
Διαδικασία υποβολής αίτησης για το 
‘ISTD Challenge’
Προτού υποβάλλετε την αίτησή σας, παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι έχετε διαβάσει προσεχτικά τις οδηγίες και τους 
κανόνες συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών για τη βιντεοσκόπηση. Όλες οι οδηγίες είναι διαθέσιμες στην 
ιστοσελίδα ISTD www.istd.org/dance/istd-challenge

Οδηγίες για αιτήσεις συμμετοχής από τα διεθνή μέλη στο ‘ISTD Challenge’: 

1) Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ISTD Challenge 

 Παρακαλούμε στείλε μας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση internationalteachers@istd.org αναγράφοντας ως 
θέμα ‘ISTD Challenge request’, για να μας γνωστοποιήσετε ότι ενδιαφέρεστε να δηλώσετε υποψηφίους για το ISTD 
Challenge. Παρακαλούμε αντιγράψτε τον παρακάτω πίνακα και συμπληρώστε με τις απαραίτητες πληροφορίες. Θα 
χρειαστεί να διευκρινίσετε για ποια(ες) από τη(ις) δοκιμασία(ες) θέλετε να δηλώσετε κάθε έναν από τους υποψηφίους 
σας και για ποιο μήνα. Θα χρειαστεί να μας ενημερώσετε μέχρι τις 7 του κάθε μήνα εάν θέλετε να δηλώσετε 
υποψηφίους για τον τρέχοντα μήνα. Παρακαλούμε αγνοήστε τις προθεσμίες για το ISTD Challenge που βλέπετε στο 
Quest, καθώς αυτές έχουν οριστεί για διαχειριστικούς λόγους. 

PIN ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 
(A/B/C)

ΜΗΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΛΟΥΣ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ/ΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ/ΑΣ

Σημείωση: Αν οι υποψήφιοι δεν έχουν ήδη αριθμό PIN, παρακαλούμε ενημερώστε μας και θα σας βοηθήσουμε ανάλογα.

2) Υποβολή τελικής αίτησης στο QUEST

 Μόλις λάβουμε το αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα δημιουργήσουμε μια αίτηση με τα σχετικά στοιχεία στο 
QUEST μέσα στην αντίστοιχη Εξεταστική Περίοδο που έχει δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό και ονομάζεται [ΧΩΡΑ]- 
2021 ISTD Challenge, και θα σας ενημερώσουμε για τον αριθμό της αίτησής σας. Η αίτηση θα είναι ανοιχτή, 
έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε όποιες αλλαγές επιθυμείτε και να υποβάλλετε την τελική αίτησή σας και την 
πληρωμή μέχρι τις 15 κάθε μήνα. Ο υπεύθυνος για τη χώρα σας θα σας βοηθήσει με όλη τη διαδικασία.

3) Υποβολή βίντεο και εντύπων συγκατάθεσης 

 Μόλις ολοκληρώσετε το timetable και την πληρωμή, θα σας αποστείλουμε μέσω email τις λεπτομέρειες για το πώς 
μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα υποβολής των βίντεο. Θα χρειαστεί να ανεβάσετε τα βίντεο και να υποβάλλετε τα 
υπογεγραμμένα έντυπα συγκατάθεσης δασκάλου(ας) και μαθητών στην πλατφόρμα αυτή, τουλάχιστον 5 εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημερομηνία αξιολόγησης, που είναι η 25η κάθε μήνα. 
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