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Κατερίνη, 15 / 09 / 2017

: Νέο Κεραμίδι
60 100, Κατερίνη
: Κ. Μυξάκη
: 2351045650
: 2351045678
: 2epal-kater@sch.gr
: http://2epal-kater.pie.sch.gr
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Θέμα:
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή μαθητών/τριών στο
h
Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ1-VET του 2ου ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης»
e
d
Το 2ο ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης, θα υλοποιήσει την τρέχουσα σχολική χρονιά, ευρωπαϊκό πρόγραμμα
o
κινητικότητα
Erasmus+ KA1-VET, στην περιοχή Ούμπρια της Ιταλίας με θέμα: «ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΝΕΑΝΙΚΕΣ
c
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ».
u
Στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος, που αφορά ειδικότερα την εκπαίδευση/κατάρτιση
m
μαθητών/τριών
της Β΄& Γ΄ τάξης των Τομέων Διοίκησης & Οικονομίας και Γεωπονίας, Τροφίμων &
e
Περιβάλλοντος,
καλεί τους ενδιαφερόμενους μαθητές/τριες να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση πρόσκλησης
n
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για το παραπάνω πρόγραμμα και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του σχολείου
t δύο εβδομάδων.
εντός
Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από 15 Μαρτίου 2018 έως 31 Μαρτίου 2018.
o
Ο φορέας υποδοχής είναι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ASSOCIAZIONE TRAVELOGUE, VOC.
r
PALOMBARO 116, 06055, MARSCIANO, ITALY.
t
Τα έξοδα μετακίνησης, διαβίωσης και κατάρτισης των μαθητών/τριών καλύπτονται πλήρως από το
h
πρόγραμμα.
e
Η επιλογή των μαθητών/τριών θα γίνει από πενταμελή επιτροπή (το Διευθυντή και δύο εκπαιδευτικούς
από κάθε Τομέα), μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με βάση τα κριτήρια (επίδοση,
s
συμπεριφορά,
συνεργασία, ξένη γλώσσα, κ.α.) που τέθηκαν από την Παιδαγωγική Ομάδα του προγράμματος και
τοuΣύλλογο Διδασκόντων του 2ου ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης.
m
Οι μαθητές/τριες που θα επιλεγούν καθώς και οι κηδεμόνες τους, θα ενημερωθούν αναλυτικά για το
m
πρόγραμμα
της κατάρτισης που θα λάβει χώρα στην Ιταλία από τον Υπεύθυνο του προγράμματος, Διευθυντή του
a
2ου
ΕΠΑ.Λ.
Κατερίνης, Τσερμπάκ Κύριλλο, και από τους καθηγητές/τριες της Παιδαγωγικής Ομάδας.
r
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Τσερμπάκ Κύριλλος

ΑΙΤΗΣΗ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+
ΚΑ1-VET με κωδικό αριθμό 2017-1-EL01-KA102-035310 (ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΝΕΑΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ) που θα λάβει χώρα στην Ιταλία από 15/03/2018 31/03/2018
Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας
Όνομα Πατέρα
Όνομα Μητέρας
Αριθμός Ταυτότητας (Διαβατηρίου) /
Ημερομηνία έκδοσης
ΑΜΚΑ
ΑΦΜ γονέα / ΔΟΥ
IBAN κηδεμόνα / Τράπεζα
Τάξη - Ειδικότητα
Βαθμός περσινής επίδοσης
Ενδιαφέροντα
Ξένη γλώσσα / Επίπεδο
Τηλέφωνο (κινητό) μαθητή
Τηλέφωνο (κινητό) κηδεμόνα
E-mail μαθητή/κηδεμόνα

Υπογραφή Μαθητή

Υπογραφή Κηδεμόνα

