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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2020-2021 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΕ ΣΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 
 

Σο Σμιμα Διεκνϊν χζςεων/Εrasmus+ του ΔΠΘ υλοποιεί κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-

2021 τθ δράςθ πρακτικισ άςκθςθσ φοιτθτϊν ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ 

Κινθτικότθτασ Erasmus+ μζςω των κονδυλίων που εξαςφαλίηει κατ’ ζτοσ, και των 

αδιάκετων κονδυλίων του 2019-2020. Παράλλθλα ςυμμετζχει ςτον Όμιλο Πρακτικισ 

Άςκθςθσ Εrasmus+ που ςυντονίηει το Πάντειο Πανεπιςτιμιο. 

Η δράςθ παρζχει ςε φοιτθτζσ από όλουσ τουσ κφκλουσ ςπουδϊν (προπτυχιακοφσ–

μεταπτυχιακοφσ–υποψιφιουσ διδάκτορεσ) αλλά και προςφάτωσ αποφοίτουσ1 του ΔΠΘ, τθ 

δυνατότθτα να πραγματοποιιςουν πρακτική άςκηςη διάρκειασ 2 ζωσ 4 μηνϊν2, ςε φορείσ 

(π.χ. Επιχειριςεισ, Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ, Ερευνθτικά Κζντρα, Εκπαιδευτικά 

Ιδρφματα, διπλωματικζσ αποςτολζσ κ.λ.π.) που εδρεφουν ςε χϊρεσ του προγράμματοσ 

Erasmus+ (http://erasmus.duth.gr/node/16)3.  

 
 Για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021 ζχουν εγκρικεί προσ υλοποίθςθ τουλάχιςτον 4 

θζςεισ Πρακτικήσ Άςκηςησ για το Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ.  

 Η πρακτικι άςκθςθ υποςτθρίηεται από υποτροφία, θ οποία καλφπτει μζροσ των 

εξόδων διαβίωςθσ ςτο εξωτερικό (βλ. ςχετικόσ ςυνθμμζνο πίνακα).  

 H επιλογι των φοιτθτϊν κα πραγματοποιθκεί βάςει κριτθρίων (βλ. ςυνθμμζνο 

αρχείο), από τον αρμόδιο υντονιςτι του προγράμματοσ Εrasmus+ του Σμιματοσ. 

 Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά ςτο e-mail 
υντονιςτι του προγράμματοσ Erasmus+ (Επικ. Κακθγθτι κ. Α. Μάρκο, τθλ. 25510- 
30118, e-mail: amarkos@eled.duth.gr). 

 Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι θ Σετάρτη 22 Ιουλίου 2020.  

 Η επιλζξιμη περίοδοσ υλοποίηςησ των μετακινήςεων θα πρζπει να 

πραγματοποιηθεί ζωσ 30/09/2021, και δεν μπορεί να παρατακεί πζραν τθσ 

30/9/2021 (θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ). 

 

υςτήνεται ςτισ φοιτιτριεσ και ςτουσ φοιτθτζσ, κατά τθν επαφι τουσ με τουσ φορείσ 

υποδοχισ, να εξετάςουν τη δυνατότητα να ςυμπεριληφθοφν ςτο αντικείμενο τθσ 

πρακτικισ τουσ άςκθςθσ δραςτηριότητεσ που μποροφν να υλοποιηθοφν εξ αποςτάςεωσ 

(τηλεργαςία) ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ότι ςε περίπτωςθ αδυναμίασ ολοκλιρωςισ τθσ 

περιόδου με φυςικι παρουςία, κα επιτευχκοφν τα μακθςιακά αποτελζςματα τθσ 

κινθτικότθτασ.  

 

                                                 
1
 Πρόζθαηα απόθοιηοι: Η πεπίοδορ ηηρ ππακηικήρ άζκηζηρ για ηην οποία αιηούνηαι θα ππέπει να έσει 

ολοκληπωθεί ενηός ενός έηοσς από ηην ημερομηνία αποθοίηηζής ηοσς. Πποϋπόθεζη ζςμμεηοσήρ 

ζηο ππόγπαμμα είναι η επιλογή ηων αιηήζεών ηοςρ να έσει ολοκληπωθεί καηά ηο ηελεςηαίο έηορ ηηρ 

θοίηηζήρ ηοςρ (ππιν ηην αποθοίηηζή ηοςρ). Οι θοιηηηέρ θα πρέπει να ενημερώνοσν ηοσς θορείς 

σποδοτής όηι καηά ηην περίοδο κινηηικόηηηας θα είναι απόθοιηοι. 
2
  Πεπίοδορ μεγαλύηεπη ηων 4 μηνών είναι επιλέξιμη, σωπίρ σπημαηοδόηηζη (zero grant). 

3
 Η ζςμμεηοσή ηος Ηνωμένοσ Βαζιλείοσ ζηο ππόγπαμμα θα ζςνεσίζει για ηην πεπίοδο 2014-2020 

μέσπι ηην ολοκλήπωζη ηος ππογπάμμαηορ (30/9/2021).  

http://erasmus.duth.gr/node/16
mailto:amarkos@eled.duth.gr


 

Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ 

Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικήσ 
Εκπαίδευςησ 

 

  

Αν προκφψουν λόγοι Ανωτζρασ Βίασ (π.χ. υγειονομικζσ ςυνκικεσ), δφναται θ Πρακτικι 

Άςκθςθ να υλοποιθκεί  με μεικτι Κινθτικότθτα (blended Mobility) δθλαδι να ξεκινιςει 

εικονικά (virtually, από τθν Ελλάδα) και να ςυνδυαςτεί με φυςικι κινθτικότθτα (physical). 

Ωςτόςο το διάςτημα που οι κινητικότητεσ  πραγματοποιηθοφν  με  τηλεργαςία – εικονικά  

ο ςυμμετζχων δεν χρηματοδοτείται. Η επιχορήγηςη αφορά μόνο την περίοδο τησ 

κινητικότητασ με φυςική παρουςία. 

 
Για την αποδοχή τησ υποψηφιότητασ απαιτείται η κατάθεςη πλήρουσ φακζλου με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αναφζρονται ςτη ςυνζχεια. 
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Απαιτοφμενα Δικαιολογητικά 

 

 Αίτθςθ Τποψθφιότθτασ (επιςυνάπτεται) 

 Βιογραφικό θμείωμα (ςτα ελλθνικά)  

 Φωτοτυπία Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ 

 Πιςτοποιθτικό Φοιτθτικισ ιδιότθτασ (προπτυχιακοφ-μεταπτυχιακοφ κφκλου 

ςπουδϊν) με αναλυτικι βακμολογία 

 Αντίγραφο πτυχίου (για μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και υποψιφιουσ διδάκτορεσ) 

 Πιςτοποιθτικό επάρκειασ γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ (όχι επικυρωμζνο) 

 υςτατικι Επιςτολι Πρόταςθσ Επιλογισ του Τποψθφίου από μζλοσ Δ.Ε.Π. του 

Σμιματοσ φοίτθςθσ (ςτα Ελλθνικά). Επιςθμαίνεται ότι ςτο τζλοσ τθσ ςυςτατικισ 

επιςτολισ, το μζλοσ Δ.Ε.Π. κα προτείνει τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ του υποψθφίου 

ςτθ δράςθ πρακτικισ άςκθςθσ του προγράμματοσ Erasmus+  

 Πρωτότυπθ Επιςτολι Αποδοχισ (Letter of Acceptance and Working Program) του 

οργανιςμοφ υποδοχισ που κα πραγματοποιθκεί θ πρακτικι άςκθςθ, ςτθν οποία κα 

περιζχονται οι εξισ πλθροφορίεσ: ο λογότυποσ του φορζα, ςτοιχεία του υπευκφνου 

του φορζα υποδοχισ που κα υπογράψει τθ ςχετικι ςυμφωνία πρακτικισ άςκθςθσ, 

ςτοιχεία του αρμόδιου ατόμου του φορζα υποδοχισ υπευκφνου τθσ 

παρακολοφκθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ (όνομα, ιδιότθτα, διεφκυνςθ, email, 

τθλζφωνο & fax). τθν επιςτολι κα αναφζρεται θ αποδοχι του φορζα για τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ (traineeship) ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ Erasmus+ για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα (ζναρξθ-λιξθ) 

διάρκειασ δφο ζωσ τεςςάρων μηνϊν. Επιπλζον, κα περιγράφονται αναλυτικά το 

λεπτομερζσ πρόγραμμα τθσ περιόδου πρακτικισ άςκθςθσ, κακϊσ και τα κακικοντα 

του εκπαιδευόμενου. Σζλοσ, θ επιςτολι κα υπογράφεται από τον υπεφκυνο του 

φορζα υποδοχισ και κα ςφραγίηεται με τθ ςφραγίδα του φορζα. 

 

Οι ακόλουθοι τφποι οργανιςμϊν δεν είναι επιλζξιμοι ωσ οργανιςμοί υποδοχήσ: 
 Οι οργανιςμοί τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και άλλοι φορείσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων εξειδικευμζνων μονάδων (ο εξαντλθτικόσ τουσ κατάλογοσ 
διατίκεται ςτον ιςτότοπο https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-
bodies_en) 

 Οργανιςμοί οι οποίοι διαχειρίηονται προγράμματα τθσ Ε.Ε. (με ςτόχο τθν αποφυγι 
πικανισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων ι/και διπλισ χρθματοδότθςθσ) 
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ΠΟΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Erasmus+ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ* 
ΓΙΑ TO 2020-2021 

 
Σο ποςό τθσ μθνιαίασ επιχοριγθςθσ των φοιτθτϊν που μετακινοφνται ςτο πλαίςιο του 
προγράμματοσ Erasmus+  για πρακτικι άςκθςθ κακορίηεται ανάλογα με τθ χϊρα υποδοχισ 
ωσ εξισ: 
 

Ομάδα Χωρϊν 

Κόςτοσ 
Χϊρεσ 

Μηνιαία επιχορήγηςη 

(ευρϊ/μήνα) 

Ομάδα 1 Δανία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Ιςλανδία, 

Λιχτενςτάιν, Νορβθγία, ουθδία, Αγγλία, 

Λουξεμβοφργο 

620 χϊρεσ με υψθλό κόςτοσ 

διαβίωςθσ 

Ομάδα 2 Αυςτρία, Βζλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, 

Ιςπανία, Ελλάδα, Κφπροσ, Ολλανδία, 

Πορτογαλία, Μάλτα 

570 χϊρεσ με μεςαίο 

κόςτοσ διαβίωςθσ 

Ομάδα 3 Βουλγαρία, Κροατία, Σςεχία, Εςκονία, 

Λετονία, Λικουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, 

Ρουμανία, ερβία, λοβακία, λοβενία, 

ΠΓΔΜ, Σουρκία 

520 
χϊρεσ με χαμθλό 

κόςτοσ διαβίωςθσ 

 
 
* Για τθν επιπλζον οικονομικι ενίςχυςθ  φοιτθτϊν που προζρχονται από κοινωνικά 
ευπακείσ ομάδεσ βλ. http://erasmus.duth.gr/node/27 

* Για τθν επιπλζον οικονομικι ενίςχυςθ φοιτθτϊν με ειδικζσ ανάγκεσ βλ. 
http://erasmus.duth.gr/node/23 

 * τθν περίπτωςθ που λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. υγειονομικζσ ςυνκικεσ) επιβάλουν τθν 

υλοποίθςθ μζρουσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ από απόςταςθ (από τθν Ελλάδα), δεν  

επιχορθγείται. 

 


