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                                                ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Προγράμματα – Επιλογή - Διαδικασία 

Κριτήρια επιλογής συνοδών εκπαιδευτών  

Η προσφορά του εκπαιδευτή στη σχολή, πέραν των τυπικών καθηκόντων του με δικές του 

πρωτοβουλίες ή με ανάθεση από τον Διευθυντή.  

 Η εξαίρετη γνώση της αγγλικής γλώσσας/Τοπικής γλώσσας 

 Η ακεραιότητα του χαρακτήρα, δημοκρατικές αξίες και ικανότητα διαχείρισης 

κρίσεων.  

 Οι άριστες σχέσεις με τους φοιτητές και τους συναδέλφους.  

 Μονιμότητα και αρχαιότητα (χωρίς να γίνονται διακρίσεις ή να αποκλείονται εκ των 

προτέρων έκτακτοι ή συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί)  

Διαδικασία επιλογής των συνοδών εκπαιδευτικών/ Συμμετέχοντες σεμιναρίων 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

1. Εξαγγελία όλων των κινήσεων στο εξαγγελτήριο της σχολής, ώστε όποιος θέλει να 

υποβάλει το ενδιαφέρον του για να λάβει μέρος.  

2. Κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων. 

3. Συνεδρίαση  επιτροπής ευρωπαϊκών  προγραμμάτων και των συντονιστών  της κάθε 

ειδικότητας με σκοπό την ετοιμασία ενός short list 3 υποψηφίων για κάθε θέση. 

4. Ενημέρωση του Διευθυντή ο οποίος έχει και τον τελικό λόγο για έγκριση ή απόρριψη 

του κάθε υποψηφίου. 

5. Κατάρτιση τελικού καταλόγου από τον διευθυντή της σχολής 

 

 

Υποχρεώσεις των συνοδών εκπαιδευτικών/ Συμμετέχοντες σεμιναρίων  

ευρωπαϊκών προγραμμάτων: 

1. Ανάθεση καθηκόντων από υπεύθυνο συνοδό της κίνησης: 

 Επικοινωνία με τον φορέα υποδοχής και συμφωνία όσον αφορά την 

ημερομηνία διεξαγωγής της κίνησης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων της σχολής.. 

 Ετοιμασία όλων των εντύπων που χρειάζεται για ενημέρωση των φοιτητών 

για τα ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς επίσης και τις  αιτήσεις 

συμμετοχής. 

 Παραλαβή βαθμολογιών  των σπουδαστών από την γραμματεία και 

επιλογή των φοιτητών (σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής). 

 Συγκέντρωση στοιχείων των σπουδαστών που χρειάζονται για το ταξίδι, 

φωτοαντίγραφα ταυτοτήτων. Δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου για κάθε σπουδαστή που θα λάβει μέρος στο πρόγραμμα. 

Στοιχεία  γονέων και διευθύνσεις .  

 Άδειες εξόδου από την Κύπρο για τους άρρενες σπουδαστές.  

 Εξασφάλιση τριών προσφορών για την αγορά των αεροπορικών 

εισιτηρίων. Κατακύρωση προσφοράς σε συνεργασία με το λογιστήριο της 

σχολής. 

  Ετοιμασία όλων των αναγκαίων εντύπων που χρειάζεται να υπογραφούν 

από τον φορέα υποδοχής ( Grand agreements,learning agreements quality 

commitment agreements  και Euro passes για κάθε σπουδαστή) 

 Ενημέρωση των σπουδαστών σε με όλες τις λεπτομέρειες του ταξιδιού. 

  Ετοιμασία όλων των απαραίτητων έντυπων και συμφωνιών που θα 

υπογράψουν οι σπουδαστές . 

 Με το τέλος της κάθε κινητικότητας οι συνοδοί εκπαιδευτές θα 

κανονίσουν συνάντηση με τους σπουδαστές και θα τους βοηθήσουν να 

συμπληρώσουν ηλεκτρονικά  τα απαραίτητα ερωτηματολόγια του 

Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) 

 Μαζί με τους άλλους συνοδούς θα αναλάβουν στο τέλος του 

προγράμματος να υποβάλουν την τελική πολυσέλιδη έκθεση προς το ΙΔΕΠ. 

 Σημειώνεται ότι όλοι οι εκπαιδευτές που λαμβάνουν μέρος στα 

ευρωπαϊκά προγράμματα οφείλουν να βρουν  αντικαταστάτες για όλα τα 

μαθήματα τους κατά την περίοδο απουσίας τους και θα πρέπει να 

παραδώσουν το πρόγραμμα αντικαταστάσεων  στον υπεύθυνο 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων της σχολής πριν την αναχώρηση τους.  Επίσης 

είναι υπόχρεοι να υποβάλουν ένα μήνα πριν την αναχώρηση τους άδεια 

στο ΣΕΠ για έγκαιρη έγκριση της από το Υπουργείο.  

 Οι εκπαιδευτές που θα λάβουν μέρος στην παρακολούθηση σεμιναρίων 

στο εξωτερικό θα πρέπει όταν επιστρέψουν μέσα σε περίοδο ενός μηνός 

να κάνουν μια παρουσίαση στον καθηγητικό σύλλογο έτσι ώστε να 

μεταλαμπαδεύσουν ότι έχουν μάθει σε όλους τους συναδέλφους της 

σχολής.  
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Λίστα ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά 

προγράμματα 

Σεμινάρια στο εξωτερικό 

 

………..Εκπαιδευτής/-ές  της ειδικότητας……………………………………………………………θα 

παρακολουθήσουν σεμινάριο διάρκειας .. ημερών (συν δυο μέρες ταξιδίου) 

σύνολο .. ημερών στο εξωτερικό:………………………………. 

 

 

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

……………………………………………………                   …………………………………………………….. 

…………………………………………………..                    …………………………………………………….. 

…………………………………………………..                     ……………………………………………………. 

…………………………………………………..                     ……………………………………………………. 

…………………………………………………..                     ……………………………………………………. 

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

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

……………………………………………………                     ……………………………………………………           
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Συνοδοί εκπαιδευτές για επιθεώρηση πρακτικής εξάσκησης 

σπουδαστών στο εξωτερικό: 

1. ….. εκπαιδευτές (εξαιρουμένου του υπεύθυνου συνοδού της κίνησης) του κλάδου 

………………………………………………………………………………………θα συνοδευόσουν ………… 

σπουδαστές του προγράμματος σπουδών ………………………………………………για 15 

ημέρες στην ……………………………………για να επιθεωρούν την πρακτική εξάσκηση των 

σπουδαστών, για δύο εβδομάδες 

 

2. ……. εκπαιδευτές (εξαιρουμένου του υπεύθυνου συνοδού της κίνησης)  του 

προγράμματος σπουδών ………………………………………………θα συνοδευόσουν ….. 

σπουδαστές του κλάδου……………………………………………………….για 15 ημέρες στη πόλη 

…………………………..για να επιθεωρούν την πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών, για 

δύο εβδομάδες. 

 

3.   ….. εκπαιδευτές (εξαιρουμένου του υπεύθυνου συνοδού της κίνησης) του κλάδου 

………………………………………………………………………………………θα συνοδευόσουν ………… 

σπουδαστές του κλάδου ………………………………………………για 15 ημέρες στην 

……………………………………για να επιθεωρούν την πρακτική εξάσκηση των 

σπουδαστών, για δύο εβδομάδες 

4.  ….. εκπαιδευτές (εξαιρουμένου του υπεύθυνου συνοδού της κίνησης) του κλάδου 

………………………………………………………………………………………θα συνοδευόσουν ………… 

εκπαιδευτές του κλάδου ………………………………………………για 15 ημέρες στην 

……………………………………για να επιθεωρούν την πρακτική εξάσκηση των 

σπουδαστών, για δύο εβδομάδες 

 

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

……………………………………………………                   …………………………………………………….. 

…………………………………………………..                    …………………………………………………….. 

…………………………………………………..                     ……………………………………………………. 

…………………………………………………..                     ……………………………………………………. 

…………………………………………………..                     ……………………………………………………. 

 


