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AUSTRIA HTBLA Wolfsberg 

CROATIA Srednja skola fra Andrije  

Kacica Miosica 

CYPRUS Perifereiako Gymnasio  

Akakiou 

FRANCE Provence Formation 

POLAND Zespol Szkol w  

Karczmiskach 

PORTUGAL Escola Profissional da 

Mealhada 

SPAIN Secondary School  

Guanarteme 



Το Πρόγραμμα: Το project αυτο  ιδρυ θηκε απο  εκπαιδευτικου ς , 
οι οποι οι συνειδητοποι ησαν την ανα γκη να εξοπλιστου ν οι μαθητε ς με 

δεξιο τητες, απαραι τητες για την επι τευξη της απασχο ληση ς τους απο  

τη στιγμη  που τελειώ νουν την εκπαι δευση  τους στο σχολει ο.  

Με σα απο  τις δραστηριο τητες του προγρα μματος οι μαθητε ς/τριες 
ει χαν την ευκαιρι α να αντιληφθου ν αυτε ς τις δεξιο τητες, να 
αναπτυ ξουν την πολιτισμικη  τους κατανο ηση, να ενημερώθου ν για τις 
προ σφατες εργασιακε ς ανα γκες στις χώ ρες της ΕΕ και να μοιραστου ν 
τις εμπειρι ες τους μαζι  με τους εται ρους τους. Επιπλε ον, οι μαθητε ς 
συμμετει χαν σε εργαστη ρια και συζητη σεις με α λλους μαθητε ς τών 
διαφο ρών χώρώ ν  για το παρο ν και το με λλον της ΕΕ στο πλαι σιο της 
απασχολησιμο τητας. 

Ισπανία: Το σχολείο της  

Ισπανι ας η ταν το συντονιστικο  

σχολει ο. Η πρώ τη συνα ντηση 

ε γινε στο Gran Canary τον Δε-

κεμβρι ο 2016 ο που καθορι στηκε η πορει α τών δραστηριοτη -

τών για τα επο μενα τρι α χρο νια.  

Αυστρία:    Τον Μα ιο 2017 ε γινε η δευ τερη συνα ντηση στην πο -

λη Wolfsberg στην Αυστρι α.  Το σχολει ο μας συμμετει χε με δυ ο  

μαθη τριες, οι οποι ες παρακολου θησαν τις δραστηριο τητες που 

ετοι μασαν οι Αυστριακοι  εται ροι.  

Κύπρος:   Τον Ιανουα ριο 2018 φιλοξενη σαμε τους εται ρους μας 

στην Κυ προ. Ήταν μια φανταστικη  εβδομα δα, τα παιδια  πε ρα-

σαν αξε χαστες στιγμε ς.  Ξεναγηθη καμε σε πολλα  με ρη του το -

που μας, ε μαθαν για παραδοσιακα  φαγητα , χορου ς και μουσικη . 

Επισκεφθη καμε το Σπι τι της Ευρώ πης, το Δημαρχει ο Λευκώσι -

ας και την εταιρει α Παγώτα  Παπαφιλι ππου.  

Πορτογαλία:  Τον Φεβρουα ριο 2019  η  

συνα ντηση ε γινε στην πο λη Mealhada 

στην Πορτογαλι α. Οι συμμετε χοντες ει -

χαν την ευκαιρι α να επισκεφθου ν τοπικε ς εταιρι ες και να ξενα-

γηθου ν στις πο λεις Braga και Aveiro. 

Γαλλία:  Τον Μα ιο 2018 επισκεφ-

θη καμε την πο λη της Μασσαλι ας 

και την πο λη Aix en Provence, πη -

γαμε σε τοπικη  εταιρει α και οι 

μαθη τριες του σχολει ου μας συμ-

μετει χαν στις δραστηριο τητες που 

ετοι μασε το γαλλικο  σχολει ο.  

Κροατία:  Τον Οκτώ βριο 2018 πραγ-

ματοποιη θηκε συνα ντηση στην πο λη 

Ploce. Επισκεφθη καμε ακο μα το Du-

brovnik και το Μο σταρ της Βοσνι ας 

Ερζεγοβι νης. Ει χαμε την ευκαιρι α να 

επισκεφθου με το λιμα νι της περιοχη ς 

και τον ποταμο  Neretva.  

Μερικές από τις δραστηριότητες που υλοποιήσαμε:  

 Δημιουργι α μο νιμης πινακι δας στο σχολει ο. 

 Δημιουργι α Ιστοσελι δας του προγρα μματος. 

 Ερώτηματολο γιο «What do you know about Transversal 

Skills?». 

 Δημιουργι α LOGO απο  μαθητε ς/τριες. 

 Πρώ τη συνα ντηση - Gran Canary, Ισπανι α. Το σχολει ο 

μας συμμετει χε με την καθηγη τρια κ. Πο λα Θεοχα ρους.  

 Ερώτηματολο γιο «History of teaching and learning». 

 My Portfolio-Ένας τρο πος να μα θουν οι μαθητε ς μας τι 

ει ναι το προσώπικο  τους Portfolio  και πώ ς να το ενημε-

ρώ νουν.  

 Μα ρτιος 2017: επι σκεψη στο Σπι τι της Ευρώ πης.  

 Απρι λιος 2017: επι σκεψη στην εταιρει α Παγώτα  Παπα-

φιλι ππου και Πατισερι  Παναγιώ της.  

 Ερώτηματολο γιο «Evaluation about Culture and Tradi-

tions».  

 Επι σκεψη στην Αυστρι α με τη συμμετοχη  2 εκπαιδευτι-

κώ ν, τών κ. Π. Μυλώνα  και Π. Κρασια  και  2 μαθητριώ ν, 

της Αριστει δου Έ. και της Χατζηνικολα ου Γ.  

 Οκτώ βριος 2017: Επι σκεψη στην Πορτογαλι α. Το σχο-

λει ο εκπροσώ πησε η συντονι στρια κ. Π. Θεοχα ρους.  

 Φιλοξενι α εται ρών στην Κυ προ, Ιανουα ριος 2018.  

 Επι σκεψη στη Γαλλι α, Μα ιος 2018. Συμμετοχη  2 εκπαι-

δευτικώ ν, τών κ. Π. Θεοχα ρους και Κ. Παντελη  και  2 μα-

θητριώ ν, της Ε. Κορλου  και της Ρ. Πε τρου.   

 Διαφορετικοι  τρο ποι επικοινώνι ας μεταξυ  τών λαώ ν. 

 Επι σκεψη στην Κροατι α, Οκτώ βριος 2018. Συμμετοχη  2 

εκπαιδευτικώ ν, τών Π. Θεοχα ρους και Α. Χατζη κυριακου 

και  2 μαθητριώ ν, τών Η. Πε τρου και Χ. Χαραλα μπους.   

 Επι σκεψη στο συγκρο τημα ΔΙΑΣ. Ιανουα ριος 2019.  

 Επι σκεψη στην Πορτογαλι α, Φεβρουα ριος 2019. Συμμε-

τοχη  2 εκπαιδευτικώ ν, τών Δ. Καραμα νου και Κ. Κοντου  

και  2 μαθητώ ν, τών Κ. Μεσημε ρη και Κ. Αριστοδη μου.  

 Καλε ς πρακτικε ς για συγγραφη  βιογραφικου  σημειώ μα-

τος (CV).  

 Επι σκεψη στη βιολογικη  φα ρμα Riverland, Μα ιος 2019.  


