
Νέο Ππόγπαμμα Κινηηικόηηηαρ ERASMUS+ για ηοςρ 
μαθηηέρ/μαθήηπιερ ηος 1ος ΔΠΑΛ Άνω Λιοζίων 

 
Για δεύηεπη ζςνεσόμενη σπονιά ηο ζσολείο μαρ θα ζςμμεηάζσει  ζε Ππόγπαμμα 

Κινηηικόηηηαρ ERASMUS+. Το Iδπςμα Kπαηικών Yποηποθιών (Ι.Κ.Υ.)  ενέκπινε 

σπημαηοδόηηζη ζσεδίος μαθηζιακήρ κινηηικόηηηαρ ΚΑ1, με κωδικό 2019-1-EL01-

KA102-062318, Τομέαρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Kαηάπηιζηρ, ERASMUS+ 

2019,  για ηο ζσολικό έηορ 2019-20. 
 

Ο ηίηλορ ηος εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ είναι «Αιζθηηικόρ-Νοζηλεςηήρ 
(Aesthetic/Cosmetic Nurse): Ανάπηςξη δεξιοηήηων ζε καινοηόμερ μη 
επεμβαηικέρ αιζθηηικέρ θεπαπείερ».   
 

Το ππόγπαμμα απεςθύνεηαι ζε μαθηηέρ/μαθήηπιερ ηων παπακάηω ειδικοηήηων: 

 Αιζθηηικήρ Τέσνηρ 

 Βοηθόρ Νοζηλεςηή 

 Τομέαρ Υγείαρ-Ππόνοιαρ-Δςεξίαρ (μαθηηέρ πος παπακολοςθούν ηα ανηίζηοισα 

ειδικά μαθήμαηα ή πποηίθενηαι να ακολοςθήζοςν μία από ηιρ δύο ειδικόηηηερ 

ζηη Γ΄ ηάξη)  

 

Το ζσέδιο θα έσει διάπκεια 16 ημεπών και θα ςλοποιηθεί ζηη 

Βαπκελώνη (Ιζπανία) από 8/3/2020 έωρ 23/3/2020 
 

Ο απιθμόρ ηων ζςμμεηεσόνηων έσει οπιζηεί ζε 14 μαθηηέρ/μαθήηπιερ, ενώ θα 

ζςνοδεύζοςν οι εκπαιδεςηικοί Κοςηζιμπέλα Βαζιλική, ΠΔ87.03 Αιζθηηικήρ και 

Μισαηλίδη Γήμηηπα, ΠΔ87.02 Νοζηλεςηικήρ. 

Η επιλογή ηων μαθηηών/μαθηηπιών θα γίνει, μεηά από αξιολόγηζη, από ηην 

Παιδαγωγική ομάδα ηων καθηγηηών/καθηγηηπιών πος θα οπίζει ο Σύλλογορ 

Γιδαζκόνηων ηος ζσολείος για ηην ςλοποίηζη ηος εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ. 



Οι μαθηηέρ/μαθήηπιερ θα αξιολογηθούν ζηα παπακάηω κπιηήπια: 

1. Τη διαγωγή ηοςρ και γενικά ηη ζςμπεπιθοπά ηοςρ ενηόρ ηος ζσολικού πεπιβάλλονηορ 

2. Τα κίνηηπα ζςμμεηοσήρ ζηο ππόγπαμμα με αιηιολόγηζη 

3. Τον Γενικό Βαθμό ηηρ πποηγούμενηρ ηάξηρ ή ηην επίδοζή ηοςρ ζηα μαθήμαηα μέσπι 

ηην ηπέσοςζα σπονική ζηιγμή 

4. Το επίπεδο γνώζηρ μίαρ ή πεπιζζοηέπων Ξένων Γλωζζών 

5. Τη διάθεζη ζςνεπγαζίαρ και αποδοσήρ ηων κανόνων ηηρ κινηηικόηηηαρ 

6. Σςνένηεςξη 

 

Σηο ηέλορ ηηρ καηάπηιζηρ θα σοπηγηθεί ζηοςρ ζςμμεηέσονηερ Βεβαίωζη 

Παπακολούθηζηρ ηος ππογπάμμαηορ Καηάπηιζηρ. 

Δπίζηρ οι ζςμμεηέσονηερ ζηο ζσέδιο δικαιούνηαι να λάβοςν ηο Πιζηοποιηηικό Europass. 

Το κόζηορ ηων αεποποπικών ειζιηηπίων, ηος ξενοδοσείος, ηηρ διαηποθήρ, ηηρ 

εκπαίδεςζηρ και ηων εζωηεπικών μεηακινήζεων καλύπηονηαι από ηο Ππόγπαμμα 

ERASMUS+. 

Οι μαθηηέρ/μαθήηπιερ πος επιθςμούν να ςποβάλοςν αίηηζη ζςμμεηοσήρ ζηο 

ππόγπαμμα, μποπούν να ηην παπαλάβοςν πποκειμένος να ηην ζςμπληπώζοςν από ηην 

Υποδιεύθςνζη ηος ζσολείος ηην Τπίηη 5/11/2019. 

 

Οι αιηήζειρ ζςμμεηοσήρ ηων μαθηηών/μαθηηπιών θα καηαηεθούν ζηην Υποδιεύθςνζη 

ηος ζσολείος από Τεηάπηη 6/11/2019 έωρ Παπαζκεςή 8/11/2019. Το ππόγπαμμα ηων 

ζςνενηεύξεων θα ανακοινωθεί ηη Γεςηέπα 11/11/2019. 

 

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ επικοινωνήζηε με ηο γπαθείο ηηρ Υποδιεύθςνζηρ ηος  

ζσολείος. 

 

Με εκηίμηζη 
Ο Γιεςθςνηήρ ηος 1ος ΔΠΑΛ Άνω Λιοζίων 

 
Κωνζηανηίνορ Καλύβαρ 

 
 

 

 

 

 

 


