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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS
ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2013
Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης είναι το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στους τομείς της
Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης και θεσπίστηκε με την υπ’ αριθ. 1720/2006/ΕΚ Απόφαση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την περίοδο από 1/1/2007 έως
31/12/2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιοποιήσει τη Γενική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
για το έτος 2013 που συμπεριλαμβάνει την επίσημη ανακοίνωση (γενικό πλαίσιο, επιλέξιμες χώρες,
δράσεις και καταληκτικές προθεσμίες), στρατηγικές προτεραιότητες για κάθε τομεακό πρόγραμμα και
δράση, τις Γενικές Διατάξεις (Οδηγός για τους Αιτούντες - Μέρος Ι), τα Τομεακά προγράμματα και
Δράσεις (Οδηγός για τους Αιτούντες - Μέρος ΙΙa Υποπρογράμματα και δράσεις), την περιγραφή των
δράσεων, (Οδηγός για τους Αιτούντες - Μέρος ΙΙb) τους στόχους, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων,
επιλογής και χρηματοδότησης, τις προτεραιότητες, τα κριτήρια, τους κανόνες επιλεξιμότητας (δηλ.
κριτήρια και κανόνες που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να μπορεί να χρηματοδοτηθεί μια
πρόταση / δραστηριότητα) καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης των δράσεων του προγράμματος
(Οδηγός για τους Αιτούντες - Μέρος ΙΙb Περιγραφή ανά δράση).
Οι δράσεις του προγράμματος διακρίνονται σε κεντρικές (για την υποβολή αιτήσεων και τη διαδικασία
επιλογής και χρηματοδότησης υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και αποκεντρωμένες (για την
υποβολή αιτήσεων και τη διαδικασία επιλογής και χρηματοδότησης υπεύθυνες είναι οι ανά χώρα
Εθνικές Μονάδες).
Το ΙΚΥ δυνάμει της υπ’ αριθ. 82023/ΙΑ/ΦΕΚ 1282 / 2-7-2008 Υπουργικής Απόφασης, με την οποία
ορίστηκε ως Εθνική Μονάδα για τα τομεακά προγράμματα Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo
da Vinci και τις Επισκέψεις Μελέτης και συμπληρωματικά με την ανωτέρω Γενική Πρόσκληση
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Υποβολής Προτάσεων για το έτος 2013, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις στο
πλαίσιο των παρακάτω δράσεων του τομεακού προγράμματος COMENIUS:

Συμπράξεις Comenius
•

Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις Comenius

•

Διμερείς Σχολικές Συμπράξεις Comenius

•

Συμπράξεις Comenius Regio

Ατομική Κινητικότητα
•

Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση Εκπαιδευτικών

•

Τοποθέτηση μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θέσεις βοηθών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του
εξωτερικού

•

Υποδοχή μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θέσεις βοηθών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του
εσωτερικού

Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις για συμμετοχή σε όλες τις ανωτέρω δράσεις που θα
υποβληθούν στην Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση-ΙΚΥ πρέπει να συνοδεύονται
από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση έγγραφα. Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων σε έντυπη
μορφή, εφόσον γίνεται ταχυδρομικά, αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Επισημαίνεται ότι παράλληλα με την παρούσα Εθνική Πρόσκληση και την Ευρωπαϊκή Πρόσκληση
Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Δια βίου Μάθηση για το έτος 2013 και τον Οδηγό για τους
Αιτούντες που αναφέρθηκαν ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι, πριν υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να
μελετήσουν προσεκτικά και τις οδηγίες που αναφέρονται στα έντυπα των σχετικών αιτήσεων.

1.

Σχολικές Συμπράξεις Comenius (Πολυμερείς και Διμερείς)

Σύντομη Περιγραφή της δράσης (η αναλυτική περιγραφή περιλαμβάνεται στον Οδηγό για τους
Αιτούντες 2013- Μέρος ΙΙb-Περιγραφή των δράσεων)
Μια Σχολική Σύμπραξη Comenius αποτελείται από σχολεία διαφορετικών χωρών και υλοποιεί ένα
Κοινό Σχέδιο Μάθησης (project) διάρκειας 2 ετών. Το Κοινό Σχέδιο Μάθησης δίνει σε μαθητές και
εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες την ευκαιρία να εργαστούν μαζί σε ένα ή περισσότερα
θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση των γλωσσικά προσανατολισμένων Σχεδίων Μάθησης,
η Σύμπραξη αποτελείται από 2 σχολεία χωρών όπου ομιλείται διαφορετική γλώσσα (Διμερείς
Συμπράξεις). Σε κάθε άλλη περίπτωση η Σύμπραξη αποτελείται από σχολεία από 3 τουλάχιστον χώρες
(Πολυμερείς Συμπράξεις).
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Επιλέξιμη περίοδος:
Τα εγκεκριμένα σχέδια μπορούν να πραγματοποιηθούν από 1/8/2013 έως 31/7/2015
Επιλέξιμα ιδρύματα:
Τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση σχολικά ιδρύματα εμφανίζονται στον σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/education/comenius/eligible_en.htm

Υποβολή αιτήσεων:
Απαιτείται τόσο η ηλεκτρονική υποβολή όσο και η έγκαιρη υποβολή της αίτησης σε έντυπη μορφή
κατάλληλα υπογεγραμμένης μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Η αίτηση συμπληρώνεται
από το συντονιστικό ίδρυμα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ηλεκτρονική υποβολή (Βήμα 1), σε
συνεργασία με τα εταιρικά ιδρύματα. Το συντονιστικό ίδρυμα θα αποστείλει στα εταιρικά ιδρύματα
αντίγραφο της αίτησης που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά ( αρχείο σε μορφή PDF ). Στη συνέχεια, τόσο το
συντονιστικό όσο και τα εταιρικά ιδρύματα θα προβούν στην υποβολή της αίτησης σε έντυπη μορφή
(Βήμα 2) σύμφωνα με τα παρακάτω.
Βήμα 1: Ηλεκτρονική υποβολή (μόνο το συντονιστικό ίδρυμα)
Το υπόδειγμα αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή (e-form) βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.iky.gr/xrisima-egrafa-comenius/item/201-entypo-en
Για την επεξεργασία του υποδείγματος είναι απαραίτητο το λογισμικό Adobe Reader 9 ή
μεταγενέστερη έκδοση, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν οι αιτούντες στον παρακάτω σύνδεσμο
http://get.adobe.com/reader/
Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμπληρώνονται και επικυρώνονται όλα τα υποχρεωτικά
πεδία του υποδείγματος αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή

(e-form) – πατώντας «επικύρωση»

(«Validate»). H αίτηση, πλήρως συμπληρωμένη, αφού πρώτα αποθηκευτεί σε Η/Υ, υποβάλλεται πατώντας «ηλεκτρονική υποβολή» («Submit online») στην ενότητα «Υποβολή» («Submission»). Στην
ίδια ενότητα της αίτησης καταγράφεται η ηλεκτρονική υποβολή και ο κωδικός (e-form hash code) της
αίτησης που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, η αίτηση (αρχείο PDF) δεν
πρέπει να υποστεί οποιαδήποτε αλλαγή. Για την ηλεκτρονική υποβολή απαιτείται σύνδεση στο
Διαδίκτυο.
Εναλλακτικά, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (τεχνικό πρόβλημα κτλ) δεν είναι δυνατή η
ηλεκτρονική υποβολή με το βασικό τρόπο (on line), η αίτηση (πλήρως συμπληρωμένο και επικυρωμένο
υπόδειγμα) μπορεί να αποσταλεί στην Εθνική Μονάδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
πατώντας «δημιουργία συνημμένου αρχείου» στην τελευταία σελίδα.

Βήμα 2: Υποβολή αίτησης σε έντυπη μορφή
Η αίτηση, μετά την ηλεκτρονική υποβολή, μπορεί να εκτυπωθεί πατώντας «εκτύπωση» («Print form»).
Η ενότητα «ΥΠΟΓΡΑΦΗ» («SIGNATURE») της αίτησης σε έντυπη μορφή συμπληρώνεται χειρόγραφα
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(ημερομηνία, ονοματεπώνυμο υπογράφοντος, επωνυμία του αιτούντος οργανισμού κτλ.). Η αίτηση σε
έντυπη μορφή πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του αιτούντος ιδρύματος και την υπογραφή του νόμιμου
εκπρόσωπου του. Η αίτηση σε έντυπη μορφή, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, πρέπει να
κατατεθεί ή να αποσταλεί ταχυδρομικά στο ΙΚΥ – Εθνική Μονάδα για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση
(Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία) συνοδευόμενη από:
 Τη σχετική απόφαση με την οποία το αιτούν ίδρυμα έχει ενταχθεί σε Ζώνη Εκπαιδευτικής
Προτεραιότητας (ΖΕΠ) στο πλαίσιο του νόμου 3879/2010, εάν ισχύει αυτή η περίπτωση.
 Επικυρωμένο αντίγραφο του βραβείου που αποκτήθηκε σε εθνικό διαγωνισμό για
εκπαιδευτικά θέματα, εάν ισχύει αυτή η περίπτωση

Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων σε έντυπη μορφή είναι η 21η Φεβρουαρίου 2013.

Επιλεξιμότητα αιτήσεων
Τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας (κοινά ευρωπαϊκά κριτήρια) καθώς και τα επιπρόσθετα εθνικά
κριτήρια περιγράφονται στα φύλλα ελέγχου κριτηρίων επιλεξιμότητας. Η εφαρμογή των κριτηρίων
επιλεξιμότητας (κοινά ευρωπαϊκά και εθνικά) γίνεται βάσει των φύλλων ελέγχου επιλεξιμότητας τα
οποία βρίσκονται στους συνδέσμους που ακολουθούν:
http://www.iky.gr/xrisima-egrafa-comenius/item/206-κοινό-ευρωπαϊκό-έντυπο-κριτηρίωνεπιλεξιμότητας-πολυμερών-συμπράξεων
http://www.iky.gr/xrisima-egrafa-comenius/item/205-κοινό-ευρωπαϊκό-έντυπο-κριτηρίωνεπιλεξιμότητας-διμερών-συμπράξεων

Εφαρμόζονται τα παρακάτω εθνικά κριτήρια επιλεξιμότητας


Τα σχολικά ιδρύματα που έχουν συμμετάσχει σε σχολική σύμπραξη Comenius στο παρελθόν
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνον εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον (3) τρία έτη από την
ολοκλήρωση της προηγούμενης σύμπραξης.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του κριτηρίου αυτού

δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο σχολικά ιδρύματα τα οποία α) δεν έχουν επιχορηγηθεί στο
πλαίσιο της δράσης Comenius Σχολικές Συμπράξεις στο παρελθόν ή β) έχουν εγκριθεί το έτος 2007
ή προγενέστερα.


Σε μία σχολική σύμπραξη μπορεί να συμμετάσχει ένα μόνο ελληνικό σχολείο. Αιτήσεις που
αφορούν στη συμμετοχή περισσοτέρων του ενός σχολείου στην ίδια σύμπραξη, θα απορρίπτονται
όλες ως μη επιλέξιμες.



Κάθε ελληνικό σχολικό ίδρυμα έχει το δικαίωμα υποβολής μιας μόνο αίτησης για σύμπραξη. Στην
περίπτωση που το ίδιο σχολείο υποβάλλει περισσότερες από μία αιτήσεις τότε όλες οι αιτήσεις θα
θεωρηθούν ως μη επιλέξιμες.
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Τα επιπρόσθετα εθνικά κριτήρια επιλεξιμότητας και οι εθνικές προτεραιότητες που εφαρμόζονται σε
εθνικό επίπεδο ανά συμμετέχουσα χώρα στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση περιγράφονται στο
σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/education/comenius/doc/national13_en.pdf

Αξιολόγηση αιτήσεων - Επιλογή
Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων θα γίνει από την Εθνική Μονάδα της χώρας του
συντονιστικού ιδρύματος βάσει των κοινών ευρωπαϊκών φύλλων αξιολόγησης στα οποία αναφέρονται
τα κριτήρια αξιολόγησης και ο τρόπος εφαρμογής τους. Τα φύλλα αξιολόγησης βρίσκονται στους
συνδέσμους που ακολουθούν:
http://www.iky.gr/xrisima-egrafa-comenius/item/208-κοινό-ευρωπαϊκό-έντυπο-αξιολόγησης-ποιότηταςπολυμερών-συμπράξεων
http://www.iky.gr/xrisima-egrafa-comenius/item/207-κοινό-ευρωπαϊκό-έντυπο-αξιολόγησης-ποιότηταςδιμερών-συμπράξεων
Εφαρμόζονται οι παρακάτω εθνικές προτεραιότητες:
 Σχολεία τα οποία έχουν ενταχθεί σε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) στο πλαίσιο του
νόμου 3879/2010 ( + 5 βαθμούς)
 Σχολεία που βρίσκονται στις περιφέρειες Βορείου/Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και
Δυτικής Μακεδονίας ( + 5 βαθμούς)
 Σχολεία Eιδικής Αγωγής ( + 3 βαθμούς)
 Σχολεία που έχουν λάβει βραβεία σε εθνικούς διαγωνισμούς για εκπαιδευτικά θέματα (π.χ.
σχολικές ολυμπιάδες, διαγωνισμοί τεχνολογίας, ευρωπαϊκός διαγωνισμός νέων επιστημόνων) (
+ 2 βαθμούς)
Κοινοτική επιχορήγηση:
Στα εγκεκριμένα για επιχορήγηση ιδρύματα θα δοθεί κατ’ αποκοπή ποσό για τη κάλυψη μέρους του
κόστους των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του Κοινού Σχεδίου Μάθησης (έξοδα ταξιδίου και
διαβίωσης κατά τη διάρκεια των κινητικοτήτων και έξοδα για τοπικές δραστηριότητες στη χώρα του
εταίρου), όπως αυτό περιγράφεται στην αίτηση επιχορήγησης. Το ύψος της επιχορήγησης ανά
συμμετέχον ίδρυμα στη σύμπραξη καθορίζεται με βάση τις ελάχιστες δραστηριότητες διακρατικής
κινητικότητας που προτίθεται να πραγματοποιήσει το αιτούν ίδρυμα. Το κατ’ αποκοπή ποσό που
αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:
Πολυμερείς συμπράξεις
τουλάχιστον
τουλάχιστον
4
8
διακρατικές
διακρατικές
κινητικότητες
κινητικότητες
6.000 €
9.000 €
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Πολυμερείς και Διμερείς συμπράξεις
τουλάχιστον
τουλάχιστον
12
24
διακρατικές
διακρατικές
κινητικότητες
κινητικότητες
13.000 €
21.000 €
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2.

Συμπράξεις Comenius Regio

Σύντομη Περιγραφή της δράσης (η αναλυτική περιγραφή περιλαμβάνεται στον Οδηγό για τους
Αιτούντες 2013- Μέρος ΙΙb-Περιγραφή των δράσεων)
Οι Συμπράξεις Comenius Regio παρέχουν την ευκαιρία σε Εκπαιδευτικές Αρχές διαφορετικών
περιφερειών της Ευρώπης, σε συνεργασία με σχολεία και άλλους φορείς παροχής εκπαίδευσης, να
συνεργαστούν σε ένα ή περισσότερα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η σύμπραξη αποτελείται από
2 «περιφέρειες-εταίρους» χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Κάθε
περιφέρεια-εταίρος πρέπει να εμπλέκει:
 Εκπαιδευτικές Αρχές που συντονίζουν τις δραστηριότητες της σύμπραξης.
 Τουλάχιστον ένα σχολείο
 Τουλάχιστον έναν άλλο τοπικό εταίρο (π.χ. μουσεία, κέντρα νεότητας, Δήμοι , ενώσεις γονέων κ.ά.)
Η διάρκεια των Συμπράξεων Comenius Regio είναι 2 έτη.

Επιλέξιμα ιδρύματα:
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τις
περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Τα ελληνικά σχολικά ιδρύματα που είναι επιλέξιμα να
συμμετέχουν στην εταιρική σχέση εμφανίζονται στο σύνδεσμο
http://ec.europa.eu/education/comenius/eligible_en.htm

Επιλέξιμη περίοδος:
Τα εγκεκριμένα σχέδια μπορούν να πραγματοποιηθούν από 1/8/2013 έως 31/7/2015.

Υποβολή αιτήσεων:
Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 21η Φεβρουαρίου 2013.
Οι αιτήσεις απαιτείται να είναι συμπληρωμένες και εκτυπωμένες μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή
προκειμένου να είναι ευκρινείς. Το έντυπο αίτησης βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.iky.gr/xrisima-egrafa-comenius/item/194-αίτηση-comenius-regio
Η κοινή αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί από τον συντονιστή της προτεινόμενης σύμπραξης, σε
συνεργασία με τον εταίρο, στη γλώσσα επικοινωνίας παρέχοντας όλα τα στοιχεία της Σύμπραξης
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων όλων των εταίρων, της προγραμματισμένης κινητικότητας και
του αιτούμενου ποσού για κάθε εταίρο. Ο συντονιστής πρέπει να στείλει ένα αντίγραφο της
συμπληρωμένης αίτησης στον εταίρο. Το αιτούν ίδρυμα ( συντονιστικό ή εταιρικό), χωρίς να αλλάξει
κανένα από τα στοιχεία που περιέχονται στη συμπληρωμένη από το συντονιστή κοινή αίτηση,
συμπληρώνει και υπογράφει τη «Δήλωση» («Declaration») και υποβάλει την κοινή αίτηση στην Εθνική
του Μονάδα επισυνάπτοντας επιστολές πρόθεσης συνεργασίας από τους τοπικούς εταίρους της
περιφέρειάς του. Όλα τα αντίγραφα πρέπει να είναι πανομοιότυπα με εξαίρεση τη «Δήλωση».
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Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μαζί με


διαβιβαστικό έγγραφο όπου αναφέρονται τα στοιχεία του αιτούντος ιδρύματος (πλήρης
διεύθυνση, τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο Διευθυντή και ατόμου επαφής) στην Ελληνική γλώσσα



αντίγραφο της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή αποθηκευμένο σε cd-rom

Επιλεξιμότητα αιτήσεων:
Τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας (κοινά ευρωπαϊκά κριτήρια) περιγράφονται στο φύλλο ελέγχου
επιλεξιμότητας το οποίο βρίσκεται στο σύνδεσμο:
http://www.iky.gr/xrisima-egrafa-comenius/item/196-koino-europaiko-entypo-kritiriwn-epileksimotitascomenius-regio
Τα επιπρόσθετα εθνικά κριτήρια επιλεξιμότητας και οι εθνικές προτεραιότητες που εφαρμόζονται,
ανά συμμετέχουσα χώρα στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση περιγράφονται στο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/education/comenius/doc/regio13_en.pdf
Αξιολόγηση αιτήσεων - Επιλογή
Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων θα γίνει από την Εθνική Μονάδα της χώρας του
συντονιστικού ιδρύματος βάσει του κοινού ευρωπαϊκού φύλλου αξιολόγησης στο οποίο αναφέρονται
τα κριτήρια αξιολόγησης και ο τρόπος εφαρμογής τους.

Το φύλλο αξιολόγησης βρίσκεται στο

σύνδεσμο:
http://www.iky.gr/xrisima-egrafa-comenius/item/197-koino-europaiko-entypo-axiologisis-poiotitascomenius-regio

Κοινοτική επιχορήγηση:
Η επιχορήγηση των εγκεκριμένων ιδρυμάτων, τη διαχείριση της οποίας αναλαμβάνουν οι
εκπαιδευτικές αρχές ως συντονιστές της σύμπραξης, αποτελείται από


Κατ’ αποκοπή ποσό για την κάλυψη των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων κινητικότητας. Το
ύψος της επιχορήγησης ανά συμμετέχον ίδρυμα στη σύμπραξη καθορίζεται με βάση τις ελάχιστες
δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας που προτίθεται να πραγματοποιήσει το αιτούν ίδρυμα
και την απόσταση μεταξύ των εταίρων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Τουλάχιστον 4 διακρατικές κινητικότητες

≤ 300 km

> 300 km

Τουλάχιστον 8 διακρατικές κινητικότητες

2.000 €
≤ 300 km

4.000 €
> 300 km

Τουλάχιστον 12 διακρατικές κινητικότητες

4.000 €
≤ 300 km

8.000 €
> 300 km

Τουλάχιστον 24 διακρατικές κινητικότητες

5.000 €
≤ 300 km

10.000 €
> 300 km

10.000 €

20.000 €
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Πρόσθετο ποσό που βασίζεται σε πραγματικό κόστος για την κάλυψη επιπλέον δαπανών ώστε να
επιτραπεί στις Συμπράξεις Comenius Regio να πραγματοποιήσουν διάφορες δραστηριότητες,
συμπεριλαμβανομένης και της οργάνωσης συνεδρίων μεγάλης κλίμακας

ή της διεξαγωγής

ερευνητικών δραστηριοτήτων και μελετών. Το ποσό επιχορήγησης για επιπλέον δαπάνες του
σχεδίου ορίζεται σε 25.000 € κατ’ ανώτατο όριο. Οι οικονομικοί και συμβατικοί κανόνες βάσει των
οποίων πρέπει να γίνει η σύνταξη του προϋπολογισμού, η υλοποίηση της Σύμπραξης και ο
οικονομικός απολογισμός των Συμπράξεων Comenius Regio όσον αφορά στις επιπλέον (εκτός
κινητικότητας) δαπάνες παρουσιάζονται αναλυτικά στον Οδηγό για τους Αιτούντες 2013- Μέρος Ι
(Γενικές Διατάξεις), Ενότητες 4Ε και 4F.

3.

Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση Εκπαιδευτικών

Σύντομη Περιγραφή της δράσης (η αναλυτική περιγραφή περιλαμβάνεται στον Οδηγό για τους
Αιτούντες 2013- Μέρος ΙΙb-Περιγραφή των δράσεων)
Οι υποτροφίες ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις
διδακτικές τους δεξιότητες και να έρθουν σε επαφή με τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων
ευρωπαϊκών χωρών, μέσω της συμμετοχής σε:


κύκλους

μαθημάτων/σεμινάρια

εντός

ή

εκτός

της

ευρωπαϊκής

βάσης

δεδομένων

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm διάρκειας τουλάχιστον 5 ημερών
 επιτόπια παρακολούθηση και αλληλεπίδραση με άλλους επαγγελματίες στον τόπο της εργασίας τους
σε μια διαφορετική χώρα (job shadowing)
 συνέδρια/σεμινάρια τα οποία διοργανώνονται από ένα Δίκτυο ή Σχέδιο Comenius, ένα σχέδιο
Συνοδευτικών Μέτρων, μια Εθνική Μονάδα ή έναν αντιπροσωπευτικό ευρωπαϊκό σύνδεσμο που
δραστηριοποιείται στο χώρο της σχολικής εκπαίδευσης
Η διάρκεια των δραστηριοτήτων κυμαίνεται από 1 (μια) ημέρα έως 6 (έξι) εβδομάδες.

Υποβολή αιτήσεων:
Απαιτείται τόσο η ηλεκτρονική υποβολή (βήμα 1) όσο και η έγκαιρη υποβολή της αίτησης σε έντυπη
μορφή (βήμα 2) κατάλληλα υπογεγραμμένης μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν επιμορφωτική δραστηριότητα από τη βάση δεδομένων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm αλλά και εκτός
αυτής. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δραστηριότητα κατάρτισης είναι η καλή γνώση
της γλώσσας εργασίας. Πριν την υποβολή της αίτησης προς την Εθνική Μονάδα, οι υποψήφιοι πρέπει
να επικοινωνήσουν με τον οργανισμό που διοργανώνει τη δραστηριότητα κατάρτισης ή το ίδρυμα
υποδοχής για να εξασφαλίσουν την προεγγραφή. Όταν εγκριθεί η συμμετοχή τους από την Εθνική
Μονάδα οι υποψήφιοι πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στον συντονιστή της
δραστηριότητας που θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό. Εάν οι υποψήφιοι αποφασίσουν να μην
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παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα για την οποία έχουν εγκριθεί θα είναι υποχρεωμένοι να
καταβάλουν τα έξοδα ακύρωσης στον συντονιστή σε περίπτωση που αυτά ζητηθούν.
Βήμα 1: Ηλεκτρονική υποβολή
Το υπόδειγμα αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή (e-form) βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.iky.gr/xrisima-egrafa-comenius/item/209-αίτηση-ενδοϋπηρεσιακής-κατάρτισης-istεκπαιδευτικών
Για την επεξεργασία του υποδείγματος είναι απαραίτητο το λογισμικό Adobe Reader 9 ή
μεταγενέστερη έκδοση, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν οι αιτούντες στον παρακάτω σύνδεσμο
http://get.adobe.com/reader/
Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, αφού πρώτα η αίτηση αποθηκευτεί σε Η/Υ,
συμπληρώνονται στην Ελληνική γλώσσα και επικυρώνονται

όλα τα υποχρεωτικά πεδία του

υποδείγματος αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή (e-form) – πατώντας «επικύρωση». H αίτηση (πλήρως
συμπληρωμένο και επικυρωμένο υπόδειγμα) υποβάλλεται – πατώντας «ηλεκτρονική υποβολή»
(«Submit online»). Στο έντυπο της αίτησης καταγράφεται η ηλεκτρονική υποβολή και ο κωδικός (eform hash code) της αίτησης που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, η
αίτηση (αρχείο PDF) δεν πρέπει να υποστεί οποιαδήποτε αλλαγή. Για την ηλεκτρονική υποβολή
απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο.
Εναλλακτικά, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (τεχνικό πρόβλημα κτλ) δεν είναι δυνατή η
ηλεκτρονική υποβολή με το βασικό τρόπο (on line), η αίτηση (πλήρως συμπληρωμένο και επικυρωμένο
υπόδειγμα) μπορεί να αποσταλεί στην Εθνική Μονάδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
πατώντας «δημιουργία συνημμένου αρχείου» στην τελευταία σελίδα.

Βήμα 2: Υποβολή αίτησης σε έντυπη μορφή
Η αίτηση, μετά την ηλεκτρονική υποβολή, μπορεί να εκτυπωθεί πατώντας «εκτύπωση» στην τελευταία
σελίδα.

Η ενότητα «ΥΠΟΓΡΑΦΗ» της αίτησης σε έντυπη μορφή συμπληρώνεται χειρόγραφα

(ημερομηνία, ονοματεπώνυμο υπογράφοντος, επωνυμία του αιτούντος οργανισμού κτλ.), Η αίτηση σε
έντυπη μορφή πρέπει να φέρει την υπογραφή του αιτούντος, τη σφραγίδα του αιτούντος ιδρύματος
και την υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου του.
Η αίτηση σε έντυπη μορφή, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, πρέπει να κατατεθεί ή να
αποσταλεί ταχυδρομικά στο ΙΚΥ – Εθνική Μονάδα για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (Λεωφ. Εθνικής
Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία ) συνοδευόμενη από:
1.

Βεβαίωση προσωρινής εγγραφής από το διοργανωτή της δραστηριότητας κατάρτισης

2.

Αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας κατάρτισης, όπως αυτή υπάρχει στη βάση δεδομένων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή παρέχεται από το φορέα κατάρτισης σε περίπτωση δραστηριότητας
εκτός βάσης δεδομένων.
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3.

Βιογραφικό σημείωμα

4.

Απλό αντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου το οποίο να αποδεικνύει τη γνώση της κύριας
γλώσσας εργασίας της δραστηριότητας κατάρτισης.

5.

Βεβαίωση από το Διευθυντή του σχολικού ιδρύματος όπου ρητά αναφέρεται η παρούσα θέση
εργασίας του αιτούντος και ο αριθμός των διδακτικών ωρών τις οποίες ο αιτών παρέχει στο
σχολικό ίδρυμα, καθώς και τα συνολικά χρόνια προϋπηρεσίας του.

6. Βεβαίωση από υγειονομική επιτροπή ή από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον οι
αιτούντες εμπίπτουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες (άτομα με ειδικές ανάγκες,
μετανάστες).

Καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων σε έντυπη μορφή είναι:


η 16η Ιανουαρίου 2013 για δραστηριότητες που ξεκινούν στην περίοδο 1/5/2013 – 31/8/2013



η 30η Απριλίου 2013 για δραστηριότητες που ξεκινούν στην περίοδο 1/9/2013 – 31/12/2013



η 17η Σεπτεμβρίου 2013 για δραστηριότητες που ξεκινούν στην περίοδο 1/1/2014 – 30/4/2014

Επιλεξιμότητα αιτήσεων
Τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας (κοινά ευρωπαϊκά κριτήρια) καθώς και τα επιπρόσθετα εθνικά
κριτήρια περιγράφονται στο φύλλο ελέγχου κριτηρίων επιλεξιμότητας. Η εφαρμογή των κριτηρίων
(κοινά ευρωπαϊκά και εθνικά) γίνεται βάσει του φύλου ελέγχου επιλεξιμότητας το οποίο βρίσκεται στο
σύνδεσμο:

http://www.iky.gr/xrisima-egrafa-comenius/item/210-κοινό-ευρωπαϊκό-έντυπο-κριτηρίων-

επιλεξιμότητας-comenius-ist
Εφαρμόζονται τα παρακάτω εθνικά κριτήρια επιλεξιμότητας:



Επιλέξιμοι για συμμετοχή είναι αποκλειστικά οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές που ασκούν
διδακτικό έργο σε σχολικές μονάδες. Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή άλλου
είδους άδεια ή έχουν εκπαιδευτικά καθήκοντα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς επίσης
αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, δεν είναι επιλέξιμοι.



Tα σχολεία στα οποία υπηρετούν οι αιτούντες για τη δράση της Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης
πρέπει

να

εμφανίζονται

στη

λίστα

που

περιέχεται

στο

σύνδεσμο

http://ec.europa.eu/education/comenius/eligible_en.htm προκειμένου η αίτηση να είναι επιλέξιμη
για χρηματοδότηση. Αιτήσεις εκπαιδευτικών που δεν υπηρετούν σε επιλέξιμα σχολεία για
οποιοδήποτε λόγο (πχ. λόγω απόσπασης ή τοποθέτησης σε άλλο φορέα) θα κρίνονται ως μη
επιλέξιμες.
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Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει μία μόνον αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης
(μία και για τους τρεις κύκλους υποβολής αιτήσεων). Στην περίπτωση που υποβληθούν
περισσότερες από μία αιτήσεις από τον ίδιο εκπαιδευτικό, θα κρίνονται όλες ως μη επιλέξιμες.

Αξιολόγηση αιτήσεων – Επιλογή
Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων θα γίνει από την Εθνική Μονάδα βάσει του κοινού
ευρωπαϊκού φύλλου αξιολόγησης εφαρμόζοντας επιπρόσθετα τα παρακάτω εθνικά κριτήρια
επιλογής:


αιτήσεις εκπαιδευτικών που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν στο πλαίσιο της δράσης
ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση Comenius ( +3 βαθμοί )



αιτήσεις που αφορούν σε συμμετοχή σε επιμορφωτική δραστηριότητα η οποία συμπεριλαμβάνεται
στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ( +3 βαθμοί )



αιτήσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι διδάσκουν γνωστικό αντικείμενο διαφορετικό από αυτό της ξένης
γλώσσας ( +3 βαθμοί )



αιτήσεις εκπαιδευτικών που έχουν 5-23 έτη προϋπηρεσίας ( +3 βαθμοί)



αιτήσεις εκπαιδευτικών που ανήκουν σε μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες (άτομα με ειδικές
ανάγκες, μετανάστες) ( +3 βαθμοί)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διακρατική σύνθεση του σεμιναρίου δεν θα εγκρίνονται
περισσότεροι από τέσσερις υποψήφιοι για την ίδια δραστηριότητα.
Το φύλλο αξιολόγησης στο οποίο αναφέρονται τα κριτήρια αξιολόγησης και ο τρόπος εφαρμογής τους
βρίσκεται στο σύνδεσμο: http://www.iky.gr/xrisima-egrafa-comenius/item/211-κοινό-ευρωπαϊκόέντυπο-αξιολόγησης-ποιότητας-comenius-ist
Κοινοτική επιχορήγηση:
Καλύπτονται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών


δαπάνες ταξιδίου (εισιτήρια οικονομικής θέσης ) έως και 100%,



δαπάνες διδάκτρων (course fees) με ανώτατο όριο τα 150 € / ημέρα



δαπάνες γλωσσικής προετοιμασίας, κατ’ ανώτατο όριο 500 € σε επαρκώς αιτιολογημένες
περιπτώσεις εκτός της περίπτωσης δραστηριότητας που αφορά σε βελτίωση γλωσσικών
δεξιοτήτων.



δαπάνες διαβίωσης (subsistence costs) σύμφωνα με τον πίνακα δαπανών διαβίωσης ανά χώρα
προορισμού που έχουν ενσωματωθεί στο υπόδειγμα αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή (e-form) όπως
ορίζονται στον παρακάτω πίνακα
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Πίνακας δαπανών διαβίωσης
Χώρα

Ποσό ανά ημέρα (€)
(1η εβδομάδα)

Συνολικό ποσό (€)
(2 εβδομάδες)

Πρόσθετο ποσό ανά εβδομάδα (€)
(πέραν της 2ης εβδομάδας)

AT - AUSTRIA
BE - BELGIUM
BG - BULGARIA
CH - SWITZERLAND
CY - CYPRUS
CZ - CZECH REPUBLIC
DE - GERMANY
DK - DENMARK
EE - ESTONIA
ES - SPAIN
FI - FINLAND
FR - FRANCE
HR - CROATIA
HU - HUNGARY
IE - IRELAND
IS - ICELAND
IT - ITALY
LI - LIECHTENSTEIN
LT - LITHUANIA
LU - LUXEMBOURG
LV - LATVIA
MT - MALTA
NL - NETHERLANDS
NO - NORWAY
PL - POLAND
PT - PORTUGAL
RO - ROMANIA
SE - SWEDEN
SI - SLOVENIA
SK - SLOVAKIA
TR - TURKEY
UK - UNITED KINGDOM

126
119
77
182
105
105
112
161
91
119
147
140
112
98
133
126
133
182
91
119
91
98
126
182
91
105
84
147
112
98
98
161

1235
1166
755
1784
1029
1029
1098
1578
892
1166
1441
1372
1098
960
1303
1235
1303
1784
892
1166
892
960
1235
1784
892
1029
823
1441
1098
960
960
1578

141
133
86
204
118
118
125
181
102
133
165
157
125
110
149
141
149
204
102
133
102
110
141
204
102
118
94
165
125
110
110
181

4. Τοποθέτηση Μελλοντικών Εκπαιδευτικών σε Θέσεις Βοηθών σε εκπαιδευτικά
ιδρύματα του εξωτερικού
Σύντομη Περιγραφή της δράσης (η αναλυτική περιγραφή περιλαμβάνεται στον Οδηγό για τους
Αιτούντες 2013- Μέρος ΙΙb-Περιγραφή των δράσεων)
H δράση απευθύνεται σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς οποιασδήποτε ειδικότητας που δεν έχουν
πρότερη εργασιακή εμπειρία και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε σχολεία του εξωτερικού, ασκώντας
εποπτευόμενο διδακτικό έργο. Στόχος της δράσης είναι η απόκτηση εμπειρίας διδασκαλίας, η
ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης στις παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους των μελλοντικών
εκπαιδευτικών, η καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, η ενθάρρυνση των νέων για
εκμάθηση ξένων γλωσσών και η προώθηση των λιγότερο ομιλουμένων και διδασκόμενων γλωσσών.
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Επιλέξιμη περίοδος - Διάρκεια
Η περίοδος άσκησης διαρκεί από 13 έως 45 εβδομάδες Η περίοδος μπορεί να αρχίσει το νωρίτερο την
1/8/2013 και να ολοκληρωθεί το αργότερο στις 31/7/2014.

Επιλέξιμοι να τοποθετηθούν ως βοηθοί Comenius είναι:


Πτυχιούχοι ή φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει δύο τουλάχιστον έτη σπουδών Τμημάτων
Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων
Πανεπιστημίων του εξωτερικού αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ.



Πτυχιούχοι άλλων σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης των οποίων το δίπλωμα δεν έχει
αναγνωρισμένη παιδαγωγική κατάρτιση αλλά έχουν πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) είτε
είναι εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών με αντικείμενο τη διδακτική είτε είναι ήδη
κάτοχοι του προαναφερθέντος τίτλου.

Επιλεξιμότητα αιτήσεων
Τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας (κοινά ευρωπαϊκά κριτήρια) καθώς και τα επιπρόσθετα εθνικά
κριτήρια περιγράφονται στο φύλλο ελέγχου κριτηρίων επιλεξιμότητας το οποίο βρίσκεται στο
σύνδεσμο:

http://www.iky.gr/xrisima-egrafa-comenius/item/212-koino-europaiko-entypo-kritiriwn-

epileksimotitas-voithwn-comenius
Υποβολή αιτήσεων:
Απαιτείται τόσο η ηλεκτρονική υποβολή (βήμα 1) όσο και η έγκαιρη υποβολή της αίτησης σε έντυπη
μορφή (βήμα 2) κατάλληλα υπογεγραμμένης μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα.
Βήμα 1: Ηλεκτρονική υποβολή
Το υπόδειγμα αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή (e-form) βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.iky.gr/xrisima-egrafa-comenius/item/828-aitisi-voithwn-ekapideytikwn-2013-aitisi-sxoleiwnypodoxis-2013
Για την επεξεργασία του υποδείγματος είναι απαραίτητο το λογισμικό Adobe Reader 9 ή
μεταγενέστερη έκδοση, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν οι αιτούντες στον παρακάτω σύνδεσμο
http://get.adobe.com/reader/
Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμπληρώνονται και επικυρώνονται όλα τα υποχρεωτικά
πεδία του υποδείγματος αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή

(e-form) – πατώντας «επικύρωση»

(«Validate»). H αίτηση (πλήρως συμπληρωμένο και επικυρωμένο υπόδειγμα), αφού πρώτα
αποθηκευτεί σε Η/Υ υποβάλλεται – πατώντας «ηλεκτρονική υποβολή» («Submit online»). Στην ίδια
ενότητα της αίτησης καταγράφεται η ηλεκτρονική υποβολή και ο κωδικός (e-form hash code) της
αίτησης που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, η αίτηση (αρχείο PDF) δεν
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πρέπει να υποστεί οποιαδήποτε αλλαγή. Για την ηλεκτρονική υποβολή απαιτείται σύνδεση στο
Διαδίκτυο.
Εναλλακτικά, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (τεχνικό πρόβλημα κτλ) δεν είναι δυνατή η
ηλεκτρονική υποβολή με το βασικό τρόπο (on line), η αίτηση (πλήρως συμπληρωμένο και επικυρωμένο
υπόδειγμα) μπορεί να αποσταλεί στην Εθνική Μονάδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
πατώντας «δημιουργία συνημμένου αρχείου» στην τελευταία σελίδα.
Βήμα 2: Υποβολή αίτησης σε έντυπη μορφή
Η αίτηση, μετά την ηλεκτρονική υποβολή, μπορεί να εκτυπωθεί πατώντας «εκτύπωση» στην τελευταία
σελίδα. Η ενότητα «Applicant’s Signature» της αίτησης σε έντυπη μορφή συμπληρώνεται χειρόγραφα
(ημερομηνία, ονοματεπώνυμο υπογράφοντος κτλ.). Η αίτηση σε έντυπη μορφή πρέπει να φέρει την
υπογραφή του αιτούντος.
Η αίτηση σε έντυπη μορφή, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, πρέπει να κατατεθεί ή να
αποσταλεί ταχυδρομικά στο ΙΚΥ – Εθνική Μονάδα για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (Λεωφ. Εθνικής
Αντιστάσεως 41, 14234 Ν.Ιωνία) συνοδευόμενη από:


Πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας (εξαιρούνται οι υποψήφιοι διδάσκοντες ξένων γλωσσών)



Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου στο οποίο
φοιτούν και αντίγραφο πτυχίου ΑΣΠΑΙΤΕ, όπου απαιτείται



Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας στην περίπτωση που ο βαθμός δεν αναγράφεται στο πτυχίο.
Στην περίπτωση των φοιτητών θα προσκομίζεται αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ή βεβαίωση
από τη Γραμματεία του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν όπου αναγράφεται το σύνολο των
μαθημάτων (διδακτικών μονάδων) που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου καθώς και ο μέσος
όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων τα οποία ο/η υποψήφιος/α έχει παρακολουθήσει επιτυχώς.



Βεβαίωση εγγραφής από τη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ή αντίγραφο
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο τη διδακτική, όπου απαιτείται.



Βεβαίωση από υγειονομική επιτροπή ή από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον οι αιτούντες
εμπίπτουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες.

Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 31η Ιανουαρίου 2013.
Αξιολόγηση αιτήσεων – Επιλογή
Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων θα γίνει από την Εθνική Μονάδα βάσει του κοινού
ευρωπαϊκού φύλλου αξιολόγησης εφαρμόζοντας επιπρόσθετα τα παρακάτω εθνικά κριτήρια
επιλογής:


Αιτήσεις ατόμων

που ανήκουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες όπως άτομα με ειδικές

ανάγκες, μετανάστες, Roma κτλ. ( +5 βαθμοί )


αιτήσεις ατόμων των οποίων επίκειται ο διορισμός (επιτυχόντες διαγωνισμού ΑΣΕΠ) στη δημόσια
σχολική εκπαίδευση ( +10 βαθμοί )
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Το φύλλο αξιολόγησης (εθνικά και κοινά ευρωπαϊκά κριτήρια) βρίσκεται στο σύνδεσμο:
http://www.iky.gr/xrisima-egrafa-comenius/item/214-koino-europaiko-entypo-axiologisis-poiotitasvoithwn-comenius
Κοινοτική επιχορήγηση:
Οι εγκεκριμένοι Βοηθοί Comenius θα κληθούν να συμπληρώσουν οικονομικό αίτημα (προϋπολογισμό).
Καλύπτονται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών


δαπάνες (500 € κατ’ ανώτατο όριο) για εισαγωγικές συναντήσεις, γλωσσική προετοιμασία και
προετοιμασία που αφορά στην Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας (CLIL).



δαπάνες ταξιδίου,

και διαβίωσης σύμφωνα με τον πίνακα δαπανών διαβίωσης ανά χώρα

προορισμού όπως ορίζονται στον παρακάτω πίνακα
Χώρα
AT-Austria
BE-Belgium
BG-Bulgaria
CH-Switzerland
CY-Cyprus
CZ-Czech Republic
DE-Germany
DK-Denmark
EE-Estonia
ES-Spain
FI-Finland
FR-France
GB-Great Britain
HR-Croatia
HU-Hungary
IE-Ireland
IS-Iceland
IT-Italy
LI-Liechtenstein
LT-Lithuania
LU-Luxembourg
LV-Latvia
MT-Malta
NL-Netherlands
NO-Norway
PL-Poland
PT-Portugal
RO-Romania
SE-Sweden
SI-Slovenia
SK-Slovakia
TR-Turkey

Συνολικό ποσό (€)
για 13 εβδομάδες
4.538
4.286
2.852
6.507
3.788
3.796
4.023
5.806
3.342
4.293
5.293
5.033
5.829
4.056
3.607
4.766
4.756
4.793
6.560
3.348
4.294
3.382
3.539
4.528
6.563
3.301
3.775
3.104
5.295
4.055
3.539
3.693

Πρόσθετο ποσό (€) ανά εβδομάδα
η
η
(14 - 45 εβδομάδα)
202
190
123
291
168
168
179
258
146
190
235
224
258
179
157
213
202
213
291
146
190
146
157
202
291
146
168
134
235
179
157
157
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5. Υποδοχή Μελλοντικών Εκπαιδευτικών σε θέσεις βοηθών

σε εκπαιδευτικά

ιδρύματα του εσωτερικού
Σύντομη Περιγραφή της δράσης (η αναλυτική περιγραφή περιλαμβάνεται στον Οδηγό για τους
Αιτούντες 2013- Μέρος ΙΙb-Περιγραφή των δράσεων)
Η δράση απευθύνεται σε ελληνικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν μελλοντικούς εκπαιδευτικούς από
το εξωτερικό ως βοηθούς. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης στις
παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους των μελλοντικών εκπαιδευτικών, η καταπολέμηση της
ξενοφοβίας και του ρατσισμού, η ενθάρρυνση των νέων για εκμάθηση ξένων γλωσσών και η
προώθηση των λιγότερο ομιλουμένων και διδασκόμενων γλωσσών.
Επιλέξιμη περίοδος - Διάρκεια
Η περίοδος τοποθέτησης διαρκεί από 13 έως 45 εβδομάδες. Η περίοδος μπορεί να αρχίσει το
νωρίτερο 1/8/2013 και να ολοκληρωθεί το αργότερο στις 31/7/2014

Επιλέξιμα ιδρύματα:
Τα επιλέξιμα ιδρύματα περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω κατάλογο:
http://ec.europa.eu/education/comenius/eligible_en.htm

Υποβολή αιτήσεων:
Απαιτείται τόσο η ηλεκτρονική υποβολή (βήμα 1) όσο και η έγκαιρη υποβολή της αίτησης σε έντυπη
μορφή (βήμα 2) κατάλληλα υπογεγραμμένης μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα.
Βήμα 1: Ηλεκτρονική υποβολή
Το υπόδειγμα αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή (e-form) βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο της
ιστοσελίδας του ΙΚΥ:
http://www.iky.gr/xrisima-egrafa-comenius/item/828-aitisi-voithwn-ekapideytikwn-2013-aitisi-sxoleiwnypodoxis-2013
Για την επεξεργασία του υποδείγματος είναι απαραίτητο το λογισμικό Adobe Reader 9 ή
μεταγενέστερη έκδοση, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν οι αιτούντες στον παρακάτω σύνδεσμο
http://get.adobe.com/reader/
Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμπληρώνονται και επικυρώνονται όλα τα υποχρεωτικά
πεδία του υποδείγματος αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή

(e-form) – πατώντας «επικύρωση»

(«Validate»). H αίτηση (πλήρως συμπληρωμένο και επικυρωμένο υπόδειγμα), αφού πρώτα
αποθηκευτεί σε Η/Υ, υποβάλλεται – πατώντας «ηλεκτρονική υποβολή» («Submit online»). Στο
έντυπο της αίτησης καταγράφεται η ηλεκτρονική υποβολή και ο κωδικός (e-form hash code) της
αίτησης που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, η αίτηση (αρχείο PDF) δεν
πρέπει να υποστεί οποιαδήποτε αλλαγή. Για την ηλεκτρονική υποβολή απαιτείται σύνδεση στο
Διαδίκτυο.
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Εναλλακτικά, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (τεχνικό πρόβλημα κτλ) δεν είναι δυνατή η
ηλεκτρονική υποβολή με το βασικό τρόπο (on line), η αίτηση (πλήρως συμπληρωμένο και επικυρωμένο
υπόδειγμα) μπορεί να αποσταλεί στην Εθνική Μονάδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
πατώντας «δημιουργία συνημμένου αρχείου» στην τελευταία σελίδα.
Βήμα 2: Υποβολή αίτησης σε έντυπη μορφή
Η αίτηση, μετά την ηλεκτρονική υποβολή, μπορεί να εκτυπωθεί πατώντας «εκτύπωση» («Print form»)
στην τελευταία σελίδα. Η ενότητα H: «Applicant’s Signature» της αίτησης σε έντυπη μορφή
συμπληρώνεται χειρόγραφα (ημερομηνία, ονοματεπώνυμο υπογράφοντος, επωνυμία του αιτούντος
οργανισμού κτλ.). Η αίτηση σε έντυπη μορφή πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του αιτούντος ιδρύματος
και την υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου του.
Η αίτηση σε έντυπη μορφή, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, πρέπει να κατατεθεί ή να
αποσταλεί ταχυδρομικά στο ΙΚΥ – Εθνική Μονάδα για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (Λεωφ. Εθνικής
Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία) συνοδευόμενη από
 διαβιβαστικό έγγραφο όπου αναφέρονται τα στοιχεία του αιτούντος ιδρύματος (πλήρης
διεύθυνση, τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο Διευθυντή και ατόμου επαφής) στην Ελληνική γλώσσα.

Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 31η Ιανουαρίου 2013.

Επιλεξιμότητα αιτήσεων
Τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας (κοινά ευρωπαϊκά κριτήρια) περιγράφονται στο φύλλο ελέγχου
κριτηρίων επιλεξιμότητας το οποίο βρίσκεται στο σύνδεσμο:
http://www.iky.gr/xrisima-egrafa-comenius/item/213-koino-evrwpaiko-entypo-kritiriwn-epileksimotitasvoithwn-comenius
Αξιολόγηση αιτήσεων
Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων θα γίνει από την Εθνική Μονάδα βάσει του κοινού
ευρωπαϊκού φύλλου αξιολόγησης το οποίο βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο :
http://www.iky.gr/xrisima-egrafa-comenius/item/215-koino-europaiko-entypo-axiolofisis-voithwncomenius-sxoleia
Κοινοτική επιχορήγηση:
Τα σχολεία υποδοχής δεν λαμβάνουν οικονομική στήριξη καθώς θα επωφεληθούν από την παρουσία
και την εργασία του βοηθού Comenius.
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Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες με το:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών-Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία
κ. Ξαρχουλάκου Μαρία, 210 3726348
κ. Σπύρος Χατζηπαπάς, 210 3726347
κ. Πηνελόπη Μουσούρη, 210 3726316
κ. Κων/νος Καρναβάς 210 3726317
κ. Σοφία Πουλιδάκη, 210 3726374

Τηλεομοιότυπο: 210 3221863
Αθήνα, 21/12/2012
Ο Διευθυντής
Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος
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