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ΑΙΟΛΟΤ 42-44, 4νο ΟΡΟΦΟ
ΣΚ 10551, ΑΘΗΝΑ
Σel.: +30 210 3689596 / 3689593
Fax: +30 210 3689595
E-mail: pa-enilikes@pspa.uoa.gr

Η παξνχζα πξάμε: «Αθαδεκία Πιάησλνο: Οη δξφκνη ηεο
γλψζεο» ηνπ Δ.Κ.Π.Α., πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 2007-2013»
θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ
Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο.

www.plato-academy.gr

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Με ηελ παξνχζα, επηζπκψ λα ζπκκεηέρσ ζηα “Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα βξαρείαο δηάξθεηαο γηα ελήιηθεο πνιίηεο” πνπ ζα
πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ “Αθαδεκία Πιάησλνο: Οη δξφκνη ηεο γλψζεο”.

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ(*)
Δπψλπκν:

Όλνκα:

Όλνκα παηξφο:

Έηνο γέλλεζεο:

Γηεχζπλζε:

Σειέθσλν:

e-mail(*):

Σνκείο απαζρφιεζεο ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα:
εκεηψζηε ζε πνηα/εο απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο ηπρφλ αλήθεηε:
Μαθξνρξφληα άλεξγνο

Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα

Πνιχηεθλνο

Άηνκν κε αλαπεξία

Μεηαλάζηεο/πξφζθπγαο/παιηλλνζηψλ

* Σα ζηνηρεία πνπ δειψλνληαη είλαη εκπηζηεπηηθά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
** Παξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε ην e-mail ζαο κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο θαη ειέγμηε ηελ νξζφηεηά ηνπ. ηε δηεχζπλζε πνπ ζα δειψζεηε ζα ιάβεηε εηδνπνίεζε γηα ηελ απνδνρή
ή απφξξηςε ηεο αίηεζήο ζαο.

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ
Γειψζηε ζε πνηα/εο ελφηεηα/εο επηζπκείηε λα ζπκκεηάζρεηε (κέγηζηνο αξηζκφο επηινγψλ 4 ελφηεηεο):
ΠΔΓΙΟ 1: ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΓΥΡΟΝΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ
ΔΝΟΣΗΣΑ 1.1: Φηινζνθία, Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή: αληηλνκίεο θαη πξννπηηθέο
ΔΝΟΣΗΣΑ 1.2: Αμίεο, θνηλσληθή ζπλχπαξμε θαη αηζζεηηθή
ΔΝΟΣΗΣΑ 1.3: χγρξνλα ςπρνινγηθά αδηέμνδα θαη νη απαληήζεηο ηεο Φηινζνθίαο
ΔΝΟΣΗΣΑ 1.4: Φηινζνθία θαη γιψζζα
ΠΔΓΙΟ 4: ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΔΙΑ
ΔΝΟΣΗΣΑ 4.1: Ιδαληθή πνιηηεία. Οπηνπία;
ΔΝΟΣΗΣΑ 4.2: Απφ ηνλ πνιίηε ηεο πφιεο θξάηνπο ζην ζχγρξνλν πνιίηε
ΔΝΟΣΗΣΑ 4.3: Αξρέο θη αμίεο ηεο Πνιηηεηαθήο Παηδείαο

Γειψζηε πνηεο ψξεο πξνηηκάηε λα παξαθνινπζείηε ην πξφγξακκα:
Πξνηηκψ λα παξαθνινπζψ:

πξσηλά ηκήκαηα (10:00-11:30, 12:00-13:30)
απνγεπκαηηλά ηκήκαηα (17:30-19:00, 19:30-21:00)

Αλαθέξεηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ελδηαθέξεζηε λα ζπκκεηάζρεηε ζην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα (έσο 200
ιέμεηο):

Έρεηε ζπκκεηάζρεη ζην παξειζφλ ζε θάπνην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα; Παξαθαινχκε πξνζδηνξίζηε ην ζέκα ηνπ:

Πξνζδηνξίζηε ην επίπεδν ζπνπδψλ ζαο: Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ
Απφθνηηνο Ι.Δ.Κ.

Απφθνηηνο Α.Δ.Ι.

Απφθνηηνο Γεπη/ζκηαο Δθπ/ζεο

Απφθνηηνο Σ.Δ.Ι.

ηνηρεηψδεο - βαζηθή Δθπ/ζε

Πξνζδηνξίζηε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ζαο:

Παξαθαινχκε αλαθέξεηε απφ πνχ πιεξνθνξεζήθαηε γηα ην παξφλ πξφγξακκα:

Με ηελ ππνβνιή ηεο παξνχζαο αίηεζεο, απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη
ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα Τπνςήθηνπο Δθπαηδεπφκελνπο, φπσο απηή έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ
Έξγνπ “Αθαδεκία Πιάησλνο: Οη δξφκνη ηεο γλψζεο” θαη δειψλσ φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ αίηεζε είλαη αιεζή.
Τπνγξακκίδεηαη πσο ε ζπκκεηνρή ζαο νξηζηηθνπνηείηαη κφλν εθφζνλ επηβεβαηψζεηε φηη επηθπξψλεηε ηελ απνδνρή ηεο αίηεζήο
ζαο.

Ηκεξνκελία

Τπνγξαθή

Ο/Η αηηψλ/νχζα

