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ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

• Ομάδα εκπαιδευτικών που θα πραγματοποιήσει το πρόγραμμα (2 ώρες 

μείωση ωραρίου ανά εκπαιδευτικό που ανήκει στην ομάδα υλοποίησης 

του προγράμματος ή 4 ώρες συνολικά για το σχολείο ανά βδομάδα). 

 

• Συμμετοχή μαθητών στο πρόγραμμα. Εάν λάβουν μέρος μαθητές στην 

αποστολή για το εξωτερικό καλό είναι να καθορισθεί από την αρχή ποιοι 

μαθητές μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και αντίστοιχα να 

φιλοξενήσουν μαθητές από άλλες χώρες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα. 

 

• Θεματική ενότητα του προγράμματος 

 

• Συντονιστής του προγράμματος 

 

• Υποδομή του σχολείου 
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ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ 

1. http://llp.eupa.org.mt/partner_search.php 

2. e-Ttwinning  

3. Άλλους συναδέλφους 

4. Προσωπικές επαφές 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  

• Δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να 

αναπτύξουν δεσμούς, ώστε να επιτευχθεί η μελλοντική συνεργασία 

μεταξύ των σχολείων και να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός του 

προγράμματος συνολικά. 

 

• Η κατάθεση αίτησης καθενός από τους εταίρους γίνεται στον Εθνικό 

φορέα (Ι.Κ.Υ). 6-8 εβδομάδες πριν την πραγματοποίηση της 

επίσκεψης και οπωσδήποτε πριν την υποβολή αίτησης συμμετοχής 

σε πολυεταιρική Σχολική Σύμπραξη. 

 

• Η χρηματοδότηση της επίσκεψης κυμαίνεται ανάλογα με το κόστος 

(μετακίνησης – διαμονής – διατροφής) που ορίζεται για κάθε χώρα 

από το Ι.Κ.Υ και διαρκεί μια εβδομάδα. 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ (προπαρασκευαστική) 

 Agenda της συνάντησης 

 Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα σχολεία 

 Πιθανές θεματικές ενότητες για το πρόγραμμα 

 Χρονοδιάγραμμα του προγράμματος 

 Απόφαση για ανάληψη συντονιστικού ρόλου 

 Καθήκοντα εταιρικών σχολείων 

 Γλώσσα επικοινωνίας 

 Υποδομή σχολείου 

 Συμμετοχή μαθητών 

 Προϋπολογισμός 

 Ορισμός επόμενων συναντήσεων 

6 



ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

• Η αίτηση συντάσσεται συνεργατικά, κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.  

• Εάν το σχολείο είναι Συντονιστής καταθέτει στον Εθνικό Φορέα την κατάλληλη 

αίτηση συμμετοχής στα αγγλικά και μεταφρασμένη στα ελληνικά και αποστέλλει 

αντίγραφο της αγγλικής σε όλους τους εταίρους. 

• Εάν το σχολείο είναι Εταίρος καταθέτει στον Εθνικό Φορέα την αγγλική αίτηση 

συμμετοχής που του έχει σταλεί από τον συντονιστή συμπληρώνοντας στα 

ελληνικά μόνο τις περιοχές 1.2 και 4.  

• Η αίτηση υποβάλλεται ταχυδρομικά στη Δ/νση του IKY μέσα στις 

προβλεπόμενες ημερομηνίες 

• Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 χρόνια. 

• Η χρηματοδότηση είναι ανάλογη με τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα 

μετακινηθούν στο εξωτερικό.  

• Προθεσμία υποβολής: 21 Φεβρουαρίου 2012 
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 Όταν εγκριθεί το πρόγραμμα από το Ι.Κ.Υ. η σχολική μονάδα καταθέτει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά για τη μετάβαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό. 

• Φωτοαντίγραφο πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων 

• Αίτηση άδειας μετακίνησης από Ι.Κ.Υ 

• Πρόσκληση σχολείου (εταίρου) 

• Πρόγραμμα ημερών μετακίνησης 

• Για τους μαθητές: ενυπόγραφες (δίγλωσσες) δηλώσεις των γονέων για τη 

συμμετοχή των παιδιών τους στη μετακίνηση. 

Αυτά τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Διεύθυνση που ανήκει η σχολική 

μονάδα και με διαβιβαστικό αποστέλλονται στη Περιφέρεια. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

• Χρήση Διαδικτύου 

• Ανάλυση κατάστασης 

• Σωστή παρουσίαση θέματος 

• Επιλογή στρατηγικών 

• Καταμερισμός καθηκόντων 

• Χρονοδιάγραμμα 
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• Συλλογή υλικού 

• Ανταλλαγή υλικού 

• Παρουσίαση εκθέσεων 

• Οργάνωση επισκέψεων 

• Δημοσιότητα 

Στο τέλος του 1ου έτους συντάσσεται από τον συντονιστή του σχολείου 

έκθεση δραστηριοτήτων και αποστέλλεται στο ΙΚΥ 



ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

• Τελική αναφορά: 

συντάσσονται τα 

κείμενα στη γλώσσα 

του προγράμματος 

από όλους τους 

εταίρους και σε 

ορισμένα τμήματα 

καταχωρούνται 

κείμενα στα 

ελληνικά. Αποστολή 

στο ΙΚΥ. 

• European Shared 

Treasure: 

Καταχώρηση όλων 

των παραδοτέων 

στον Ευρωπαϊκό 

Κοινό Θησαυρό 
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

COMENIUS 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 ΕΝΔΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 



 

 

Επιλέξιμοι για να υποβάλουν αίτηση είναι οι εκπαιδευτικοί όλων των γνωστικών αντικειμένων 

που υπηρετούν στη σχολική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων. 

 

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις, βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, 

διδάσκουν στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι αναπληρωτές η ωρομίσθιοι δεν είναι επιλέξιμοι.  

 

Δραστηριότητες διάρκειας μεγαλύτερης της μίας εβδομάδας πραγματοποιούνται μόνο σε 

περίοδο σχολικών διακοπών. 

 

Προτεραιότητα δίνεται σε όσους εκπαιδευτικούς δεν έχουν λάβει επιχορήγηση για 

ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση Comenius στο παρελθόν. 

 

Καλύπτονται οι δαπάνες ταξιδίου, δαπάνες διδάκτρων με ανώτατο όριο 750€ και δαπάνες 

διαβίωσης σύμφωνα με το συνημμένο στην αίτηση πίνακα αποζημίωσης δαπανών ανά χώρα 

προορισμού.  
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 



ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

• Μπορείτε να βρείτε σεμινάρια 

διάρκειας τουλάχιστον μιας 

εβδομάδας στη Δ/νση 

http://ec.europa.eu/education/t

rainingdatabase/search.cfm 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

• Επικοινωνούμε με τον 

οργανισμό η το Ίδρυμα 

υποδοχής που διοργανώνει τη 

δραστηριότητα για να 

εξασφαλίσουμε την 

προεγγραφή.  
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ΒΗΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

• Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται στη στον ιστότοπο του Ι.Κ.Υ. Συμπληρώνεται στα 

ελληνικά και πρέπει να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του αιτούντος και του 

διευθυντή σχολείου, καθώς και τη σφραγίδα του σχολείου. 

• Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ταχυδρομικά τις αιτήσεις στο Ι.Κ.Υ 

• Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: 

• Βεβαίωση προσωρινής εγγραφής από το διοργανωτή της δραστηριότητας 

κατάρτισης που επιλέξατε. 

• Αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας κατάρτισης όπως αυτή υπάρχει στη 

βάση δεδομένων της Ε.Ε. 

• Βιογραφικό με έμφαση στην επαγγελματική σας εμπειρία. 

• Αντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου το οποίο αποδεικνύει τη γνώση της 

γλώσσας που έχει επιλεγεί για τη δραστηριότητα. 

• Αντίγραφο βεβαίωσης υπηρεσιακών μεταβολών το οποίο να αποδεικνύει την 

παρούσα θέση εργασίας καθώς και το σχολείο που υπηρετείτε σήμερα. 

• Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: 

•  η 16η Ιανουαρίου 2012 για δραστηριότητες της περιόδου 1/5/2012 – 31/8/2012 

•  η 30η Απριλίου 2012 για δραστηριότητες της περιόδου 1/9/2012 – 31/12/2012 

•  η 17η Σεπτεμβρίου 2012 για δραστηριότητες της περιόδου 1/1/2013 – 30/4/2013 
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ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Όταν εγκριθεί η συμμετοχή από το Ι.Κ.Υ., οι υποψήφιοι πρέπει να 

επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στο συντονιστή (Οργανισμό, Ίδρυμα) της 

δραστηριότητας που θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό και να καταθέσουν τα 

δίδακτρα στο λογαριασμό που υποδεικνύει ο διοργανωτής. 
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

• Αίτηση του εκπαιδευτικού που έχει επιλεγεί με την σφραγίδα και υπογραφή 

του διευθυντή της σχολικής μονάδας που υπηρετεί. 

• Φωτοαντίγραφο της έγκρισης συμμετοχής από το Ι.Κ.Υ. 

• Πρόσκληση συμμετοχής από το φορέα που διοργανώνει το σεμινάριο. 

• Πρόγραμμα σεμιναρίου  

• Αυτά τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη διεύθυνση που ανήκει η σχολική 

μονάδα και με διαβιβαστικό αποστέλλονται στη Περιφέρεια.  
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Μετά την επίσκεψη ο εκπαιδευτικός υποβάλει ατομική έκθεση στο ΙΚΥ 



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 Comenius Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση εκπαιδευτικών 
 
Ασπασία Πίσπα  
τηλ.210-3726345  
e-mail: apispa@iky.gr 
 
 
Σχολικές Συμπράξεις 
 
Λεωνίδας Παπαστεργίου  
τηλ 210-3726344 
e-mail: lpapas@iky.gr 
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