
ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ  
LEGO® Education Teacher Award, Ελλάδα

Ο σκοπός του διαγωνισμού LEGO® Education Teacher Award είναι να αναδείξει πρωτοποριακούς 
δασκάλους που χρησιμοποιούν το τουβλάκι LEGO για να ενισχύσουν τη μάθηση των μαθητών. 
Επιλεγμένοι νικητές προσκαλούνται να παρουσιάσουν την εργασία τους στο συμπόσιο LEGO 
Education Symposium 2018 στη Βοστόνη, ΗΠΑ (5-7 Ιουνίου). Μπορείτε να βρείτε τους επίσημους 
κανόνες για την Ελλάδα στη διεύθυνση. www.LEGOeducation.com/TeacherAward.

Οι συμμετοχές θα κριθούν με βάση τα εξής κριτήρια:
 •  Πρωτοποριακές πρακτικές διδασκαλίας
 •   Δέσμευση στη διδασκαλία και δυνατότητα για συνεχιζόμενη συνεισφορά στην τοπική 

διδακτική κοινότητα
 •  Το δυναμικό και την ποιότητα της προτεινόμενης παρουσίασης στο συμπόσιο

Ενότητα 1. Στοιχεία Επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Διεύθυνση email:

Τηλέφωνο (οικίας):

Τηλέφωνο (κινητό):

Από ποιον συνεργάτη του διαγωνισμού ενημερωθήκατε για το  
LEGO Education Teacher Award;

Ενότητα 2. Στοιχεία Απασχόλησης
Θέση:

Σχολείο:

Μέγεθος σχολείου 
(περίπου):
Διεύθυνση σχολείου:

Τηλέφωνο (εργασίας):
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Ενότητα 3. Διδακτικό Υπόβαθρο
Ποια τάξη διδάσκετε αυτή τη στιγμή;

Πόσα χρόνια είστε δάσκαλος;

Πόσα χρόνια χρησιμοποιείτε προϊόντα 
LEGO® με τους μαθητές σας;

Παρακαλούμε, αναφέρετε λεπτομερές διδακτικό ιστορικό και άλλες συναφείς ενασχολήσεις. 
Αν ο παρακάτω χώρος δεν επαρκεί, μπορείτε να επισυνάψετε μία ξεχωριστή σελίδα με αυτές 
τις λεπτομέρειες.

Σχολείο / 
Εργοδότης

Πόλη / 
Χώρα

Ηλικιακό 
εύρος 
μαθητών

Πλήρης 
/ Μερική 
απασχόληση

Από την 
ημερομηνία

Μέχρι την 
ημερομηνία

Ενότητα 4. Κύρια Αίτηση

4.1. Περίληψη συμποσίου
Παρέχετε μία περίληψη της προτεινόμενης παρουσίασης στο συμπόσιο (μέγ. 200 λέξεις)

4.2. Υλικά και/ή πηγές μαθήματος
Περιγράψτε εν συντομία μια πτυχή της διδασκαλίας σας την οποία θεωρείτε πρωτοποριακή. 
Μπορείτε να επισυνάψετε ένα παράδειγμα, π.χ. ένα δείγμα φύλλου εργασίας ή προγράμματος 
μαθήματος ή το στιγμιότυπο οθόνης μιας ιστοσελίδας (μέγ. 200 λέξεις)

4.3. Αποδείξεις υλοποίησης
Παρέχετε αποδείξεις υλοποίησης της πρωτοποριακής διδακτικής πρακτικής σας, π.χ. μια 
φωτογραφία, ένα σύντομο βίντεο (μέγ. 2 λεπτά) ή μια σάρωση της εργασίας των μαθητών.
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4.4. Αυτο-αξιολόγηση και/ή σκέψεις
Γράψτε εν συντομία τις σκέψεις σας σχετικά με την επιτυχία της πρωτοποριακής διδακτικής 
πρακτικής σας, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης στη μάθηση των μαθητών (μέγ. 200 λέξεις)

4.5. Συνεισφορά στη διδακτική κοινότητα
Περιγράψτε εν συντομία τη συνεισφορά σας στη διδακτική κοινότητα (π.χ. συμμετοχή σε 
διαδικτυακές κοινότητες, παρουσιάσεις σε συνέδρια, κλπ.). (μέγ. 200 λέξεις)

Ενότητα 5. Συνημμένα (προαιρετικό)
Εάν έχετε συμπεριλάβει τυχόν συνημμένα σε ξεχωριστά έγγραφα, παρακαλούμε παραθέστε τα εδώ.

Για να λάβετε μέρος, στείλτε με email τη συμμετοχή σας στη διεύθυνση  
LEGOeducation-Teacher-Award-Greece@LEGO.com

Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 10.4.2018 στις 5 μ.μ. 

    Δίνω την άδειά μου για την κοινοποίηση της Συμμετοχής μου, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών στοιχείων 
μου, στους συνεργάτες του διαγωνισμού της LEGO Education στη χώρα στην οποία υποβάλλω την αίτησή μου. 

Υπογραφή     Όνομα
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