


Το Erasmus+ είναι το πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισµό.

Στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιµότητας και 

στον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

νεολαίας, σε όλους τους τοµείς της ∆ια Βίου Μάθησης (Ανώτατη 

Εκπαίδευση, Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση 

Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Το πρόγραµµα Erasmus+ δοµείται σε 3 βασικές ∆ράσεις (Key Actions) για 

την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:

•Βασική ∆ράση 1 (KA1/Β∆1): Κινητικότητα των ατόµων

•Βασική ∆ράση 2 (ΚΑ2/Β∆2): Συνεργασία για την καινοτοµία και την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών

•Βασική ∆ράση 3 (KA3/Β∆3): Ενίσχυση σε θέµατα µεταρρυθµίσεων πολιτικής



Βασική ∆ράση 1 (KA1/Β∆1): 
Κινητικότητα των ατόµων

Τα σχέδια κινητικότητας παρέχουν στους δικαιούχους τη

δυνατότητα να µετακινούνται σε µια άλλη συµµετέχουσα χώρα, µε
σκοπό να σπουδάσουν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να

εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελµατικά προσόντα και

δεξιότητες.

∆υνατότητες κινητικότητας παρέχονται σε:
Εκπαιδευτικό Προσωπικό: (σχολεία, ανώτατη εκπαίδευση, επαγγελµατική 
κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων): συµµετοχή σε κύκλους κατάρτισης, 
σεµινάρια, εκπαιδευτικές αποστολές, κλπ.
Σπουδαστές και µαθητευόµενοι στην αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση και 
κατάρτιση

Νέους έξω από το εκπαιδευτικό σύστηµα: για εθελοντικές δραστηριότητες 
(ατοµικά ή σε οµάδες)
Προσωπικό σε όλους τους τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας 



ΙΕΚ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ

• "Προσέγγιση στο ∆ιεθνές Εµπόριο"
Ruzomberok Σλοβακία από 08/04/2013 έως 
28/04/2013

• "Ο ρόλος των Βοηθών Ιατρικών 
Εργαστηρίου στο Υγειονοµικό Σύστηµα"
Λισαβόνα Πορτογαλία από 07/04/2013 έως 
27/04/2013



Nail art: Όταν η τέχνη γίνεται επάγγελµα

Ascoli Piceno & Rome - Ιταλία από 15 
Μαρτίου έως 28 Μαρτίου 2015



∆ραστηριότητες

• Πρακτική κατάρτιση για την ανοικοδόµηση και την 
επέκταση των νυχιών, στο κέντρο αισθητικής 
Genesis µόδας στο Ascoli Piceno

• Πρακτική εκπαίδευση για την τέχνη νυχιών, στη 
Σχολή Αισθητικής Τέχνης SPEM Formazione, στο 
San Benedetto del Tronto (AP) 

• Τεχνική επίσκεψη στο κέντρο αισθητικής AKOS στο 
Ascoli Piceno 

• ∆ιακόσµηση νυχιών στην Ακαδηµία Νυχιών Fashion 
Look - Mondo στη Ρώµη

• Μαθήµατα ιταλικής γλώσσας σε βασικό επίπεδο στη 
σχολή "Cecco d'Ascoli", στο Ascoli Piceno



Εκδροµή στην Περούντζια και τη Norcia







































Σχεδιάζουµε…

•Για το 2016 (έχει υποβληθεί σχετική αίτηση):
ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑ
Αισθητική Τέχνη & Μακιγιάζ - Ιταλία
Ζαχαροπλαστική Τέχνη – Τουρκία

•Μέχρι το 2020:
Στοχεύουµε στην µετακίνηση 210 συνολικά 
σπουδαστών και 20 εκπαιδευτών για κατάρτιση 
αλλά και…



• Προγράµµατα για νέους …

Μέχρι τον Σεπτέµβριο: 
• στην Τουρκία 2 προγράµµατα
• στην Ιταλία 2 προγράµµατα
• στην Κύπρο 1 πρόγραµµα

Σύντοµα και νέα…  


