
Αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα erasmus+
"Μοντέλα Επιχειρηµατικότητας & Εθελοντισµού"
2016-2018
* Required

1. Η συµπλήρωση της αίτηση προϋποθέτει ότι έχω ενηµερώσει τους κηδεµόνες µου για
την πρόθεσή µου να συµµετέχω στο πρόγραµµα. Έχουν εγκρίνει την συµµετοχή µου
σε αυτό, καθώς και συµφωνούν στην συµπλήρωση της αίτησης. *
Mark only one oval.

 Έχουν ενηµερωθεί και συµφωνούν.

 Έχουν ενηµερωθεί και ΔΕΝ συµφωνούν. Skip to "Δυστυχώς δεν µπορείς να
συµµετέχεις στο πρόγραµµα χωρίς την συναίνεση του κηδεµόνα σου.."

Ενότητα 2

2. Ονοµατεπώνυµο *

3. Τάξη ΕΠΑΛ που φοιτώ: *
Mark only one oval.

 Α' τάξη

 Β' τάξη

 Γ' τάξη

4. Μπορώ να φιλοξενήσω µαθητή/τές απο το πρόγραµµα; *
Mark only one oval.

 Ναι µπορώ. Skip to question 5.

 Όχι δεν µπορώ, αλλά θέλω να συµµετέχω στο πρόγραµµα. Skip to question 7.

Ενότητα 3

5. Επιθυµώ να φιλοξενήσω µαθητή/τες από την:
Mark only one oval.

 Εσθονία

 Ιταλία

 Σλοβενία

 Τουρκία

 Δεν έχω προτίµηση αλλά θέλω να φιλοξενήσω µαθητή/τες
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6. Μπορώ να φιλοξενήσω:
Mark only one oval.

 Έναν µαθητή.

 Δύο µαθητές.

 Other: 

Ενότητα 4

7. Θέλω και µπορώ να ταξιδέψω µε το πρόγραµµα στο εξωτερικό. *
Mark only one oval.

 Ναί θέλω και µπορώ να ταξιδέψω στο εξωτερικό. Skip to question 8.

 Όχι δεν θέλω ή δεν µπορώ να ταξιδέψω στο εξωτερικό, αλλά θέλω και µπορώ να
συµµετέχω στις οµάδες εργασίας του προγράµµατος. Skip to question 9.

Ενότητα 5

8. Ποιά χώρα προτιµώ επισκευτώ στα πλαίσια του προγράµµατος erasmus+:
Mark only one oval.

 Τον Απρίλιο του 2017 στην Σλοβενία (Slovenj Gradec)

 Τον Νοέµβρη του 2017 στην Ιταλία (Lanciano)

 Τον Φεβρουάριο του 2018 στην Τουρκία (Κων/πόλη)

 Δεν έχω κάποια προτίµηση αλλά επιθυµώ να επισκευτώ οποιαδήποτε από τις τρείς
χώρες.

Ενότητα 6

9. Επίπεδο γνώσης αγγλικών: *
Mark only one oval.

 Δεν γνωρίζω αγγλικά.

 Γνωρίζω ελάχιστα αγγλικά.

 Γνωρίζω µέτρια άγγλικα.

 Γνωρίζω άριστα αγγλικά και είµαι κάτοχος πτυχίου (πχ. lower, etc)

 Other: 

10. Σύντοµη περιγραφή γιατί θέλω να συµµετέχω στο συγκεκριµένο πρόγραµµα: *
 

 

 

 

 

Stop filling out this form.

* Απαιτούνται

Άλλο:
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