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Ένα έργο ERASMUS+ απαιτεί ενδελεχή σχεδιασμό. Τα κέντρα ΕΕΚ που ενδιαφέρονται 
για την ανάπτυξη σχεδίων πρέπει να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις Erasmus+. Το 
Erasmus+ ορίζει δύο τρόπους ώστε να χορηγηθεί η χρηματοδότηση.

1) Διαπίστευση Erasmus

2) Αιτήσεις μικρής κλίμακας (έως 30 κινητικότητες). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 

αιτήσεις, επικοινωνήστε με τον εθνικό οργανισμό της χώρας σας. https://www.iky.gr/el/erasmusplus  

Αυτός ο οδηγός  στοχεύει κυρίως στο να βοηθήσει οργανισμούς που είναι καινούργιοι 
στο πρόγραμμα Erasmus + να σχεδιάσουν έργα κινητικότητας. Οι συμμετέχοντες σε 
αυτά τα προγράμματα επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από αυτές τις εμπειρίες και σας 
ενθαρρύνουμε να γίνετε ένα νέο μέλος αυτής της υπέροχης περιπέτειας, του Erasmus+, 
και να οργανώσετε μια ανταλλαγή με άλλα κέντρα ΕΕΚ!

Θα πρέπει να βρείτε ευρωπαϊκά κέντρα  επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(ΕΕΚ) πρόθυμα να είναι εταίροι στο έργο σας. Αυτοί ονομάζονται οργανισμοί υποδοχής σε 
προγράμματα Erasmus+

Ο οδηγός παρουσιάζεται σε τρία βήματα:

Εισαγωγή

1 2 3
Στάδιο 3: Κατά τη διάρκεια 

και μετά την ανταλλαγή

Στάδιο 2: Προετοιμασία 
για την ανταλλαγή

Στάδιο 1: Βρείτε έναν 
συνεργάτη
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Στάδιο 1
Βρείτε έναν συνεργάτη
Η πλατφόρμα ERASMOBILITY σας βοηθά να βρείτε οργανισμούς υποδοχής παρέχοντας 
πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων κέντρων ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη με στοιχεία 
επικοινωνίας και προφίλ. Οι οργανισμοί που αναφέρονται στην πλατφόρμα είναι πρόθυμοι 
να λάβουν μέρος σε έργα κινητικότητας.

Ετοιμάστε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

με μια σύντομη εισαγωγή για το κέντρο  σας, καθώς  

και την εμπειρία σας σχετικά με την κινητικότητα 

Erasmus + Θα είστε έτοιμοι να επικοινωνήσετε 

με πιθανούς συνεργάτες μέσω της πλατφόρμας 

ERASMOBILITY.

Ιδανικά, το πρώτο email θα πρέπει να 

περιλαμβάνει:

μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

Περιεχόμενο email

ειδικότητα

τον τομέα στον οποίο 
θα επιθυμούσατε να 

εργαστείτε (π.χ. τομέα 
μηχανικής, υγειονομικής 

και κοινωνικής 
περίθαλψης)

συμμετέχοντες

τον αριθμό των 
συμμετεχόντων

διάρκεια

τη διάρκεια της 
κινητικότητας

τύπος

το αν ενδιαφέρεστε για 
πρακτική άσκηση ή για 

ευκαιρίες εκπαίδευσης σε 
κέντρο ΕΕΚ.
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Κορυφαία συμβουλή

Οργανώστε μια βιντεοκλήση το συντομότερο δυνατό. Θα είστε καλύτερα σε θέση να ενισχύσετε την 

προσωπική σχέση μέσω μιας βιντεοκλήσης παρά ενός ανώνυμου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Μια άλλη επιλογή είναι να οργανώσετε μια επίσκεψη ή ακόμα και να οργανώσετε μια περίοδο job shadowing 

εκ των προτέρων. Παρέχετε συνδέσμους στον ιστότοπό σας και τις εμπειρίες σας στο Erasmus+, ώστε ο 

μελλοντικός συνεργάτης σας να μπορεί να σας γνωρίσει καλύτερα.
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Στάδιο 2
Προετοιμασία για την ανταλλαγή
Σε αυτή την ενότητα θα σας παρέχουμε συμβουλές για το τι να συζητήσετε με τον 
μελλοντικό σας    εταίρο ώστε να είστε και οι δύο ξεκάθαροι από  την αρχή για τα σχέδια 
σας.

1
προγραμματίστε 

τα πάντα

2
συγκρίνετε 

προγράμματα

3
Τα έγγραφα 

κινητικότητας

4
Διαμονή

5
Ορίστε έναν 

μέντορα

6
Πολιτιστικές 

δραστηριότητες

7
Διάδοση

8
Το βιογραφικό 

σημείωμα

9
Φιλική προς το 

περιβάλλον
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Ο χρόνος τρέχει! Κανόνισε τα πάντα από την αρχή!

Χρησιμοποιείστε ένα ημερολόγιο ώστε να ορίσετε πιθανές ημερομηνίες αναχώρησης και 

άφιξης. Να θυμάστε ότι πρέπει να είστε ευέλικτοι. Η διάρκεια και ο χρόνος της πρακτικής 

διαφέρει αρκετά από χώρα σε χώρα. Επίσης πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις περιόδους των 

διακοπών και των αργιών που διαφέρουν σε  κάθε χώρα.

Οι αξιολογητές της ευρωπαϊκής ένωσης θα θεωρήσουν θετικά την αίτηση σας εάν 

καταφέρετε να τονίσετε ότι έχετε συμφωνήσει τη χρονική διάρκεια της κινητικότητας.

1
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Στη διαδικτυακή ενότητα σας παραθέτουμε τον σύνδεσμο CEDEFOP όπου μπορείτε να βρείτε 

πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF).

“Δεν είναι οι διαφορές μας 
που μας χωρίζουν αλλά 
η ανικανότητα μας να τις 
δεχτούμε ”
Audre Lorde

Μην εγκαταλείψετε την προσπάθεια επειδή υπάρχουν διαφορές. 
Ας συγκρίνουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα

 Όταν δύο κέντρα ΕΕΚ ξεκινούν να δουλεύουν μαζί για πρώτη φορά  και οι δύο πρέπει να είναι 

ανοιχτοί ώστε να ανακαλύψουν την εκπαιδευτική προσφορά του συνεργαζόμενου φορέα. Δεν 

είναι απαραίτητο τα εκπαιδευτικά προγράμματα  των δυο φορέων να ταιριάζουν απόλυτα, το 

ζητούμενο είναι να ανακαλύψουν τι κοινά έχουν. 

Η εύρεση των ομοιοτήτων σας  είναι ο τρόπος ώστε να οργανωθούν κοινές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες ώστε να βελτιωθεί το δικό σας έργο Erasmus .
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Μην ξεχνάτε την γραφειοκρατία! Τα 
έγγραφα κινητικότητας

Μόλις συμφωνήσετε το πρακτικό περιεχόμενο της 

κινητικότητας, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα 

σχετικά έγγραφα του Erasmus+. 

Υπάρχουν φόρμες προτύπων συμφωνίας που 

στέλνονται μαζί με την συμφωνία επιχορήγησης  του 

Erasmus+ σε κάθε χώρα.

Είναι σημαντικό οι συμφωνίες μάθησης να 

υπογραφούν πριν από την έναρξη της κινητικότητας. 

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το EuropassMobility 

σε αυτήν την ενότητα. 

Αυτό είναι ένα έγγραφο που χρησιμεύει για την 

επίσημη διαπίστευση των περιόδων κινητικότητας 

των συμμετεχόντων και του προσωπικού. Επίσης, 

η χρήση του βιογραφικό του Europass είναι ένας 

χρήσιμος τρόπος για να παρουσιάσετε τους μαθητές 

σας στο συνεργαζόμενο οργανισμό

3
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Το μέλλον σας εξαρτάται από τα όνειρά σας, οπότε πηγαίνετε για ύπνο!: Διαμονή.

Είναι ζωτικής σημασίας να αντιμετωπιστεί ένα από τα πιο περίπλοκα ζητήματα που αφορούν 

την κινητικότητα. Αυτό μπορεί μερικές φορές να είναι ακόμη πιο δύσκολο να συμφωνηθεί 

από ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Η δέσμευση του οργανισμού υποδοχής να βοηθήσει στην 

κατάλληλη στέγαση είναι απαραίτητη.

Θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία της προώθησης, μεταξύ άλλων επιλογών διαμονής, 

των διαμονών με τις οικογένειες υποδοχής από τα ίδια τα κέντρα ΕΕΚ. Αυτό οδηγεί σε μια 

πραγματική πολιτιστική ένταξη των συμμετεχόντων και του προσωπικού και αυτό πρέπει να 

συζητηθεί από τους εταίρους πολύ πριν από τις κινητικότητες.

4

τι θα πληρωθεί η οικογένεια υποδοχής; Υπάρχει 

ανάγκη για τιμολόγιο με ΦΠΑ που περιλαμβάνεται, 

για παράδειγμα.

H Lingoo είναι εταίρος σε αυτό το έργο και μας 

βοήθησε να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια της 

«οικογένειας υποδοχής».

Σημαντικά ζητήματα που πρέπει να 
λάβετε υπόψη είναι:

Lingoo
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“Η μαθητεία έχει να κάνει 

με το να διδασκόμαστε 

από εκείνους που έχουν 

διασχίσει το μονοπάτι 

που επιθυμούμε να 

διασχίσουμε”

Ορίστε έναν μέντορα

Ένας προκαθορισμένος μέντορας από τον οργανισμό υποδοχής είναι πολύ σημαντικός 

και διασφαλίζει ότι ο συμμετέχων υποστηρίζεται κατά την διάρκεια της κινητικότητας. Ο 

μέντορας θα είναι υπεύθυνος για την ενσωμάτωση των συμμετεχόντων και του προσωπικού 

στην χώρα προορισμού

5
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Οι δραστηριότητες θα πρέπει 

να συντονίζονται από τους 

οργανισμούς αποστολής και 

υποδοχής, προκειμένου να 

ενισχυθούν οι πολιτιστικές 

ανταλλαγές μεταξύ των 

συμμετεχόντων στην 

κινητικότητα

A

Είναι σημαντικό να 

αναπτυχθεί μια στρατηγική 

που να επιτρέπει στους 

συμμετέχοντες να ασκούν 

δραστηριότητες στον 

οργανισμό υποδοχής, ώστε να 

μπορούν να αλληλεπιδρούν με 

τους συνομηλίκους τους. 

B

Ενθαρρύνετε την τοπική 

επιχειρηματική κοινότητα 

να συμμετάσχει σε αυτές τις 

δραστηριότητες, ώστε να δει 

τα οφέλη αυτού του θέματος 

στους συμμετέχοντες.

C

Εάν αυτές οι δραστηριότητες οργανωθούν στην αρχή της εμπειρίας κινητικότητας, θα 

βοηθήσουν πραγματικά τους συμμετέχοντες να ενσωματωθούν.

Χτίστε γέφυρες όχι τοίχους. Πολιτιστικές δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες πολιτισμού και ένταξης αποτελούν ουσιαστικό μέρος των σχεδίων 

Erasmus+, καθώς παρέχουν μοναδικές ευκαιρίες για τη βελτίωση της πολιτιστικής 

ευαισθητοποίησης σε διάφορες χώρες της ΕΕ και την προώθηση της έννοιας της ευρωπαϊκής 

ιθαγένειας.Η συνεργασία σε ένα έργο με άλλο ευρωπαϊκό κέντρο ΕΕΚ θα σας επιτρέψει να 

οργανώσετε δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες:
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Από την αρχή ενός σχεδίου, είναι σημαντικό οι δύο εταίροι να συμφωνήσουν σχετικά με τις 

δραστηριότητες διάδοσης. Αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

7
Να είστε παρόντες, να είστε σχετικοί και να προσθέτετε αξία: Διάδοση

Αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα και των δυο οργανισμών. Προσοχή στους κανόνες  προσωπικών 

δεδομένων  και σιγουρευτείτε ότι έχετε γραπτή συναίνεση των συμμετεχόντων για τις φωτογραφίες. Σε 

κάθε περίπτωση θα πρέπει να δημοσιοποιήσετε την εμπειρία του Erasmus + μέσω της ιστοσελίδας του 

σχολείου σας και αν είναι δυνατόν μέσω του Τύπου και του ραδιοφώνου.

Απονομή πιστοποιητικών παρακολούθησης  στους συμμετέχοντες.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΕΚ 13ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΤΕ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ERASMUS+



Συνιστάται και στους δύο οργανισμούς να μοιράζονται τα βιογραφικά των συμμετεχόντων πολύ 

νωρίτερα. Αυτό βοηθά τους οργανισμούς υποδοχής να γνωρίσουν τους μαθητές που θα δεχθούν. 

8

Επιτρέψτε μου να συστηθώ : Το βιογραφικό σημείωμα

Κορυφαία συμβουλή
Για να ενισχύσετε την ευρωπαϊκή ταυτότητα και να καταστήσετε σαφές ότι το Erasmus+ είναι ένα ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα, χρησιμοποιήστε το υπόδειγμα βιογραφικό Europass.
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Η γη είναι αυτό που έχουμε όλοι κοινό. Κινητικότητες φιλικές προς το περιβάλλον

Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να εξετάσουμε κινητικότητες που είναι φιλικές προς το 

περιβάλλον .

Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές μορφές μεταφοράς λιγότερο επιβλαβείς 

για το περιβάλλον, όπως και να πραγματοποιούνται  δραστηριότητες που δεν απαιτούν 

χρήση χαρτιού. Συμφωνείστε σε ένα περιβαλλοντικό μέτρο με τον εταίρο οργανισμό και 

συμπεριλάβετε το στην φόρμα αίτησης του Erasmus +.

9
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ΣΤΑΔΙΟ 3
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Δημιουργήστε ένα κανάλι 

επικοινωνίας με τους μαθητές σας 

και συμφωνήστε για το πόσο συχνά 

θα διατηρείτε επαφή.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι:

Δημιουργήστε ένα ημερολόγιο, όπου οι μαθητές 

μπορούν να αποδείξουν τις επαγγελματικές 

δεξιότητες που αποκτούν καθώς και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια 

της κινητικότητας

Ελέγξτε ότι τα έγγραφα αξιολόγησης 

έχουν συμπληρωθεί σωστά.

Μοιραστείτε έναν χώρο όπου οι 

μαθητές μπορούν να ανεβάσουν 

φωτογραφίες και βίντεο από την 

εμπειρία τους στο Erasmus+.
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Ελέγξετε ότι οι μαθητές 

συμπληρώνουν τις 

αναφορές της συμμετοχής 

τους και τις γλωσσικές 

εξετάσεις

Ενθαρρύνετε τους μαθητές 

να γράψουν σύντομες 

περιλήψεις των εμπειριών 

τους στην κινητικότητα και 

να τις δημοσιεύσουν στις 

πλατφόρμες κοινωνικών 

μέσων του κέντρου σας.

Εκδώσετε τα έγγραφα 

κινητικότητας Euro-

pass και τα διπλώματα 

αναγνώρισης.

Μην ξεχάσετε να:
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Video call: https://www.senfcall.de/en/

Προγραμματίστε τα πάντα από την αρχή! : https://nuudel.digitalcourage.de/

Μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφοφορίες ώστε να κανονίσετε συναντήσεις ή να δημιουργήσετε απλές 

έρευνες. Το διαθέσιμο δωρεάν πρόγραμμα που χρησιμοποιείται είναι το Framadate. Ο διακομιστής λειτουργεί 

σε δικό μας λειτουργικό και δεν αφήνει κανένα ίχνος χρήστη αφού μπλοκάρουν την είσοδο και από το 

λογισμικό του Framadate αλλά και από το διαδικτυακό διακομιστή. Επιπλέον είναι διαθέσιμη σε πολλές 

ευρωπαϊκές γλώσσες.

ΣΤΑΔΙΟ 1 - ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ 2 – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Ας συγκρίνουμε τα προγράμματα!

- https://www.cedefop.europa.eu/de/publications-and-resources/country-reports/vet-in-europe-country-reports.

Σε αυτό το σύνδεσμο θα  μάθετε περισσότερα σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα ΕΕΚ που ισχύουν στις 

διάφορες ευρωπαϊκές  χώρες.

- https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf. 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων είναι ένα κοινό για όλους ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς  ο σκοπός του 

οποίου είναι να καταστήσει τα προσόντα πιο ευανάγνωστα και πιο κατανοητά  μεταξύ διαφορετικών χωρών 

και συστημάτων.

- https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf. 

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με χώρες οι οποίες έχουν αντιστοιχήσει επισήμως το εθνικό τους 

πλαίσιο προσόντων  με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΑΣ

Δικαιολογητικά για την κινητικότητα.

- https://europa.eu/europass/en/europass-mobility-0

Το Europass είναι ένα έγγραφο που περιγράφει τις δεξιότητες τις οποίες απέκτησε ένας συμμετέχοντας 

κατά την διάρκεια μιας κινητικότητας. Το έγγραφο μπορεί να περιλαμβάνει  πληροφορίες για το ρόλο  και 

τις ευθύνες που είχαν, δεξιότητες σχετικά με κάποια εργασία, γλωσσικές δεξιότητες, ψηφιακές δεξιότητες, 

οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες και επικοινωνιακές δεξιότητες. Αυτές οι δεξιότητες θα μπορούσαν 

να είναι πολύ πολύτιμες σε μελλοντικές αιτήσεις για δουλειά ή για σπουδές  στο μέλλον.
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Μνημόνιο κατανόησης  http://www.ecvet-projects.eu/Documents/MoU%20VQTS.pdf

Σχετικά με τη διαμονή

-https://www.lingoo.com/en/stay-host-family

Με το να φιλοξενηθεί ο μαθητής σε μια ντόπια και φιλική οικογένεια, θα μπορεί να φάει, να κοιμηθεί και να 

μάθει μια νέα γλώσσα και κουλτούρα στο πλαίσιο της εμπειρίας της ενσωμάτωσης.

ΣΤΑΔΙΟ 3.  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Να είστε παρόντες

- https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en

Η πλατφόρμα των αποτελεσμάτων του Erasmus + σας δίνει πρόσβαση σε περιγραφές , αποτελέσματα και 

πληροφορίες επικοινωνίας για όλα τα προγράμματα που επιδοτούνται από το Erasmus + καθώς και κάποια 

άλλα προγράμματα που επιδοτήθηκαν στους τομείς της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και της νεότητας

Το βιογραφικό

- https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv

Το βιογραφικό τύπου Europass είναι από τις πιο γνωστές φόρμες βιογραφικού στην Ευρώπη. Είναι εύκολο στη 

χρήση και γνωστό στους εργοδότες και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επιπλέον θα μπορούσε να προστεθεί και 

μια συνοδευτική επιστολή

Κινητικοτητες φιλικές για το περιβάλλον

- www.atmosfair.de/en/atmosfair Το atmosfair είναι ένας γερμανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός όποιος 

έχει συνεισφέρει στην μείωση του διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προαγωγής, χρηματοδότησης και 

ανάπτυξης ανανεώσιμων  πηγών ενεργείας σε πάνω από 15 χώρες.

- https://act.greenpeace.org/page/33073/action/1?mode=DEMO&locale=en-ZA 

Σε αυτή την ιστοσελίδα θα μπορέσετε να υπολογίσετε τα δικά σας αποτυπώματα άνθρακα. 

5 Σύνδεσμοι για τα έργα Erasmus+

Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη: https://erasmusplusols.eu/en/

Οδηγός Προγράμματος: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

Υπολογισμός απόστασης: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Σχετικά με το Erasmus+ https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en

ECVET - ένα σύνολο εργαλείων που καθιστά δυνατή την παρουσίαση των επαγγελματικών ικανοτήτων με 

τρόπο κατανοητό σε όλη την Ευρώπη, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, τη θέση μάθησης και το μαθησιακό 

πλαίσιο.

https://www.ecvet-toolkit.eu/
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Είστε έτοιμοι να σχεδιάσετε 
ένα έργο κινητικότητας 
Erasmus+;

Ας αρχίσουμε.

www.erasmobility.eu


