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Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027, με
προϋπολογισμό 26.2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί
συνέχεια του προγράμματος Erasmus+ 2014-2020.

Συνεχίζει να προσφέρει στήριξη και χρηματοδότηση σε
σχέδια κινητικότητας και διακρατικής συνεργασίας
στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της
νεολαίας και του αθλητισμού.



Το πρόγραμμα Erasmus+ διατηρεί τις προτεραιότητες του
προηγούμενου προγράμματος, τις εμπλουτίζει και τις
επικαιροποιεί.

qΈνταξη και διαφορετικότητα
qΨηφιακός μετασχηματισμός
qΠεριβάλλον και προστασία του



Στόχος είναι η εξάλειψη των εμποδίων, η συμπερίληψη και
ένταξη όλων. Το πρόγραμμα συνεχίζει, με περισσότερες
ευκαιρίες, να προβάλλει και προωθεί τη συμμετοχή όλων.
Αναγνωρίζει την πολυμορφία και τη διαφορετικότητα, και
προσφέρει, σε όλο και περισσότερους, την ευκαιρία μέσα
από τη συμμετοχή τους να ανοίξουν τους ορίζοντές τους και
να αλλάξουν τον κόσμο μας.

Το πρόγραμμα στηρίζει την ένταξη και μέσα από τη διεθνή
συνεργασία με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων είναι βασική
προτεραιότητα του Erasmus+. Οι συνθήκες που
διαμορφώθηκαν στην κοινωνία μας και όλο τον πλανήτη
εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 έκαναν ακόμη πιο
απαραίτητες τις ψηφιακές δεξιότητες και την καλλιέργειά
τους.

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τη χρήση νέων τεχνολογιών και
επικοινωνιών, με στόχο τη μάθηση στο πλαίσιο τόσο της
τυπικής όσο και της μη τυπικής εκπαίδευσης.



Το πρόγραμμα προσφέρει οικονομικά κίνητρα σε
συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν βιώσιμα και φιλικά στο
περιβάλλον μέσα μεταφοράς. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει
σχέδια που προωθούν την ευαισθητοποίηση στην
προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής.



Αν και διαφοροποιημένες, οι βασικές δράσεις του Erasmus+
παραμένουν 3.

qΒασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων

qΒασική Δράση 2: Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και
ιδρυμάτων

qΒασική Δράση 3: Υποστήριξη για τη χάραξη
πολιτικής και τη συνεργασία



qΚινητικότητα των ατόμων στους τομείς της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

qΔραστηριότητες συμμετοχής των νέων



q— Συμπράξεις για συνεργασία:
— Συμπράξεις συνεργασίας
— Συμπράξεις μικρής κλίμακας

qΣυμπράξεις για αριστεία:
— Κέντρα επαγγελματικής αριστείας
— Ακαδημία Εκπαιδευτικών του Erasmus+
— Δράση του προγράμματος Erasmus Mundus

qΣυμπράξεις για τη στήριξη της καινοτομίας:
— Συμμαχίες για τη στήριξη της καινοτομίας

qΑθλητικές διοργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα



Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται
στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας
και του αθλητισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση για
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Επιπλέον, ομάδες νέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της νεολαίας, αλλά όχι απαραίτητα στο πλαίσιο οργανώσεων
νεολαίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για
τη μαθησιακή κινητικότητα των νέων ατόμων και εργαζομένων
στον τομέα της νεολαίας καθώς και για στρατηγικές εταιρικές
σχέσεις στον τομέα της νεολαίας.



Οι ακόλουθες χώρες του προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν
πλήρως σε όλες τις δράσεις του προγράμματος Erasmus+:

qτα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπερπόντιες
χώρες και εδάφη,

qτρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα: — οι χώρες
ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία,

qοι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες: η Δημοκρατία της
Τουρκίας, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και η Δημοκρατία
της Σερβίας.

Επιπλέον, ορισμένες δράσεις του προγράμματος Erasmus+ είναι
ανοικτές σε οργανισμούς από τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το
πρόγραμμα









Για το προσωπικό:

• Εργασίες διδασκαλίας (2 έως 365 ημέρες): δίνει τη δυνατότητα
σε εκπαιδευτικούς ή άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό σχολικής
εκπαίδευσης να διδάξει σε συνεργαζόμενο σχολείο του εξωτερικού.

• Μαθήματα και κατάρτιση (2 έως 30 ημέρες): υποστηρίζουν την
επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, των διευθυντών
σχολείων και του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού

• Παρακολούθηση εργασίας (2 έως 60 ημέρες): παρέχει την
ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς, σχολικούς ηγέτες και στο υπόλοιπο
εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων να περάσουν μια περίοδο
στο εξωτερικό σε ένα σχολείο εταίρο ή σε κάποιον συναφή
οργανισμό, ο οποίος δραστηριοποιείται στο πεδίο της σχολικής
εκπαίδευσης



Για τους μαθητές

• Ομαδική κινητικότητα μαθητών σχολείου (2 έως 30 ημέρες):μια
ομάδα μαθητών από το σχολείο αποστολής μπορεί να περάσει
χρόνο εκμάθησης μαζί με συνομηλίκους τους σε άλλη χώρα. Οι
μαθητές θα πρέπει να συνοδεύονται από εκπαιδευτικούς ή άλλα
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του σχολείου αποστολής, καθ’ όλη τη
διάρκεια της δραστηριότητας

• Βραχυχρόνια μαθησιακή κινητικότητα μαθητών (10 έως 29
ημέρες): οι μαθητές μπορούν να περάσουν μια περίοδο στο
εξωτερικό για να φοιτήσουν σε συνεργαζόμενο σχολείο ή για να
πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε άλλον συναφή οργανισμό
στο εξωτερικό. Για κάθε συμμετέχοντα θα πρέπει να ορίζεται
ατομικό πρόγραμμα μάθησης. Για συμμετέχοντες με λιγότερες
ευκαιρίες, μπορεί να οργανωθεί κινητικότητα με ελάχιστη διάρκεια 2
ημερών, εφόσον υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση.



Για τους μαθητές

• Μακροχρόνια μαθησιακή κινητικότητα μαθητών (30 έως 365
ημέρες): οι μαθητές μπορούν να περάσουν μια περίοδο στο
εξωτερικό για να φοιτήσουν σε συνεργαζόμενο σχολείο ή για να
πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε άλλον συναφή οργανισμό
στο εξωτερικό. Για κάθε συμμετέχοντα θα πρέπει να ορίζεται
ατομικό πρόγραμμα μάθησης. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν
υποχρεωτική κατάρτιση πριν από την αναχώρηση
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