ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018‐2019 (ΕΟΣ ΔΕ08/18)
ΜΕΡΟΣ Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
o

Τα προσωπικά σας στοιχεία να καταχωρηθούν με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ (ΟΧΙ λατινικούς) ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

o

ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (email) διότι θα σας σταλεί η απόδειξη/ επιβεβαίωση της
αίτησής σας.

o

Α.Κ.Α. (Υποχρεωτικό Πεδίο): → Όσοι δεν έχετε Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να συμπληρώσετε τον αριθμό <0>
στο κουτί.
o
Αν δεν συγκαταλέγεστε στους καταλόγους διοριστέων/διορισίμων της Ε.Ε.Υ., ΠΡΕΠΕΙ να συμπληρώσετε τον αριθμό <0> στο
κουτί, για να προχωρήσει η αίτηση.
ΜΕΡΟΣ Β: ΒΑΣΙΚΑ ‐ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
o
Όλα τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε να είναι με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ (για Πανεπιστήμια της Ελλάδας και Κύπρου),
ΑΓΓΛΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ (για Πανεπιστήμια άλλων χωρών) ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
o
Αν δηλώσετε ΠΤΥΧΙΟ ΔΕ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ θα πρέπει να δηλώσετε τον τίτλο και το εκπαιδευτικό ίδρυμα
και νια το πρώτο αλλά και νια το δεύτερο πτυχίο.
o

Για ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ (Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό) θα πρέπει να δηλώσετε τον τίτλο και το εκπαιδευτικό
ίδρυμα.
ΜΕΡΟΣ Γ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ
o

Για τη συνολική διδακτική εμπειρία στα ΕΟΣ ο συνολικός αριθμός ετών διδακτικής εμπειρίας να αντιστοιχεί στις ανάλογες
σχολικές χρονιές (π.χ. Συνολική εμπειρία σε ΕΟΣ: 2 χρόνια → 2010‐2011/2011‐2012 (√)

o

Σε περίπτωση διδακτικής πείρας σε δυο ή περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα/σχολές/προγράμματα κατά τη διάρκεια της
ίδιας σχολικής χρονιάς, ΘΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ‐ Τα παράλληλα χρονικά διαστήματα συντρέχουν

ΜΕΡΟΣ Δ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Να σημειωθεί ο αριθμός συνεδρίων/σεμιναρίων/ημερίδων που επισυνάπτονται.
o
ΜΕΡΟΣ Ε: ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ
o
Οι προτιμήσεις σας θα πρέπει να μπουν με σειρά προτεραιότητας. Θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε τουλάχιστον δύο
σχολεία (π.χ. Γιόλου/Κυπερούντα). Μπορείτε να δηλώσετε μέχρι 5 επιλογές.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Πρέπει να σημειώσετε √ στο κουτί της Υπεύθυνης Δήλωσης, για να προχωρήσετε σε αποθήκευση της ηλεκτρονικής
o
σας αίτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Όπου υπάρχει το * είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση / επιλογή των στοιχείων.
2. Να θυμάστε να εκτυπώσετε την ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ μετά την «Αποθήκευση»
και πριν να κλείσετε τον φυλλομετρητή (browser) όταν θα δείτε στην οθόνη την εικόνα :

αλλιώς η αίτηση θα χαθεί! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ δεν έχετε εκτυπωτή κοντά σας τη στιγμή που συμπληρώνετε την ηλεκτρονική
αίτηση, ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να την αντιγράψετε (copy), να την επικολλήσετε (paste) σε αρχείο Word, και να την αποθηκεύσετε,
ούτως ώστε να την εκτυπώσετε όταν θα έχετε πρόσβαση σε εκτυπωτή.
3. Να θυμάστε να υπογράψετε την ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ.
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