
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΤΟΜΟΥ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΦΟΡΕΑ/ΦΟΡΕΩΝ  

(ΕΦΟΣΟΝ ΕΤΕΡΟΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ) 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
 

ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (EMAIL) 
 

  

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  

(ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΙΔΡΥΜΑ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ/ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ) 

  

ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ)   

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  

(ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ 

ΙΔΡΥΜΑ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ/ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ) 

  

ΔΙΕΤΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 

(ΙΔΡΥΜΑ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟΥ) 

  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  

(ΘΕΜΑ/ΙΔΡΥΜΑ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΥ) 

  

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  

(ΓΛΩΣΣΑ/ΕΠΙΠΕΔΟ/ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ)  

  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η/Υ   



(ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ/ΕΤΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ) 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΩΡΩΝ  

(ΤΙΤΛΟΣ/ΦΟΡΕΑΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ) 

  

  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΑ ΕΤΗ 

ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

Πχ. 2016-2017 Σκύρος 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΦΟΡΕΑΣ/ΘΕΣΗ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ) 

 

  

  

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ), 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΆΡΘΡΟΥ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

(‘Η ΟΧΙ) 
 

  

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Προκειμένου να συμπληρωθεί πληρέστερα το συγκεκριμένο πεδίο, αφού 

συμβουλευτείτε   την   προκήρυξη  (σελ. 

3),  παρακαλούμε   συμπληρώστε  επιπροσθέτως τα παρακάτω πεδία με 

γραμματοσειρά Century Gothic και μέγεθος γραμματοσειράς 11: 



  

  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ *: 

  

  

  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 

  

  

  

ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ  

  

  

  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ (ΤΑΞΗ/ΕΙΣ) 

  

  

  

*Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της προκήρυξης έχουν υλοποιηθεί 

περισσότερα από ένα εκπαιδευτικά έργα παρουσιάστε διακριτές περιγραφές για το 

καθένα σε όλα τα πεδία της προκήρυξης (α. Περιεχόμενο Εκπαιδευτικού Έργου, β. 

Μεθοδολογία, γ. Άνοιγμα στην Τοπική Κοινωνία, δ. Προσθήκες). Αριθμείστε και σε 

παρένθεση καταγράψτε τη χρονολογία κατά την οποία υλοποιήσατε το καθένα, 

σύμφωνα με τα παραδείγματα που δίνονται: 

  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ /ΩΝ 

ΕΡΓΟΥ/ΩΝ: 

1.      Νερό & Αειφορία (2014-2015) 

2.      Η τέχνη στο σχολείο (2015) 

3.      Διαπολιτισμικός Διάλογος (2015-2016) 

  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 

Αναπτύξτε (μέχρι 100 λέξεις) για κάθε 

εκπαιδευτικό έργο) 

1.      … 

2.      … 



3. 

  

ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ  

  

Αναπτύξτε (μέχρι 100 λέξεις για κάθε 

εκπαιδευτικό έργο) 

1.      … 

2.      … 

  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ (ΤΑΞΗ/ΕΙΣ) 

  

Αναπτύξτε (μέχρι 50 λέξεις για κάθε 

εκπαιδευτικό έργο) 

1.      … 

2.      … 

  

β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Προκειμένου να συμπληρωθεί πληρέστερα το συγκεκριμένο πεδίο, αφού 

συμβουλευτείτε   την   προκήρυξη  (σελ. 

3),  παρακαλούμε   συμπληρώστε  επιπροσθέτως τα παρακάτω πεδία με 

γραμματοσειρά Century Gothic, και μέγεθος γραμματοσειράς 11. Εφόσον έχετε 

υλοποιήσει περισσότερα από ένα εκπαιδευτικό έργο διατηρείστε την αρίθμηση, 

σύμφωνα με τα παραδείγματα που δίδονται. 

  

  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΕΡΓΟΥ/ΩΝ- 

ΣΤΑΔΙΑ/ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (μέχρι 

100 λέξεις) 

  

  

  

  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μέχρι 35 λέξεις) 

  

  

  

–Το/a έργο/α αξιοποίησε/αν τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας; 



Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 35 λέξεις), αν ΟΧΙ αφήστε το πεδίο κενό. 

–Το/a έργο/α προώθησε/αν τη δικτύωση του σχολείου με άλλες σχολικές μονάδες 

σε εθνικό & διεθνές επίπεδο; 

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 35 λέξεις), αν ΟΧΙ αφήστε το πεδίο κενό. 

–Υλοποιήσατε ή συμμετείχατε σε προγράμματα (πανελλήνια, ευρωπαϊκά, 

διεθνή); 

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 35 λέξεις), αν ΟΧΙ αφήστε το πεδίο κενό. 

–Στο πλαίσιο του/ων έργου/ων διοργανώθηκαν μαθητικοί 

αγώνες/διαγωνισμοί/εκθέσεις; 

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 35 λέξεις), αν ΟΧΙ αφήστε το πεδίο κενό. 

–Υλοποιήσατε υποστηρικτικά προγράμματα για ειδικές ομάδες του μαθητικού 

πληθυσμού (π.χ. μετανάστες, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ειδικές ανάγκες); 

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 50 λέξεις), αν ΟΧΙ αφήστε το πεδίο κενό. 

–Έχει το εκπαιδευτικό έργο βιωσιμότητα/διάρκεια και μακροπρόθεσμη θετική 

επίδραση στους μαθητές και την τοπική κοινωνία; 

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 50 λέξεις), αν ΟΧΙ αφήστε το πεδίο κενό. 

  

γ. ΑΝΟΙΓΜΑ/ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Προκειμένου να συμπληρωθεί πληρέστερα το συγκεκριμένο πεδίο, αφού 

συμβουλευτείτε   την   προκήρυξη  (σελ. 

3),  παρακαλούμε   συμπληρώστε  επιπροσθέτως τα παρακάτω πεδία με 

γραμματοσειρά Century Gothic και μέγεθος γραμματοσειράς 11. Εφόσον έχετε 

υλοποιήσει περισσότερα από ένα εκπαιδευτικό έργο διατηρείστε την αρίθμηση, 

σύμφωνα μα τα παραδείγματα που δίνονται πιο πάνω. 

  

Στο πλαίσιο του/ων έργου/ων: 

  

–Αναπτύξατε κοινές εκπαιδευτικές/πολιτιστικές/επιστημονικές πρωτοβουλίες 

εκπαιδευτικών-γονέων-μαθητών στο χώρο του σχολείου ή εκτός; 

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 50 λέξεις). 



–Συνεργαστήκατε για την υλοποίηση του έργου με εξωσχολικούς φορείς (π.χ. 

ΜΚΟ, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, εθελοντικές οργανώσεις); 

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 50 λέξεις). 

–Υλοποιήσατε εκδηλώσεις, οργανώσατε ομιλίες, διαλέξεις, αναλάβατε 
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές ή επικοινωνιακές πρωτοβουλίες; 

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 50 λέξεις). 

—Διοργανώσατε εθελοντικές δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα (π.χ. δημιουργία 

σχολικού κήπου, περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες); 

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 50 λέξεις). 

—Επισκεφτήκατε τόπους πολιτιστικού/εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος (π.χ. 

μουσεία, εκθέσεις ζωγραφικής και γλυπτικής); 

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 50 λέξεις). 

—Eνισχύσατε την επικοινωνία του σχολείου σας με την ευρύτερη κοινωνία (π.χ. 

μέσω της έκδοσης σχολικής εφημερίδας, ιστοσελίδας, blog κλπ); 

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 50 λέξεις). 

δ. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ/ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Συμπληρώστε το πεδίο αυτό ΜΟΝΟ εφόσον υπάρχουν επιπρόσθετες πληροφορίες 

που άπτονται της προκήρυξης και δεν μπορέσατε να μας τις παρουσιάσετε επαρκώς 

στα προηγούμενα πεδία 

–Υπήρξαν προβλήματα ή συναντήσατε ελλείμματα ως προς την επάρκεια και την 

καταλληλότητα των σχολικών χώρων, των υποδομών ή των πόρων του σχολείου 

(οικονομικών και ανθρώπινων); 

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 50 λέξεις). Αναφέρετε και τους τρόπους με τους οποίους 

υπερκεράστηκαν τα προβλήματα. 

  

  

Υπογραφή υποψηφίου 

  

  

 


