναγκών 

που προσδιορίσατε 



η υποβολή της αίτησης 

• Παρακαλούμε εξηγήστε με ποιο τρόπο ο οργανισμός 

σας θα ενσωματώσει στη στρατηγική για τη μελλοντική 

ανάπτυξη του, τις δεξιότητες και την εμπειρία που θα 

αποκτήσει το προσωπικό από τη συμμετοχή του στο 

σχέδιο; 



η υποβολή της αίτησης 

 

Σελ. 16 πεδίο Ι: Δραστηριότητες μετά τη λήξη της 

κινητικότητας  

 

 I.1. Αντίκτυπος  

 

 Ποιος είναι ο αναμενόμενος αντίκτυπος του σχεδίου για 

τους συμμετέχοντες, τους συμμετέχοντες οργανισμούς 

και τις ομάδες-στόχο; 

 

 



η υποβολή της αίτησης 

 

 I.2. Διάδοση αποτελεσμάτων σχεδίου  

 

 Με ποιες δραστηριότητες θα διαδώσετε τα 

αποτελέσματα του σχεδίου σας εκτός του οργανισμού 

και των εταίρων σας; Σε ποιες ομάδες-στόχους θα 

απευθύνονται οι δραστηριότητες διάδοσης των 

αποτελεσμάτων; 

 



η υποβολή της αίτησης 

 
 

 I.3. Αξιολόγηση  

 

  Με ποιες δραστηριότητες θα αξιολογήσετε εάν και κατά 

πόσο επετεύχθησαν οι επιδιωκόμενοι στόχοι και τα 

αποτελέσματα του σχεδίου σας 



οι ημερομηνίες 

• 4 Μαρτίου 12.00 ώρα Βρυξελλών είσοδος της αίτησης 

αυτόματα  

 

• αποδεικνύεται πότε έγινε η αίτηση και παίρνει κωδικό 

υποβολής 



Μέρος 2ο : η έγκριση και οι πρώτες κινήσεις 

• Η έγκριση από το ΙΚΥ τον Ιούλιο του 2014 (Αξιολόγηση 

πάνω από 75%) 
 

• Εγκρίθηκαν και τα τρία προγράμματα για 3 άτομα (9 

κινητικότητες) 
 

• Υπογραφή σύμβασης του σχολείου με το ΙΚΥ 
 

• Κατάθεση του 80% του συνολικά εγκεκριμένου ποσού σε 

λογαριασμό του σχολείου 



Μετά την υπογραφή της σύμβασης 

• Η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Διευθυντή και 

του ΙΚΥ 
 

• Ενημέρωση του φορέα υποδοχής ότι εγκρίθηκε η αίτησή 

μας από τον Εθνικό μας Φορέα 
 

• Ανακοίνωση και πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου (επιτροπή επιλογής – 

κριτήρια -  απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ) 

 

 



Μετά την υπογραφή της σύμβασης 

• οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην πρώτη 
κινητικότητα υπογράφουν ατομικές συμβάσεις με τον 
διευθυντή 
 

• Υπογραφή του Mobility Agreement – Quality 
Commitment μεταξύ του φορέα υποδοχής, του 
Διευθυντή και του κάθε Εκπαιδευτικού (τριμερής)  
 

• Το Mobility Tool  
 

• Η  ασφάλιση ταξιδίου και η Ευρωπαϊκή Κάρτα 
Ασθένειας (ΕΚΚΑ). 

 

 



ο ρόλος του Σχολείου 

Η εμπλοκή του σχολείου πιστεύω ότι έχει στόχο 
 

• Την ενημέρωση και αποδοχή του σχεδίου από τους 

εκπαιδευτικούς, για να ενταχθεί στο σχολείο 
 

• Τη συναπόφαση που δημιουργεί και δέσμευση ευθύνης 

υλοποίησης 
 

• Τον έλεγχο και τελικά την αποτελεσματική «επένδυση» 

του σχεδίου 

  

 



Θεραπευτική ιππασία 

«Ο οργανισμός αυτός υποβάλλει την αίτηση εξ 

ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν 

στο σχέδιο» Σελ 118-124 του Οδηγού 

 

Βασική Δράση 2 - Συμπράξεις 

Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της σχολικής 

Εκπαίδευσης  



σημαντικά σημεία  

• Δώστε το PIC σας στην επικοινωνία σας με φορείς 
 

• Μην ψάχνετε αντίστροφα 
 

• Μελετείστε τον οδηγό του προγράμματος βήμα - βήμα 
 

• Προσέξτε τα δίδακτρα των οργανισμών υποδοχής 
 

• Ο λογαριασμός κατάθεσης του ποσού επιχορήγησης 
 

• Κρατάτε ημερολόγιο ενεργειών - διαφάνεια 

 

 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


