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Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε Σεμινάριο Επαφών – Training Cooperation Activity 
(TCA) 

 
Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο των Δραστηριοτήτων κατάρτισης και συνεργασίας (Training and 
Cooperation Activities - TCAs), ανακοινώνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο ΤCA που 
διοργανώνει, με τίτλο «Developing KA220 projects with the participation of organisations dealing with inclusion 
in remote areas and/or local communities», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24 -27 Μαΐου 2022, στον 
Πρωταρά.  
 
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε: 
 
• ΜΚΟ ή άλλες οργανώσεις που ασχολούνται με την συμπερίληψη και δραστηριοποιούνται σε τοπικές 
κοινότητες ή/και απομακρυσμένες περιοχές (π.χ. μετανάστες, άτομα που ανήκουν σε εθνική μειονότητα, άτομα 
με ειδικές ανάγκες, άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, άτομα που έχουν πέσει θύματα κάποιου είδους 
κακοποίησης), Oργανώσεις γονέων, Oργανισμούς που ασχολούνται με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας κ.λπ. 

•  Σχολεία ειδικής εκπαίδευσης 

• Εκπροσώπους από τοπικά Συμβούλια και άλλες αρχές (π.χ. υπεύθυνους χάραξης πολιτικής), που ασχολούνται 
με τη συμπερίληψη (π.χ. Συμβούλια για Άτομα με Αναπηρία, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Συντονιστικές 
Επιτροπές για την Προστασία και Ευημερία του Παιδιού) 

• Έμπειρους οργανισμούς σε έργα Erasmus+ (Κέντρα ΕΕΚ, Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.) που 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να υποστηρίξουν τέτοιες συνεργασίες. 

 

Στόχος του σεμιναρίου επαφής είναι να διευκολύνει τη δημιουργία Συμπράξεων Συνεργασίας μεταξύ μη 
έμπειρων οργανισμών που ασχολούνται με τη συμπερίληψη και δραστηριοποιούνται σε απομακρυσμένες 
περιοχές ή/και τοπικές κοινότητες και έμπειρων οργανισμών, με σκοπό την ανάπτυξη ποιοτικών έργων KA220 
(Συμπράξεις Συνεργασίας σε όλους τους τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) σε διάφορους θεματικούς τομείς. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της δραστηριότητας μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω 
σύνδεσμο (Πίνακας 5) https://idep.org.cy/wp-content/uploads/2022-TCA-website-5.pdf  

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στον σύνδεσμο που ακολουθεί 
https://forms.gle/acudhEyvFjk7jZov5, μέχρι τα μεσάνυχτα της 6ης Μαρτίου 2022. Δηλώσεις ενδιαφέροντος που 
υποβάλλονται πέραν της συγκεκριμένης ώρας και μέρας θα θεωρούνται εκπρόθεσμες. 

 

Επισημαίνεται πως η γλώσσα διεξαγωγής του πιο πάνω σεμιναρίου είναι η Αγγλική, ενώ οι θέσεις για τους 
συμμετέχοντες/χουσες από την Κύπρο είναι 10. 
 
Σημειώνεται, επίσης, πως στους/στις συμμετέχοντες/χουσες θα προσφερθεί δωρεάν διαμονή και διατροφή κατά 
τη διάρκεια του σεμιναρίου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22448840 ή στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:gdosis@idep.org.cy 
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