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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

COMENIUS 

2008 

ΑΙΣΗΗ 

 ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΝΓΟΫΠΗΡΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 
 

 

1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

 

Σνκεαθφ πξφγξακκα  Comenius Τύπνο Γξάζεο Ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε 

Πξφζθιεζε  Τπνβνιήο 

Πξνηάζεσλ 

 

 
2008 

Τπνβάιιεηαη ζηελ 
Δζληθή Μνλάδα : 

 

ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 

Πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ & Μαθξή 1 

117 42 Αζήλα 
 

 

Ολνκαηεπψλπκν 

ππνςεθίνπ 
 Λακπξηαλνχ ηεξγνχια 

 

Αξηζκφο Αλαθνξάο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαηάξηηζεο :  
IT-2008-351-003 

Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο θαηάξηηζεο : 

23/03/2009 σο 27/03/2009 
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2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΗΗ 

2.1 ΙΔΡΤΜΑ ΠΟΤΤΠΗΡΕΣΕΙ Ο ΤΠΟΦΗΦΙΟ 

 

Πιήξεο λνκηθή 

επσλπκία 
Γεληθφ Λχθεην Αξραγγέινπ Ρφδνπ 

GENIKO LYKEIO ARCHAGELOU RODOU 
Σχπνο ηδξχκαηνο Γεληθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

Ννκηθφ θαζεζηψο  Ιδησηηθό   × Δεκφζην Μέγεζνο ηδξχκαηνο – 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

ζην ίδξπκα  
1-20 άηνκα 

Δκπνξηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο 

 Κεξδνζθνπηθό  × Με 
θεξδνζθνπηθφ 

Αξηζκόο καζεηώλ  
186 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Οδόο – Αξηζκόο Αξράγγεινο 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο  85102 Πφιε  Αξράγγεινο Ρφδνπ 

Υψξα Ειιάδα Γεσγξαθηθή εκβέιεηα  Πεξηθεξεηαθφ 

2.2     ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ   

 

Ιδηφηεηα :  Καζεγήηξηα Αγγιηθψλ  ΠΕ 06 Φχιν ( Α / Θ ):  Θ 
Όλνκα: ηεξγνχια 
Δπψλπκν: Λακπξηαλνχ 
Σκήκα (αλ ηζρύεη):  
Θέζε (αλ ηζρύεη ) :  Καζεγήηξηα 
Πξνζσπηθή 

Γηεχζπλζε  
Οδόο – αξηζκόο Αξράγγεινο 

Σαρπδξνκηθφο 

θσδηθφο  
85102 Πόιε   Αξράγγεινο Ρφδνπ 

Υψξα  Ειιάδα 
Αξηζκφο ηειεθψλνπ 1  Αξηζκφο ηειεθψλνπ 2  

Αξηζκφο θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ  
 Fax  

Ηιεθηξνληθή 

δηεχζπλζε (E-mail) 
stellala@yahoo.com 

 

2.3 ΑΝ Ο ΑΙΣΧΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΟΜΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ  

Δάλ είζηε άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο, παξαθαινύκε αλαθέξαηε ιεπηνκέξεηεο γηα πξόζζεηεο ελέξγεηεο θαη δαπάλεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα λα ζπκκεηάζρεηε ζηε δξαζηεξηόηεηα θαηάξηηζεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε δεόλησο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο 

ην πνζό επηρνξήγεζεο είλαη δπλαηόλ λα απμεζεί.  
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2.4    ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΕ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΕΙ  

Παξαθαινύκε αλαθέξαηε αλ έρεηε ιάβεη νηθνλνκηθή ελίζρπζε από ην Πξόγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο ή ηα πξνεγνύκελα 

Πξνγξάκκαηα Σσθξάηεο θαη Leonardo da Vinci θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία:  

×  Όρη 
 Ναη  (Δάλ λαη παξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα) 

 

Πξφγξακκα  Σχπνο δξαζηεξηφηεηαο  Ηκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο 

Αξηζκφο ζχκβαζεο 

επηρνξήγεζεο 

    

 

2.5 ΕΙΔΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

Παξαθαινύκε λα αλαθέξεηε εάλ ππνβάιιεηε αίηεζε γηα δξαζηεξηόηεηα θαηάξηηζεο γισζζηθνχ πεξηερνκέλνπ  ή γηα 

δξαζηεξηόηεηα θαηάξηηζεο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ :  

 

 Γξαζηεξηφηεηα θαηάξηηζεο γισζζηθνχ πεξηερνκέλνπ (Language training activitities) 

 Καηάξηηζε ζηε κεζνδνινγία ή ηελ παηδαγσγηθή ηεο δηδαζθαιίαο γισζζώλ 

 Καηάξηηζε γηα ηελ απόθηεζε θαζαξά γισζζηθώλ δεμηνηήησλ 

×  Δξαζηεξηφηεηα θαηάξηηζεο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ (General in-service training 
activities) 
 

 

2.6 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΣΕ      

Παξαθαιώ  αλαθέξεηε ζε πνηα από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνύ αλήθεηε :  

 

×   Εθπαηδεπηηθφο (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δηδάζθνληεο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ) 

 Δθπαηδεπηήο 

 Γηεπζπληήο Σρνιείνπ  

 Υπεύζπλνο εθπαίδεπζεο  

 Δπηζεσξεηήο  

 Σρνιηθόο ζύκβνπινο 

 Σύκβνπινο επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ 

 Παηδαγσγόο – Μεζνιαβεηήο – Αξσγόο ζηελ εθπαίδεπζε 

 Πξνζσπηθό πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ή κε παηδηά δηαθηλνύκελσλ εξγαδνκέλσλ, ηζηγγάλσλ, 

ηαμηδησηώλ θαη πιαλόδησλ εξγαδνκέλσλ 

 Πξνζσπηθό πνπ αζρνιείηαη κε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

 Άιιν (παξαθαινύκε πξνζδηνξίζηε): 

 

 

 

2.7 ΓΛΩΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΙ Η 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ      

Γιώζζα ζηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δξαζηεξηόηεηα 

θαηάξηηζεο   
ΑΓΓΛΙΚΑ 
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2.8  ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΙΣΟΤΝΣΟ  

 

 

Δγώ, ν ππνγξάθσλ βεβαηώλσ όηη νη πιεξνθνξίεο  πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα αίηεζε είλαη θαζ’ όζνλ γλσξίδσ 

νξζέο. Αηηνύκαη επηρνξήγεζε από ην Πξόγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

παξνύζα αίηεζε.   

 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

Η επεμεξγαζία ηεο αίηεζεο επηρνξήγεζεο ζα γίλεη κέζσ ππνινγηζηή. Η επεμεξγαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ (όπσο 

νλόκαηα, δηεπζύλζεηο, βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα θ.ι.π.) ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία Νν 45/2001 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2000 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ αηόκσλ, όζνλ 

αθνξά ζηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθώλ  δεδνκέλσλ από ηα όξγαλα θαη ηηο Δπηηξνπέο ηεο Κνηλόηεηαο θαη ζηελ ειεύζεξε 

δηαθίλεζε ηέηνησλ πιεξνθνξηώλ. 

Η επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ πνπ δίδνληαη από ηνπο αηηνύληεο, απαξαίηεησλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο επηρνξήγεζήο 

ηνπο, ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά γηα απηόλ ηνλ ιόγν από ην ππεύζπλν ηκήκα γηα ην ελ ιόγσ πξόγξακκα. Μεηά από ζρεηηθή 

αίηεζε, ηα πξνζσπηθά απηά δεδνκέλα δύλαηαη λα απνζηαινύλ ζηνπο αηηνύληεο πξνο δηόξζσζε ή ζπκπιήξσζε. Κάζε 

εξώηεκα ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα απηά, πξέπεη λα απεπζύλεηαη ζηελ θαηάιιειε Δζληθή Μνλάδα, ζηελ νπνία απνζηέιιεηαη 

ην έληππν ππνβνιήο αίηεζεο. Οη δηθαηνύρνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ θαηαγγειία ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπο ζηελ Δπξσπατθή Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ αλαπάζα  ζηηγκή. 

(http://www.edps.europa.eu/00_home.htm). 

 

 

Τόπνο : Αξράγγεινο Ρφδνπ 

      Ηκεξνκελία 27/9/2008: 

Ολνκαηεπώλπκν αηηνύληνο : Λακπξηαλνχ ηεξγνχια 
 

Υπνγξαθή αηηνύληνο:      

 

 

 

 

Βεβαίσζε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ηδξχκαηνο ζην νπνίν ππεξεηεί ν αηηψλ 

 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο βεβαηώλσ όηη ν αηηώλ είλαη κέινο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ νξγαληζκνύ ηνλ νπνίν εθπξνζσπώ θαη 

πξνζππνγξάθσ ηελ παξνύζα αίηεζε.  

 

Τόπνο : Αξράγγεινο Ρφδνπ 

 

Ολνκαηεπώλπκν θαη ζέζε : Ειέλεο Γεψξγηνο, Δηεπζπληήο 

 

 

Υπνγξαθή : 

 

 

Σθξαγίδα : 

                           Ηκεξνκελία 27/9/2008: 

 

http://www.edps.europa.eu/00_home.htm
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3. ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 
 

3.1 ΤΝΕΙΦΟΡΑ ΣΙ ΕΤΡΧΠΑΨΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ   
 

Παξαθαινύκε αλαθέξαηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηηο Δπξσπατθέο πξνηεξαηόηεηεο ζηηο νπνίεο εζηηάδεη ε επηκνξθσηηθή ζαο  

δξαζηεξηόηεηα (εάλ ππάξρνπλ) 

 

 
Σηε δηδαζθαιία κε γισζζηθνύ αληηθεηκέλνπ κέζσ κηαο μέλεο γιώζζαο (CLIL) 

× ηηο ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο εξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο 
δηδαζθαιίαο νξηδφληησλ δεμηνηήησλ 

 Σηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ αλάιεςε δηεπζπληηθώλ ζέζεσλ εληόο ηνπ ζρνιείνπ ή γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ 

Γηεπζπληώλ ησλ ζρνιείσλ 

× ηε δηδαζθαιία αλνκνηνγελψλ νκάδσλ 
 Σηελ αλάπηπμε θαηλνηόκσλ παηδαγσγηθώλ πξνζεγγίζεσλ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο δεκηνπξγηθέο Τέρλεο.  

 

3.2 ΕΙΔΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

Παξαθαινύκε επηιέμεηε ηνλ ηύπν ηεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ επηζπκείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε θαη παξαζέζηε ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο.  

 

× Επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην 
 Δπίζθεςε εξγαζίαο ζε ρψξν ζπλαθή κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
 Δπξσπατθφ ζπλέδξην ή εκεξίδα 

 

3.2.1 Επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην 
 

Σίηινο 

ζεκηλαξίνπ Eurodidaweb - Pedagogical use of Internet and multimedia tools 

 

 

Πεξηιακβάλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα θαηάξηηζεο ζηελ επξσπατθή βάζε 

δεδνκέλσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο; 

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/ 

×  ΝΑΙ 
  ΟΦΙ 

 

Δάλ λαη, παξαθαιείζζε λα αλαθέξεηε: 

 

Σνλ αξηζκφ αλαθνξάο κε ηνλ νπνίν έρεη θαηαρσξεζεί ε δξαζηεξηφηεηα 

θαηάξηζεο ζηελ «επξσπατθή βάζε δεδνκέλσλ» 
IT-2008-351-003 

Σηο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαηάξηηζεο ζηελ 

νπνία επηζπκείηε λα ζπκκεηάζρεηε  
23-27 Μαξηίνπ 2009 

3.3 ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 
1 Tpc-22 Δηαρείξηζε επξσπατθψλ ζρεδίσλ 
2 Tpc-42 Νέεο Σερλνινγίεο, Σερλνινγίεο ησλ Πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

Επηθνηλσληψλ (ΣΠΕ) ICT 
3 Tpc-44 Παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή 

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/
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3.4  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ   

Υψξα : Ιηαιία 
Πφιε :  Ρψκε 
Ηκεξνκελίεο :  

(εε/κκ/εεεε) 

Έλαξμε: 23 /03/ 2009 Λήμε: 27 /03/ 2009 

 

3.5  ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

Πώο πξνηίζεζζε λα πξνεηνηκαζηείηε γηα ηε δξαζηεξηόηεηα θαηάξηηζεο; Σηελ πεξίπησζε επίζθεςεο εξγαζίαο ζε ρώξν ζπλαθή 

κε ην γλσζηηθό ζαο αληηθείκελν παξαθαινύκε λα αλαθέξεηε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία ζαο κε ην ίδξπκα 

ππνδνρήο πξηλ ηελ αλαγώξεζή ζαο γηα ηε δξαζηεξηόηεηα 

Παξαθαινύκε λα δώζεηε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο γλώζεηο ζαο ζηε ζπγθεθξηκέλε γιώζζα (-εο) εξγαζίαο ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο θαηάξηηζεο, αλαθέξνληαο π.ρ ηα απνθηεζέληα δηπιώκαηα, ηα καζήκαηα μέλσλ γισζζώλ πνπ έρεηε 

παξαθνινπζήζεη, ηηο πεξηόδνπο δηακνλήο ζηελ αληίζηνηρε ρώξα.  

Παξαθαινύκε αλαθέξαηε αλ πξνηίζεζζε λα παξαθνινπζήζεηε καζήκαηα γισζζηθήο πξνεηνηκαζίαο 

 

Έρσ πηζηνπνίεζε ζηηο Σ.Π.Ε. θαη ζην ζρνιείν φπνπ εξγάδνκαη ρξεζηκνπνηψ ην 
εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηψληαο 
ηζηνζειίδεο θαη εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ (Ε-slate). 
Δελ απαηηείηαη γισζζηθή πξνεηνηκαζία γηα ηε γιψζζα εξγαζίαο ηνπ ζεκηλαξίνπ 
θαηάξηηζεο πνπ είλαη ηα Αγγιηθά γηαηί είκαη θαζεγήηξηα Αγγιηθψλ. 

3.6 ΚΟΠΟΙ 

Παξαθαινύκε πεξηγξάςεηε ηνλ αληίθηππν πνπ αλακέλεηε λα έρεη ε ζπκκεηνρή ζαο ζηε δξαζηεξηόηεηα θαηάξηηζεο όζνλ 

αθνξά ηηο πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζαο δεμηόηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γισζζηθώλ θαη δηαπνιηηηζκηθώλ 

δεμηνηήησλ.  

Παξαθαινύκε εμεγήζηε πώο αλακέλεηε λα ζπκβάιιεη ε δξαζηεξηόηεηα θαηάξηηζεο ζηε βειηίσζε ηεο απόδνζήο ζαο ζηε 

ζεκεξηλή ζαο ζέζε εξγαζίαο. 

Παξαθαινύκε εμεγήζηε πώο ε δξαζηεξηόηεηα θαηάξηηζεο πνπ επηιέμαηε αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ζαο γηα επηκόξθσζε. 

 

Πηζηεχσ φηη ε ζπκκεηνρή ζε έλα επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην θαη ε αληαιιαγή 
απφςεσλ κε ζπλαδέιθνπο απφ άιια ζρνιεία επξσπατθψλ ρσξψλ ζα βειηηψζεη ηηο 
γλψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Ε. θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην κάζεκα 
ησλ Αγγιηθψλ ή ζηα πιαίζηα δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ζρνιείσλ. 

Η ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζεσξψ φηη ζα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζην λα 
ρξεζηκνπνηψ ηηο Σ.Π.Ε ζπζηεκαηηθά θαη νξγαλσκέλα ζην κάζεκά κνπ, λα 
αλαβαζκίζσ ην κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ πνπ ζεσξείηαη δεπηεξεχνλ ζην δεκφζην 
ζρνιείν θαη επηπιένλ λα νξγαλψζσ πξνγξάκκαηα δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο 
κεηαμχ επξσπατθψλ ζρνιείσλ ή λα δεκηνπξγήζσ δίθηπν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 
καζεηψλ δηαθνξεηηθψλ ζρνιείσλ.  

Σέινο πηζηεχσ φηη νη Νέεο Σερλνινγίεο απνηεινχλ πιένλ έλα αλαπφζπαζην ηκήκα 
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ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο θαη ζα ήζεια λα επηκνξθσζψ ζηελ έληαμή ηνπο ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

3.7  ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

Παξαθαινύκε εμεγήζηε πώο ε δξαζηεξηόηεηα θαηάξηηζεο πνπ επηιέμαηε λα παξαθνινπζήζεηε ζην εμσηεξηθό ζα έρεη 

κεγαιύηεξε δπλεηηθή αμία ζε ζρέζε κε παξόκνηα επηκνξθσηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε ρώξα ζαο.  

Παξαθαινύκε αλαθέξαηε αλ ε ζπκκεηνρή ζαο ζηε δξαζηεξηόηεηα θαηάξηηζεο ζα πξνζδώζεη επξσπατθή δηάζηαζε ζηνλ 

νξγαληζκό όπνπ ππεξεηείηε.     

Σε πεξίπησζε πνπ ζαο ελδηαθέξεη ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ζαο πξνζθέξεη ε πξσηνβνπιία Europass παξαθαινύκε 

επηζθεθζείηε ηνλ ηζηνρώξν:  

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassMobility/navigat
e.action 

 

Επέιεμα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα θαηάξηηζεο  γηαηί ζα έρσ ηελ επθαηξία λα 
γλσξίζσ πσο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Νέεο Σερλνινγίεο ζε άιιεο ρψξεο, λα αληαιιάμσ 
απφςεηο θη εκπεηξίεο θη ελδερνκέλσο λα ζπλεξγαζηψ κε ζπλαδέιθνπο απφ άιια 
επξσπατθά ζρνιεία.  

Πξνζδνθψ φηη ε επηκφξθσζε ζα κε βνεζήζεη λα εθαξκφζσ δηαθνξεηηθέο 
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν φπνπ εξγάδνκαη, λα ελεκεξψζσ θαη άιινπο 
εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ Σ.Π.Ε. θαη γεληθφηεξα λα 
εθαξκφζσ εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε άιια επξσπατθά 
ζρνιεία.  

3.8  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ 

 

Παξαθαινύκε πεξηγξάςηε ηνλ αληίθηππν πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ε ζπκκεηνρή ζαο ζηε δξαζηεξηόηεηα θαηάξηηζεο : α) ζην 

ίδξπκα ην νπνίν εξγάδεζζε θαη β) ζηνπο καζεηέο ζαο ή ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηνπο νπνίνπο δηδάζθεηε 

Πώο θαη κε πνην ηξόπν ζθνπεύεηε λα παξέρεηε ελεκέξσζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηηο λέεο γλώζεηο / 

δεμηόηεηεο πνπ απνθηήζαηε; 

Πώο πξνηίζεζηε λα δηαδώζεηε (πνιιαπιαζηάζεηε) ηα απνηειέζκαηα από ηελ επηκνξθσηηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα;  

Πσο πξνηίζεζηε λα αμηνινγήζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηα βξαρππξόζεζκα θαη καθξνπξόζεζκα ; 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ θαη καζεηηθφ δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 
γλσξίζνπλ επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο έληαμεο ησλ Σ.Π.Ε. ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία. Οη καζεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηδαρζνχλ θαη λα κάζνπλ κε 
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο θαη λα αζρνιεζνχλ κε ηηο Σ.Π.Ε. πνπ 
απνηεινχλ κηα επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα γη απηνχο. 

θνπεχσ λα ελεκεξψζσ ζπλαδέιθνπο άιισλ εηδηθνηήησλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο 
αμηνπνίεζεο ησλ Σ.Π.Ε. κεηαθέξνληαο ηηο εκπεηξίεο πνπ απέθηεζα κέζσ ηεο 
επηκφξθσζεο θαη παξάιιεια λα ζπλεξγαζηψ κε εθπαηδεπηηθνχο άιισλ 
εηδηθνηήησλ ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο ζπλεξγαηηθψλ κεζφδσλ εξγαζίαο κε ζθνπφ 
ηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο νξηδφληησλ δεμηνηήησλ. 

θνπεχσ λα δηαδψζσ ηα απνηειέζκαηα ηεο επηκνξθσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε 
παξνπζηάζεηο ζε εθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο, κε δεκνζηεχζεηο ζε έληππα 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassMobility/navigate.action
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassMobility/navigate.action
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εθπαηδεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη κε αλάξηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 
εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ηζηνζειίδεο γηα εθπαηδεπηηθνχο. 

Σέινο, ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηκνξθσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 
ηεο εθαξκνγήο ησλ Σ.Π.Ε. ζην κάζεκα ζα θξηζεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη 
απφ ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην κάζεκα. Αθφκε, ε αμηνιφγεζε ζα γίλεη ζε 
ζπλεξγαζία κε ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν Αγγιηθήο γιψζζαο θαη εθπαηδεπηηθνχο ίδηαο 
εηδηθφηεηαο. 

 

 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα επέιζνπλ αιιαγέο ζηελ αηηνχκελε επηρνξήγεζε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

θαη φηη δελ είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά πνζψλ εθ ησλ πζηέξσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ  

Πξηλ ζπκπιεξψζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξαθαινχκε ζπκβνπιεπζείηε ην Παξάξηεκα 2 «Καλφλεο Δπηρνξήγεζεο». 

 

 ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 

ΕΙΔΟ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΙΣΟΤΜΕΝΟ ΠΟΟ 

Ε ΕΤΡΩ (€) 

 
Έξοδα ηαξιδίος  

(ζςμπεπιλαμβανομένων 
εξόδων για έκδοζη visa) 
 
 

 
 

Από (ηόπορ): Ρφδν 
 

 Ππορ (ηόπορ): Ρψκε 
 

Μεηαθοπικό μέζο : Αεξνπιάλν 
Κόζηορ ηαξιδίος : 

Κόζηορ έκδοζηρ visa (αν ιζσύει): 
                                               ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 

ΣΑΞΙΔΙΟΤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
EUR  
EUR………………… 

 
 
Γαπάνερ διαβίωζηρ 

 

Ημεπομηνία ανασώπηζηρ : 22/3/2009 

 

Ημεπομηνία επιζηποθήρ : 27/3/2009 
 
ςνολική διάπκεια ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ καηάπηιζηρ . 6 

 

ςνολικόρ απιθμόρ διανςκηεπεύζεων ζηο εξωηεπικό : 6 
 

Αιηούμενη επισοπήγηζη για δαπάνερ διαβίωζηρ : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EUR  

Γίδακηπα ή κόζηορ 
ζςμμεηοσήρ ζε 
ζεμινάπιο/ζςνέδπιο/ημεπίδα 

(αν ςπάσοςν και αθοπούν 
δπαζηηπιόηηηα καηάπηιζηρ η 
οποία πεπιγπάθεηαι ζηην 
ενόηηηα 3.2.1. ή 3.2.3 ηηρ 
παπούζαρ αίηηζηρ 

Γίδακηπα ή κόζηορ ζςμμεηοσήρ ζε ζεμινάπιο/ 
ζςνέδπιο/ημεπίδα (αν ςπάσοςν και αθοπούν 

δπαζηηπιόηηηα καηάπηιζηρ η οποία πεπιγπάθεηαι ζηην 
ενόηηηα 3.2.1. ή 3.2.3 ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ 
…………………………………………………………………… 
 

Ππαγμαηικό εκηιμώμενο κόζηορ:  : EUR 450 
 

Αιηούμενη επισοπήγηζη: 

 
 
 
 
 
 

EUR 450 
 

Γλωζζική πποεηομαζία (αν 

είναι δεόνηωρ αιηιολογημένη 
και πεπιγπάθεηαι ήδη  ζηην 
ενόηηηα 3.5 ηηρ παπούζαρ 

Ππαγμαηικό εκηιμώμενο κόζηορ:  ……………….. εςπώ 
 

Αιηούμενη επισοπήγηζη: 
 

 
 
EUR………………… 
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αίηηζηρ)  
 

: 

Διδικέρ ανάγκερ ( αν 

ςπάπσοςν και πεπιγπάθονηαι 
ήδη ζηην ενόηηηα 2.3 ηηρ 
παπούζαρ αίηηζηρ ) 
 

Ππαγμαηικό εκηιμώμενο κόζηορ:  ……………….. εςπώ 
 

Αιηούμενη επισοπήγηζη: 

 
 
EUR………………… 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΙΣΟΤΜΔΝΗ  
ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ 
 
 

 

EUR  
 

ημ. Για μεηακινήζειρ ππορ και από ηιρ ςπεππόνηιερ σώπερ και εδάθη, θα καλύπηεηαι ηο ζςνολικό κόζηορ 
ηος ηαξιδίος, αζσέηωρ με ηη διάπκεια ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ κινηηικόηηηαρ. 

 


