ΙΓΡΤΜΑ ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Επωνς μία κα ι ηη λέθω νο θο πέα δ ια κ ίν ηζ ηρ η ηρ
α ίηη ζ ηρ
ΓΡ ΑΦΔΙ Ο Π ΑΙ ΓΔΙ Α θ α η ΓΙ Α Β ΙΟ Τ Μ ΑΘ Η  Η 
ΓΗ ΜΟ Τ ΝΔ Α  ΜΤΡ Ν Η
213 2025840 - 833

ΥΟΛΗ ΓΟΝΔΩΝ
ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ
πκπιεξώλεηαη από ην θνξέα: Κωδικός αίτησης:

Κωδικός τμήματος:

Σν πξόγξακκα πνπ κε ελδηαθέξεη λα παξαθνινπζήζω είλαη (κπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε πεξηζζόηεξεο από κία
επηινγέο):
Οηθνγέλεηα ζηε ζύγρξνλε επνρή (50 ώξεο)
πκβνπιεπηηθή γνλέωλ παηδηώλ
κε εηδηθέο αλάγθεο (50 ώξεο)
Αλάπηπμε ζηελ ηξίηε ειηθία (25 ώξεο)
Γηαθπιηθέο ζρέζεηο (25 ώξεο)



πλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ-νηθνγέλεηαο (25 ώξεο)

ηεξεόηππα θαη δηαθξίζεηο ζηελ νηθνγέλεηα (25 ώξεο) 
Φπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη αγωγή πγείαο
επάιωηωλ θνηλωληθά νκάδωλ (25 ώξεο)






ηηο ζπλαληήζεηο ηωλ ρνιώλ Γνλέωλ ζα κε ελδηέθεξε λα ζπδεηεζνύλ ζέκαηα όπωο:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Δπηζπκώ νη ζπλαληήζεηο λα γίλνληαη (1) θνξά 

2 (δύν) θνξέο 

3 (ηξεηο) θνξέο 

ηελ εβδνκάδα

Δπηζπκώ θάζε ζπλάληεζε λα δηαξθεί ______ ώξεο
Δπηζπκώ λα ζπκκεηέρω ζε νκάδα πνπ ζα μεθηλήζεη ην κήλα/ηνπο κήλεο: ________________________________
Πξνηείλω νη ζπλαληήζεηο λα γίλνληαη ηηο εμήο εκέξεο:________________________________________________
Πξνηείλω ε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο λα μεθηλά ηηο εμήο ώξεο: ________________________________________

Ολνκαηεπώλπκν:
Γηεύζπλζε:
Σόπνο Γέλλεζεο:
Σειέθωλν:
Φύιν: Άλδξαο

Έηνο γέλλεζεο: ______

Όλνκα παηξόο:
Γήκνο/Σ.Κ.
e-mail:
Γπλαίθα



Η αλώηεξε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα πνπ νινθιήξωζα είλαη:
Γεκνηηθό

Ι.Δ.Κ./
Δπαγγεικαηηθή ζρνιή 
Γπκλάζην

Α.Δ.Ι./Α.Σ.Δ.Ι.

Λύθεην


Μεηαπηπρηαθό 
Γηδαθηνξηθό 
Άιιν ____________

ΙΓΡΤΜΑ ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Δίκαη:
ΝΑΙ ΌΥΙ



Απαζρνινύκελνο/ε

ΝΑΙ
Απηναπαζρνινύκελνο/ε 
Δθπαηδεπηηθόο

Γεκόζηνο Τπάιιεινο


Αλ λαη:

ΌΥΙ




ΝΑΙ ΌΥΙ
Αζρνινύκελνο/ε κε ηα νηθηαθά 

Φνηηεηήο/ηξηα


πληαμηνύρνο


Άιιν: ______________________
ΝΑΙ ΌΥΙ



Άλεξγνο/ε
Αλ λαη:
Άγακνο/ε
ε δηάζηαζε

Μήλεο ζπλερόκελεο αλεξγίαο ______



Παληξεκέλνο/ε 
Υήξνο/α


Γηαδεπγκέλνο/ε 
Άιιν: __________

Έρω ________παηδηά
α/α

Φύιν παηδηνύ

Ηιηθία παηδηνύ

1
4

α/α

Φύιν παηδηνύ

2
5

Ηιηθία παηδηνύ

α/α

Φύιν παηδηνύ

Ηιηθία παηδηνύ

3
6

Παξαθνινπζώ απηή ηελ πεξίνδν θάπνην άιιν πξόγξακκα θαηάξηηζεο ή εθπαίδεπζεο: ΝΑΙ  ΟΥΙ 
Έρω ζπκκεηάζρεη ζε νκάδεο ρνιώλ Γνλέωλ ηνπ Ι.Γ.ΔΚ.Δ. ζην παξειζόλ:
Ναη



Όρη



Ώξεο: ____

Από: ____/____ Έωο: ___/_____(κήλαο/έηνο)

Απο δέσ ο μα ι η η ζς λλο γ ή κα ι ζηα η ιζη ικ ή επεξ επ γα ζία ηων πα πα π ά νω ππο ζ ωπικώ ν μο ς δεδο μέ νων
ζύμ θωνα με η ιρ δ ια ηά ξ ει ρ ηο ς Ν. 2 4 7 2 /1 9 9 7 πεπ ί « Ππο ζηα ζία ρ ηο ς α ηό μο ς α πό ηην επ εξ επγα ζία
δεδο μένων ππο ζω π ι κο ύ σ α πα κη ήπα »

______________, __ /__ / 201__
(Τόπορ) (Ημεπομηνία)

Ο / Η ΑΙΣΧΝ / ΟΤΑ

