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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό σχέδιο κινητικότητας ERASMUS+ 

Το Δ.ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού σχεδίου κινητικότητας ERASMUS+ 2022 

με τίτλο «Creating Opportunities Through Mobility» προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

προς τους σπουδαστές των ειδικοτήτων: 

- Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 

- Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 

- Εσωτερική αρχιτεκτονική, διακόσμηση και σχεδιασμός αντικειμένου (2ου έτους σπουδών ή πρόσφατα 

απόφοιτοι) 

Οι σπουδαστές ή πρόσφατα απόφοιτοι του Δ.ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις 

και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο σχέδιο κινητικότητας με τίτλο «Creating Opportunities Through 

Mobility», καλούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση, 

το ερωτηματολόγιο και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 

έως και την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 στη διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου. 

Στα πλαίσια του σχεδίου κινητικότητας «Creating Opportunities Through Mobility» προβλέπονται οι 

παρακάτω δραστηριότητες: 

- η ροή Let the children play workshop που αφορά δραστηριότητες μάθησης σε δομές προσχολικής 

αγωγής διαφορετικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων στο Βουκουρέστι (άνοιξη 2023), για καταρτιζόμενους 

της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 

- η ροή Web and video games development που αφορά δραστηριότητες μάθησης σε πρωτοπόρες 

εταιρείες αναφορικά με τον καθολικό σχεδιασμό με επίκεντρο τον χρήστη, στο Βελιγράδι (άνοιξη 2023) 

για καταρτιζόμενους της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 

- η ροή 3d modeling and eco-3d printing workshop που αφορά τρισδιάστατη μοντελοποίηση (3d 

modeling) και εκτύπωση (3d printing) σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά κέντρα και επαγγελματικά εργαστήρια 

της Βαρκελώνης (άνοιξη 2023), για καταρτιζόμενους της ειδικότητας Εσωτερική αρχιτεκτονική, 

διακόσμηση και σχεδιασμός αντικειμένου 

Με εκτίμηση, 

Ο Διευθυντής 

https://iekagdim.gr/
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ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Του/της 

…………………………………..…………

……………………………………….. 

του…………………………………….... 

 

A.Δ.Τ…………………………………… 

ΑΦΜ…………………………………… 

ΑΜΚΑ…………………………………. 

 

Δ/ΝΣΗ    ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ: 

……………………………………………. 

ΠΕΡΙΟΧΗ:………………………………... 

 

ΤΗΛΕΦΩΝA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (σταθερό 

και κινητό): 

………………………………………….…. 

……………………………………………. 

 

Ε-MAIL:……………………………….…. 

    

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Παρακαλώ να εγκρίνετε τη συμμετοχή μου στο Ευρωπαϊκό 

Σχέδιο Κινητικότητας ERASMUS+ «Creating Opportunities 

Through Mobility» και συγκεκριμένα στη ροή κινητικότητας με 

τίτλο: 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

και με διάρκεια 2 εβδομάδων που θα υλοποιηθεί στην 

………………………. (πόλη και χώρα)  κατά την άνοιξη του 2023 

Ειδικότητα - εξάμηνο:  

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Γνώση ξένης γλώσσας - επίπεδο:  

………………………………………………………….…………. 

Με την παρούσα αίτηση καταθέτω: 

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

2. Φωτοτυπία πτυχίου αγγλικής γλώσσας 

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

4. Φωτοτυπία βεβαίωσης ΑΜΚΑ 

5. Φωτοτυπία βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ ή άλλο επίσημο 

έντυπο το οποίο να βεβαιώνει το ΑΦΜ  

6. Φωτοτυπία αρχικής σελίδας βιβλιαρίου ατομικού 

τραπεζικού λογαριασμού, όπου φαίνεται το ΙΒΑΝ του 

λογαριασμού και το όνομά σας ως πρώτου δικαιούχου  

Ημερομηνία, ……………………     

Ο/Η Αιτών/ούσα (υπογραφή) 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Ονοματεπώνυμο:             

Ειδικότητα /Εξάμηνο κατάρτισης:         

 

Οι λόγοι που επιθυμώ να συμμετέχω στο συγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας είναι:   

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Οι προσδοκίες που έχω από το συγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας είναι:   

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Πώς σκοπεύω να αξιοποιήσω στο μέλλον αυτή την εμπειρία; 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ποιες δυσκολίες φοβάμαι πως μπορεί να συναντήσω κατά τη συμμετοχή μου; 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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