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Σο Erasmus+ είναι το πρόγραμμα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για 
τθν εκπαίδευςθ, τθν κατάρτιςθ, τθ νεολαία και τον ακλθτιςμό, 
που ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ των δεξιοτιτων και τθσ 
απαςχολθςιμότθτασ κακώσ και ςτον εκςυγχρονιςμό των 
ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και νεολαίασ, ςε όλουσ 
τουσ τομείσ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ (Ανώτατθ Εκπαίδευςθ, 
Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ, Εκπαίδευςθ 
Ενθλίκων, χολικι Εκπαίδευςθ, δραςτθριότθτεσ νεολαίασ, κτλ). 

 

Σι είναι το Erasmus+ 



Σο πρόγραμμα Erasmus+ δομείται ςε 3 βαςικζσ 
Δράςεισ (Key Actions) για τθν εκπαίδευςθ, τθν 
κατάρτιςθ και τθ νεολαία οι οποίεσ είναι: 
 
Βαςικι Δράςθ 1 (KA1): Κινθτικότθτα των ατόμων 
Βαςικι Δράςθ 2 (ΚΑ2): υνεργαςία για τθν καινοτομία 
και τθν ανταλλαγι καλών πρακτικών 
Βαςικι Δράςθ 3 (KA3): Ενίςχυςθ ςε κζματα 
μεταρρυκμίςεων πολιτικισ 

Δομή προγράμματοσ  

https://www.iky.gr/erasmusplus-ka1


Βαςικι Δράςθ 1 (KA1): Κινθτικότθτα των ατόμων 
 

A. χολικι Εκπαίδευςθ  
B. Ανώτατη Εκπαίδευςη  
Γ. Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ 
Δ. Εκπαίδευςθ Ενθλίκων 

ΣΙ ΑΦΟΡΑ  



ΚΑ1 Ανώτατθ Εκπαίδευςθ: 
Απευκφνεται ςε Ιδρφματα Ανώτατθσ Εκπαίδευςθσ χωρών εντόσ 
τθσ Ε.Ε. και αφορά κινθτικότθτα φοιτθτών και προςωπικοφ ςε 
Ιδρφματα Ανώτατθσ Εκπαίδευςθσ ςε Χώρεσ που ςυμμετζχουν 
ςτο Πρόγραμμα.  
 

Κατθγορίεσ μετακινοφμενων:  
a) Φοιτθτζσ για πουδζσ και Πρακτικι Άςκθςθ 
b) Προςωπικό για Διδαςκαλία και Επιμόρφωςθ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΜΕΣΑΚΙΝΟΤΜΕΝΩΝ 



•Σο ΟΠΑ ςυμμετζχει ενεργά ςτο  Erasmus + από το 1987  
 
• Σο πανεπιςτιμιο ζχει 181 υπογεγραμμζνεσ δι-ιδρυματικζσ 
ςυμφωνίεσ Erasmus+ 
 
• Μετακινοφνται από το πανεπιςτιμιο ετθςίωσ ςτο εξωτερικό 
300 φοιτθτζσ για παρακολοφκθςθ μακθμάτων ςτο εξωτερικό  
 
• Γίνονται δεκτοί περίπου 320 φοιτθτζσ από ιδρφματα-εταίρουσ. 

ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΟΠΑ ΜΕ ΣΟ ERASMUS+ 



Περίπου 80 φοιτητζσ του ΟΠΑ πραγματοποιοφν την Πρακτική 
τουσ Άςκηςη ςτο εξωτερικό ετηςίωσ μζςω του Προγράμματοσ 

Erasmus+.  

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΟΠΑ 



- Μζχρι 12 μήνεσ δυνατότητα χρήςησ του Προγράμματοσ  
-Να διατθροφν οι ενδιαφερόμενοι τθ  φοιτθτικι ιδιότθτα κατά 
τθν ςτιγμι υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ.  
 
*Φοιηηηική ιδιόηηηα διαηηρούν όζοι δεν έχουν κάνει αίηηζη 
για πηυχίο 

 

Προχποθζςεισ 



Τη ζςγκεκπιμένη ζηιγμή ηο διάζηημα ηηρ Ππακηικήρ 

Άζκηζηρ κάθε θοιηηηή δεν μποπεί να ξεπεπνάει ηοςρ 3 
μήνερ 



Δςναηόηηηα σπημαηοδόηηζηρ από 2 ππογπάμμαηα: 
Κλαςική κινητικότητα και Πρόγραμμα Ομίλου Πρακτικήσ 
Άςκηςησ  

ημαντική Πληροφορία 



Διαδικαςία 

Πληροφόρηςη των 
φοιτητών ςχετικά με τα 

προγράμματα  

Αιτήςεισ για 
ςυμμετοχή των 
φοιτητών και 

του προςωπικοφ 
ςτα 

προγράμματα  

 

Εφρεςη φορζα 
Απαςχόληςησ  

 

Τπογραφή 
Learning 

Agreement  και 
ξεκίνημα 

πρακτικήσ 
άςκηςησ 

 

Ολοκλήρωςη 
πρακτικήσ 
άςκηςησ  

  



Σο ΟΠΑ, αναπτφςςοντασ περαιτζρω τθ διεκνοποίθςι του, 
δθμιουργεί νζεσ ευκαιρίεσ μζςω του Προγράμματοσ Erasmus+ 
Διεκνισ Κινθτικότθτα.  
 
 
ε αυτό το πλαίςιο ςυνεργάηεται με πανεπιςτιμια από ΗΠΑ, 
Καναδά, Νότια Κορζα, Αρμενία, Ρωςία κ.ά.  

Διεθνήσ Κινητικότητα 



 

 

• Σθλζφωνο : +30 210 8203188 

• Email: cleoqual@aueb.gr 
delioucleopatra@gmail.com 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ 
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