
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦ ΕΡΟΝΤΟΣ  

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ω Ν  Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν  

 

ERASMUS+ ΚΑ1 –  Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων  

Κωδ.  Έργου :   2015‐ 1‐  EL01‐ KA104‐ 013468  

Τίτλος Σχεδίου:  «Δεξιότητες στην χρήση ψηφιακών εργαλείων                                                                    

(web 2.0)  στην  Εκπαίδευση Ενηλίκων»  

 

Ο εκπαιδευτικός Οργανισμός Open Mellon Εκπαίδευση – Συμβουλευτική – Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Α.Ε. 

με βάση την υπ’ αριθ. 5841/13-07-2015 απόφαση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με την οποία 

εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Σχεδίου Κινητικότητας με κωδικό αριθμό 2015 ‐ 1 ‐ EL01 ‐ KA104 ‐ 013468 στα 

πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ και ειδικότερα της Δράσης Κινητικότητας ΚΑ1 Προσωπικού 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων και τίτλο «Δεξιότητες στην χρήση ψηφιακών εργαλείων (web 2.0) στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων» 

προσκαλεί 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στις ομάδες κινητικότητας οι οποίες θα 

χρηματοδοτηθούν για επιμόρφωση σε δομημένους κύκλους μαθημάτων (διάρκειας πέντε ημερών, έκαστος) 

στο εξωτερικό. Το εγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας 2015 ‐ 1‐ EL01‐ KA104 ‐ 013468  περιλαμβάνει την 

αποστολή και επιμόρφωση δ υ ο  ομάδων κινητικότητας σε Κ ύ π ρ ο  κ α ι  Ι σ π α ν ί α  α ν τ ί σ τ ο ι χ α .  

Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια Επιλογής  

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω σχέδιο κινητικότητας έχουν άτομα που δραστηριοποιούνται αποδεδειγμένα 

στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ, ΕΚΔΔΑ, ΟΑΕΔ)  ή επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν (έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια)  και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Διαθέτουν πιστοποίηση τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (γλώσσα στην οποία θα 

γίνονται τα μαθήματα). 

2. Διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ και του Διαδικτύου. 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκπαιδευτές οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλικών 

του εκπαιδευτικού Οργανισμού Open Μellon A.E. και έχουν αξιολογηθεί θετικά για το εκπαιδευτικό έργο που 

παρείχαν.  

Περιγραφή του Σχεδίου Κινητικότητας 

Το σχέδιο κινητικότητας χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τη Δράση κινητικότητας KA1 Προσωπικού 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ και καλύπτει τη χρηματοδότηση για τη 

μετάβαση (μετ’ επιστροφής), τη διαμονή και την επιμόρφωση (5 ημερών) του κάθε συμμετέχοντα στην 

αντίστοιχη χώρα προορισμού. 

Η εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στην επιλογή οκτώ (8) Εκπαιδευτών Ενηλίκων που θα 

μοιραστούν σε δύο ροές κινητικότητας κάθε μία από τις οποίες θα σταλεί σε ένα πενθήμερο πρόγραμμα 

επιμόρφωσης στο εξωτερικό όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα. 



 

 
 

ΡΟΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1 ΙΣΠΑΝΙΑ 4 07/03/2016 - 11/03/2016 

2 ΚΥΠΡΟΣ 4 11/04/2016 - 15/04/2016 

 

Η 1η ροή κινητικότητας αφορά στην  επιμόρφωση για την διαχείριση και δημιουργία περιβάλλοντος μεικτής 

μάθησης (blended learning) το οποίο στηρίζεται σε πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και σύγχρονης δια 

ζώσης εκπαίδευσης μέσα στην αίθουσα, σστη Βαλένθια της Ισπανίας. Επίσης το πρόγραμμα εστιάζει στον τρόπο 

δημιουργίας ψηφιακής τάξης καθώς και δημιουργίας και ανεβάσματος ψηφιακού υλικού. 

Η 2η ροή κινητικότητας αφορά στην επιμόρφωση για την διαχείριση και χρήση των ραγδαία αναπτυσσόμενων  

επιτευγμάτων της τεχνολογίας και θα υλοποιηθεί στη Λευκωσία της Κύπρου.  

Οι παραπάνω δραστηριότητες οδηγούν στην αναβάθμιση των γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτών ενηλίκων σε θέματα χρήσης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και συμβάλουν 

πολλαπλά στην ποιοτική αναβάθμιση του έργου των οργανισμών Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης  

Επιπλέον, η συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών κατά την διάρκεια των επιμορφώσεων και βιωματικών 

εργασιών μεταξύ των εκπαιδευτών ενηλίκων διαφορετικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενισχύσει την 

ευρωπαϊκή ταυτότητα των συμμετεχόντων και θα διευρύνει τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες ανοίγοντας 

δρόμους για περαιτέρω συνεργασίες, αναβαθμίζοντας το επαγγελματικό τους προφίλ και την ποιότητα του 

έργου τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ευρύτερη διάδοση και πιλοτική εφαρμογή των γνώσεων και 

δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν από τις παραπάνω δραστηριότητες καθώς και στην αξιολόγηση και 

ανατροφοδότηση των νέων μεθόδων διδασκαλίας από τις ομάδες - στόχους ώστε το σχέδιο αυτό να αποτελέσει 

ένα βήμα σε μία σειρά μελλοντικών δράσεων και σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό της κατάρτισης ενηλίκων.  

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Συμμετεχόντων  

Οι συμμετέχοντες του σχεδίου κινητικότητας έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα που 

απορρέουν από τους γενικούς κανόνες υλοποίησης των προγραμμάτων κινητικότητας ERASMUS+ αλλά και 

από το περιεχόμενο του εγκεκριμένου σχεδίου: 

 Συμμετοχή σε Προπαρασκευαστικές συναντήσεις και πιθανά σεμινάρια: 

Πριν την αποστολή κάθε ροής κινητικότητας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ενημερωθούν για το 

περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης και, ειδικότερα, για τα εκπαιδευτικά εργαλεία στα 

οποία θα καταρτιστούν. Πιθανολογείται ότι μπορεί να χρειαστεί να παρακολουθήσουν σεμινάρια 

χρήσης ψηφιακών εργαλείων και τεχνικής ορολογίας στην Αγγλική γλώσσα. 

 Λήψη Άδειας από την εργασία: 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες λήψης άδειας από την 

εργασία τους, για το χρονικό διάστημα της κινητικότητάς τους στο εξωτερικό. Η εν λόγω άδεια θα 

πρέπει να έχει ληφθεί πριν από την υπογραφή των συμφωνιών κινητικότητας και επιχορήγησης. 

 Υποβολή Τελικής Έκθεσης: 

Κατά το τέλος της περιόδου κινητικότητας στο εξωτερικό οι εκπαιδευτές ενηλίκων που συμμετείχαν 

σε δραστηριότητα κινητικότητας υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν τελική έκθεση. 

 Αναγνώριση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων: 



 

 
 

Κατά το τέλος της περιόδου κινητικότητας, η O p e n  M e l l o n  A . E  σ ε συνεργασία με τους  φορείς 

υποδοχής θα αναλάβει την έκδοση πιστοποιητικών κινητικότητας Europass για τους συμμετέχοντες 

του προγράμματος. 

 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 

Η Open Mellon A.E.  θα φροντίσει για την σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων (Ευρωπαϊκή 

κάρτα/Ιδιωτικό ασφαλιστήριο) για όλους τους συμμετέχοντες του προγράμματος. 

Πληροφορίες  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο 

επικοινωνίας του Σχεδίου Κινητικότητας, κ. Τανό Ηλία, κατά προτίμηση μέσω e-mail 

i l ia stano s@ g mai l . co m ή τηλεφωνικά στο 6944621255 ή στις εγκαταστάσεις της  Open Μellon A.E. επί της 

οδού Αλ. Παναγούλη 73,  στην Λάρισα.  

Για την συμμετοχή σας θα πρέπει να υποβάλλετε την Αίτηση Συμμετοχής ηλεκτρονικά στο 

i l ia stanos @ gm a i l .com  μέχρι την Κυριακή 04/10/2015.  

 

 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Open Mellon A.E. 

 

 

Βασίλειος Αβραμούδης 

Ο υπεύθυνος Επικοινωνίας του Σχεδίου 

 

 

Ηλίας Τανός 
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