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Διοικητικές Απαιτήσεις 

 

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας – Λίστα ελέγχου 
 

1. Συμφωνητικό πρακτικής άσκησης – Έκτακτες αλλαγές (εφόσον υπάρχουν) 

 Σε περίπτωση αλλαγών στο υποβεβλημένο Συμφωνητικό πρακτικής άσκησης (π.χ. 

αλλαγές σε ημερομηνίες, επέκταση διάρκειας της πρακτικής άσκησης, αλλαγή 

καθηκόντων / μαθησιακών αποτελεσμάτων κλπ.), συμπληρώστε το έγγραφο 

‘Συμφωνητικό πρακτικής άσκησης- Έκτακτες αλλαγές’ 

 Υπογράψτε και ζητήστε από τον εκπαιδευτή του φορέα υποδοχής να υπογράψει το 

έγγραφο ‘Συμφωνητικό πρακτικής άσκησης- Έκτακτες αλλαγές’ 

 Αποστείλετε το υπογεγραμμένο το έγγραφο ‘Συμφωνητικό πρακτικής άσκησης- 

Έκτακτες αλλαγές’ στον επόπτη του οργανισμού σας για υπογραφή 

 Αποστείλετε το πλήρως υπογεγραμμένο ‘Συμφωνητικό πρακτικής άσκησης- 

Έκτακτες αλλαγές’ (περιλαμβάνει την υπογραφή σας, την υπογραφή του 

εκπαιδευτή του οργανισμού υποδοχής και την υπογραφή του επόπτη του 

οργανισμού σας) στο Διεθνές Τμήμα του οργανισμού σας 

2. Παρουσιολόγιο 

 Εκτυπώστε το παρουσιολόγιο 

 Συμπληρώστε και υπογράψτε καθημερινά κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης 

το παρουσιολόγιο, αναφέροντας το ημερήσιο πρόγραμμα, τα καθήκοντα σας 

 Ζητήστε από τον εκπαιδευτή του φορέα υποδοχής να συμπληρώνει και να 

υπογράφει καθημερινά το έγγραφο ‘Παρουσιολόγιο – Αξιολογηση εκπαιδευτή’  

 

3. Ενδιάμεση αξιολόγηση 

 Κατεβάστε και συμπληρώστε το έγγραφο ενδιάμεσης αυτοαξιολόγησης  

 Αποστείλετε το έγγραφο στο Διεθνές Τμήμα του οργανισμού σας όταν 

συμπληρώσετε τη μισή περίοδο κινητικότητας  

4. Πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης 

 Πριν τη λήξη της κινητικότητας, ζητήστε από τον εκπαιδευτή του φορέα υποδοχής 

να συμπληρώσει και να υπογράψει το πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης 

 



Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κινητικότητα- Λίστα ελέγχου 

 

Έργο ECWORK. Αρ. Συμφωνίας : 2016-1-HR01-KA202-022214 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτήν την έκδοση  δεν συνιστά  πράξη αποδοχής 
των περιεχομένων, τα οποία αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται 

 
 

5. Έγγραφο κινητικότητας Europass  

 Πριν την ολοκλήρωση της κινητικότητας συμπληρώστε και υπογράψτε το Έγγραφο 

κινητικότητας Europass 

 Ζητήστε από τον εκπαιδευτή του φορέα υποδοχής να συμπληρώσει και να 

υπογράψει επίσης το Έγγραφο κινητικότητας Europass 

 Αποστείλετε το Έγγραφο κινητικότητας Europass στον επόπτη του οργανισμού σας 

για υπογραφή 

 Αποστείλετε το πλήρως υπογεγραμμένο Έγγραφο κινητικότητας Europass 

(περιλαμβάνει την υπογραφή σας, την υπογραφή του εκπαιδευτή του οργανισμού 

υποδοχής και την υπογραφή του επόπτη του οργανισμού σας) στο Διεθνές Τμήμα 

του οργανισμού σας  

 

 

 


