ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
TRANSNATIONAL COOPERATION ACTIVITY (TCA)
Τίτλος: “Developing KA220 projects with the participation of organisations dealing
with inclusion in remote areas and/or local communities”

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 Σεμινάριο
εξεύρεσης Εταίρων με θέμα «Developing KA220 projects with the participation of
organisations dealing with inclusion in remote areas and/or local communities» για τον τομέα
της Σχολικής, Επαγγελματικής, Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων. Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Διεθνικών δραστηριοτήτων
Συνεργασίας (Transnational cooperation Activities – TCAs). Οι Διεθνικές Δραστηριότητες
Συνεργασίας 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.
Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης της Κύπρου διοργανώνει το ανωτέρω σεμινάριο Εξεύρεσης
Εταίρων το χρονικό διάστημα 24-27 Μαΐου 2022, στον Πρωτάρα.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
• ΜΚΟ ή άλλες οργανώσεις που ασχολούνται με την συμπερίληψη και δραστηριοποιούνται
σε τοπικές κοινότητες ή/και απομακρυσμένες περιοχές (π.χ. μετανάστες, άτομα που ανήκουν
σε εθνική μειονότητα, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, άτομα που
έχουν πέσει θύματα κάποιου είδους κακοποίησης), Οργανώσεις γονέων, Οργανισμούς που
ασχολούνται με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας κ.λπ.
• Σχολεία ειδικής εκπαίδευσης
• Εκπροσώπους από τοπικά Συμβούλια και άλλες αρχές (π.χ. υπεύθυνους χάραξης πολιτικής),
που ασχολούνται με τη συμπερίληψη (π.χ. Συμβούλια για Άτομα με Αναπηρία, Υπηρεσίες

Κοινωνικής Ευημερίας, Συντονιστικές Επιτροπές για την Προστασία και Ευημερία του
Παιδιού)
• Έμπειρους οργανισμούς σε έργα Erasmus+ (Κέντρα ΕΕΚ, Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα
κ.λπ.) που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να υποστηρίξουν τέτοιες συνεργασίες.
Στόχος του σεμιναρίου επαφής είναι να διευκολύνει τη δημιουργία Συμπράξεων
Συνεργασίας μεταξύ μη έμπειρων οργανισμών που ασχολούνται με τη συμπερίληψη και
δραστηριοποιούνται σε απομακρυσμένες περιοχές ή/και τοπικές κοινότητες και έμπειρων
οργανισμών, με σκοπό την ανάπτυξη ποιοτικών έργων KA220 (Συμπράξεις Συνεργασίας σε
όλους τους τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) σε διάφορους θεματικούς τομείς.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Η αίτηση θα πρέπει να είναι επαρκώς συμπληρωμένη στην αγγλική γλώσσα.
Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 24 -27 Μαΐου 2022, Πρωτάρας, Κύπρος
Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: 2 (θα προκριθούν μη έμπειροι οργανισμοί από
απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές)
Εκτιμώμενο κόστος ταξιδιού: Θα καλυφθεί από το ΙΚΥ/ΕΜ σε ποσοστό 95% της επιλέξιμης
δαπάνης
Γλώσσα Εργασίας: Αγγλική
Τομείς ενδιαφέροντος: Σχολική, Επαγγελματική, Ανώτατη Εκπαίδευση και Εκπαίδευση
Ενηλίκων
Οι δαπάνες ταξιδιού 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. Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης της Κύπρου θα καλύψει το κόστος
διαμονής για 2 διανυκτερεύσεις σε μονόκλινο δωμάτιο, όλα τα γεύματα και τις πολιτιστικές
δραστηριότητες.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους στο tca@iky.gr μέχρι
μέχρι τα μεσάνυχτα της 6ης Μαρτίου 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.

