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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  
 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
 

Σο Iδρυμα Kρατικών Yποτροφιών (Ι.Κ.Τ.) ενέκρινε χρηματοδότηση σχεδίου 

μαθησιακής κινητικότητας και προσωπικού ΚΑ1, Τομέας Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και κατάρτισης ERASMUS+, στο 1ο ΕΠΑΛ Λαυρίουγια το 

σχολικό έτος 2019-20. 

Ο τίτλος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι «Κατάρτιση σε ψηφιακές 

εφαρμογές στην Ναυτιλία και την Εκπαίδευση» με κωδικό 2019-1-EL01-

KA116-062208. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές των παρακάτω τομέων: 

 Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 

 Πληροφορικής και 

 Οικονομίας - Διοίκησης. 

Το σχέδιο θα έχει διάρκεια 15 ημερών ανά ροή και θα υλοποιηθεί στις 

παρακάτω χώρες: 

 ΚΤΠΡΟ (Λευκωσία) από 6/12/2019 έως 20/12/2019 

 ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Άμστερνταμ) από 22/4/2020 έως 06/05/2020 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων έχει οριστεί σε 20μαθητές ανά ροή.  

Η επιλογή των μαθητών θα γίνει, κατόπιν αξιολόγησης, από την Παιδαγωγική 

ομάδα των καθηγητών που θα ορίσει ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου για 

την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Οι μαθητές θα αξιολογηθούν στα παρακάτω κριτήρια: 

1. Την διαγωγή τους εντός του σχολικού περιβάλλοντος 

2. Την συνάφεια της ειδικότητας των υποψηφίων μαθητών με το 

πρόγραμμα κατάρτισης του φορέα υποδοχής. 

3. Τον Γενικό Βαθμό της προηγούμενης τάξης ή τον Έλεγχο του τρέχοντος 

σχολικού έτους. 

4. Το επίπεδο γνώσης μίας ή περισσοτέρων Ξένων Γλωσσών. 

5. Το επίπεδο γνώσης χρήσης της Πληροφορικής (σε εφαρμογές όπως 

επεξεργασία κειμένου - word, λογιστικά φύλλα -excel, παρουσιάσεις -

powerpoint, χρήση διαδικτύου).  

Στο τέλος της κατάρτισης θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Βεβαίωση 

Παρακολούθησης του προγράμματος Κατάρτισης. 
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Επίσης οι συμμετέχοντες στο σχέδιο δικαιούνται να λάβουν το Πιστοποιητικό 

Europass. 

Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, του ξενοδοχείου, της ημιδιατροφής, της 

εκπαίδευσης και των εσωτερικών μετακινήσεων καλύπτονται από το 

Πρόγραμμα ERASMUS +.  

Τα δικαιολογητικά, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων 

μαθητών, θα παραληφθούν από την Διεύθυνση του σχολείου την Παρασκευή 

20/09/2019.  

Η Έναρξη υποβολής των δικαιολογητικών ξεκινά την Δευτέρα 23/09/2019 για 

την 1η Ροή προς Κύπρο. 

Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στην Διεύθυνση του σχολείου μέχρι την 

Δευτέρα 30/09/2019. 

Επίσης με τον ίδιο κωδικό εγκρίθηκε πρόγραμμα κατάρτισης τεσσάρων (4) 

εκπαιδευτικών του σχολείου μας στις «Νέες Σεχνολογίες στην 

Εκπαίδευση» με χώρα υποδοχής το Ηνωμένο Βασίλειο(Λονδίνο)που θα 

υλοποιηθεί από 06/07/2020 έως 20/07/2020, διάρκειας 15 ημερών.   

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο του Διευθυντή του  

σχολείου. 

 
Με εκτίμηση, 

 
Ο Διευθυντής του1ου ΕΠΑΛ Λαυρίου 


