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Προκειμένου να αιτηθείτε την έναρξη Θερινού Σχολείου/Θερινής Εκπαιδευτικής Δράσης 
(Θ.Σ./Θ.Ε.Δ.) θα πρέπει να πατήστε στο link https://summer-
schools.aegean.gr/forms/login.php δηλώνοντας τα στοιχεία (username και password) που 
χρησιμοποιείτε ως χρήστες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (βλ. screenshot).  

 
 
Εμφανίζεται η σελίδα https://summer-schools.aegean.gr/forms/newSchool.php που θα πρέπει 
να συμπληρώσετε τα πεδία που ζητούνται (βλ. screenshot). 
 

 
Μετά την επιτυχή δημιουργία του Θ.Σ./της Θ.Ε.Δ., στο e-mail  που έχετε δηλώσει θα σταλεί το 
ακόλουθο ενημερωτικό μήνυμα το ακρωνύμιο του Θ.Σ./της Θ.Ε.Δ. όπως έχει δηλωθεί 
παραπάνω καθώς το αναγνωριστικό εισόδου στη φόρμα διαχείρισης (βλ. ακολούθως 
παράδειγμα). 
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Αγαπητέ/τή Κύριε/Κυρία,  Λάβατε αυτό το μήνυμα διότι αιτηθήκατε τη δημιουργία νέου Θερινού Σχολείου με την ονομασία test232017.  Το μοναδικό αναγνωριστικό εισόδου στη φόρμα διαχείρισης του ΘΣ είναι: v9aZwp1vRpICGrkmh7dimcNAe9IHAQZw  Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα https://summer-schools.aegean.gr/forms/protasi.php δίνοντας το παραπάνω αναγνωριστικό όταν σαν ζητηθεί.  Με εκτίμηση,  
Η διαχειριστική ομάδα   

Πατώντας στο link https://summer-schools.aegean.gr/forms/protasi.php και δίνοντας το 
αναγνωριστικό ξεκινάει η συμπλήρωση των πεδίων. 
 
Εάν το Θ.Σ./η Θ.Ε.Δ. έχει δύο Επιστημονικά Υπεύθυνους/ες, ο δεύτερος/η ΕΥ δηλώνεται στο 
φόρμα «Εισηγητές/ήτριες» επιλέγοντας το checkbox «Επιστημονικά Υπεύθυνος/η» (βλ. 
παρακάτω). 
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Γενικά Στοιχεία 
https://summer-schools.aegean.gr/forms/prot_step1.php (βλ. screenshot) 

 
- Συμπληρώστε τα πεδία που ζητούνται. - Για την ενεργοποίηση των εγγραφών απαιτείται η επιλογή του αντίστοιχου checkbox «Ενεργοποίηση εγγραφών» όσο και η σωστή συμπλήρωση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης εγγραφών.  Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων πατάτε «Αποθήκευση» ή «Επόμενο» για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται αποθήκευση των συμπληρωμένων πεδίων. Πατώντας «Έξοδος» βγαίνετε από τη διαχείριση του Εντύπου Υποβολής Πρότασης. Μπορείτε να συνεχίστε τη συμπλήρωση ή/και επικαιροποίησή του αργότερα.   
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Περίληψη πρότασης  https://summer-schools.aegean.gr/forms/prot_step2.php (βλ. screenshot)  

 
 - Συμπληρώστε τα πεδία που ζητούνται.  Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων πατάτε «Αποθήκευση» ή «Επόμενο» για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται αποθήκευση των συμπληρωμένων πεδίων. Πατώντας «Προηγούμενο», μπορείτε να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα για τυχόν διορθώσεις/επικαιροποιήσεις. Πατώντας «Έξοδος» βγαίνετε από τη διαχείριση του Εντύπου Υποβολής Πρότασης. Μπορείτε να συνεχίστε τη συμπλήρωση ή/και επικαιροποίησή του αργότερα.  
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Συνοπτική Καταγραφή & Μαθησιακοί Στόχοι, Εισηγητές/Εισηγήτριες, Ωρολόγιο πρόγραμμα, 
Πιστωτικές μονάδες (ECTS), Πηγές χρηματοδότησης, Ενδεικτικός προϋπολογισμός   

 Συνοπτική Καταγραφή & Μαθησιακοί Στόχοι 
https://summer-schools.aegean.gr/forms/prot_step3.php (βλ. screenshot) 

 
- Συμπληρώστε τα πεδία που ζητούνται.  Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων πατάτε «Αποθήκευση» ή «Επόμενο» για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται αποθήκευση των συμπληρωμένων πεδίων. Πατώντας «Προηγούμενο», μπορείτε να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα για τυχόν διορθώσεις/επικαιροποιήσεις. Πατώντας «Έξοδος» βγαίνετε από τη διαχείριση του Εντύπου Υποβολής Πρότασης. Μπορείτε να συνεχίστε τη συμπλήρωση ή/και επικαιροποίησή του αργότερα.    
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 Εκπαιδευτικό υλικό, ομάδες ενδιαφερομένων, προαπαιτήσεις συμμετοχής, κριτήρια 
επιλογής εκπαιδευόμενων 

https://summer-schools.aegean.gr/forms/prot_step4.php (βλ. screenshot) 

 
- Συμπληρώστε τα πεδία που ζητούνται.  Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων πατάτε «Αποθήκευση» ή «Επόμενο» για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται αποθήκευση των συμπληρωμένων πεδίων. Πατώντας «Προηγούμενο», μπορείτε να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα για τυχόν διορθώσεις/επικαιροποιήσεις. Πατώντας «Έξοδος» βγαίνετε από τη διαχείριση του Εντύπου Υποβολής Πρότασης. Μπορείτε να συνεχίστε τη συμπλήρωση ή/και επικαιροποίησή του αργότερα.  
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 Συνεργαζόμενοι/ες/α φορείς, οργανώσεις και ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, προβολή δημοσιότητας, εγκαταστάσεις υλοποίησης, διαμονή  https://summer-schools.aegean.gr/forms/prot_step5.php (βλ. screenshot) 

 
- Συμπληρώστε τα πεδία που ζητούνται.  Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων πατάτε «Αποθήκευση» ή «Επόμενο» για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται αποθήκευση των συμπληρωμένων πεδίων. Πατώντας «Προηγούμενο», μπορείτε να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα για τυχόν διορθώσεις/επικαιροποιήσεις. Πατώντας «Έξοδος» βγαίνετε από τη διαχείριση του Εντύπου Υποβολής Πρότασης. Μπορείτε να συνεχίστε τη συμπλήρωση ή/και επικαιροποίησή του αργότερα.  
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 Εισηγητές/ήτριες 
https://summer-schools.aegean.gr/forms/prot_step6.php (βλ. screenshot) 

 
- Συμπληρώστε τα πεδία που ζητούνται με τα στοιχεία των εισηγητών/τριών.  - Για την καταχώρηση νέου/ας εισηγητή/γήτριας, πατήστε «Νέα εγγραφή» και συμπληρώστε τα στοιχεία του/της. Κάθε νέα εγγραφή εμφανίζεται στον πίνακα «Συνολικός κατάλογος εισηγητών/τριών».  - Η καταχώρηση των εισηγητών/τριών είναι απαραίτητη προκειμένου, στην επόμενη καρτέλα, να εισάγετε το ωρολόγιο πρόγραμμα. - Μπορείτε να διαγράψετε εισηγητή/γήτρια, πατώντας «Διαγραφή». - Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του/της εισηγητή/γήτριας, πατώντας «Επεξεργασία». - Για να εμφανίζεται το βιογραφικό σημείωμα του εισηγητή/γήτριας στο Έντυπο της ΜΟ.ΔΙ.Π., επιλέξτε το checkbox «Εμφάνιση στη ΜΟ.ΔΙ.Π.». - Εάν ο/η εισηγητής/γήτια είναι ο/η δεύτερος/η ΕΥ, επιλέξτε το checkbox «Επιστημονικά Υπεύθυνος/η».  Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων πατάτε «Αποθήκευση» ή «Επόμενο» για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται αποθήκευση των συμπληρωμένων πεδίων. Πατώντας «Προηγούμενο», μπορείτε να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα για τυχόν διορθώσεις/επικαιροποιήσεις.  Πατώντας «Έξοδος» βγαίνετε από τη διαχείριση του Εντύπου Υποβολής Πρότασης. Μπορείτε να συνεχίστε τη συμπλήρωση ή/και επικαιροποίησή του αργότερα.  
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 Ωρολόγιο Πρόγραμμα  
https://summer-schools.aegean.gr/forms/prot_step7.php 
 

 
- Συμπληρώστε τα πεδία που ζητούνται.  - Σημειώστε ότι δηλώνεται η ώρα έναρξης και η διάρκεια της συνεδρίας. Για την καταχώρηση νέας συνεδρίας, πατήστε «Νέα συνεδρία». Κάθε νέα εγγραφή εμφανίζεται στον πίνακα «Ωρολόγιο πρόγραμμα».  - Μπορείτε να διαγράψετε συνεδρία, πατώντας «Διαγραφή». - Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της συνεδρίας, πατώντας «Επεξεργασία»  - Στην περίπτωση που επιθυμείτε να προσθέσετε έναν/μία εισηγητή/γήτρια ή και περισσότερους/ες σε υπάρχουσα συνεδρία, συμπληρώστε τα πεδία της συνεδρίας ακριβώς με τα ίδια στοιχεία (Ημερομηνία, ώρα έναρξης, κ.λπ.) και επιλέξτε με «» το πεδίο «Επιπλέον εισηγητής/τρια σε υπάρχουσα συνεδρία» ώστε να προστεθεί ο/η νέος/α εισηγητής/γήτρια. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα εμφανίζονται όλοι/ες οι εισηγητές/γήτριες της συγκεκριμένης συνεδρίας.  Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων πατάτε «Αποθήκευση» ή «Επόμενο» για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται αποθήκευση των συμπληρωμένων πεδίων. Πατώντας «Προηγούμενο», μπορείτε να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα για τυχόν διορθώσεις/επικαιροποιήσεις. Πατώντας «Έξοδος» βγαίνετε από τη διαχείριση του Εντύπου Υποβολής Πρότασης. Μπορείτε να συνεχίστε τη συμπλήρωση ή/και επικαιροποίησή του αργότερα.   
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 Πίνακας πιστωτικών μονάδων (ECTS)  
https://summer-schools.aegean.gr/forms/prot_step8.php (βλ. screenshot) 

 
- Στον πίνακα υπολογισμού των πιστωτικών μονάδων (ECTS), στο πεδίο «2. Παρακολούθηση συνεδριών Θ.Σ./Θ.Ε.Δ.» υπολογίζονται αυτόματα οι ώρες διδασκαλίας, σύμφωνα με τις ώρες που έχουν δηλωθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα.   - Ο/Η ΕΥ συμπληρώνει, κατά την κρίση του, τις ώρες στα πεδία «1. Απαιτούμενη προετοιμασία για την παρακολούθηση του Θ.Σ./της Θ.Ε.Δ. (Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, εργασία, κ.λπ.)», «3. Αξιολόγηση εκπαιδευομένου/ης (Εξέταση, συγγραφή εργασίας, project, κ.λπ.)» και «4. Άλλες εκπαιδευτικές δράσεις».   - Στο πεδίο «5. Άθροισμα ωρών» εμφανίζεται ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του Θ.Σ./της Θ.Ε.Δ.  Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων πατάτε «Αποθήκευση» ή «Επόμενο» για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται αποθήκευση των συμπληρωμένων πεδίων. Πατώντας «Προηγούμενο», μπορείτε να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα για τυχόν διορθώσεις/επικαιροποιήσεις. Πατώντας «Έξοδος» βγαίνετε από τη διαχείριση του Εντύπου Υποβολής Πρότασης. Μπορείτε να συνεχίστε τη συμπλήρωση ή/και επικαιροποίησή του αργότερα.   
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 Πηγές χρηματοδότησης, Εκτίμηση ελκυστικότητας, Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
https://summer-schools.aegean.gr/forms/prot_step9.php (βλ. screenshot) 

 
- Συμπληρώστε τα πεδία που ζητούνται.  Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων πατάτε «Προσωρινή Αποθήκευση», εφόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε σε αλλαγές ή «Οριστική Υποβολή», εφόσον έχετε οριστικοποιήσει την καταχώρηση των στοιχείων.  Πατώντας «Προηγούμενο», μπορείτε να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα για τυχόν διορθώσεις/επικαιροποιήσεις.    ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 Να αποφεύγεται η χρήση του «back» στον browser. 
 Μετά την οριστική υποβολή, για το ξεκλείδωμα της υποβληθείσας πρότασης, θα πρέπει να στείλετε e-mail στο summerschools@aegean.gr  
 Για οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης των Θ.Σ./Θ.Ε.Δ. στο e-mail sm-support@aegean.gr  


