ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Συμπληρώσετε και αποστείλετε την παρούσα αίτηση με fax στο 2310 492860 ή με e‐mail στο lll@afs.edu.gr. Μπορείτε επίσης να
υποβάλλετε την αίτηση συμπληρωμένη στα γραφεία μας:

Τμήμα(τα) για το(α) οποίο(α) ενδιαφέρεστε:
1.
2.
Προσωπικά Στοιχεία – Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΠΕΡΙΟΧΗ:
KINHTO ΤΗΛ.:

Τ.Κ.

e‐mail:

ΑΦΜ:

ΣΠΟΥΔΕΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

ΕΤΑΙΡΙΑ:

Έχετε παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα της ΑΓΣ ;
Αν ΝΑΙ, ποιο;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Από που ενημερωθήκατε για τα σεμινάρα;
1.
2.

Από διαφήμιση σε εφημερίδες, περιοδικά
Από το internet

3.

Από σπουδαστή του Perrotis College ή τα σχολεία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

4.

Από προσωπικό της Σχολής

Τι περιμένετε να αποκομίσετε από το σεμινάριο;
1.
Προσωπική ανάπτυξη
2.

Επαγγελματική Εξέλιξη

3.

Απόκτηση γνώσεων & δεξιοτήτων

4.

Διεύρυνση μορφωτικού ορίζοντα

5.

Άλλο:

Σύντομη περιγραφή της επιχειρηματικής σας ιδέας (αν υπάρχει)

Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση του Κανονισμού (δεύτερη σελ.) του προγράμματος Learning For Life και αποδέχομαι τους όρους

Ημερομηνία:_________________

Υπογραφή:__________________

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ,
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΉ ΓΕΩΡΓΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ – PERROTIS COLLEGE,
Μαρίνου Αντύπα 54, Τ.Κ 55102 , τηλ.: 2310 492850-829, fax: 2310 492860, email: lll@afs.edu.gr

Κανονισμός Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
1.

Κατά τη διάρκεια των θεωρητικών μαθημάτων, η κάθε ώρα διδασκαλίας διαρκεί 45 λεπτά και ακολουθεί διάλειμμα 15 λεπτών.
Αν για κάποιο σοβαρό λόγο χρειαστεί να αναβληθεί το μάθημα, αυτό αναπληρώνεται μέχρι το τέλος του προγράμματος

2.

Κατά τα εργαστηριακά μαθήματα των προγραμμάτων οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες του εκπαιδευτή
για την ασφάλειά τους και να ενδύονται κατάλληλα. Σε περίπτωση ατυχήματος μετά από παράβαση των σχετικών οδηγιών εκ
μέρους εκπαιδευόμενου, η Σχολή δεν φέρει καμία ευθύνη.

3.

Η γραμματεία προμηθεύει τους εκπαιδευόμενους με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό υπό τη μορφή CD με σημειώσεις. Οι
εκπαιδευόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη «Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή», κτήριο Princeton Hall, με δικαίωμα
δανεισμού για τη διάρκεια του σεμιναρίου.

4.

Για την καλύτερη οργάνωση του προγράμματος, σε κάθε μάθημα τηρείται παρουσιολόγιο και στη λήξη του προγράμματος
πραγματοποιείται αξιολόγηση.

5.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, μόνον εφόσον
ζητηθούν από τον εκπαιδευόμενο, εάν δεν έχουν απουσιάσει περισσότερο από το 25% των προγραμματισμένων συναντήσεων
του προγράμματος.

6.

Η πληρωμή των διδάκτρων καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις: το 50% με την αποδοχή της αίτησης και το υπόλοιπο 50% στα
μέσα του προγράμματος χωρίς να χρειάζεται προηγουμένως ενημέρωση από τη Γραμματεία. Οι ημερομηνίες για την εξόφληση
του κάθε σεμιναρίου αναφέρονται πιο αναλυτικά στο ωρολόγιο πρόγραμμα τους. Σε περίπτωση μη εξόφλησης των διδάκτρων,
δε χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.
* Εξαίρεση αποτελεί η πληρωμή των διδάκτρων για τα προγράμματα Επαγγελματικής Τυροκομίας, Μελισσοκομίας και
Τεχνητής Σπερματέγχυσης. Αναλυτικές πληροφορίες για την πληρωμή αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σεμιναρίων.
Η πληρωμή γίνεται απευθείας στο Λογιστήριο της Σχολής (8.00‐14.00) ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού στην εξής τράπεζα:
ALPHA BANK:

GR97 0140 7200 7200 0232 0001 822

7.

Σε κάθε περίπτωση στο καταθετήριο θα πρέπει να αναφέρεται στην αιτιολογία το «ονοματεπώνυμο του εκπαιδευόμενου». Ένα
αντίγραφο του καταθετηρίου παραδίδεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

8.

Στην περίπτωση που εκπαιδευόμενος επιθυμεί να αποχωρήσει από το πρόγραμμα, οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τη
γραμματεία των προγραμμάτων και θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στα μαθήματα που έχει
παρακολουθήσει. Εάν αποχωρήσει μετά το 2ο μάθημα, το ποσό προκαταβολής δεν επιστρέφεται.

9.

Σημειώνουμε ότι, η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την συνέχιση της παρακολούθησης των μαθημάτων όταν
υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή των διδάκτρων.

10. Δίνονται κάρτες εισόδου σε όσους εισέρχονται με αυτοκίνητο στην ΑΓΣ. Το πάρκινγκ γίνεται μόνο στους καθορισμένους χώρους.
Όλοι οι εκπαιδευόμενοι το αργότερο μέχρι τις 22:00 θα πρέπει να έχουν εξέλθει από το χώρο της ΑΓΣ. Με την ολοκλήρωση των
μαθημάτων, όλες οι κάρτες παραδίδονται στη Γραμματεία.
11. Για οποιαδήποτε πληροφορία, απορία ή προβληματισμό, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία των προγραμμάτων, η
οποία υποστηρίζει εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές κατά τη διαδικασία της υλοποίησης, στο κτίριο του Princeton (3ος όροφος)
καθημερινά 8.30‐17.00 στα τηλέφωνα 2310 492850 & 829, fax 2310 492860, email lll@afs.edu.gr
12. Εκπτώσεις (δεν λειτουργούν αθροιστικά)



5% επί των διδάκτρων όσοι θα καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα των προγραμμάτων
10% στις εξής κατηγορίες:
a. σε Αποφοίτους της ΑΓΣ και του Κολεγίου Περρωτής και σε παλαιότερους συμμετέχοντες των προγραμμάτων
εκπαίδευσης ενηλίκων στην ΑΓΣ, σε φοιτητές ΑΕΙ /ΤΕΙ
b. σε συμμετέχοντες που παρακολουθούν πάνω από 2 προγράμματα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος
c. σε ανέργους, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας σε ισχύ
d. στο δεύτερο άτομο σε περίπτωση που σε κάποιο πρόγραμμα συμμετέχουν τα μέλη της ίδιας οικογένειας
e. σε ομαδικές εγγραφές τουλάχιστον 3 ατόμων
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ,
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΉ ΓΕΩΡΓΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ – PERROTIS COLLEGE,
Μαρίνου Αντύπα 54, Τ.Κ 55102 , τηλ.: 2310 492850-829, fax: 2310 492860, email: lll@afs.edu.gr

