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Η Δράςη τησ Κινητικότητασ ςτον τομζα τησ Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και
Κατάρτιςησ
Θ Δράςθ αναδεικνφει ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ βελτίωςθσ των γνϊςεων και δεξιοτιτων
των ατόμων που εργάηονται ι μακθτεφουν ςτον τομζα τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
και Ξατάρτιςθσ. Ψα ςχζδια κινθτικότθτασ παρζχουν ςτο προςωπικό και ςτουσ
μακθτζσ/ςπουδαςτζσ/μακθτευόμενουσ των δικαιοφχων φορζων τθ δυνατότθτα να
πραγματοποιιςουν διακρατικι κινθτικότθτα ςε μια άλλθ χϊρα του Υρογράμματοσ με
ςκοπό να ςπουδάςουν, να καταρτιςτοφν, να δουλζψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεφςουν
και να αναπτφξουν επαγγελματικά προςόντα και δεξιότθτεσ.
Πζςω των ςχεδίων κινθτικότθτασ, οι ωφελοφμενοι μποροφν να αποκτιςουν νζεσ
γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ με ςτόχο τθν προςωπικι τουσ ανάπτυξθ. Πποροφν
ακόμα να βελτιϊςουν τισ γλωςςικζσ τουσ δεξιότθτεσ, να ζρκουν ςε επαφι με μια νζα
κουλτοφρα και πολιτιςμό και να αναπτφξουν το αίςκθμα τθσ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ.
Ενιςχφεται, επίςθσ, θ ςυνζργεια και διαςφνδεςθ των δομϊν τθσ τυπικισ και άτυπθσ
εκπαίδευςθσ, επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, απαςχόλθςθσ και επιχειρθματικότθτασ και
προωκείται θ αναγνϊριςθ και πιςτοποίθςθ των δεξιοτιτων που αποκτϊνται ςε
περιόδουσ κατάρτιςθσ ςτο εξωτερικό.
Σι αιτιςεισ υποβάλλονται μόνο από φορείσ με νομικι προςωπικότθτα και αποκλειςτικά
ςε θλεκτρονικι μορφι. Σ αιτϊν οργανιςμόσ μπορεί να είναι οποιοςδιποτε δθμόςιοσ ι
ιδιωτικόσ οργανιςμόσ, ο οποίοσ επιχειρθςιακά ι/και κεςμικά δραςτθριοποιείται
αποδεδειγμζνα ςτον χϊρο τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και αγοράσ 2
εργαςίασ.
Υεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθ Δράςθ μπορείτε να δείτε ςτον Σδθγό του Υρογράμματοσ,
αλλά και ςτθ Χυμπλθρωματικι Ανακοίνωςθ: Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Ξατάρτιςθ 2017.
Ψα Χτατιςτικά Χτοιχεία Εγκεκριμζνων Χχεδίων Ξινθτικότθτασ ΞΑ1 ςτον Tομζα τθσ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ για το 2017 είναι αναρτθμζνα εδϊ.
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Ανάπτυξθ
επαγγελματικϊν
δεξιοτιτων
Εκπαιδευόμενων και Διοικθτικοφ Υροςωπικοφ ςε καινοτόμεσ δράςεισ
κατάρτιςθσ ςτο ςφγχρονο Ευρωπαϊκό περιβάλλον και εφαρμογι τουσ ςτο
πλαίςιο Υιςτοποίθςθσ Υροςόντων
ΕΞ ΑΓΦΛΡΛΣΩ, ΧΨΣΧΕΩΠΕΡΕΧ ΔΦΑΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΨΩΡ ΠΑΚΘΨΩΡ :
1. Γεωπονία - Βιολογικά Υροιόντα 2. Ρζεσ Ψεχνολογίεσ Σχθμάτων
ΛΡΕΔΛΒΛΠ-ΛΕΞ ΞΛΟΞΛΧ, Ξαταρτιηόμενοι ςε κίνθςθ - Ενα βιμα προσ τθν προςωπικι
και επαγγελματικι ανάπτυξθ
1ο ΕΥΑΟ ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ, "ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ + ΠΑΚΘΨΕΛΑ ==> ΕΦΓΑΧΛΑ"
1ο ΕΥΑΟ ΑΓΦΛΡΛΣΩ, Εφαρμογζσ μθχανιςμϊν παιχνιδιοφ (gamification) ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία και θ αλλθλεπίδραςθ με τον μακθτι
ΑΡΑΞΨΘΧΘ, Ξατάρτιςθ επαγγελματιϊν ψυχικισ υγείασ και δικαςτικϊν
λειτουργϊν ςτθ διαχείριςθ και κεραπεία ψυχικά παςχόντων αςκενϊν με
ςτοιχεία διαταραχϊν προςωπικότθτασ
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2ο ΕΥΑΟ ΕΩΣΧΠΣΩ, MEDICAL EQUIPMENT FOR LIFELINE: SPECIAL DIGITAL AND
PROFESSIONAL SKILLS
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1ο EK ΑΚΘΡΩΡ, ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΧΕ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΨΘΦΛΑΞΘΧ ΧΘΠΑΡΧΘΧ ΧΕ ΧΩΦΣΩΧ
ΥΑΦΣΧΘΧ ΩΓΕΛΑΧ
1ο EK ΞΛΑΨΣΩ, Χχεδίαςθ CAD, Ποντελοποίθςθ και Εκτφπωςθ ψθφιακϊν
μοντζλων με τθν τεχνολογία Υροςκετικισ Ξαταςκευισ – 3D Printing
2ο ΕΥΑΟ ΞΣΠΣΨΘΡΘΧ, Ενςωμάτωςθ των Ρζων Ψεχνολογιϊν ςτθ ςφγχρονθ
Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ (διαδικτυακζσ μακθςιακζσ πλατφόρμεσ και
ςεμινάρια, αςφγχρονθ Ψθλε-εκπαίδευςθ, ανάπτυξθ και χριςθ εργαλείων
καινοτομίασ)
3ο ΕΥΑΟ ΑΚΘΡΩΡ, ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ ΚΕΦΠΣΞΘΥΛΑΞΩΡ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΩΡ
7ο ΕΞ ΥΕΛΦΑΛΑ, VET LEARNERS: ARDUINO, SEARCH ENGINES
ΞΕΥΑΡΧΘ, Ψίτλοσ Χχεδίου: Ξαινοτόμεσ δράςεισ κατάρτιςθσ Αιςκθτικισ και
Ξομμωτικισ ςτο πεδίο του τουριςμοφ Ωγείασ και Ευεξίασ
ΡΛΞΣΟΛΨΧΑ ΒΕΦΓΘ ΞΑΛ ΧΛΑ O.E., BEST PRACTICE 2017 - Υρακτικι Άςκθςθ
Χπουδαςτϊν Πεταδευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πζςω Ξινθτικότθτασ
6ο ΕΞ ΑΚΘΡΑΧ, ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΑΡΑΡΕΩΧΛΠΩΡ ΥΘΓΩΡ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΞΑΛ
ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΦΩΨΣΒΣΟΨΑΝΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ
2ο ΕΞ ΥΕΛΦΑΛΑ, Γζφυρα Πακθτείασ με τθν Ευρϊπθ
2o EK ΧΨΑΩΦΣΩΥΣΟΘΧ, Εφαρμογζσ παλμικοφ φωτόσ για καταπολζμθςθ
τριχοφυϊασ και ακμισ
1ο ΕΞ ΞΣΠΣΨΘΡΘΧ, Ζνα μοντζλο εκπαίδευςθσ που αντιμετωπίηει τισ
πολιτιςτικζσ, κοινωνικζσ και εκνικζσ ανιςότθτεσ μεταξφ των μακθτϊν, με το
βλζμμα ςτραμμζνο ςτθν ενοποιθμζνθ ευρωπαϊκι αγορά εργαςίασ, και οι
προοπτικζσ εφαρμογισ του ςτθν Ελλθνικι Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ

176
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180
181

183
184
185
186
188
189
190
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Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035206
Φορζασ: Χωματείο Αρτοποιϊν N. Eφβοιασ «O ΑΓ. ΓΦΘΓΣΦΛΣΧ»
Ψίτλοσ Χχεδίου: INNOVATIVE SUSTAINABLE BAKERIES
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Χτον κλάδο τθσ αρτοποιίασ οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ
αντιμετωπίηουν επιπρόςκετα εντεινόμενο ανταγωνιςμό από μεγάλθσ κλίμακασ βιομθχανίεσ
άρτου, ςυνεπϊσ θ ανάγκθ να αναπτφξουν καινοτόμεσ ιδζεσ, οι οποίεσ κα αυξιςουν τθ
διάρκεια τθσ επιχειρθματικισ τουσ ηωισ, προβάλλει επιτακτικι.
Οαμβάνοντασ υπόψθ τισ διαμορφωκείςεσ ςυνκικεσ, το παρόν ςχζδιο κινθτικότθτασ
προςβλζπει ςτθν επαγγελματικι κατάρτιςθ 20 ατόμων, που ανικουν ςτο προςωπικό των
επιχειριςεων-μελϊν του Χωματείου Aρτοποιϊν Ρ. Ευβοίασ Σ Αγ. Γρθγόριοσ (αρτοποιοί,
υπεφκυνοι αρτοποιίασ, εργαηόμενοι). Ψα άτομα αυτά ζχουν ανάγκθ να καταρτιςτοφν ςε
καινοτόμεσ μεκόδουσ παραγωγισ και διοίκθςθσ, προκειμζνου να αποκτιςουν
επιχειρθματικι ευελιξία και να ςυμβάλλουν ζτςι ςτθν επζκταςθ τθσ βιωςιμότθτασ των
επιχειριςεων (μεταβίβαςθ επιχείρθςθσ ςτθν επόμενθ γενεά), ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται.
Θ κατάρτιςθ κα διαρκζςει 11 θμζρεσ και κα πραγματοποιθκεί το φκινόπωρο του 2017, ςε
μία ροι. Ωσ χϊρα υποδοχισ επιλζχκθκε θ Αυςτρία, θ οποία ςυνδυάηει τθν
παράδοςθ(βιεννζηικθ ςχολι) με τθ διαρκι εξζλιξθ και τθν καινοτομία ςτθν αρτοποιία. Σι
δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ περιλαμβάνουν, τεχνικζσ επιςκζψεισ ςε πρότυπεσ αλυςίδεσ
αρτοποιείων με πολυετι λειτουργία χάρθ ςτισ καινοτόμεσ μεκόδουσ που εφαρμόηουν, ςτθν
αντίςτοιχθ Ζνωςθ Επαγγελματιϊν Αρτοποιϊν, κακϊσ και πολιτιςτικζσ επιςκζψεισ (Anker
Bread Factory, Mayerling, Heiligenkreuz) ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Βιζννθσ. Θ επαφι με
καλζσ ευρωπαϊκζσ πρακτικζσ, θ αξιολόγθςθ και θ προςαρμογι τθσ λθφκείςασ γνϊςθσ,
αναμζνεται να ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ, ενόσ εγγφτερου ςτθν καινοτομία,
επιχειρθματικοφ μοντζλου ικανοφ να λειτουργιςει αποτελεςματικά και ανταγωνιςτικά
υπζρ των αρτοποιϊν-μελϊν του Χωματείου, αλλά και γενικότερα υπζρ του κλάδου τθσ
αρτοποιίασ.
Βαςικοί Χτόχοι του ςχεδίου είναι:
- Θ απόκτθςθ νζων γνϊςεων, θ βελτίωςθ υπαρχουςϊν δεξιοτιτων του προςωπικοφ, θ
αναγνϊριςθ και θ πιςτοποίθςθ αυτϊν ςε ευρωπαϊκό επίπεδο,
- Θ ανάπτυξθ ευρωπαϊκϊν ςυνεργαςιϊν μεταξφ του Χωματείου και κοινωνικϊν εταίρων,
προμθκευτϊν, επιχειριςεων, δθμόςιων οργανιςμϊν,
- Θ ικανοποίθςθ των μεταβαλλόμενων προτιμιςεων των ςφγχρονων καταναλωτϊν
(εκμάκθςθ «εναλλακτικϊν» ςυνταγϊν υγιεινϊν ςνακ άρτου και γλυκιςμάτων αρτοποιίασ
τθσ Βιεννζηικθσ "ςχολισ")
- Θ ανάπτυξθ του καινοτόμου επιχειρθματικοφ μοντζλου του «περιβαλλοντικά
ευαιςκθτοποιθμζνου» αρτοποιείου (ανακυκλϊςιμθ ςυςκευαςία, με eco friendly
διαδικαςία παραγωγισ)
- Θ δρομολόγθςθ του μοντζλου του «κοινωνικοφ» αρτοποιείου (εντόσ τριετίασ), που δεν
πετά αδιάκετα προϊόντα αρτοποιίασ, αλλά είτε τα επαναχρθςιμοποιεί-πωλεί ςε
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χαμθλότερεσ τιμζσ είτε τα χαρίηει, ςτο πλαίςιο εταιρικισ πολιτικισ κοινωνικισ ευκφνθσ, ςε
ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ
- Θ ςφνδεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ πολιτικισ κατάρτιςθσ με τθν αγορά εργαςίασ, τθν αφξθςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ απαςχόλθςθσ, τοπικά και εκνικά,
- H ενίςχυςθ τθσ διεκνοποίθςθσ τθσ αποςτολισ του Χωματείου, τθσ εξωςτρζφειασ των
δραςτθριοτιτων του και ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ λειτουργίασ του.
Βαςικά αναμενόμενα Αποτελζςματα του ςχεδίου είναι :
- Θ ενςωμάτωςθ των ικανοτιτων-δεξιοτιτων και των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων των
καταρτιςκζντων ςτθν εργαςία
- Θ εφαρμογι τθσ κουλτοφρασ του «environmental friendly» και του “health food”
αρτοποιείου και θ ανάπτυξθ αυτοφ του επιχειρθματικοφ μοντζλου
- Θ πιλοτικι δθμιουργία πρότυπων «κοινωνικϊν» αρτοποιείων.
- Θ επζκταςθ τθσ βιωςιμότθτασ των ΠΠΕ αρτοποιίασ, θ μεταβίβαςθ τουσ ςτθν επόμενθ
γενιά και θ επαφξθςθ των κζςεων εργαςίασ κατά 1-3 άτομα, ςτισ επιχειριςεισ –μζλθ του
Χωματείου, μεςοπρόκεςμα
- Θ απόκτθςθ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ του Χωματείου Αρτοποιϊν Ρ. Ευβοίασ, θ δικτφωςθ
και εν τζλει ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ λειτουργίασ του.
Σ αντίκτυποσ, που κα προκφψει από τθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων του παρόντοσ ςχεδίου
ςε πολυάρικμεσ ομάδεσ ςτόχουσ, αναμζνεται να λειτουργιςει ωσ κίνθτρο για να
υλοποιθκοφν μελλοντικζσ κινθτικότθτεσ κατάρτιςθσ ςε καινοτόμα πεδία. Ξοινόσ ςτόχοσ θ
κακιζρωςθ επιτυχθμζνων μοντζλων που επεκτείνουν τθν επιχειρθματικι βιωςιμότθτα
διαφορετικϊν κλάδων, ςε Εκνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


AMADEUS VEREIN FUR TRANSNATIONALE BILDUNG - Austria

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035215
Φορζασ: ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΣ ΟΩΞΕΛΣ ΒΦΣΡΨΑΔΩΡ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Υαραδοςιακζσ και Χφγχρονεσ Πζκοδοι ςτισ Ξαταςκευζσ. Πεκοδολογία
ςτισ Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Για τουσ κατοίκουσ των νθςιϊν τθσ Υατρίδασ μασ, θ επιμόρφωςθ, είναι
ςτθν ουςία απαγορευτικι. Τλα τα επιμορφωτικά προγράμματα υλοποιοφνται κυρίωσ ςτο
κζντρο, δθμιουργϊντασ ζτςι ζναν ιδιότυπο απομονωτιςμό, αφοφ οικονομικά είναι αδφνατθ
θ μετακίνθςθ για εκπαίδευςθ - επιμόρφωςθ, ειδικά ςιμερα με τθν ιςχφουςα οικονομικι
πραγματικότθτα. Χτόχοι Χχεδίου:
•
μασ.

Βελτίωςθ του προφίλ του Χχολείου, ξεφεφγοντασ από τα ςτενά πλαίςια του νθςιοφ
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•
Σ εμπλουτιςμόσ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων των κακθγθτϊν και μακθτϊν
ενόσ Επαγγελματικοφ Ουκείου, οδθγεί ςε πλζον ευζλικτθ επαγγελματικι εξζλιξθ.
•
Βελτίωςθ των επαγγελματικϊν προςόντων, με ευκολότερθ τοποκζτθςθ ςτθν αγορά
εργαςίασ.
•

Λκανότθτα προςαρμογισ ςε νζα διεκνι περιβάλλοντα εργαςίασ.

•
Ψροποποίθςθ των αναλυτικϊν προγραμμάτων με τθν προςκικθ ςφγχρονων
επικαιροποιθμζνων γνϊςεων, ςε τομείσ ςυναφείσ του αντικειμζνου ςπουδϊν.
•

Αναγνϊριςθ επαγγελματικϊν προςόντων με διεκνι πιςτοποιθτικά.

•

Επαφι και γεφςθ πολιτιςτικϊν αγακϊν μιασ άλλθσ χϊρασ.

Επίςθσ το πρόγραμμα βοθκά, να επιμορφωκοφν άτομα που βρίςκονται ςε ζνα
απομακρυςμζνο νθςί του Αιγαίου και κα τουσ επιτρζψει να βελτιϊςουν και τισ βαςικζσ
γνϊςεισ και τισ δεξιότθτζσ τουσ, όπωσ είναι θ πολφ καλι χριςθ ξζνθσ γλϊςςασ, θ
επικοινωνία, θ προςαρμοςτικότθτα, θ εμπειρία διαβίωςθσ και εργαςίασ, με άτομα
διαφορετικϊν εκνικοτιτων και πολιτιςμϊν.
Αρικμόσ και προφίλ ςυμμετεχόντων:
Α) 5 κακθγθτζσ με ειδικότθτεσ Υολιτικοφ - Πθχανολόγου Πθχανικοφ και Εργαςτθρίων που
διδάςκουν κεωρθτικό και εργαςτθριακό μζροσ των μακθμάτων του Ψομζα Δομικϊν Ζργων,
αντοχισ των υλικϊν, μθχανικισ κλπ.
Β) Εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ 15 μακθτϊν του τομζα Δομικϊν Ζργων.
Υεριγραφι των Δραςτθριοτιτων: Θ κατάρτιςθ - εκπαίδευςθ κα υλοποιθκεί ςε 2 πόλεισ
όπου εδρεφει το Υανεπιςτιμιο (Baia Mare & Cluj) κακϊσ και κατά τθν διαδρομι. Σι
κακθγθτζσ κα γνωρίςουν τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ των εργαςτθριακϊν μακθμάτων,
λαμβάνοντασ μζροσ ςτθν διαδικαςία των ςυναδζλφων τουσ ςτο Υανεπιςτιμιο, κα
αςκθκοφν ςτο πρωτοποριακό ςχεδιαςτικό λογιςμικό ςφςτθμα SAAP, δθμιουργία των
κακθγθτϊν του Υανεπιςτθμίου. Σι μακθτζσ κα αςκθκοφν εργαςτθριακά ςε αντοχι δομικϊν
υλικϊν και τισ ικανότθτεσ καταπόνθςισ τουσ.
Σι Ξακθγθτζσ κα λάβουν μζροσ με τουσ μακθτζσ τουσ, ςτον ςχεδιαςμό, και ςτθν καταςκευι
ξφλινου αντιςειςμικοφ, οικίςκου ςε Εταιρεία φλινων κτιςμάτων και ςε επιςκευαςτικζσ
εργαςίεσ πζτρινων παραδοςιακϊν κτιςμάτων, με ςφγχρονεσ μεκόδουσ και κα επιςκεφκοφν
εργοτάξια ζργων υποδομισ.
Τλοι οι εκπαιδευόμενοι κα επιςκεφκοφν το Λάςι, τθν Ππουκοβίνα και το Λςτορικό
Παραμοφρεσ, όπου ευρίςκονται τα Υερίφθμα Ποναςτιρια, οι φλινεσ Εκκλθςίεσ και
Λςτορικά Ξτίςματα, Πνθμεία τθσ UNESCO και κα εκπαιδευτοφν ςτισ μεκόδουσ επιςκευισ
τουσ και αποκατάςταςθσ. Σι επιςκευζσ πραγματοποιοφνται από παραδοςιακοφσ τεχνίτεσ
και ςφγχρονεσ τεχνικζσ εταιρίεσ. Περικζσ από αυτζσ τελοφνται υπό τθν ευκφνθ του
Υανεπιςτθμίου. Υρόκειται δε να γίνουν και μακιματα Φουμανικισ γλϊςςασ και γνωριμία
με ικθ και ζκιμα.
Πεκοδολογία υλοποίθςθσ: καταγραφι αναγκϊν εκπαιδευομζνων, κακοριςμόσ ςτόχων,
εξεφρεςθ εταίρων-επικοινωνία, ςφνταξθ από κοινοφ περιεχομζνου του προγράμματοσ,
επιςτολζσ ςυνεργαςίασ, αίτθςθ, μετά τθν ζγκριςθ ςυνεργαςία επί λεπτομεριϊν,
δραςτθριότθτεσ, παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ, διάδοςθ.
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Αναμενόμενα αποτελζςματα-αντίκτυποσ: Σι μακθτζσ μετά τθν εκπαίδευςι τουσ κα
διακζτουν αυξθμζνα προςόντα ζναντι άλλων ςυναδζφων τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Σι
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που κα αποκτιςουν ςχετικά με τον βιοκλιματικό ςχεδιαςμό
κατοικίασ, θ αποδοχι τθσ χριςθσ φυςικϊν υλικϊν, θ δυνατότθτα καταςκευισ φκθνϊν
εφκαμπτων αντιςειςμικϊν κτιρίων, ςε ςφγκριςθ με τα βαριά κοςτοβόρα κτίςματα από
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, και επί των μεκόδων επιςκευισ πζτρινων παραδοςιακϊν
κτιςμάτων, ςίγουρα τουσ κακιςτά πλζον ευζλικτουσ ςτθν προςπάκεια τθσ επαγγελματικισ
τουσ εξζλιξθσ.
Σι ςυμμετζχοντεσ κακθγθτζσ με τισ νζεσ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που κα λάβουν αλλά και
επί πλζον με τισ νζεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ ςτα εργαςτθριακά μακιματα, κα διευκολφνουν
τθν δουλειά τουσ, κα γίνουν πιο αποδοτικοί και ελκυςτικοί ςτθν διδαςκαλία τουσ, με
αποτζλεςμα τθν βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των μακθτϊν τουσ, διευκολίνοντασ τθν
επαγγελματικι τουσ εξζλιξθ. Πε τθ ςυμμετοχι τουσ ξεφεφγουν από τον απομονωτιςμό,
ςυνεργαηόμενοι ςε διεκνι περιβάλλοντα εργαςίασ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•
NATIONAL ASSOCIATION FOR RURAL ECOLOGICAL AND CULTURAL TOURISM-FILIALA
MARAMURES- Romania
•

UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA - Romania

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035226
Φορζασ: 5o ΕΥΑΟ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: «Ξακετοποίθςθ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ (Φυτικισ-ηωικισ), με τθν
χρθςιμοποίθςθ ςφγχρονθσ
τεχνογνωςίασ, με ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ μζςω τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ και τθν αφξθςθ των κζςεων εργαςίασ
για τουσ απόφοιτουσ των ΕΥΑΟ»
Διάρκεια Χχεδίου: 24 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Σι μακθτζσ του 5ου ΕΥΑΟ Θρακλείου Ξριτθσ οι οποίοι κα
καταρτιςκοφν κα είναι (15) δεκαπζντε και κα επιλεγοφν βάςει ποιοτικϊν κριτθρίων. Είναι
του τομζα τθσ Γεωπονίασ, και θ πλειοψθφία τουσ είναι παιδιά αγροτικϊν οικογενειϊν που
ςκοπεφουν να αναλάβουν τισ γονικζσ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ, βελτιϊνοντασ τθν
τεχνογνωςία, τθν εκμθχάνιςθ και τθν ποιότθτα των παραγομζνων προϊόντων τουσ.
Θ επιδίωξθ μασ θ οποία ςυμπίπτει και με τθν προςδοκία των μακθτϊν μασ, είναι θ ςτροφι
τουσ προσ τον πρωτογενι τομζα, μετατρζποντασ τθν παραδοςιακι εκμετάλλευςθ ςε μια
γεωργικι επιχείρθςθ, ανταγωνιςτικι, με οικονομικά οφζλθ όχι μόνο για τουσ
απαςχολοφμενουσ, αλλά και για τθν Εκνικι Σικονομία που αργοπεκαίνει εξ' αιτίασ τθσ
οικονομικισ κατάρρευςθσ.
Από το προτεινόμενο ςχζδιο κατάρτιςθσ αναμζνεται να προκφψουν τα παρακάτω οφζλθ:
- Θ απόκτθςθ τεχνικισ και επαγγελματικισ εξειδίκευςθσ ςε κζματα που αφοροφν τθν
επιχειρθματικι γεωργία, είναι παράγοντασ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ για τθν γεωργικι ανάπτυξθ
ενόσ τόπου αλλά περιςςότερο για τουσ άμεςα εμπλεκόμενουσ οι οποίοι εφαρμόηοντασ τθν
αποκτθκείςα κατάρτιςθ ςτουσ χϊρουσ των μελλοντικϊν επιχειριςεων τουσ κα
αποκομίςουν οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιςτικά οφζλθ.

13

- Θ βελτίωςθ των γνϊςεων και των ικανοτιτων τουσ μζςω τθσ προτακείςασ κατάρτιςθσ
είναι βαςικι προχπόκεςθ ςτθν προςπάκεια για τθν αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ ςτισ
γεωργικζσ επιχειριςεισ τουσ (Learning through experience).
- Θ επαφι με διαφορετικζσ αντιλιψεισ και καινοτομίεσ ςτον τομζα τθσ τεχνολογίασ κα
χρθςιμοποιθκεί ωσ κίνθτρο για τθν αναηιτθςθ και εφαρμογι τουσ ςτο τοπικό τουσ
περιβάλλον ανατρζποντασ τισ παραδοςιακζσ και παρωχθμζνεσ μεκόδουσ.
- Θ γνωριμία τουσ με ζνα διαφορετικό πολιτιςμικό, και κοινωνικό περιβάλλον κα τουσ
βοθκιςει να κατανοιςουν τισ διαφορζσ αλλά και τθν αναγκαιότθτα αλλαγισ πολλϊν
παραδοςιακϊν αντιλιψεων τουσ.
- Θ επαφι τουσ με μια πρωτόγνωρθ επαγγελματικι δραςτθριότθτα κα βοθκιςει ςτθν
ανάπτυξθ δεξιοτιτων, πλθροφοριϊν και γνϊςεων, ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν μετάβαςι
τουσ από το ςχολείο ςτθν μελλοντικι επιχείρθςι τουσ.
Πετά το τζλοσ του προγράμματοσ οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν εφοδιαςκεί με καινοτόμεσ
ειδικζσ γνϊςεισ που κα ενιςχφουν και αναβακμίηουν τα επαγγελματικά προςόντα τουσ, με
άμεςο αποτζλεςμα τθν ενίςχυςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ τουσ ςτο ςφγχρονο
ανταγωνιςτικό περιβάλλον, τθν ενδυνάμωςθ και τθν βελτίωςθ τθσ δυνατότθτασ
επαγγελματικισ τουσ εξζλιξθσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


KERRY ACTION FOR DEVELOPMENT EDUCATION, LTD. - Ireland
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Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035278
Φορζασ: Διμοσ Χαϊδαρίου
Ψίτλοσ Χχεδίου: Εκπαίδευςθ-Επιμόρφωςθ-Ξατάρτιςθ. Εργαλεία Εκςυγχρονιςμοφ του
Διμου Χαϊδαρίου
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ξάκε χρόνο υπάρχουν μεγάλεσ απαιτιςεισ για εκπαίδευςθ των
υπαλλιλων του Διμου Χαϊδαρίου που αςχολοφνται τόςο με διοικθτικά, οικονομικά, όςο
και με πιο ειδικά κζματα που αφοροφν ηθτιματα χωρικοφ και περιβαλλοντικοφ
ςχεδιαςμοφ, κοινωνικισ πολιτικισ και θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. Χτο πλαίςιο, λοιπόν,
υλοποίθςθσ των πιο πάνω αναγκϊν, ο Διμοσ Χαϊδαρίου ζχει εφαρμόςει ζνα ςφςτθμα
ανίχνευςθσ εκπαιδευτικϊν επιμορφωτικϊν αναγκϊν, το οποίο ζχει καταδείξει, ότι κρίνεται
ςκόπιμθ θ ανάπτυξθ προγραμμάτων Δια Βίου Πάκθςθσ που ςτοχεφουν, α) ςτθν ανάγκθ
αναβάκμιςθσ και επικαιροποίθςθσ των γνϊςεων-ικανοτιτων-δεξιοτιτων του ανκρωπίνου
δυναμικοφ, β) ςτθν βελτιςτοποίθςθ τθσ παραγωγικότθτάσ τουσ και γ) ςτθν επιχειρθςιακι
αποδοτικότθτα και αποτελεςματικότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Πε βάςθ τα πιο
πάνω, ο Διμοσ ζχει κζςει ςε εφαρμογι τθν δράςθ, θ οποία αναφζρεται ςτθ υποβολι
αιτιςεων για ςυμμετοχι ςε Ευρωπαϊκά Υρογράμματα Ξινθτικότθτασ με οργανιςμοφσ τθσ
Ευρϊπθσ, όπωσ θ παροφςα πρόταςθ, όπου θ ζγκριςθ τθσ κα ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςτθν
αναβάκμιςθ και ςτον εκςυγχρονιςμό των υπθρεςιϊν του διμου, κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ
του ανκρϊπινου δυναμικοφ του.

Χτο ςχζδιο κινθτικότθτασ κα λάβουν μζροσ 15 προϊςτάμενοι τμθμάτων του Διμου
Χαϊδαρίου. Τλοι οι ςυμμετζχοντεσ είναι γνϊςτεσ των αναγκϊν τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ,
διακζτουν εμπειρία ςτον τομζα τουσ, ςτθν οργάνωςθ δομϊν και υπθρεςιϊν και διακζτουν,
επίςθσ, τισ ικανότθτεσ και τθν αρμοδιότθτα να μεταφζρουν τισ αποκτθκείςεσ γνϊςεισ και
εμπειρίεσ ςε ςυνεργάτεσ και υφιςτάμενουσ τουσ και να ανεβάςουν το επίπεδο
αποτελεςματικότθτασ του Διμου.
Σι δικαιοφχοι αφοφ παρακολουκιςουν ζνα κφκλο κεωρθτικϊν ςεμιναρίων, κα ενταχκοφν
ςε τμιματα υπθρεςιϊν ςε διμουσ, όπου κα εφαρμόςουν ςτθν πράξθ τισ γνϊςεισ που ιδθ
κατζχουν, αλλά και αυτζσ που κα αποκτιςουν. Χυγκεκριμζνα, οι ςυμμετζχοντεσ κα
εκπαιδευτοφν ςτουσ τομείσ, Δθμόςιου Management, Σικονομικϊν, Χωρικοφ και
Υεριβαλλοντικοφ Χχεδιαςμοφ, Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Ξοινωνικισ Υολιτικισ και
Σργάνωςθσ Ξαινοτόμων εργαςτθρίων διαβοφλευςθσ ςε κρίςιμα κζματα.
Σ αντίκτυποσ του ςχεδίου για τουσ ςυμμετζχοντεσ κα είναι μεγάλοσ, αφοφ το ςχζδιο κα
τουσ βοθκιςει να αναπτφξουν διοικθτικζσ ικανότθτεσ, γνϊςθ του αντικειμζνου, αντίλθψθ,
δθμιουργικότθτα και αποτελεςματικότθτα. Κα τουσ βοθκιςει, επίςθσ, να αποκτιςουν
εμπειρίεσ ςε προγράμματα δια βίου μάκθςθσ, κα βελτιϊςουν τθν αυτοπεποίκθςθ τουσ, κα
αναπτφξουν τθν αίςκθςθ του Ευρωπαίου Υολίτθ και κα ζλκουν ςε επαφι με τθν
πολυπολιτιςμικι κυπριακι κοινωνία ςαν μζςο καταπολζμθςθσ τθσ ξενοφοβίασ και του
ρατςιςμοφ.
Αλλά και ςτουσ ςυμμετζχοντεσ οργανιςμοφσ ο αντίκτυποσ κα είναι μεγάλοσ, αφοφ κα
αποκτιςουν εμπειρίεσ από τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων, κα
προκφψει ανταλλαγι απόψεων, δεξιοτιτων και ιδεϊν. Ψο ςχζδιο κα ςυνειςφζρει ςτθν
ανάπτυξθ μίασ εξωςτρεφοφσ πολιτικισ βλζποντασ τισ άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ ωσ
εταίρουσ και εν δυνάμει ςυνεργάτεσ και όχι ωσ ξζνουσ. Κα υπάρχει θ δυνατότθτα να
αναπτυχκεί ζνα δίκτυο ςυνεργαςιϊν και ενίςχυςθ τθσ αλλθλεγγφθσ μεταξφ των
οργανιςμϊν με ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ κοινοφ μζλλοντοσ.
Σ αντίκτυποσ για τον Διμο Χαϊδαρίου κα είναι, επίςθσ, αρκετά ςθμαντικόσ, αφοφ μζςω του
ςχεδίου κα γίνει ζνα μεγάλο βιμα προσ τθν αναβάκμιςθ και τον εκςυγχρονιςμό των
υπθρεςιϊν του, κακϊσ και τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του, με ςτόχο τθν
βελτιςτοποίθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ Δθμότεσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


RCI RESEARCH & CONSULTANCY INSTITUTE LTD - Cyprus

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035287
Φορζασ: 2o ΕΥΑΟ ΧΑΟΞΛΔΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ανάπτυξθ τθσ ποιότθτασ και τθσ βιωςιμότθτάσ ςε επαγγελματικζσ
ςχολζσ, μζςω επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτϊν και τθσ on the job άςκθςθσ των μακθτϊν
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο 2ο ΕΥΑΟ Χαλκίδασ ωσ εκπρόςωποσ τθσ τεχνικισ εκπαίδευςθσ
κεωρεί πωσ πρζπει να ςυμβάλει ςτθν αναςτροφι τθσ απαξιωτικισ εικόνασ που ζχει
ςχθματίςει θ ελλθνικι κοινωνία για τθν τεχνικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ.
Ζτςι λοιπόν, ζχει ξεκινιςει μια προςπάκεια εκςυγχρονιςμοφ με ςτόχο να καταςτιςει τουσ
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κλάδουσ ςπουδϊν του πιο ελκυςτικοφσ και να ενιςχφςει ταυτόχρονα το ενδιαφζρον των
μακθτϊν. Για να το πετφχει αυτό, υποβάλλει αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα
κινθτικότθτασ εκπαιδευομζνων και προςωπικοφ του Erasmus+. Χτο πρόγραμμα κα
ςυμμετάςχουν 30 μακθτζσ ςυνολικά, δεκαπζντε από τον τομζα Σικονομίασ-Διοίκθςθσ και
δεκαπζντε από τον κλάδο Θλεκτρολογίασ, Θλεκτρονικισ και Αυτοματιςμοφ. Σι δφο αυτζσ
ροζσ κα επιςκεφτοφν τθν Ξφπρο. Ωσ εταίροι, επιλζχκθκαν οι οργανιςμοί ΒΛΑ και RATIO
ςτθν Ξφπρο. Ακολουκϊντασ το πρόγραμμα που καταρτίςτθκε από τουσ εταίρουσ από τθν
Ξφπρο, οι ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ κα ζχουν κακθμερινά μεταξφ 09:00 και 15:00 τθν
πρακτικι τουσ άςκθςθ ςε επιχειριςεισ ι κα πραγματοποιοφν εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ,
ενϊ μεταξφ 17:00 και 19:00 κα παρακολουκοφν ςεμινάρια ι κα πραγματοποιοφν
επιςκζψεισ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ ςτθ χϊρα υποδοχισ. Ψο ςχολείο αναμζνει ότι ο
αντίκτυποσ του προγράμματοσ αναμζνεται να είναι εξαιρετικά μεγάλοσ για όλουσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ. Σι μακθτζσ κα αποκτιςουν γνϊςεισ κι επαγγελματικι εμπειρία, κα
βελτιϊςουν τισ γλωςςικζσ τουσ δεξιότθτεσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα και κα αναπτφξουν
ατομικζσ δεξιότθτεσ όπωσ θ ςυνεργατικότθτα, θ υπευκυνότθτα και θ ανάλθψθ
πρωτοβουλίασ. Σι ςυνοδοί κακθγθτζσ κα αποκτιςουν εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ
προγραμμάτων κινθτικότθτασ και κα ζρκουν ςε επαφι με νζεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και
εργαλεία. Ψζλοσ, θ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα, κα προςδϊςει ςτο ςχολείο κφροσ και κα
ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν αλλαγι τθσ ςτάςθσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ απζναντι ςτθν
τεχνικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

BIA CONSULTING LTD - Cyprus

•

RATIO TECHNICAL VOCATIONAL TRAINING CENTRE LTD - Cyprus

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035296
Φορζασ: ΛΑΧΛΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: VET for Migration
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: ΚΕΠΑ ΔΦΑΧΘΧ: Ψο παρόν ςχζδιο αναφζρεται ςτθν εκπαίδευςθ/
επιμόρφωςθ των εκπαιδευτϊν/ ςυμβοφλων του ΞΕΔΛΒΛΠ τθσ ΑμΞΕ ΛΑΧΛΧ ςε κζματα
καινοτόμων μεκόδων κατάρτιςθσ, φιλοξενίασ και ςυμβουλευτικισ προςφφγων μεταναςτϊν, προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν οι ανάγκεσ των ωφελοφμενων τθσ και να
αυξθκεί θ ποιότθτα ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ.
Ψα ςτελζχθ τθσ ΑμΞΕ ΛΑΧΛΧ κα ζχουν τθν δυνατότθτα να εκπαιδευτοφν ςε καινοτόμεσ
πρακτικζσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ/ κατάρτιςθσ και ςυμβουλευτικισ μεταναςτϊν/
προςφφγων από ερευνθτζσ και εργαηόμενουσ του πεδίου ςε Ξολωνία και Χτοκχόλμθ με
ζναν πολυεπίπεδο τρόπο: - Από τα ςτελζχθ των διαφόρων δομϊν των Φορζων Ωποδοχισ
CJD & Framtidståget (study visits) - από τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ που κα παρευρεκοφν
ςτισ Χτρογγυλζσ Ψράπεηεσ που κα διοργανωκοφν κατά τθν διάρκεια του προγράμματοσ. Θ
πολλαπλι γνϊςθ που κα αποκτιςουν τα ςτελζχθ τθσ ΑμΞΕ ΛΑΧΛΧ είναι ζνασ πραγματικόσ
εμπλουτιςμόσ τθσ εργαλειοκικθσ τουσ, κακϊσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να προςεγγίςουν τισ
ομάδεσ ςτόχοσ εκπαιδευτικά και ςυμβουλευτικά μζςα από διαφορετικά ςτάδια και
υπθρεςίεσ.
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ΧΨΣΧΣΛ:
- Θ εξερεφνθςθ εργαλείων υποδοχισ και καταγραφισ αναγκϊν προςφφγων/ μεταναςτϊν
- Θ επιτόπια παρατιρθςθ Χυμβουλευτικισ και θ αξιοποίθςθ Ατομικϊν Χχεδίων Δράςθσ τθσ
ομάδασ ςτόχου
- Θ παρατιρθςθ και αξιολόγθςθ καινοτόμων δομϊν φιλοξενίασ και των εργαλείων τουσ
- Θ διερεφνθςθ τθσ μεκοδολογίασ ςχεδιαςμοφ προγραμμάτων κατάρτιςθσ για πρόςφυγεσ/
μετανάςτεσ και γενικά ατόμων με διαφορετικό πολιτιςμικό υπόβακρο
- Θ εκμάκθςθ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ Εργαςτθρίων ΕΕΞ
- Σι αποτελεςματικοί τρόποι ενςωμάτωςθσ τθσ ζμφυλθσ διάςταςθσ ςτο προςφυγικό /
μεταναςτευτικό κίνθμα/ Αυτοεκπροςϊπθςθ
- Θ ανεφρεςθ καινοτόμων μεκόδων δικτφωςθσ των ΠΞΣ με τθν κοινότθτα, μεκοδολογιϊν
αφφπνιςθσ του κόςμου για το μεταναςτευτικό/ προςφυγικό ηιτθμα
- Θ δικτφωςθ με φορείσ του Ευρωπαϊκοφ χϊρου που δραςτθριοποιοφνται ςτο πεδίο τθσ
μετανάςτευςθσ/ προςφυγιάσ / ΕΕΞ και Φιλοξενίασ
- Θ διάχυςθ των ζργων και οι ςχετικζσ καλζσ πρακτικζσ αναγνωριςιμότθτασ των ΠΞΣ
- Θ εδραίωςθ τθσ ςχζςθσ των δφο φορζων και θ μετεξζλιξθ τθσ ςε καινοφργιεσ προτάςεισ –
μεγαλφτερθσ διάρκειασ και παραγομζνων προϊόντων
- Θ ενίςχυςθ τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ των εκπαιδευτικϊν δράςεων τθσ ΑμΞΕ ΛΑΧΛΧ
- Θ τόνωςθ του επαγγελματικοφ προφίλ των ςτελεχϊν του φορζα και θ ενδυνάμωςθ του
επιςτθμονικοφ τουσ δυναμικοφ, με ταυτόχρονθ πρόλθψθ του ςυνδρόμου επαγγελματικισ
εξουκζνωςθσ
ΧΩΠΠΕΨΕΧΣΡΨΕΧ: Σι ςυμμετζχοντεσ/ ουςςεσ ςτο παρόν ςχζδιο (24 κινθτικότθτεσ)
αποτελοφν μια δυνατι εκπαιδευτικι ομάδα τθσ ΑμΞΕ ΛΑΧΛΧ, και δραςτθριοποιοφνται ςτο
ΞΕΔΛΒΛΠ ΛΑΧΛΧ, ενϊ κάποιοι από αυτοφσ προςφζρουν υπθρεςίεσ ςε διαφορετικζσ Δομζσ/
Ωπθρεςίεσ του Φορζα για Υρόςφυγεσ – μετανάςτεσ – Αιτοφντεσ Άςυλο.
Ψο ςχζδιο Δράςθσ κα πραγματοποιθκεί ςε χρονικό διάςτθμα από τον Σκτϊβριο του 2017
ζωσ τον Σκτϊβριο 2018 ςτουσ εξισ Φορζισ Ωποδοχισ: ςτθν ΠΞΣ ‘Christliches
Jugenddorfwerk Deutschlands e. V.’ (Christian Association of Youth Villages - CJD), μια
μεγάλθ μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ με διεπιςτθμονικι κατάρτιςθ και εμπειρία ςτο
μεταναςτευτικό/ προςφυγικό ηιτθμα, ςτο παράρτθμά τθσ ςτθν Ξολωνία / Frechen, και ςτθν
ΠΞΣ Framtidståget, μια ζμπειρθ οργάνωςθ με δομζσ υποδοχισ φιλοξενίασ και
αυτοεκπροςϊπθςθσ προςφφγων ςτθν Χτοκχόλμθ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•
CHRISTLICHES JUGENDDORFWERK DEUTSCHLANDS GEMEINNUTZIGER EV (CJD) Germany,
•

IDEELLA FORENINGEN FRAMTIDSTAGET - Sweden
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Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035305
Φορζασ: ΑΓΦΣΨΛΞΘ ΕΨΑΛΦΛΞΘ ΧΩΠΥΦΑΘ ΠΕΓΑΧ ΑΟΕΑΡΔΦΣΧ - ΥΕΟΟΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Σλοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Αρωματικϊν και Φαρμακευτικϊν Φυτϊν
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Πε τισ ραγδαίεσ μεταβολζσ που ςυντελοφνται ςτθν αγροτικι
οικονομία (υψθλι φορολογία), τθ Ρζα ΞΑΥ και τθ μείωςθ των επιδοτιςεων τα ςτελζχθ τθσ
ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΨΑΛΦΛΞΘΧ ΧΩΠΥΦΑΘΧ ΠΕΓΑΧ ΑΟΕΑΡΔΦΣΧ - ΥΕΟΟΑΧ ςτρζφονται ςε
εναλλακτικζσ λφςεισ προκειμζνου να εμφανίηουν μια δυναμικι τόςο όςον αφορά το
ειςόδθμά τουσ όςο και τθσ Χφμπραξθσ. Ζτςι ςτρζφονται ςε νζεσ δυναμικζσ καλλιζργειεσ
όπωσ είναι τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά αλλά και ςτθν μεταποίθςθ και
τυποποίθςθ αυτϊν.
Είναι ζνασ τομζασ που κερδίηει ζδαφοσ όλο και περιςςότερο και αποκτά ςθμαντικότερο
ρόλο ςτθν Χϊρα μασ αλλά και ςε Υαγκόςμιο Επίπεδο. Ψα αρωματικά και φαρμακευτικά
φυτά είναι θ πλζον πρόςφατθ κατθγορία καλλιεργειϊν όπου δίνεται το βάροσ τθσ
γεωργικισ και όχι μόνο ανάπτυξθσ. Αναγνωριςμζνα ωσ θ αςφαλζςτερθ για τον άνκρωπο
και το περιβάλλον πθγι φαρμακευτικϊν και καλλυντικϊν προϊόντων, θ καλλιζργεια των
αρωματικϊν και φαρμακευτικϊν φυτϊν είναι άκρωσ οικολογικι και πλιρωσ ςυμβατι με τισ
ςφγχρονεσ καταναλωτικζσ προτιμιςεισ και αξίεσ. Υαράλλθλα, τα αρωματικά και
φαρμακευτικά προϊόντα παρουςιάηουν μεγάλο πλεονζκτθμα, λόγω των οικονομικϊν
αποτελεςμάτων τόςο ςτον πρωτογενι, όςο και ςτον δευτερογενι τομζα.
Πε δεδομζνα τθν περιοχι τθσ Χφμπραξθσ – ιδιαίτερο κλίμα, μεγάλεσ εκτάςεισ οι οποίεσ
είναι χζρςεσ ι καλλιεργοφνται αποςπαςματικά- αλλά και τθ ηιτθςθ που υπάρχει ςτο
εξωτερικό για τα αρωματικά φυτά, ςχεδιάςτθκε το παρόν ςχζδιο προκειμζνου οι
ςυμμετζχοντεσ να κατανοιςουν εισ βάκοσ τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ, δθλαδι όλα τα
ςτάδια τθσ καλλιζργειασ, επεξεργαςίασ μεταποίθςθσ, απόςταξθσ, διακίνθςθσ, εμπορίασ των
αρωματικϊν και φαρμακευτικϊν φυτϊν. Ωσ χϊρα υποδοχισ επιλζξαμε τθν Υολωνία, θ
οποία ζχει να επιδείξει ςπουδαία εμπειρία ςτον εν λόγω τομζα μιασ και περιλαμβάνεται
ςτισ κυριότερεσ χϊρεσ (3θ) που παράγουν και εξάγουν αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
ςτθν Ευρϊπθ.
Σι επιδιωκόμενοι ςτόχοι του ςχεδίου με τίτλο «Σλοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Αρωματικϊν και
Φαρμακευτικϊν Φυτϊν» είναι:
- θ εκμάκθςθ τθσ καλλιζργειασ των αρωματικϊν και φαρμακευτικϊν φυτϊν
- θ διαςαφινιςθ των απαραίτθτων μεταςυλλεκτικϊν χειριςμϊν
- θ κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ και των χριςεων των αρωματικϊν και φαρμακευτικϊν φυτϊν
- θ παρουςίαςθ των διαχειριςτικϊν μζςων μιασ εκμετάλλευςθσ αρωματικϊν και
φαρμακευτικϊν φυτϊν
- θ ςφνδεςθ τθσ πρωτογενοφσ με τθ δευτερογενι διαδικαςία παραγωγισ προϊόντων
- θ παρουςίαςθ των δυνατοτιτων τθσ αγοράσ και οι αποτελεςματικζσ μζκοδοι προϊκθςθσ
- θ αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ δια βίου μάκθςθσ
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- θ υποςτιριξθ των εκπαιδευόμενων ωσ προσ τθν επίτευξθ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων με
ςτόχο να βελτιϊςουν τθν προςωπικι τουσ ανάπτυξθ, τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν κοινωνία ωσ
ςκεπτόμενοι και ενεργοί πολίτεσ και τισ δυνατότθτεσ απαςχόλθςισ τουσ ςτθν ευρωπαϊκι
αγορά εργαςίασ, αλλά και εκτόσ αυτισ
- θ βελτίωςθ – πρωτίςτωσ – τθσ ικανότθτασ των ςυμμετεχόντων ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ.
Πετά τθν ολοκλιρωςθ του ςχεδίου, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν κατανοιςει τον κφκλο
καλλιζργειασ και παραγωγισ αρωματικϊν και φαρμακευτικϊν φυτϊν και κα ζχουν
εξειδικευκεί με το αντικείμενο, αποκτϊντασ γνϊςεισ και τεχνογνωςία για να ιδρφςουν
μονάδεσ παραγωγισ και μεταποίθςθσ αρωματικϊν και φαρμακευτικϊν φυτϊν. Πζριμνά
τουσ κα είναι θ εφαρμογι ενόσ πλιρουσ ςυςτιματοσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ ςτθ
γεωργικι παραγωγι, με ιςόρροπθ μζριμνα για το περιβάλλον και τθν ποιότθτα των
προϊόντων.
Θ υλοποίθςθ του ςχεδίου κα ςυμβάλλει ικανοποίθςθ των αναγκϊν των επιμορφοφμενων,
κα ακολουκθκοφν όλεσ εκείνεσ οι εκπαιδευτικζσ μζκοδοι εκπαίδευςθσ ενθλίκων (ενεργι
ςυμμετοχι ςε όλα τα ςτάδια τθσ εκπαίδευςθσ, ςφνδεςθ των κεωρθτικϊν γνϊςεων με
πρακτικζσ εφαρμογζσ). Ψο πρόγραμμα κατάρτιςθσ κα είναι προςαρμοςμζνο ςτισ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων και περιλαμβάνει: Επιμορφωτικζσ Χυνεδρίεσ,
workshops, κεματικζσ και πολιτιςτικζσ επιςκζψεισ.
Σ οργανιςμόσ υποδοχισ Omni Centrum Edukacji Grzegorz Woiski που επιλζχκθκε για τθν
υλοποίθςθ του προγράμματοσ βρίςκεται ςτθν Υολωνία, θ επιλογι αυτι δεν είναι τυχαία
τόςο τθσ Χϊρασ, ςτθν οποία ο Γεωργικόσ τομζασ είναι ιδιαίτερα αναπτυγμζνοσ και ειδικά
ςτα Αρωματικά Φυτά (3θ Χϊρα ςε εξαγωγζσ), αλλά όςο και του Φορζα Ωποδοχισ ο οποίοσ
ζχει υλοποιιςει πολλά προγράμματα ςτθν Σλοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Αρωματικϊν Φυτϊν
και το πρόγραμμα δραςτθριοτιτων είναι ςυγκεκριμζνο και πολφ αναλυτικό.
Χτο πρόγραμμα κα ςυμμετάςχουν 20 άτομα- υπεφκυνοι ανκρωπίνου δυναμικοφ μζλθ τθσ
Αγροτικισ Χφμπραξισ και κα μεταβοφν για 12 θμζρεσ ςτθν Υολωνία.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


Omni Centrum Edukacji Grzegorz Wolski - Poland

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035310
Φορζασ: 2o ΕΥΑΟ ΞΑΨΕΦΛΡΘΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΒΛΩΧΛΠΕΧ ΡΕΑΡΛΞΕΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ΧΨΣΡ ΑΓΦΣΨΣΩΦΛΧΠΣ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Θ ανάπτυξθ του αγροτουριςμοφ αποτελεί μία από τισ κεντρικζσ
κατευκυντιριεσ πολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, διότι δίνει τθν δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ
τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ και τθσ προςταςίασ και ανάδειξθσ του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ με τθν παράλλθλθ ενίςχυςθ του αγροτικοφ ειςοδιματοσ. Αναπτφςςεται
όλεσ τισ εποχζσ του χρόνου, αμβλφνοντασ ζτςι το πρόβλθμα τισ τουριςτικισ εποχικότθτασ,
που ωσ γνωςτόν, αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα προβλιματα του ελλθνικοφ
τουριςμοφ.
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Ψο 2ο ΕΥΑΟ Ξατερίνθσ υποβάλλει για χρθματοδότθςθ το ςχζδιο «Βιϊςιμεσ Ρεανικζσ
επιχειριςεισ ςτον Αγροτουριςμό» με το οποίο προβλζπεται (16) δεκαζξι μακθτζσ/τριεσ και
(2) δφο ςυνοδοί κακθγθτζσ να ακολουκιςουν για δφο εβδομάδεσ ζνα καλά οργανωμζνο
πρόγραμμα δραςτθριοτιτων κατάρτιςθσ με ςυνδυαςμό μάκθςθσ ςε εκπαιδευτικό χϊρο
από ζμπειρουσ επαγγελματίεσ και ζμφαςθ ςτθ μάκθςθ ςτον χϊρο εργαςίασ (work based
learning) ςε αγροτουριςτικζσ μονάδεσ ςτθν περιοχι Umbria τθσ κεντρικισ Λταλίασ. Ψο
πρόγραμμα ςυμπλθρϊνεται με τεχνικζσ επιςκζψεισ και επιςκζψεισ ςε ςθμεία πολιτιςτικοφ
ενδιαφζροντοσ.
Σι ςυμμετζχοντεσ κα επιλεγοφν από τουσ τομείσ Σικονομίασ/Διοίκθςθσ και
Γεωπονίασ/Ψεχνολογίασ Ψροφίμων που το αντικείμενο ςπουδϊν τουσ ςχετίηεται με το
αντικείμενο του ςχεδίου και θ πλειονότθτα τουσ προζρχεται από χαμθλά κοινωνικόοικονομικά ςτρϊματα, από οικογζνειεσ με πολλά και ποικίλα προβλιματα, με χαμθλό
γνωςτικό επίπεδο και χαμθλι αυτοεκτίμθςθ. Υολλοί μακθτζσ για να εξαςφαλίςουν ζνα
αξιοπρεπζσ επίπεδο οικογενειακισ διαβίωςθσ, είναι αναγκαςμζνοι τον ελεφκερο χρόνο
τουσ να εργάηονται ςυνειςφζροντασ ςτα οικογενειακά ειςοδιματα.
Χτόχοι και αναμενόμενα αποτελζςματα του ςχεδίου για τουσ μακθτζσ είναι να :
- Διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ, να αποκτιςουν δεξιότθτεσ/ικανότθτεσ και να βελτιϊςουν
τισ επιδόςεισ τουσ ςε κζματα νεανικισ επιχειρθματικότθτασ και αγροτουριςμοφ
- Βελτιϊςουν τισ δυνατότθτεσ απαςχόλθςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςθσ,
ζχοντασ αποκομίςει εργαςιακι εμπειρία ςε μια χϊρα και μία περιοχι (Umbria /Λταλία)
όπου ο αγροτουριςµόσ αποτελεί βαςικι οικονομικι δραςτθριότθτα.
- Ενιςχυκεί το επιχειρθματικό πνεφμα, και το πνεφμα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν, να
αυξθκοφν θ αυτοενδυνάμωςθ, θ αυτοεκτίμθςθ, θ βελτίωςθ των γλωςςικϊν δεξιοτιτων και
θ ενίςχυςθ τθσ διαπολιτιςμικισ ςυνείδθςθσ
- Ενθμερωκοφν για το ευρωπαϊκό εγχείρθμα και τισ αξίεσ τθσ ΕΕ
Για το 2ο ΕΥΑΟ, θ υλοποίθςθ του ςχεδίου αναμζνεται να ςυνειςφζρει ςτθν :
- βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ-κατάρτιςθσ με τθν αξιοποίθςθ τθσ
τεχνογνωςίασ, των γνϊςεων και των καλϊν πρακτικϊν που κα μεταφερκοφν από τθν Λταλία
- βελτίωςθ των οργανωτικϊν και διαχειριςτικϊν του δεξιοτιτων, των ςτρατθγικϊν
διεκνοποίθςθσ και τθ διεφρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ με ευρωπαϊκοφσ εταίρουσ.
- βελτίωςθ του επαγγελματικοφ προφίλ και τθσ επαγγελματικισ εξζλιξθσ των εκπαιδευτϊν
του και των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ, αναγνϊριςθσ και επικφρωςθσ γνϊςεων που
αποκτϊνται ςε περιόδουσ κατάρτιςθσ ςτο εξωτερικό.
- ουςιαςτικότερθ ςφνδεςθ του ΕΥΑΟ με τθν κοινωνία, μζςω τθσ ειδικισ ςχζςθσ που
αποκτοφν θ τυπικι μάκθςθ και τα αναλυτικά προγράμματα ςπουδϊν με τθν Δια Βίου
Πάκθςθ και τθν Ξινθτικότθτα, ιδίωσ μζςω τθσ μάκθςθσ ςτθν εργαςία
- Δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου και δυναμικοφ επαγγελματικοφ περιβάλλοντοσ, που
καλλιεργεί τον τεχνολογικό γραμματιςμό, ενςωματϊνει ορκζσ πρακτικζσ και καινοτόμεσ
μεκόδουσ ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ, ανοιχτό ςτθ δθμιουργικι μάκθςθ και το
ομαδοςυνεργατικό πνεφμα.
Ψο 2ο ΕΥΑΟ Ξατερίνθσ υποβάλλει αυτό το ςχζδιο με ςκοπό και επιδίωξθ :
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1) Πζςω τθσ μάκθςθσ ςτο χϊρο εργαςίασ (web based learning) να μειωκεί θ αναντιςτοιχία
που παρατθρείται μεταξφ των όςων διδάςκονται οι μακθτζσ ςτο ςχολείο και των
πραγματικϊν αναγκϊν τθσ ςφγχρονθσ αγοράσ
2) Ρα διευκολυνκεί θ πρόςβαςθ των μακθτϊν ςτθν αγορά εργαςίασ δεδομζνου ότι ςτθν
περιοχι μασ υπάρχουν μοναδικά και πρωτότυπα ςτοιχεία (πολιτιςτικά, κρθςκευτικά,
λαογραφικά, αρχιτεκτονικά, και γαςτρονομικά) τθσ περιοχισ και πόροι που μποροφν να
αναδειχκοφν και να αξιοποιθκοφν με τθ δθμιουργία βιϊςιμων νεανικϊν αγροτουριςτικϊν
επιχειριςεων.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


ASSOCIAZIONE TRAVELOGUE - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035311
Φορζασ: ΕΕΕΕΞ ΑΟΕΑΡΔΦΕΛΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Επαγγελματικι αυτονόμθςθ νζων με αναπθρίεσ ςτθν γεωργία
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Χιμερα, θ κατάςταςθ τθσ εκπαίδευςθσ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ
ςτθν Ελλάδα, παραμζνει εξαιρετικά ελλιπισ και ςε μεγάλο βακμό αποκαρδιωτικι. Θ
εκπαίδευςθ των παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ αναφζρεται ςχεδόν αποκλειςτικά ςτθν
πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, ελάχιςτα ςτθν δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια, ενϊ θ μζριμνα
για επαγγελματικι και πρακτικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ είναι ςχεδόν ανφπαρκτθ.
Πε βάςθ τα πιο πάνω, το ςχολείο μασ ζχει προχωριςει ςτθν εκπόνθςθ ενόσ ςτρατθγικοφ
ςχεδιαςμοφ, ο οποίοσ αναφζρεται, εκτόσ των άλλων, ςε πρακτικζσ, οι οποίεσ κα
διαςφαλίηουν τθν πρόςβαςι των παιδιϊν ςτα προγράμματα Δια Βίου Πάκθςθσ, όπωσ το
παρόν ςχζδιο. Χε ςχετικι ζρευνα που πραγματοποιικθκε, διαφάνθκε ότι ανάμεςα ςτα
ςθμαντικότερα κίνθτρα για τθν ςυμμετοχι των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ ςτα
προγράμματα αυτά, ςυγκαταλζγεται θ επικυμία για τθ διερεφνθςθ γνϊςεων, τθ βελτίωςθ
δεξιοτιτων και τθν απόκτθςθ ικανοτιτων ςχετικϊν με τθν προοπτικι τθσ εφρεςθσ
εργαςίασ. Σ ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ αναφζρεται, επίςθσ, και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ μασ. Σι
εκπαιδευτικοί αποτελοφν κακοριςτικό παράγοντα – ενδεχομζνωσ τον κακοριςτικότερο ςτθν προςπάκεια μασ για χάραξθ ςχεδίων δράςθσ αναφορικά με τθν εκπαίδευςθ παιδιϊν
με ειδικζσ ανάγκεσ. Ψο ςχολείο μασ, μζςω του ςχεδίου και ςε ςυνεργαςία με τον οργανιςμό
υποδοχισ, κα λάβει μζροσ ςτθ διοργάνωςθ προγραμμάτων ςυνεργατικισ επιμόρφωςθσ
μεταξφ των εκπαιδευτικϊν μασ και αντίςτοιχων κφπριων εκπαιδευτικϊν, κακϊσ ςχετικζσ
ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι θ ανάπτυξθ τθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ προάγεται ιδιαίτερα
μζςα από τα προγράμματα αυτά, όπου οι εκπαιδευτικοί ζχουν τθν ευκαιρία να
ςυηθτιςουν, να αναλφςουν και να ανακεωριςουν τισ απόψεισ τουσ, τόςο μζςα από τα
προςωπικά τουσ βιϊματα, όςο και μζςα από τισ εμπειρίεσ των ςυναδζλφων τουσ.
O αντίκτυποσ ςτουσ μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ κα είναι μεγάλοσ, αφοφ θ υλοποίθςθ του
ςχεδίου κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ των γνϊςεων, των δεξιοτιτων και των
ικανοτιτων τουσ, βελτιϊνοντασ ζτςι το κοινωνικό και εργαςιακό τουσ μζλλον. Σι εμπειρίεσ
που κα αποκτιςουν μζςα από τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου κα αποτελζςουν γζφυρα προσ
μια ομαλι μετάβαςθ από τθν εκπαίδευςθ ςτθν αγορά εργαςίασ, κα τουσ εφοδιάςει με
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αυτοπεποίκθςθ και γνϊςεισ και κα αποκτιςουν ικανότθτεσ για να μποροφν να
ςυμμετζχουν ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ τθσ κοινωνικισ ηωισ.
Ξαι για τουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ ο αντίκτυποσ κα είναι μεγάλοσ. Θ ςυνεργαςία ι θ
ςυνεκπαίδευςθ με εκπαιδευτικοφσ μιασ άλλθσ χϊρασ, κα αποτελζςει πθγι μάκθςθσ μζςα
από τισ ατομικζσ ιδιαιτερότθτεσ και τισ προςωπικζσ εμπειρίεσ τουσ, αφοφ οι ποικίλεσ
διαφορζσ και χαρακτθριςτικά, ςυμβάλλουν ςτθ διεφρυνςθ των γνϊςεων, ςτθν προαγωγι
και ςτθν ανάπτυξθ του ςυνόλου τθσ τάξθσ.
Ψα οφζλθ και ο αντίκτυποσ για το ςχολείο μασ κα είναι, επίςθσ, μεγάλοσ, αφοφ θ
ςυνεργαςία με οργανιςμοφσ του εξωτερικοφ κα ςυνειςφζρει ςτθν αναδιάρκρωςθ, ςτο
ςχεδιαςμό και ςτθν αναβάκμιςι τθσ διδαςκαλίασ, των διδακτικϊν ςτρατθγικϊν, ςτθν
οργάνωςθ τθσ τάξθσ και ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.
Χτο παρόν ςχζδιο κα λάβουν μζροσ 8 μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ τθσ ειδικότθτασ
Γεωπονίασ Αρωματικϊν Φυτϊν και 6 ςυνοδοί του ΕΕΕΕΞ Αλεξάνδρειασ. Χϊρα Ωποδοχισ
είναι θ Ξφπροσ, ενϊ Σργανιςμόσ Ωποδοχισ είναι θ εταιρεία PG Plantation. Πζςα από το
ςχζδιο οι μακθτζσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να εργαςτοφν ςε μονάδεσ παραγωγισ και
επεξεργαςίασ αρωματικϊν φυτϊν, να λάβουν μζροσ ςε μια ςειρά ςεμιναρίων που αφορά
ςτον τομζα τουσ, τθν Ξφπρο, τθν ιςτορία και τον πολιτιςμό τθσ, να ζρκουν ςε επαφι με
επαγγελματίεσ του κλάδου τουσ και να καταπολεμιςουν κάκε ίχνοσ επαγγελματικισ
αναςφάλειασ και άγχουσ που προκφπτει από τθν ζλλειψθ πρακτικισ άςκθςθσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


P.G PLANTATION LTD - Cyprus

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035318
Φορζασ: 1ο ΕΥΑΟ ΑΚΘΡΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: “Design and Development of Responsive Mobile Sites and Mobile
Marketing, a way of achieving the global market”
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο Mobile Marketing (marketing μζςω κινθτϊν ςυςκευϊν) αποτελεί
μια από τισ τελευταίεσ αλλά πολλά υποςχόμενεσ τάςεισ ςτο χϊρο του Πάρκετινγκ, κακϊσ
οι κινθτζσ ςυςκευζσ (smartphones-tablets) κατακτοφν όλο και περιςςότερο μζροσ τθσ
κακθμερινότθτασ μασ και το Πάρκετινγκ μζςω αυτϊν δε διαμορφϊνει μόνο τισ online
αγορζσ αλλά κυρίωσ τθν καταναλωτικι μασ ςυμπεριφορά.
Ψο ςχζδιο αναφζρεται ςτθ μετακίνθςθ 16 μακθτϊν των ειδικοτιτων Υλθροφορικισ και
Σικονομίασ και δφο ςυνοδϊν κακθγθτϊν του 1ου ΕΥΑΟ Ακθνϊν ςτθν Ξρακοβία τθσ
Υολωνίασ, για 15-θμζρεσ. Θ κινθτικότθτα προγραμματίηεται να πραγματοποιθκεί το
Φεβρουάριο του 2018, όπου και διεξάγεται το Χυνζδριο «Mobile Trends Conference». Θ
κινθτικότθτα αποςκοπεί ςτθ κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ τουσ ςτο Mobile
Marketing (Διαφιμιςθ μζςω κινθτϊν Χυςκευϊν) μζςω των Mobile Responsive Website(
Λςτότοποι προςαρμοςμζνοι ςε κινθτζσ ςυςκευζσ), ςε επαγγελματικζσ επιςκζψεισ ςε
εταιρίεσ και Σργανιςμοφσ, Λδρφματα τθσ Ξρακοβίασ, ςε πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ.
Σι ςτόχοι του ςχεδίου αναφζρονται:
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-Ρα εξελίξουν τισ γνϊςεισ των μακθτϊν ςτον τομζα που διάλεξαν να ςπουδάςουν, να
γνωρίςουν τθ δομι και τισ προδιαγραφζσ ενόσ Mobile Responsive Website τθ ςθμαςία του
και τισ απαιτιςεισ του, τθ ςπουδαιότθτα και τθ λειτουργία του Boileprate, τισ δυνατότθτεσ
που προςφζρει θ HTML5 και θ CSS3.
-Ρα επαυξιςουν τισ δεξιότθτεσ τουσ και να είναι ςε κζςθ να ςχεδιάηουν Responsive Web
Site και διαφθμιςτικζσ καμπάνιεσ, να κατανοοφν και να εφαρμόηουν τουσ κανόνεσ που
πρζπει να τα διζπουν , κακϊσ και να κάνουν validation για τθ mobile ςυμβατότθτα ενόσ
website,
-Ρα ενθμερωκοφν για
δυνατότθτεσ του,
-Nα αναλφςουν
ςυμπεριφορά,

το μάρκετινγκ μζςω κινθτϊν ςυςκευϊν και τουσ τφπουσ και τισ

τουσ τφπουσ καταναλωτϊν και τθ πικανι καταναλωτικι τουσ

-Ρα καταςτοφν ικανοί να ςχεδιάηουν ςτρατθγικζσ καμπάνιεσ μάρκετινγκ μζςω κινθτϊν
ςυςκευϊν,
-Ρα πραγματοποιθκεί ςφνδεςθ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ,
-Ρα γνωρίςουν τουσ κανόνεσ που διζπουν ζνα επαγγελματικό διεκνι χϊρο,
-Ρα αποκτιςουν ςχζςεισ με επαγγελματίεσ του εξωτερικοφ και ίςωσ μελλοντικοφσ
ςυνεργάτεσ,
-Ρα διευρφνουν τουσ επαγγελματικοφσ τουσ ορίηοντεσ, να πλθροφορθκοφν για νζα
ςυναρπαςτικά επαγγζλματα,
-Ρα προωκθκεί θ ιςότθτα μζςω τθσ διευκόλυνςθ και τθσ ζνταξθσ ςτθν κατάρτιςθ και τθν
αγορά εργαςίασ ατόμων που προζρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα.,
-Ρα προωκθκοφν θ διαφάνεια, αναγνϊριςθ και πιςτοποίθςθ των προςόντων (Europαss),
-Ρα αναπτφξουν τισ γλωςςικζσ τουσ δεξιότθτεσ να ενκαρρυνκοφν να μάκουν και άλλεσ,
-Ρα γνωρίςουν τον πολιτιςμό, τθν Λςτορία τθσ Ξρακοβίασ και να ενιςχφςουν τθ
διαπολιτιςμικι τουσ ςυνείδθςθ,
-Ρα υιοκετιςουν νζεσ ςτάςεισ ζναντι τθσ πολιτιςμικισ διαφορετικότθτασ, τθσ προςπάκειασ
τθσ Ε.Ε.
Ψα αναμενόμενα αποτελζςματα αναφζρονται ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων και ικανοτιτων των
ςυμμετεχόντων μακθτϊν και ςυνόδων κακθγθτϊν, ςτο τομζα τθσ ςχεδίαςθσ ιςτοτόπων
προςαρμοςμζνων ςε κινθτζσ ςυςκευζσ και ςτο ςτοχευόμενο μάρκετινγκ μζςω αυτϊν, ςτθν
απόκτθςθ νοθτικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων των ςυμμετεχόντων μακθτϊν και ςυνοδϊν
κακθγθτϊν, ςτθν αλλαγι των ςτάςεων των ςυμμετεχόντων ςε κζματα που αφοροφν τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τθ πολιτιςμικισ διαφορετικότθτα, τθ γλωςςικισ πολυμορφία .
Ψα μακροπρόκεςμα οφζλθ αναφζρονται ςτθν αναμόρφωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν
του ΕΥΑΟ, με τθ ςτοχευόμενθ ειςαγωγι ενοτιτων ψθφιακοφ Πάρκετινγκ ςτα πλαίςια
διακεματικϊν project. Χτθ δθμιουργία ςεμιναρίων για το ψθφιακό Πάρκετινγκ για τον
εμπλουτιςμό των γνϊςεων των κακθγθτϊν και μακθτϊν του ΕΥΑΟ για κζματα ανάπτυξθσ
ιςτοτόπων φιλικϊν και προςαρμόςιμων ςε κινθτζσ ςυςκευζσ και ςτο ςτοχευόμενο
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Πάρκετινγκ, ςτθ δθμιουργία «Σδθγοφ για τθ Δθμιουργία ιςτοςελίδων προςαρμόςιμων ςε
κινθτζσ ςυςκευζσ και το Πάρκετινγκ Ξινθτϊν Χυςκευϊν» και ςτο εκςυγχρονιςμό του ΕΥΑΟ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


EPD - European Projects Development Unipessoal Lda - Portugal

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035320
Φορζασ: 1ο ΕΥΑΟ ΥΨΣΟΕΠΑΝΔΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: "Sustainable design with KNX-Advanced "
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψα τελευταία χρόνια θ κατανάλωςθ ενζργειασ για τισ ανάγκεσ
κζρμανςθσ, ψφξθσ και φωτιςμοφ των κτθρίων ζχει αυξθκεί ςθμαντικά, μόνο τα κτιρια ςτθν
Ελλάδα καταναλϊνουν το 40% τθσ ςυνολικισ ενζργειασ τθσ χϊρασ και ςυμβάλουν κατά 50%
ςτο φαινόμενο του κερμοκθπίου. Ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ που επιδεινϊνει ακόμθ
περιςςότερο το πρόβλθμα είναι θ λανκαςμζνθ διαχείριςθ τθσ ενζργειασ.
Ψο παγκόςμιο πρωτόκολλο KNX προβάλλεται ςαν ιδανικι λφςθ, αξιοποιεί ςφγχρονα
θλεκτρονικά υπολογιςτικά ςυςτιματα, που διαχειρίηονται αυτόματα όλεσ τισ λειτουργίεσ
του κτθρίου (κζρμανςθ, ψφξθ, φωτιςμό, αεριςμό, κλπ) και αποςκοπεί ςτον περιοριςμό τθσ
ςπατάλθσ, χωρίσ να υποβακμίηεται θ ποιότθτα διαβίωςθσ των πολιτϊν που διαμζνουν ς’
αυτά.
Χκοπεφουμε να μετακινιςουμε μια ομάδα 16 μακθτϊν και 2 ςυνοδϊν κακθγθτϊν του
τομζα "Θλεκτρολογίασ, Θλεκτρονικισ και Αυτοματιςμοφ" ςτθ Βαρκελϊνθ τθσ Λςπανίασ για
δφο εβδομάδεσ, το Πάρτιο του 2018, με ςτόχο να επιμορφωκοφν ςτο πρωτόκολλο KNX, να
επιςκεφτοφν εταιρίεσ που χρθςιμοποιοφν το πρωτόκολλο και να αναπτφξουν και
πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ.
Σι μακθτζσ τθσ ειδικότθτασ αυτισ διδάςκονται Χχεδιαςμό Θλεκτρολογικϊν Εγκαταςτάςεων,
Χυςτιματα Κζρμανςθσ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ, Ψθφιακά, Αυτοματιςμοφσ και Αιςκθτιρεσ
κ.ά.. Γνωρίηουν πολφ καλά αγγλικά, ςυμμετζχουν ςε καινοτόμεσ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ
τθσ Πονάδασ, ζχουν διάκεςθ να ςυνεργαςτοφν για να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του
προγράμματοσ, ζχουν διάκεςθ να μεταφζρουν καλζσ πρακτικζσ και εμπειρίεσ από το
εξωτερικό ςτθν Ελλάδα, να γνωρίςουν νζουσ πολιτιςμοφσ και ανκρϊπουσ, ζχουν πολφ καλι
βακμολογία ςτα μακιματα των ειδικοτιτων τουσ και δεν ζχουν δείξει ςθμάδια
παραβατικισ ςυμπεριφοράσ.
Σι ςτόχοι του ςχεδίου:
• Ρα γνωρίςουν τθν Αρχιτεκτονικι ΞΡΧ, τισ δυνατότθτεσ και χριςεισ τθσ τεχνολογίασ ΞΡΧ
τα κυριότερα αιςκθτιρια (κερμοκραςίασ, καπνοφ, διαρροισ υγροφ, υγραςίασ,
φωτεινότθτασ, ανίχνευςθσ κίνθςθσ ) και τουσ ενεργοποιθτζσ (ρελζ, κινθτιρεσ, βαλβίδεσ),
• Ρα ενθμερωκοφν για τθν ανεξάντλθτθ, καινοτόμα γκάμα των προϊόντων του ΞΡΧ των
ςχεδόν 400 καταςκευαςτϊν που μπορεί να αξιοποιιςει ζνασ Systems Integrator,
• Ρα εξοικειωκοφν με το λογιςμικό ETS και τον προγραμματιςμό ςυςτθμάτων KNX με
εφαρμογζσ ςε ςυςτιματα κζρμανςθσ, κλιματιςμοφ, αςφάλειασ και τθλεποπτίασ χϊρου και
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τισ δυνατότθτεσ επικοινωνίασ των επιμζρουσ τμθμάτων ενόσ ςυςτιματοσ knx ενςφρματα,
RF, IR και IP/Ethernet,
• Ρα μποροφν να ελζγχουν και να διαχειρίηονται μια απομακρυςμζνθ εγκατάςταςθ KNX με
Θ/Ω, tablet ι smartphone,
• Ρα εμπεδϊςουν τθ γνϊςθ μζςω τθσ πρακτικισ ςε επιχειριςεισ και εταιρίεσ,
• Ρα διευρφνουν τουσ επαγγελματικοφσ τουσ ορίηοντεσ,
•Ρα επζλκει ςφνδεςθ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ με
επαγγελματικζσ επιςκζψεισ ςε εταιρείεσ και οργανιςμοφσ που εφαρμόηουν ςφγχρονα
ςυςτιματα θλεκτρονικϊν κτθριακϊν αυτοματιςμϊν(ΞΡΧ),
• Ρα ενκαρρυνκοφν να αναπτφξουν και άλλα προγράμματα κινθτικότθτασ και διεκνείσ
ςυμπράξεισ
• Ρα ενκαρρφνουν τθν απόκτθςθ και πιςτοποίθςθ προςόντων μζςω του Europass
• Ρα ανακεωριςουν τισ απόψεισ ζναντι τθσ Ε.Ε. και να υιοκετιςουν νζεσ ςτάςεισ ζναντι τθσ
Ψα αναμενόμενα Πακθςιακά Αποτελζςματα:
• Κα επιμορφωκοφν ςτο πρωτόκολλο KNX, κα αποκτιςουν δεξιότθτεσ ςτο λογιςμικό ETS
και τον προγραμματιςμό ςυςτθμάτων KNX,
• Κα αποκτιςουν κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ, οι οποίεσ επιτρζπουν
ςτο άτομο να εκφράηει ςαφι και πειςτικά µθνφµατα και να διακζτει ενεργθτικι ακρόαςθ,
να εργάηεται αποδοτικά ςε ομάδεσ, να χειρίηεται διαφωνίεσ και αποτελεςματικά τισ
διαπραγματεφςεισ κ.ά.,
• Κα εξελίξουν τισ νοθτικζσ, διαπολιτιςμικζσ και γλωςςικζσ τουσ δεξιότθτεσ,
• Κα υιοκετιςουν νζα ςτάςθ ζναντι τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε ευρωπαϊκά προγράμματα,
• Κα υιοκετιςουν νζα ςτάςθ ζναντι τθσ διαφορετικότθτασ, των
ξενοφοβικϊν αντιλιψεων,

εκνοκεντρικϊν

και

• κα αναπτφξουν μια κουλτοφρα αλλθλοςεβαςμοφ με ςτόχο τθν ανάδειξθ τθσ διαφοράσ ωσ
πθγισ κετικισ ανάπτυξθσ.
Θ προτεινόμενθ δράςθ κινθτικότθτασ κεωροφμε ότι κα επιφζρει ςθμαντικά οφζλθ τόςο ςε
ατομικό επίπεδο, όςο και γενικότερα ςε αναπτυξιακό επίπεδο, ςυμβάλλοντασ ςτθν
προςτικζμενθ αξία τθσ τοπικισ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ, δθμιουργϊντασ
καταρτιςμζνο επαγγελματικό δυναμικό, αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και ανάπτυξθ
ευκαιριϊν ςτισ κοινωνικζσ ομάδεσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


EPD - European Projects Development Unipessoal Lda - Portugal

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035326
Φορζασ: ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΣ ΟΩΞΕΛΣ ΨΩΦΡΑΒΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΡΕΕΧ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΞΕΧ ΕΕΟΛΕΛΧ ΧΕ ΑΠΥΕΟΣΩΦΓΛΑ ΞΑΛ ΣΛΡΣΥΣΛΘΧΘ
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Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Σ αμπελοοινικόσ τομζασ αποτελεί ζναν από τουσ πλζον ςθμαντικοφσ
κλάδουσ τθσ ελλθνικισ γεωργικισ παραγωγισ με ςθμαντικό εξαγωγικό προςανατολιςμό. Ψα
τελευταία χρόνια, θ προςπάκεια βελτίωςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του οίνου,
κακιςτά αναγκαία τθν πρόςλθψθ εξειδικευμζνου επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και τον
εκςυγχρονιςμό του παραγωγικοφ εξοπλιςμοφ, δίνοντασ ςθμαντικι ϊκθςθ ςτον τομζα.
Υαράλλθλα δθμιουργοφνται ανάγκεσ πρόςλθψθσ ειδικευμζνου τεχνικοφ προςωπικοφ από
τθν Ε.Ε.Ξ που κα εργαςτεί ωσ Ψεχνικόσ Αμπελουργίασ-Σινολογίασ ςυνδράμοντασ τισ
προςπάκειεσ των Γεωπόνων, των Σινολόγων και των οινοποιϊν για τθ βελτίωςθ του
αμπελοοινικοφ δυναμικοφ.
Χτο ΕΥΑΟ Ψυρνάβου, αποφαςίςαμε τθν υποβολι αυτοφ του ςχεδίου με ςκοπό τθν
ικανοποίθςθ καταγεγραμμζνων αναγκϊν κατάρτιςθσ και εξειδίκευςθσ των ςπουδαςτϊν του
τομζα Γεωπονίασ και τθ μείωςθ τθσ αναντιςτοιχίασ προςόντων που εμφανίηεται μεταξφ των
όςων διδάςκονται οι μακθτζσ ςτο ςχολείο και τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ
εργαςίασ ςχετικά με τισ νζεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτθν αμπελουργία και τθν οινοποίθςθ.
Ψο ςχζδιο προβλζπει μία ροι 16 ςπουδαςτϊν και 2 ςυνοδϊν κακθγθτϊν διάρκειασ 2
εβδομάδων ςτθν περιοχι Umbria τθσ κεντρικισ Λταλίασ, όπου ο κλάδοσ τθσ αμπελουργίασοινοποίθςθσ αποτελεί μια από τισ βαςικζσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ και ςτθρίηεται
ςε μια ποιοτικι παράδοςθ εκατοντάδων χρόνων ζχοντασ δθμιουργιςει ιςχυρότατα brand
names. Σι ςυμμετζχοντεσ κα επιλεγοφν από τον τομζα Γεωπονίασ, όπου οι ςπουδζσ τουσ
ςχετίηονται άμεςα με τθ κεματολογία του ςχεδίου. Θ πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων είναι
μζλθ αγροτικϊν οικογενειϊν με χαμθλό κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιςτικό επίπεδο.
Ξάποιοι από αυτοφσ απαςχολοφνται μερικϊσ τισ απογευματινζσ ϊρεσ για να ςυνειςφζρουν
ςτο οικογενειακό ειςόδθμα και οι περιςςότεροι ςυμμετζχουν ευκαιριακά ςτισ εργαςιακζσ
υποχρεϊςεισ τθσ οικογζνειασ. Γενικά οι περιςςότεροι ζχουν πολφ λίγεσ ευκαιρίεσ για
προςωπικι βελτίωςθ, κοινωνικι ανζλιξθ και πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ. Ξανείσ από
τουσ μακθτζσ ζωσ τϊρα δεν είχε τθν ευκαιρία να ςυμμετζχει ςε πρόγραμμα πρακτικισ
άςκθςθσ.
Σι ςυμμετζχοντεσ κα ακολουκιςουν πρόγραμμα δραςτθριοτιτων που περιλαμβάνει
κατάρτιςθ και μάκθςθ ςτο χϊρο εργαςίασ με ζμφαςθ ςτθν μάκθςθ ςτο χϊρο εργαςίασ και
τεχνικζσ επιςκζψεισ ςε οινοποιεία, αμπελουργικζσ επιχειριςεισ και ςυνεταιριςμοφσ ςτθν
περιοχι τθσ Umbria τθσ κεντρικισ Λταλίασ. Ψο πρόγραμμα ςυμπλθρϊνεται με επιςκζψεισ ςε
ςθμεία πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι. Χτόχοι και αναμενόμενα
αποτελζςματα του ςχεδίου για τουσ μακθτζσ είναι:
• Βελτίωςθ των δυνατοτιτων απαςχόλθςθσ και των προοπτικϊν ςταδιοδρομίασ των
αποφοίτων μασ (καλφτερθ πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ), ζχοντασ ολοκλθρϊςει ζναν
κφκλο εργαςιακισ εμπειρίασ ςτθν Λταλία
• Απόκτθςθ νζων γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςχετικά με τθν εφαρμογι των νζων
καλλιεργθτικϊν μεκόδων ςτθν αμπελουργία και των τεχνολογικϊν εξελίξεων ςτθν
οινοποίθςθ
• Ενίςχυςθ του επιχειρθματικοφ πνεφματοσ και κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ ανάλθψθσ
πρωτοβουλιϊν
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• Βελτίωςθ των γλωςςικϊν και επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων και ενίςχυςθ τθσ
αυτοεκτίμθςθσ, τθσ εξωςτρζφειασ, τθσ διαπολιτιςμικισ ςυνείδθςθσ και των γνϊςεων των
ςυμμετεχόντων για το ευρωπαϊκό εγχείρθμα
Για το ΕΥΑΟ Ψυρνάβου, θ υλοποίθςθ του ςχεδίου αναμζνεται να ςυνειςφζρει ςτθν:
- βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ-κατάρτιςθσ με τθν αξιοποίθςθ τθσ
τεχνογνωςίασ, των γνϊςεων και των καλϊν πρακτικϊν που κα μεταφερκοφν από τθν Λταλία
- βελτίωςθ των οργανωτικϊν και διαχειριςτικϊν του δεξιοτιτων, των ςτρατθγικϊν
διεκνοποίθςθσ και τθ διεφρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ με ευρωπαϊκοφσ εταίρουσ
- βελτίωςθ του επαγγελματικοφ προφίλ και τθσ επαγγελματικισ εξζλιξθσ των εκπαιδευτϊν
του και των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ, αναγνϊριςθσ και επικφρωςθσ γνϊςεων που
αποκτϊνται ςε περιόδουσ κατάρτιςθσ ςτο εξωτερικό
Σ αντίκτυποσ του ςχεδίου, για τθν περιοχι του Ψυρνάβου, μετά από καλά ςχεδιαςμζνεσ και
ςυςτθματικά εςτιαςμζνεσ ενζργειεσ διάδοςθσ των αποτελεςμάτων του αναμζνεται να είναι
ζντονοσ και με μεγάλθ διάρκεια. Χτα πικανά μακροπρόκεςμα οφζλθ του ςχεδίου μπορεί να
ςυμπεριλθφκεί θ ςυνειςφορά του ςτθν διαμόρφωςθ του οράματοσ για το Ελλθνικό κραςί
και τθν δθμιουργία ποιοτικϊν κραςιϊν.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


ASSOCIAZIONE TRAVELOGUE - Italy
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Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035329
Φορζασ: ΕΧΥΕΦΛΡΣ ΕΥΑΟ ΕΩΣΧΠΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΔΦΑΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΣΠΕΡΩΡ-ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ: "Mechanotronics of a car"
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Φαγδαίεσ εξελίξεισ ανακφπτουν ςτθ μθχανικι των αυτοκινιτων και
δθμιουργοφν νζεσ ανάγκεσ και νζα επαγγζλματα, τον "Ψεχνικό Πθχανοτρονικισ" που κα
ςυντθρεί, κα ρυκμίηει, κα διαγιγνϊςκει και κα επιςκευάηει τα μθχανοτρονικά ςυςτθμάτων
των αυτοκινιτων. Αυτζσ τισ ανάγκεσ ζρχεται να καλφψει θ πρόταςθ μασ, επιδιϊκει να
βοθκιςει τουσ μακθτζσ να αλλάξουν απόψεισ και να αντιλθφκοφν ότι θ διάγνωςθ ςυνεχϊσ
καταλαμβάνει περιςςότερο από το χρόνο του μθχανικοφ απ’ ότι θ
επιςκευι/αντικατάςταςθ, ότι απαιτεί περιςςότερεσ και ςε βάκοσ γνϊςεισ και φυςικά
αμείβεται καλφτερα. Ξαι φιλοδοξεί να αναβακμίςει τισ γνϊςεισ-δεξιότθτεσ των κακθγθτϊν
από τθ μία και τισ γνϊςεισ-δεξιότθτεσ των μακθτϊν από τθν άλλθ ζτςι ϊςτε να εδραιϊςει
το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Ψο ςχζδιο αναφζρεται ςτθν κινθτικότθτα 10 κακθγθτϊν και 16 μακθτϊν του Εςπερινοφ
ΕΥΑΟ Εφοςμου, ςτθ Οιςαβόνα τθσ Υορτογαλίασ, τον Απρίλιο του 2018 και για 15 θμζρεσ.
Θ πρϊτθ ομάδα των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν κα αποτελείται από 10 κακθγθτζσ του
Εςπερινοφ ΕΥΑΟ Εφοςμου και ειδικότερα του τομζα Πθχανολογίασ. Σι κακθγθτζσ του ΕΥΑΟ
είναι κακθγθτζσ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ με μεγάλθ εμπειρία και λαμπρζσ
ςπουδζσ. Τλοι τουσ ζχουν πτυχία από Υανεπιςτιμια ι ΨΕΛ, επιμορφϊςεισ ςτο αντικείμενο

τθσ εργαςίασ τουσ και ςε παιδαγωγικά κζματα. Διακατζχονται από τθν ζντονθ επικυμία
επιμόρφωςθσ ςτο αντικείμενο που διδάςκουν και ανανζωςθσ των γνϊςεων τουσ.
Χτθ δεφτερθ ομάδα κα ςυμμετάςχουν 16 μακθτζσ του τομζα Πθχανολογίασ του Εςπερινοφ
ΕΥΑΟ Εφοςμου. Σι ςυμμετζχοντεσ διδάςκονται ςτα πλαίςια του προγράμματοσ ςπουδϊν
τουσ: Πθχανικι – Αντοχι Ωλικϊν, Χτοιχεία Πθχανϊν, Θλεκτρικό ςφςτθμα Αυτοκινιτου,
Χυςτιματα Αυτοκινιτων, κ.ά.. Ζχουν γνϊςεισ εξειδικευμζνθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ,
ενδιαφζροντα και ανθςυχίεσ για το μζλλον.
Σι ςτόχοι του προγράμματοσ:
• Ρα επιμορφωκοφν οι κακθγθτζσ και μακθτζσ τθσ μονάδασ, να εξελίξουν τισ γνϊςεισ τουσ
και τισ ικανότθτεσ τουσ ςτθν τεχνολογία των ςφγχρονων αυτοκινιτων
• Ρα εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςτα όργανα και τισ ςυςκευζσ μετριςεων και ελζγχων,
ςτα ςφγχρονα εξαρτιματα των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων, ςτουσ μικροχπολογιςτζσ, ςτουσ
νζουσ αιςκθτιρεσ και ενεργοποιθτζσ αυτοκινιτου, ςτα ςυςτιματα αυτοδιάγνωςθσ
• Ρα μποροφν να χρθςιμοποιοφν όλα τα παραπάνω ςυςτιματα για ζλεγχο και διάγνωςθ
των προβλθμάτων των αυτοκινιτων με αςφάλεια
• Ρα γνωρίςουν τισ διαφορετικζσ κουλτοφρεσ τθσ Ε.Ε. και να κατανοιςουν και εκτιμιςουν
τθν ποικιλομορφία των ευρωπαϊκϊν πολιτιςμϊν και γλωςςϊν
• Ρα αποκτιςουν το πιςτοποιθτικό Europass
• Ρα διαδοκοφν τα αποτελζςματα του προγράμματοσ.
Επιπρόςκετα για τουσ μακθτζσ:
• Ρα γνωρίςουν τισ πραγματικζσ απαιτιςεισ μιασ εργαςίασ μζςω των επαγγελματικϊν
επιςκζψεων
• Ρα προωκθκεί θ επιχειρθματικότθτα των μακθτϊν μζςω τθσ ςχεδιαςμζνθσ και ςφγχρονθσ
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ
• Ρα αποκτιςουν τθ δυνατότθτα εφρεςθσ εργαςίασ ςε μια ξζνθ χϊρα
Επιπρόςκετα για τουσ κακθγθτζσ:
• Ρα βελτιϊςουν τθν εκπαίδευςθ που παρζχεται από το Εςπερινό ΕΥΑΟ Εφοςμου,
ενςωματϊνοντασ τθ νζα γνϊςθ ςτα προγράμματα ςπουδϊν και τισ νζα καινοτόμουσ
μεκόδουσ διδαςκαλίασ.
• Ρα ςυνδζςουν το ΕΥΑΟ με τθν αγορά εργαςίασ.
• Ρα αποκτιςουν γνωριμίεσ με κακθγθτζσ τθσ Υορτογαλίασ και να ενκαρρυνκοφν να
ςυμπράξουν μαηί τουσ μελλοντικά προγράμματα
Θ υλοποίθςθ όλων ι μερικϊν από τουσ παραπάνω ςτόχουσ κα ζχει τα παρακάτω
αποτελζςματα και οφζλθ, οι ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ και κακθγθτζσ κα είναι ςε κζςθ να
ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ επιςκευισ βλαβϊν του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ των
αυτοκινιτων, οι μεν μακθτζσ κα μποροφν πιο εφκολα να απορροφθκοφν ςε αντίςτοιχεσ
κζςεισ εργαςίασ, οι δε κακθγθτζσ να προάγουν το μάκθμα τουσ και το επίπεδο των
προςφερόμενων υπθρεςιϊν του ΕΥΑΟ Εφοςμου.
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Ευελπιςτοφμε το ςχζδιο να γίνει καταλφτθσ ζναντι τθσ ξενοφοβίασ, τθσ προκατάλθψθσ και
τθσ άγνοιασ του τρόπου ηωισ και εργαςίασ των εταίρων μασ, ζτςι ϊςτε να καταπολεμθκοφν
ςτον τρόπο του εφικτοφ οι διάφορεσ μορφζσ αποκλειςμοφ και να ενιςχυκεί θ
αυτοπεποίκθςθ , θ αυτοςυντιρθςθ αλλά και το ομαδικό πνεφμα λειτουργίασ και
επικοινωνίασ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


EPD - European Projects Development Unipessoal Lda - Portugal

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035330
Φορζασ: 2ο ΕΞ ΞΣΗΑΡΘΧ (ΥΨΣΟΕΠΑΝΔΑΧ)
Ψίτλοσ Χχεδίου: “Mechatronics Manufacturing Systems”
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Θ ραγδαία εξζλιξθ των τελευταίων χρόνων ςτα μθχανοτρονικά
ςυςτιματα που χρθςιμοποιοφνται ςτθ βιομθχανία και θ ςυμβολι αυτϊν ςτθν παγκόςμια
οικονομικι ανάπτυξθ, τοποκετοφν τον επαγγελματία «Ψεχνικό Πθχανοτρονικισ» ςτο
επίκεντρο των τεχνολογικϊν εξελίξεων και τον εδραιϊνουν ωσ απαραίτθτο «κρίκο» για τθν
εφρυκμθ λειτουργία του κλάδου τθσ μθχανολογίασ και των θλεκτρονικϊν.
Σι μακθτζσ του τομζα
“Θλεκτρολογίασ-Θλεκτρονικισ –Αυτοματιςμοφ”
και
"Πθχανολογίασ" που καλοφνται να γίνουν επαγγελματίεσ ςτο χϊρο τθσ υψθλισ
τεχνολογίασ διακατζχονται από τθ μια από ζντονθ επικυμία για επιμόρφωςθ και
ενθμζρωςθ, αλλά από τθν άλλθ ζχουν μια ςειρά προβλιματα. Ζνα από τα κυριότερα είναι
τα παλιά προγράμματα ςπουδϊν, που ςε ςυνδυαςμό με τον παλαιωμζνο εξοπλιςμό
δθμιουργοφν εμπόδια ςτθν ανάπτυξθ καινοτόμων ιδεϊν και προςεγγίςεων, κακϊσ και
δυςκολίεσ ςτθν απόκτθςθ γνϊςθσ ςε ςφγχρονα κζματα. Επιπλζον, το ότι οι μακθτζσ ηουν ςε
μια επαρχιακι και παραμεκόριο δεν τουσ επιτρζπει να ζχουν πλικοσ ερεκιςμάτων.
Σι παραπάνω λόγοι δθμιουργοφν τθν ανάγκθ δθμιουργίασ του παρόντοσ ςχεδίου, το οποίο
περιλαμβάνει τθν κινθτικότθτα 16 μακθτϊν των παραπάνω ειδικοτιτων του 2ου ΕΞ
Ξοηάνθσ (Υτολεμαΐδα) ςτθ Βαρκελϊνθ τθσ Λςπανίασ, τθ κεωρθτικι και πρακτικι
επιμόρφωςθ τουσ ςτθ ςχεδίαςθ, ρφκμιςθ, προγραμματιςμό και επιςκευι των
μθχανοτρονικϊν ςυςτθμάτων, επαγγελματικζσ επιςκζψεισ ςε εταιρίεσ και οργανιςμοφσ που
δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο.
Ψο προτεινόμενο ςχζδιο αποςκοπεί:
• Ρα ενιςχφςει τισ γνϊςεισ των μακθτϊν ςτο πεδίο τθσ Πθχανοτρονικισ,
ςτουσ
αιςκθτιρεσ, ςτουσ ενεργοποιθτζσ και ςτθ Δομι και Οειτουργία Θλεκτρονικϊν
Ωπολογιςτικϊν Πονάδων, ζτςι ϊςτε να καταλάβουν τθ φιλοςοφία και τισ τεχνικζσ τθσ
μθχανοτρονικισ
• Ρα αναπτφξει τισ γνϊςεισ τουσ ςτον τομζα των μθχανοτρονικϊν ςυςτθμάτων που
χρθςιμοποιοφνται ςτθν αυτοματοποιθμζνθ παραγωγι, ιατρικό εξοπλιςμό, ζξυπνεσ
μθχανζσ, τθ διαδικαςία ελζγχου τθσ ρομποτικισ κ.ά.
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• Ρα τουσ εκπαιδεφςει ςε ςυςτιματα ανάπτυξθσ λογιςμικοφ CAD για τθ Πθχανοτρονικι
Χχεδίαςθ και ςτο Χχεδιαςμό και προςομοίωςθ με τθ Χριςθ υπολογιςτι, εικονικι
οργανολογία, προςομοίωςθ με ςτοιχεία υλικοφ.
• Ρα τουσ καταςτιςει ικανοφσ επεξεργάηονται και να ςυναρμολογοφν μθχανολογικά,
θλεκτρικά και θλεκτρολογικά μζρθ ςε μθχανοτρονικά ςυςτιματα, να τα κζτουν ςε
λειτουργία, να τα χειρίηονται , να τα επιςκευάηουν, να τα ςυντθροφν και να τα
προγραμματίηουν.
• Ρα μποροφν οι μακθτζσ να αναλφςουν τθ ςυμπεριφορά των διαφόρων ψθφιακϊν
κυκλωμάτων, να εκπαιδευτοφν ςτθ ςφνδεςθ μιασ θλεκτρονικισ υπολογιςτικισ μονάδασ με
ςυςκευζσ ειςόδου εξόδου και ςτον προγραμματιςμό αυτϊν.
• Ρα αποκτιςουν επαφζσ με τθν αγορά εργαςίασ τθσ Λςπανίασ και να διευκολυνκοφν ςτθν
ζξοδο τουσ ςε αυτι.
• Ρα γνωρίςουν τον πολιτιςμό, τθν ιςτορία τθσ Λςπανίασ.
• Ρα εξαςκθκοφν ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ και κυρίωσ ςτθν εκμάκθςθ τθσ τεχνικισ
ορολογίασ.
• Ρα αποκτιςουν διαπολιτιςμικζσ εμπειρίεσ και να διευρφνουν τουσ πνευματικοφσ τουσ
ορίηοντεσ.
• Ρα αποκτιςουν το πιςτοποιθτικό Europass.
Πετά το πζρασ τθσ υλοποίθςθ του ςχεδίου οι ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ αναμζνεται να
αποκομίςουν πολφτιμεσ εμπειρίεσ και ςθμαντικά εφόδια τα οποία εκτιμάται ότι κα
ςυμβάλλουν ςτθν μετζπειτα εργαςιακι τουσ ςταδιοδρομία και εντοπίηονται ςτα κάτωκι
αποτελζςματα:
• Απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων που ςυνδζονται με τθ μθχανοτρονικι και τισ
απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ και ςυγκεκριμζνα ςτθ ςχεδίαςθ, μοντελοποίθςθ και
προγραμματιςμό μθχανοτρονικϊν ςυςτθμάτων. Απόκτθςθ εμπειρίασ ςτο ςυγκεκριμζνο
τομζα από τισ επαγγελματικζσ επιςκζψεισ και γνωριμία με τουσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ που
πρζπει να αναπτφςςουν ςε ζνα επαγγελματικό εργαςιακό χϊρο. Διεφρυνςθ των
επαγγελματικϊν τουσ οριηόντων, ανάπτυξθ του επιχειρείν.
• Ανάπτυξθ των γλωςςικϊν δεξιοτιτων τουσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα, ςτθν ορολογία που
χρθςιμοποιείται ςτθ μθχανοτρονικι,
• Ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ των ςυμμετεχόντων μζςω τθσ ανάπτυξθσ χαρακτθριςτικϊν
όπωσ θ αυτοεκτίμθςι τουσ, αυτοζλεγχοσ, ομαδοςυνεργατικότθτασ κ.ά.,
• Ενεργθτικι τουσ ςυμμετοχι ςτο κοινωνικό γίγνεςκαι και ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ,
• Ενίςχυςθ τθσ ιδιότθτασ του ευρωπαίου πολίτθ.

ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


EPD - European Projects Development Unipessoal Lda - Portugal
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Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035336
Φορζασ: 1o ΕΥΑΟ ΧΨΑΩΦΣΩΥΣΟΘΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: "On-the-job Training"/"Educational (R)evolution: The New Google
Classroom"
Διάρκεια Χχεδίου: 19 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ:Ψο παρόν ςχζδιο περιλαμβάνει 2 δράςεισ, μία δράςθ μακθτείασ "Onthe-Job Training" και μία δράςθ προςωπικοφ "Educational (R)evolution: The New Google
Classroom".
Θ δράςθ "On-the-job Training" αφορά ζνα ςχζδιο μακθτείασ 15 μακθτϊν - αποφοίτων του
1ου ΕΥΑΟ Χταυροφπολθσ, όλων των ειδικοτιτων του Ψεχνολογικοφ Ψομζα και 2 ςυνοδϊν
κακθγθτϊν ςτθν περιοχι τθσ Βαρκελϊνθσ τθσ Λςπανίασ ς' ζνα πρόγραμμα 28 θμερϊν
πρακτικισ άςκθςθσ ςε επιχειριςεισ του τομζα ςπουδϊν του κάκε μακθτευόμενου και
επιπλζον επιμόρφωςθ 40 ωρϊν ςε κζματα επιχειρθματικότθτασ και "startup a business".
Αναλυτικότερα, θ κεματολογία αφορά τθν ανάλυςθ αγοράσ, ανάπτυξθ επιχειρθματικοφ
ςχεδίου, καλζσ πρακτικζσ, πθγζσ χρθματοδότθςθσ, μελζτεσ περίπτωςθσ, ειςαγωγι ςτο
θλεκτρονικό επιχειρείν, κ.ά.
Θ δράςθ των μακθτευόμενων αποςκοπεί ςτο:
• να αναπτφξουν επιχειρθματικότθτα, θ οποία μαηί με τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν,
ταξινομείται ςιμερα μεταξφ των οκτϊ βαςικϊν δεξιοτιτων τθσ Δια Βίου Πάκθςθσ
• να διαςφαλίςει τθν ςωςτι εκπαίδευςθ των μελλοντικϊν απαςχολοφμενων
• να διαςφαλίςει τθν ανάδειξθ νζων ταλζντων για τθν επιχείρθςθ και τον κλάδο
• να κατανοιςουν τισ επιδράςεισ και τισ ςυνζπειεσ τθσ επιχειρθματικισ και παραγωγικισ
δραςτθριότθτασ ςτθν κοινωνία, το περιβάλλον και το άτομο
• να αποκτιςουν νζεσ δεξιότθτεσ, ϊςτε να μπορζςουν ωσ μελλοντικό εργατικό δυναμικό να
προςαρμόηονται ςτισ νζεσ ςυνκικεσ και ςτισ ενδεχόμενεσ αλλαγζσ ςταδιοδρομίασ, για να
αντιμετωπίςουν τθν ανεργία και να είναι παραγωγικοί ςτθν εργαςία τουσ
• να προαχκεί θ κριτικι ςκζψθ, θ ανάλθψθ πρωτοβουλίασ, θ δθμιουργικότθτα και οι
ικανότθτζσ τουσ
• να βελτιϊςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ με ςκοπό τθν ευρφτερθ κατανόθςθ
και ανταπόκριςθ ςτθν κοινωνικι, γλωςςικι και πολιτιςμικι πολυμορφία.
Αντίςτοιχα, το πρόγραμμα των κακθγθτϊν αφορά κατάρτιςθ 14 κακθγθτϊν όλων των
κλάδων, 42 ωρϊν, ςτθν νζα τεχνολογία Google Classroom (cloud e-learning G-suite), μαηί
με επαγγελματικζσ επιςκζψεισ, με ςτόχουσ:
- τθ μελζτθ των διεκνϊσ εφαρμοηόμενων μεκόδων και των νζων υπθρεςιϊν και προϊόντων
υποςτιριξθσ του free e-learning
- τθ βελτίωςθ δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςτθν παραγωγι ψθφιακοφ περιεχομζνου με τθ
χριςθ των εργαλείων G-suite
- τθν άντλθςθ γνϊςθσ και εμπειρίασ από τουσ ςυνεργαηόμενουσ φορείσ που υιοκετοφν και
χρθςιμοποιοφν τισ υπθρεςίεσ αυτζσ
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- τθν απόκτθςθ και βελτίωςθ των δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςτον τρόπο ςυνεργατικισ
μάκθςθσ
Επιμζρουσ ςτόχοι των 2 δράςεων αποτελοφν:
• θ παροχι αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ
• θ ςφνδεςθ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ
• θ εναςχόλθςθ με νζεσ τεχνολογίεσ και καινοτόμεσ δράςεισ
• θ καλλιζργεια ομαδικοφ πνεφματοσ, θ απόκτθςθ χριςιμων εμπειριϊν, θ ενίςχυςθ τθσ
αυτοπεποίκθςθσ και τθσ δθμιουργικότθτασ των ςυμμετεχόντων
• θ βελτίωςθ των γλωςςικϊν δεξιοτιτων τουσ ςτα Αγγλικά
• θ γνωριμία με τον πολιτιςμό τθσ Λςπανίασ και τθσ Υολωνίασ
• θ πιςτοποίθςθ των γνϊςεων που κα λάβουν ςτθν Λςπανία και τθν Υολωνία
• θ μεταφορά τθσ τεχνογνωςίασ και των καλϊν πρακτικϊν ςτθ χϊρα μασ
Ψα αναμενόμενα αποτελζςματα ςυνοψίηονται ςτα εξισ:
• ςτο επίπεδο διεφρυνςθσ του γνωςτικοφ ορίηοντα των μακθτϊν, με τθν επιμόρφωςι τουσ
ςτθν επιχειρθματικότθτα, ςτθν πρακτικι τουσ εξάςκθςθ, ςτθν απόκτθςθ των
πιςτοποιθτικϊν Europass και Youthpass και τθν πιςτοποίθςθ των γνϊςεων που κα
αποκτιςουν με τθν χριςθ του ECVET
• ςτο επίπεδο κοινωνικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων των ςυμμετεχόντων με τθν ανάπτυξθ
τθσ κοινωνικοποίθςισ τουσ, τθν απόκτθςθ εμπειριϊν,
τθν ςυμμετοχι τουσ ςε
δραςτθριότθτεσ εργαςιακοφ, εκπαιδευτικοφ και πολιτιςτικοφ χαρακτιρα
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

MOVEU PROFESSIONAL SERVICES - Spain,

•

EPD - European Projects Development Unipessoal Lda - Portugal

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035347
Φορζασ: 2ο ΕΥΑΟ ΥΑΨΦΩΡ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ευφυείσ Ψεχνολογίεσ: Light Fidelity (Li-Fi), Ωγραζριο (LPG)
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Θ αίτθςθ υποβάλλεται από το 2ο ΕΥΑΟ Υάτρασ, ςχολείο
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο οποίο φοιτοφν 233 μακθτζσ και διδάςκουν 45
εκπαιδευτικοί ενϊ υποςτθρίηει τομείσ Θλεκτρολογίασ, Θλεκτρονικισ & Αυτοματιςμοφ,
Πθχανολογίασ και Εφαρμοςμζνων Ψεχνϊν.
Ψα άτομα τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ, που ςυνετζλεςαν
κακοριςτικά ςτθ διαμόρφωςθ τθσ τελικισ πρόταςθσ, πρότειναν ςτο Χφλλογο Διδαςκόντων
και ζλαβαν ζγκριςθ για τθν οργάνωςθ του ςχεδίου κινθτικότθτασ με τίτλο «Ευφυείσ
Ψεχνολογίεσ: Light Fidelity (Li-Fi), Ωγραζριο (LPG)». Θ ςυνολικι διάρκεια είναι 12 μινεσ. Θ
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κινθτικότθτα κα γίνει ςε δφο ροζσ για 16 θμζρεσ. Θ πρϊτθ ςτθ Ππράγκα τθσ Υορτογαλίασ
και θ δεφτερθ ςτθ Βαρκελϊνθ τθσ Λςπανίασ. Κα ςυμμετάςχουν 32 μακθτζσ θλικίασ 16-18
ετϊν τθσ Γ’ τάξθσ ΕΥΑΟ και ςυγκεκριμζνα: 16 μακθτζσ (Λςπανία) του τομζα Θλεκτρολογίασ,
Θλεκτρονικισ & Αυτοματιςμοφ και 16 μακθτζσ (Υορτογαλία) του τομζα Πθχανολογίασ.
Χτθν πλειοψθφία τουσ προζρχονται από χαμθλά κοινωνικά και οικονομικά ςτρϊματα, με
περιοριςμζνεσ δεξιότθτεσ, χωρίσ επαρκι γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ, με χαμθλι αυτοεκτίμθςθ
και αυτοπεποίκθςθ. Είναι ανφπαρκτθ θ επαφι τουσ με το «επιχειρείν», δεν ζχουν
εργαςιακι ταυτότθτα ενϊ, το ςθμαντικότερο, δεν προβλζπεται για αυτοφσ «πρακτικι
άςκθςθ». Είναι, επομζνωσ, φανερι θ ανάγκθ των ςυμμετεχόντων για πρόςβαςθ ςτθν
εξειδικευμζνθ γνϊςθ και κατάρτιςθ, τθν εξάςκθςθ και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςε
πραγματικοφσ εργαςιακοφσ χϊρουσ. Βαςικόσ ςκοπόσ είναι θ επαφι των μακθτϊν με
αντικείμενα και τεχνολογίεσ αιχμισ που λείπουν από το αναλυτικό πρόγραμμα.
Σι μακθτζσ του τομζα Θλεκτρολογίασ, Θλεκτρονικισ & Αυτοματιςμοφ κα ζχουν τθ
δυνατότθτα να ζρκουν ςε επαφι με τθ νζα τεχνολογία Li-Fi, να τθ μελετιςουν και να δουν
πρακτικζσ εφαρμογζσ τθσ. Σι μακθτζσ του τομζα Πθχανολογίασ κα ζχουν τισ ίδιεσ
ευκαιρίεσ, αντίςτοιχα, για τθ μελζτθ τθσ τεχνολογίασ LPG.
Βαςικοί ςτόχοι που αναμζνουμε να υλοποιθκοφν είναι:
1) Ανάπτυξθ – εξζλιξθ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων και ικανοτιτων μακθτϊν των
προαναφερομζνων τομζων
2) Αφξθςθ ποιότθτασ τθσ παρεχομζνθσ Επαγγελματικισ Εκπ/ςθσ, ςφνδεςθ με αγορά
εργαςίασ, αφξθςθ καινοτομίασ
3) Ανάπτυξθ επαγγελματικϊν ενδιαφερόντων, αυτοεκτίμθςθσ, επικοινωνίασ/ςυνεργαςίασ
των μακθτϊν
4) Ενίςχυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Διάςταςθσ
5) Γνωριμία με τον πολιτιςμό-κουλτοφρα Λςπανίασ και Υορτογαλίασ
Επιδίωξθ είναι το ςχζδιο να οδθγιςει ςτθν ευκολότερθ επαγγελματικι αποκατάςταςθ των
μακθτϊν, βελτίωςθ ποιότθτασ τθσ Επαγγελματικισ Εκπ/ςθσ παράλλθλα με ενίςχυςθ τθσ
ελκυςτικότθτάσ τθσ. Σι μακθτζσ κα αποκτιςουν πιςτοποιθτικό Europass ενϊ κα υπάρξει
διάχυςθ/αξιοποίθςθ αποτελεςμάτων ςτθν μακθτικι κοινότθτα και τθν ευρφτερθ κοινωνία.
Σι μακθτζσ κα εφαρμόςουν ςτθν πράξθ τισ γνϊςεισ που απζκτθςαν ςτο ςχολείο.
Σ φορζασ ςτθ Βαρκελϊνθ είναι ο M&M Profuture Training, ζνασ ςφγχρονοσ εκπαιδευτικόσ
οργανιςμόσ με μεγάλθ εμπειρία ςτθ διαχείριςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ. Διακζτει ζνα
τεράςτιο δίκτυο που του επιτρζπει να ζρχεται ςε επαφι με άλλουσ φορείσ, με ξζνουσ
εταίρουσ, με τθν αγορά εργαςίασ, κλπ.
Σ φορζασ ςτθν Υορτογαλία είναι ο Braga Mobility Open (ΒΠΣ), μια μικρομεςαία
επιχείρθςθ. Δραςτθριοποιείται ςτθν Ππράγκα τθσ Υορτογαλίασ και κεωρείται ζνα ζμπειρο
Ξζντρο Ξατάρτιςθσ. Είχε μεγάλθ ςυμμετοχι και δραςτθριοποίθςθ ςε ςχζδια Leonardo da
Vinci ςτο προθγοφμενο Υρόγραμμα Δια Βίου Πάκθςθσ (μζχρι το 2013) αλλά και πρόςφατα
ςτο πλαίςιο του Erasmus+. Θ εταιρία ΒΠΣ καλφπτει ςχεδόν απόλυτα τισ ανάγκεσ των
ατόμων που ενδιαφζρονται για πρακτικι άςκθςθ και κινθτικότθτα εν γζνει.
Σ αναμενόμενοσ αντίκτυποσ του ςχεδίου για τουσ ςυμμετζχοντεσ είναι: να αποκτιςουν
νζεσ γνϊςεισ, εμπειρίεσ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ ςε νζα πεδία τθσ ειδικότθτάσ τουσ, να
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αυξιςουν τθν ικανότθτα απαςχόλθςισ τουσ, ϊςτε να διευκολυνκεί θ επαγγελματικι τουσ
ζνταξθ, να γνωρίςουν και να ενθμερωκοφν από κοντά για τα προςόντα των επαγγελματιϊν
του κλάδου τουσ μιασ άλλθσ ευρωπαϊκισ χϊρασ, να εφοδιαςτοφν με ζμπνευςθ και κίνθτρο,
να αναπτφξουν και ενιςχφςουν τισ ατομικζσ τουσ ικανότθτεσ κακϊσ και ςτοιχεία τθσ
προςωπικότθτάσ τουσ, όπωσ: αυτοεκτίμθςθ, αυτοπεποίκθςθ, αυτοςυντιρθςθ, αλλθλεγγφθ,
κατανόθςθ, υπευκυνότθτα, ςυνζπεια, αξιοπιςτία, κριτικι, κοινωνικότθτα, δυνατότθτα
ςυνεργαςίασ και λειτουργίασ ςτα πλαίςια μιασ ομάδασ, να εξαςκιςουν τθν Αγγλικι
γλϊςςα, να γνωρίςουν τθν ιςτορία, τον πολιτιςμό και τθν κουλτοφρα μιασ άλλθσ
ευρωπαϊκισ χϊρασ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

M&M Profuture Training, S.L. - Spain,

•

APLICAPROPOSTA LDA - Portugal

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035353
Φορζασ: ΛΔΦΩΠΑ ΡΕΣΟΑΛΑΧ ΞΑΛ ΔΛΑ ΒΛΣΩ ΠΑΚΘΧΘΧ- ΔΛΕΞ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΞΑΛΡΣΨΣΠΕΧ ΠΕΚΣΔΣΛ ΧΨΘΡ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑ ΦΦΣΡΨΛΔΑ ΩΓΕΛΑΧ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Θ εφαρμογι των καινοτόμων μεκόδων και θ χριςθ των επιτευγμάτων
τθσ ιατρικισ τεχνολογίασ ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν καλφτερθ ποιότθτα ηωισ των αςκενϊν
αλλά και τθν αποδοτικότερθ λειτουργία του Χυςτιματοσ Ωγείασ, διότι ο χρόνοσ παραμονισ
των αςκενϊν ςτα Ροςοκομεία μειϊνεται ενϊ ςυγχρόνωσ επιτυγχάνεται και μικρότερθ
απαςχόλθςθ του ιατρονοςθλευτικοφ προςωπικοφ.
Ψο ςχζδιο αυτό υποβάλλεται για τθν ικανοποίθςθ καταγεγραμμζνων αναγκϊν κατάρτιςθσ
των ςπουδαςτϊν του ΛΕΞ Ξαρδίτςασ που φοιτοφν ςτον Ψομζα Ωγείασ με ειδικότθτεσ
«Βοθκόσ Ροςθλευτι ατόμων με ειδικζσ πακιςεισ», «Βοθκόσ Εργοκεραπευτι» και «Βοθκόσ
Φαρμακείου», ϊςτε να γνωρίςουν το ςφγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον που εφαρμόηεται
ςτον τομζα τουσ, τθ βιϊςιμθ και ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ τθσ ιατρικισ φροντίδασ, τθ
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τθ βελτίωςθ των κοινωνικοοικονομικϊν προεκτάςεων που
προςδίδει θ υψθλι ποιότθτα υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ.
Ψο Μδρυμα Ρεολαίασ και Δια Βίου Πάκθςθσ (ΛΡΕΔΛΒΛΠ) είναι ο φορζασ που είναι υπεφκυνοσ
για τθν υποβολι, ςυντονιςμό και διαχείριςθ του παρόντοσ ςχεδίου που αφορά το δθμόςιο
ΛΕΞ Ξαρδίτςασ.
Βαςικόσ ςκοπόσ του προγράμματοσ είναι οι ςυμμετζχοντεσ να αποκτιςουν γνϊςεισ,
δεξιότθτεσ και εργαςιακι εμπειρία ςτθν παροχι και τθν οργάνωςθ τθσ Υρωτοβάκμιασ
Φροντίδασ Ωγείασ (Υ.Φ.Ω), που ςφμφωνα και με τθ διακιρυξθ τθσ Alma – Ata αποτελεί τθν
νζα κατεφκυνςθ τθσ Ε.Ε ςτθν παροχι υπθρεςιϊν Ωγείασ αφοφ λαμβάνει υπόψθ τισ
προκλιςεισ που ζχουν να αντιμετωπίςουν τα ςυςτιματα υγείασ ςε ςυνδυαςμό με τισ
ταχφτατεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτον τομζα.
Ψο ςχζδιο προβλζπεται να υλοποιθκεί ςε δφο (2) ροζσ (ςε Βιζννθ/Αυςτρία και
Οιςαβόνα/Υορτογαλία), που κάκε μία κα ζχει διάρκεια δφο εβδομάδων και ςε κακεμία κα
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ςυμμετζχουν 14 ςπουδαςτζσ και 2 ςυνοδοί εκπαιδευτζσ του τομζα Ωγείασ του ΛΕΞ
Ξαρδίτςασ.
Χτο ςχζδιο, ανά ροι, προβλζπεται θ υλοποίθςθ ενόσ προγράμματοσ κατάρτιςθσ, που
περιλαμβάνει κατά κφριο λόγο δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ ςτθν εργαςία ςε νοςοκομεία και
υγειονομικοφσ οργανιςμοφσ, κατάρτιςθ ςε εκπαιδευτικό οργανιςμό, κεματικζσ και τεχνικζσ
επιςκζψεισ ςε φορείσ παροχισ Υ.Φ.Ω, δραςτθριότθτεσ μεταφοράσ και αξιοποίθςθσ
τεχνογνωςίασ, επαγγελματικισ και προςωπικισ ανάπτυξθσ, γλωςςικισ και πολιτιςτικισ
προετοιμαςίασ. Σι δικαιοφχοι κα ςυμμετζχουν επίςθσ και ςτισ δραςτθριότθτεσ
προετοιμαςίασ και διάδοςθσ των αποτελεςμάτων του ςχεδίου
Αναμενόμενα αποτελζςματα του ςχεδίου είναι :
1) απόκτθςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και εργαςιακισ εμπειρίασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν
γενικι νοςθλεία, ςτθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν πακιςεων, ςτα κζντρα θμεριςιασ φροντίδασ,
ςτθν πρόλθψθ τθσ δθμόςιασ υγείασ, ςτθν φαρμακευτικι αγωγι και ςτθν παρακολοφκθςθ
διαδικτυακϊν μεκόδων και τεχνολογικϊν εφαρμογϊν και λφςεων ςτθν Υ.Φ.Ω.
2) Απόκτθςθ γλωςςικϊν δεξιοτιτων ςτθν Αγγλικι γλϊςςα ςε επαγγελματικό επίπεδο
3) απόκτθςθ εφοδίων/ προςόντων για τθν επαγγελματικι τουσ εξζλιξθ και τθν ευκολότερθ
πρόςβαςθ ςτθν ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθ αγορά εργαςίασ
4) προςωπικι ανάπτυξθ (ενίςχυςθ τθσ ομαδικότθτασ, του πνεφματοσ ςυνεργαςίασ, τθσ
ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν και τθσ κριτικισ ςκζψθσ)
5) βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ των Δθμοςίων ΛΕΞ, μείωςθ του φαινομζνου τθσ ςχολικισ
διαρροισ
6) γνωριμία με τθν κουλτοφρα και τον πολιτιςμό λαϊν τθσ Ευρϊπθσ
7) ενίςχυςθ τθσ αναγνωριςιμότθτασ και τθσ διεκνοποίθςθσ του ΛΕΞ Ξαρδίτςασ
Σ αντίκτυποσ του ςχεδίου ςτισ ομάδεσ ςτόχου, ςτθν τοπικι κοινωνία και ςτθν περιφζρεια
Κεςςαλίασ αναμζνεται να είναι δυνατόσ και με μεγάλθ διάρκεια, λόγω τθσ προςεκτικά
ςχεδιαςμζνθσ ςτρατθγικισ για διευρυμζνθ Διάδοςθ των Αποτελεςμάτων του ςχεδίου.
Αναμζνεται να δθμιουργθκεί ευνοϊκό κλίμα για απόκτθςθ νζων γνϊςεων/δεξιοτιτων ςε
μεκόδουσ και τεχνολογικζσ εφαρμογζσ για τθν παροχι τθσ ιατρικισ φροντίδασ ςτθν Υ.Φ.Ω
(Υρωτοβάκμια Φροντίδα Ωγείασ) ςε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, τθ μεταφορά ορκϊν
πρακτικϊν, τθν αναηιτθςθ νζων τεχνολογικϊν λφςεων και εφαρμογϊν, τθ διεφρυνςθ του
ανοικτοφ πνεφματοσ ςτθν τοπικι κοινότθτα για αναηιτθςθ ςυνεργαςιϊν ςε τοπικό,
περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΕΨΑΛΦΛΞΣΧΧΘΠΑ:
•

INMAD - International Institute for Managing Diversity - Austria,

•

EUROYOUTH Portugal - Portugal

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035355
Φορζασ: 8 EK ΑΚΘΡΑΧ (ΨΑΩΦΣΩ)
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Ψίτλοσ Χχεδίου: Ξατάρτιςθ ςτθ Διαχείριςθ Αποβλιτων ςε Υρότυπα Ξζντρα Ανακφκλωςθσ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Σ ςχεδιαςμόσ του εν λόγω ςχεδίου προζκυψε μζςα από τθν ανάγκθ
ςυμμόρφωςθσ με τθ Ρομοκεςία για τθν Σρκολογικι Διαχείριςθ Αποβλιτων, τθν αειφόρο
χριςθ των πόρων και τθν πρόλθψθ τθσ υποβάκμιςθσ ι τθν αποκατάςταςθ, διατιρθςθ ι
βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ. Υροκειμζνου να εφαρμοςτεί θ Ξοινοτικι Σδθγία – πλαίςιο
για τα απόβλθτα 2008/98/EΞ, αποφαςίςτθκε θ:
•
Ξατάρτιςθ του Εκνικοφ Χτρατθγικοφ Υρογράμματοσ Υρόλθψθσ Υαραγωγισ
Αποβλιτων,
•

Ανακεϊρθςθ του Εκνικοφ Χχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων,

•
Υροςαρμογι των Υεριφερειακϊν Χχεδίων Διαχείριςθσ Αποβλιτων ςτθ ςτοχοκεςία
και τισ κατευκφνςεισ τθσ Σδθγίασ 2008/98/ΕΞ, του Ρ.4042/2012 και του Ανακεωρθμζνου
Εκνικοφ Χχεδιαςμοφ,
•
Ωποχρεωτικι θλεκτρονικι εγγραφι και καταχϊριςθ επιχειριςεων και οργανιςμϊν
ςτο Θλεκτρονικό Πθτρϊο Αποβλιτων (ΘΠΑ).
Βάςθ των ανωτζρω εξελίξεων οδθγοφμαςτε ςε μια ανάγκθ για προςωπικό εξειδικευμζνο
ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων ςε μονάδεσ επεξεργαςίασ, ανταποκρινόμενοι και ςτισ ανάγκεσ
των μονάδων επεξεργαςίασ και ανακφκλωςθσ αςτικϊν αποβλιτων για τεχνικά ςτελζχθ τα
οποία γνωρίηουν και εφαρμόηουν εμπράκτωσ το ςφνολο των πρακτικϊν επεξεργαςίασ και
διαχείριςθσ ειδικϊν ροϊν αποβλιτων όπωσ είναι τα επικίνδυνα, τα βιομθχανικά και τα
ανακυκλϊςιμα.
Σι ςτόχοι του ςχεδίου προςδιορίηονται ωσ εξισ:
- γνϊςθ μιασ ενιαίασ και ολοκλθρωμζνθσ αντιμετϊπιςθσ του ςυνόλου των ρευμάτων
αποβλιτων,
- ικανότθτα ιεράρχθςθσ των δραςτθριοτιτων με προτεραιότθτα ςτθν πρόλθψθ,
προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ πόρων και ενζργειασ και
τελικι διάκεςθ υπολειμμάτων,
- χριςθ των τεχνολογιϊν επεξεργαςίασ αποβλιτων,
- ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ λειτουργίασ των Υρότυπων Ξζντρων Ανακφκλωςθσ,
- εφαρμογι των τεχνικϊν διαχείριςθσ αποβλιτων αναλόγωσ με τθν κατθγορία ςτθν οποία
υπάγονται,
- ανάλυςθ των τρόπων ςχεδιαςμοφ των αντίςτοιχων ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ ϊςτε να
ζχουν τισ λιγότερεσ δυνατζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον.
Ψο παρόν ςχζδιο αφορά τθν κινθτικότθτα 44 μακθτϊν του τομζα μθχανολογίασ και
θλεκτρολογίασ ςε 2 ροζσ των 22 ατόμων, οι οποίοι για διάςτθμα 15 θμερϊν κα μεταβοφν
ςτθ Γερμανία και τθν Υολωνία. Θ διάρκεια τθσ κινθτικότθτασ ςτο εξωτερικό κρίνεται
ικανοποιθτικι για τθν κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των ςυμμετεχόντων, ϊςτε να
αποκτιςουν τεχνογνωςία αναφορικά με το αντικείμενο κατάρτιςθσ και ταυτόχρονα να
ενιςχφςουν τισ γλωςςικζσ και πολιτιςτικζσ τουσ δεξιότθτεσ. Θ επιλογι των ςυγκεκριμζνων
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Χωρϊν ζγινε διότι οι φορείσ υποδοχισ UVE (Γερμανία) και Omni Centrum Edukacji
(Υολωνία) μασ εξαςφάλιςαν ζνα πρόγραμμα τοποκετιςεων και επιςκζψεων, το οποίο είναι
εξειδικευμζνο ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων ςε πρότυπα κζντρα ανακφκλωςθσ.
Πε το πζρασ τθσ κατάρτιςθσ, οι ςυμμετζχοντεσ αναμζνεται να κατζχουν τθν αντιρρυπαντικι
τεχνολογία ςε επίπεδο εφαρμογισ μεκόδων, ςχεδιαςμοφ προγραμμάτων πρόλθψθσ και
παρεμβάςεων, αλλά και αποκατάςταςθσ ρυπαςμζνων περιοχϊν και χϊρων. Υαράλλθλα, κα
δφνανται να ςχεδιάηουν προγράμματα και ςυςτιματα ανακφκλωςθσ, να γνωρίηουν τθν
οικονομικι ςκοπιά και να λειτουργοφν βελτιωτικά ςτα ιδθ υπάρχοντα ςυςτιματα.

ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

uve GmbH - Germany

•

Omni Centrum Edukacji Grzegorz Wolski - Poland

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035358
Φορζασ: ΛΔΦΩΠΑ ΡΕΣΟΑΛΑΧ ΞΑΛ ΔΛΑ ΒΛΣΩ ΠΑΚΘΧΘΧ- ΔΛΕΞ ΦΕΚΩΠΡΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΞΑΛ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ: ΠΕ ΨΣ ΒΟΕΠΠΑ ΧΨΘΡ
ΕΩΦΩΥΘ ΨΣΩ ΑΩΦΛΣ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο Δθμόςιο Λνςτιτοφτο Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ (ΔΛΕΞ) Φεκφμνου
ςτθν προςπάκεια αναβάκμιςθσ των παρεχόμενων εκπαιδευτικϊν και ςυμβουλευτικϊν του
υπθρεςιϊν ςυνζταξε αυτι τθν πρόταςθ ευρωπαϊκισ κινθτικότθτασ θ οποία περιλαμβάνει 4
ροζσ ςε 4 διαφορετικζσ πόλεισ τθσ Ευρϊπθσ.
Θ πρϊτθ κινθτικότθτα αφορά τθ μετάβαςθ των τριϊν (3) ςτελεχϊν τθσ διοίκθςθσ του ΔΛΕΞ
Φεκφμνου ςτο Ξορκ τθσ Λρλανδίασ για επτά (7) θμζρεσ προκειμζνου να παρακολουκιςουν
ςεμινάρια ςυμβουλευτικισ και επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ, και να κάνουν
επιςκζψεισ ςε φορείσ που ειδικεφονται ςτο πεδίο. Χτθ ροι αυτι επιλζχκθκε ωσ εταίροσ μασ
ο οργανιςμόσ ΕΨΡ Training Vision Ireland.
Θ δεφτερθ ροι αφορά τθ μετάβαςθ δζκα (10) καταρτιηόμενων τθσ ειδικότθτασ
«Υροπονθτισ Ακλθμάτων» και ενόσ (1) ςυνοδοφ εκπαιδευτι ςτο Φίμινι τθσ Λταλίασ για
δεκατζςςερισ (14) θμζρεσ προκειμζνου πραγματοποιιςουν πρακτικι άςκθςθ ςε
ακλθτικοφσ φορείσ του Φίμινι και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Ππολόνια θ οποία φθμίηεται
για τθν ακλθτικι τθσ παράδοςθ και να παρακολουκιςουν ςεμινάρια. Χτθ ροι αυτι εταίροσ
μασ είναι ο εκπαιδευτικόσ οργανιςμόσ Sistema Turismo s.r.l. .
Χτθν τρίτθ ροι δϊδεκα (12) καταρτιηόμενοι τθσ ειδικότθτασ «Βοθκόσ Βρεφονθπιοκόμων»
και ζνασ (1) ςυνοδόσ εκπαιδευτισ κα επιςκεφτοφν τθ Οεμεςό τθσ Ξφπρου για δεκατζςςερισ
(14) θμζρεσ όπου κα πραγματοποιιςουν πρακτικι άςκθςθ ςε πρότυπουσ βρεφονθπιακοφσ
ςτακμοφσ και ειδικά ιδρφματα και κα παρακολουκιςουν ςεμινάρια. Σ οργανιςμόσ RCI
Research & Consultancy Institute LTD επιλζχκθκε ωσ εταίροσ μασ ςτθ ροι αυτι.
Ψζλοσ θ τζταρτθ κινθτικότθτα προβλζπει τθν επίςκεψθ δϊδεκα (12) καταρτιηόμενων τθσ
ειδικότθτασ «Βοθκόσ Φυςικοκεραπείασ» και ενόσ (1) ςυνοδοφ εκπαιδευτι ςτο Βουκουρζςτι
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τθσ Φουμανίασ για δεκατζςςερισ (14) θμζρεσ. Εκεί οι ςυμμετζχοντεσ κα αςκθκοφν ςε
ειδικευμζνα κζντρα φυςικοκεραπείασ και κα παρακολουκιςουν ςεμινάρια. Ψο πρόγραμμα
αυτό οργανϊκθκε ςε ςυνεργαςία με το εκπαιδευτικό κζντρο Apopsis Activ s.r.l.
Αναμζνουμε για τουσ καταρτιηόμενουσ ότι μζςω του προγράμματοσ κα εκτιμιςουν τθ
χρθςιμότθτα τθσ κεωρθτικισ και εργαςτθριακισ τουσ κατάρτιςθσ. Πακροπρόκεςμα θ
εμπειρία κα αυξιςει τισ επαγγελματικζσ τουσ προοπτικζσ αφοφ κα ζχουν βελτιϊςει
ςθμαντικά το βιογραφικό τουσ. Ακόμα, οραματιηόμενοι τον εαυτό τουσ ςε μία
επαγγελματικι κζςθ τθν οποία πλζον ζχουν προςδιορίςει με ςαφινεια και θ οποία τουσ
δθμιουργεί ςυναιςκιματα αυτοολοκλιρωςθσ κα ζχουν μεγαλφτερθ αποφαςιςτικότθτα και
εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό τουσ, δφο παράγοντεσ που εξαςφαλίηουν το επαγγελματικό
μζλλον. Θ επαφι με επαγγελματικοφσ φορείσ κα δϊςει και ευκαιρίεσ για ςφναψθ
επαγγελματικϊν ςχζςεων ςτο εξωτερικό.
Εκπαιδευτζσ, εκπαιδευόμενοι και διοικθτικό προςωπικό κα μεταφζρουν άμεςα όςα εφόδια
ζχουν αποκομίςει, ςτο ευρφτερο περιβάλλον. Ρζα τεχνογνωςία, νζα πρότυπα θκικισ ςτον
επαγγελματικό χϊρο, νζεσ μζκοδοι κα μεταγγιςτοφν άμεςα ςτθν πόλθ του Φεκφμνου και
τθν ευρφτερθ περιφζρεια τθσ Ξριτθσ. Πε αυτόν τον τρόπο κα ανακεωρθκοφν τα
επαγγελματικά πρότυπα και κα αναδιαρκρωκεί θ αγορά εργαςίασ προσ περιςςότερο
εξειδικευμζνεσ παροχζσ υπθρεςιϊν ανοίγοντασ κζςεισ εργαςίασ για τουσ καταρτιηόμενουσ
μασ οι οποίοι κα ζχουν όλα τα προςόντα για να τισ διεκδικιςουν.

ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

EDEX - EDUCATIONAL EXCELLENCE CORPORATION LIMITED - Cyprus,

•

ERCI, Educational, Research & Consultancy Institute LTD - Cyprus,

•

ETN Training Vision Ireland - Ireland, Sistema Turismo s.r.l. - Italy,

•

APOPSIS ACTIV SRL - Romania

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035360
Φορζασ: 6o ΕΧΥΕΦΛΡΣ ΕΥΑΟ ΟΑΦΛΧΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: MECHATRONICS: WORKBASED LEARNING IN GERMANY
Διάρκεια Χχεδίου:12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Θ Πθχατρονικι, αναγνωρίηεται ολοζνα και περιςςότερο ωσ μια
ςφγχρονθ, ολοκλθρωμζνθ μεκοδολογία ςχεδίαςθσ ςτθν οποία ςυνεργάηονται μθχανολογία,
υπολογιςτζσ και θλεκτρονικά για τθ διαχείριςθ τθσ πολυπλοκότθτασ και τθσ επικοινωνίασ
ςτα ςυςτιματα μθχανικισ. Εφαρμογι τθσ τεχνολογίασ τθσ Πθχατρονικισ ςυναντάμε όλο
και ςυχνότερα ςτθν αυτοκινθτοβιομθχανία ςε αντιολιςκθτικά ςυςτιματα (ASP/ESP),
ςυςτιματα αντιεμπλοκισ πζδθςθσ (ABS), ςυςτιματα ςτακερότθτασ οχθμάτων και ελζγχου
μείγματοσ.
Ψο 6ο Εςπερινό ΕΥΑΟ Οάριςασ υποβάλλει το ςχζδιο αυτό με ςκοπό :
• Ψθν ικανοποίθςθ αναγκϊν κατάρτιςθσ των ςπουδαςτϊν των τομζων Πθχανολογίασ και
Θλεκτρολογίασ – Θλεκτρονικϊν, τθν διεφρυνςθ των γνϊςεων τουσ και τθν ανάπτυξθ νζων
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δεξιοτιτων. Πε τθν μάκθςθ ςτο χϊρο εργαςίασ, επιδιϊκεται να μειωκεί θ αναντιςτοιχία
μεταξφ των δεξιοτιτων που αναπτφςςει θ κατάρτιςθ και αυτϊν που χρειάηεται θ αγορά
εργαςίασ, με τθν προςαρμογι των πρϊτων ςτισ δεφτερεσ.
• Ψθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των ςπουδαςτϊν μασ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Χτόχοι και αναμενόμενα αποτελζςματα του ςχεδίου για τουσ μακθτζσ είναι :
- θ διεφρυνςθ γνϊςεων, θ απόκτθςθ δεξιοτιτων και ικανοτιτων και θ βελτίωςθ των
μακθςιακϊν τουσ επιδόςεων ςε κζματα εφαρμογϊν τθσ Πθχατρονικισ.
- θ βελτίωςθ των δυνατοτιτων απαςχόλθςθσ και των προοπτικϊν ςταδιοδρομίασ μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςθσ τουσ, ζχοντασ αποκομίςει τθν ςχετικι εργαςιακι εμπειρία ςτθ
Γερμανία.
- θ καλλιζργεια πνεφματοσ ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν και θ ενίςχυςθ του επιχειρθματικοφ
πνεφματοσ
- θ αφξθςθ τθσ αυτοενδυνάμωςθσ, τθσ αυτοεκτίμθςθσ, θ βελτίωςθ των γλωςςικϊν τουσ
δεξιοτιτων και θ ενίςχυςθ τθσ διαπολιτιςμικισ ςυνείδθςθσ
- θ ευρφτερθ ενθμζρωςθ για το ευρωπαϊκό εγχείρθμα και τισ αξίεσ τθσ ΕΕ
- θ αφξθςθ κινιτρων για τθ ςυμμετοχι ςε μελλοντικά προγράμματα
Χτόχοι και αναμενόμενα αποτελζςματα του ςχεδίου για το 6ο ΕΥΑΟ είναι :
- βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ-κατάρτιςθσ με τθν παροχι
ςφγχρονων και ελκυςτικότερων γνϊςεων λόγω τθσ μεταφοράσ καλϊν πρακτικϊν και
τεχνογνωςίασ από τθν Γερμανία
- αφξθςθ τθσ ικανότθτασ δραςτθριοποίθςθσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, βελτίωςθ δεξιοτιτων
διαχείριςθσ (προετοιμαςία, υλοποίθςθ, εποπτεία, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ)
προγραμμάτων και ςτρατθγικϊν διεκνοποίθςθσ, διεφρυνςθ ςυνεργαςίασ με ευρωπαϊκοφσ
εταίρουσ.
- βελτίωςθ των προςόντων του διδακτικοφ και εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και τθσ
επαγγελματικισ τουσ εξζλιξθσ
- πιο ςφγχρονο και δυναμικό επαγγελματικό περιβάλλον ςτο εςωτερικό του ΕΥΑΟ, πρόκυμο
να ενςωματϊςει ορκζσ πρακτικζσ και νζεσ μεκόδουσ ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ·
ανοιχτό ςε ςυνζργειεσ με οργανιςμοφσ που ενεργοποιοφνται ςε διαφορετικοφσ
κοινωνικοφσ, εκπαιδευτικοφσ και εργαςιακοφσ τομείσ.
Δεκατζςςερεισ μακθτζσ και δφο ςυνοδοί κακθγθτζσ του 6ου Εςπερινοφ ΕΥΑΟ Οάριςασ, κα
ακολουκιςουν ζνα καλά οργανωμζνο πρόγραμμα δραςτθριοτιτων κατάρτιςθσ με ζμφαςθ
ςτθ μάκθςθ ςτον χϊρο εργαςίασ (work based learning) με ςυνδυαςμό κατάρτιςθσ ςε
εκπαιδευτικό χϊρο από ζμπειρουσ επαγγελματίεσ μθχανολόγουσ. Ψο πρόγραμμα, διάρκειασ
2 εβδομάδων, κα υλοποιθκεί με τθ ςυνεργαςία του μθ κερδοςκοπικοφ εκπαιδευτικοφ
οργανιςμοφ WISAMAR ςε αυτοκινθτοβιομθχανίεσ και εργοςταςιακά τμιματα service και
ςυμπλθρϊνεται με τεχνικζσ επιςκζψεισ και επιςκζψεισ ςε ςθμεία πολιτιςτικοφ
ενδιαφζροντοσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Οειψίασ.
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Θ αποτελεςματικι προβολι, διάδοςθ και αξιοποίθςι των αποτελεςμάτων του ςχεδίου
αναμζνεται να δθμιουργιςει ζντονο και μακροχρόνιο αντίκτυπο, δθμιουργϊντασ ευνοϊκό
κλίμα ανάπτυξθσ νζων δεξιοτιτων – ικανοτιτων, προϊκθςθσ τθσ καινοτομίασ, ςτροφισ
ςτθν επιχειρθματικότθτα, ανταλλαγισ εμπειριϊν και καλϊν πρακτικϊν, ανάπτυξθσ νζων
εμπορικϊν ςχζςεων και διακρατικϊν ςυνεργαςιϊν, διεφρυνςθ του ανοικτοφ πνεφματοσ και
του ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτο ςχζδιο και ςτισ
ομάδεσ/ςτόχουσ, ςε τοπικό, περιφερειακό και εκνικό επίπεδο.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH - Germany

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035365
Φορζασ: 1ο ΕΞ ΥΦΕΒΕΗΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ανάπτυξθ Επιχειρθματικϊν Δράςεων μζςω Internet και Social Media
Διάρκεια Χχεδίου: 20 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Θ χριςθ του διαδικτφου και των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ ωσ
ςφγχρονων εργαλείων προϊκθςθσ επιχειριςεων, προϊόντων και υπθρεςιϊν, αποτελεί ζνα
από τα ςθμαντικότερα ςυςτατικά του θλεκτρονικοφ μάρκετινγκ και του θλεκτρονικοφ
εμπορίου.
Υλεονεκτιματα όπωσ θ μείωςθ του κόςτουσ δθμιουργίασ, επεξεργαςίασ, διανομισ,
αποκικευςθσ και ανάκτθςθσ πλθροφοριϊν, θ εξυπθρζτθςθ πελατϊν, θ ανάπτυξθ νζων
επιχειρθματικϊν μοντζλων και θ εφκολθ και γριγορθ επζκταςθ ςε νζεσ αγορζσ μποροφν να
αναδειχκοφν ςε κλειδιά ανάπτυξθσ και επιτυχίασ για μια επιχείρθςθ.
Γενικόσ ςτόχοσ του προτεινόμενου ςχεδίου είναι θ εκπαίδευςθ των ςυμμετεχόντων ςτισ
βαςικζσ αρχζσ του επιχειρθματικοφ - τεχνολογικοφ περιβάλλοντοσ που ζχει διαμορφωκεί
μζςω των Ψ.Υ.Ε. και θ απόκτθςθ εξειδικευμζνων γνϊςεων ςτθ χριςθ των μζςων κοινωνικισ
δικτφωςθσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν μιασ επιχείρθςθσ ι ενόσ οργανιςμοφ όςον αφορά
τθν προϊκθςθ πωλιςεων.
Υροςδοκοφμε επίςθσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ τθν επίτευξθ ειδικϊν εκπαιδευτικϊν ςτόχων
ςε αντιςτοιχία με τισ εκπαιδευτικζσ τουσ ανάγκεσ. Ειδικότερα:
- να γνωρίςουν ςε επαγγελματικό επίπεδο τθ φφςθ, το περιβάλλον, τισ δυνατότθτεσ και
προοπτικζσ του Internet,
- να γνωρίςουν βαςικά κζματα που ςχετίηονται με το θλεκτρονικό επιχειρείν και τισ
διαδικαςίεσ του θλεκτρονικοφ εμπορίου,
- να κατανοιςουν οι ςυμμετζχοντεσ ςε επαγγελματικό επίπεδο τθ φφςθ, το περιβάλλον, τισ
δυνατότθτεσ και τισ προοπτικζσ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ (social media) και τισ
απαιτιςεισ τουσ ωσ μζςου επικοινωνίασ και διαφιμιςθσ,
- να είναι ςε κζςθ να περιγράφουν ζνα ξεκάκαρο πλάνο δράςθσ για τθν προϊκθςθ
προϊόντων και υπθρεςιϊν,
- να ενκαρρυνκεί θ χαμθλοφ κόςτουσ επιχειρθματικότθτα,
- να αναπτφξουν κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν ωσ
επαγγελματικά εργαλεία.

40

Χτο ςχζδιο κινθτικότθτασ κα ςυμμετζχουν ςυνολικά 42 μακθτζσ του 1ου Ε.Ξ. Υρζβεηασ που
παρακολουκοφν μακιματα τομζων ςτθ Β' τάξθ και ειδικοτιτων ςτθ Γ' τάξθ του ςχολείου με
6 ςυνοδοφσ κακθγθτζσ. Θ κινθτικότθτα είναι οργανωμζνθ ςε 3 ροζσ με χϊρεσ προοριςμοφ
τθν Λςπανία, τθν Λταλία και τθν Εςκονία.
Ψο πρόγραμμα κα υλοποιθκεί ωσ προσ το κεωρθτικό του μζροσ ςτισ εγκαταςτάςεισ των
φορζων υποδοχισ ενϊ το πρακτικό μζροσ κα πραγματοποιθκεί ςε ςχετικζσ με το
αντικείμενο κατάρτιςθσ επιχειριςεισ που ζχουν επιλεγεί από τουσ φορείσ υποδοχισ ςε
ςυνεργαςία με το 1ο Ε.Ξ. Υρζβεηασ ςφμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που ζχει
ςυμφωνθκεί.
Αναμενόμενα αποτελζςματα:
• Ρα γνωρίςουν οι ςυμμετζχοντεσ ςε επαγγελματικό επίπεδο τθ φφςθ, το περιβάλλον, τισ
δυνατότθτεσ και προοπτικζσ των social media, τισ απαιτιςεισ τουσ ωσ και υπθρεςίεσ τουσ,
να εργάηονται ςε αλλθλεπιδραςτικά και πολυμεςικά υπολογιςτικά περιβάλλοντα.
• Ρα γνωρίηουν τουσ τρόπουσ προϊκθςθσ προϊόντων ι των δραςτθριοτιτων.
• Ρα κατανοοφν τα πλεονεκτιματα τθσ θλεκτρονικισ διαφιμιςθσ.
• Ρα γνωρίηουν τουσ τφπουσ και τα είδθ των επιχειρθματικϊν μοντζλων του Θλεκτρονικοφ
Εμπορίου
• Ρα αναγνωρίηουν λάκθ και να αντιλαμβάνονται διαφορζσ με το ςυμβατικό Marketing
• Ρα κατανοιςουν τθ φιλοςοφία και τισ τεχνικζσ του Social Media Marketing
• Ρα είναι ικανοί να ςυνδζουν το site και το e-shop τουσ με τα Social Media
Πε τθ ςυμμετοχι του ςτο πρόγραμμα το 1ο Ε.Ξ. Υρζβεηασ ανακαλφπτει μοντζλα και
πρακτικζσ που προςαρμόηει ςτο δικό του περιβάλλον. Δθμιουργεί δίκτυα ςυνεργαςίασ τα
οποία διαςφνδεει με τα εκνικά που ςυμμετζχει. Ανεβάηει το εκπαιδευτικό του status,
τονϊνει τθν αυτοεκτίμθςθ των μακθτϊν του με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τόςο του
μακθτικοφ δυναμικοφ, ιδιαίτερα ςε μια εποχι που χαρακτθρίηεται από δυςτοκία ςτισ
εκπαιδευτικζσ επιλογζσ των εφιβων, όςο και τθν ικανοποίθςθ του προςωπικοφ του,
γεγονότα που αυξάνουν τον αντίκτυπο και τα μακροπρόκεςμα οφζλθ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

Siksali Arendusselts MTÜ - Estonia,

•

Commerce and Resources, SL - Spain,

•

Euroform RFS - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035366
Φορζασ: 1o ΕΥΑΟ ΚΘΦΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: «ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΕ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ - ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ - ΧΩΡΨΘΦΘΧΘ ΞΣΟΩΠΒΘΨΛΞΩΡ
ΔΕΑΠΕΡΩΡ (ΥΛΧΛΡΩΡ)»
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
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ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Θ Χαντορίνθ όπωσ όλοι γνωρίηουμε είναι ανεπτυγμζνθ τουριςτικά,
ωςτόςο τα τελευταία χρόνια θ τουριςτικι ηιτθςθ ζχει αυξθκεί κατά πολφ με
ςυνεπακόλουκο τθν ανάπτυξθ των τουριςτικϊν καταλυμάτων. Σι τουριςτικζσ αυτζσ
μονάδεσ ςυναγωνίηονται για τισ παροχζσ που κα προςφζρουν ϊςτε να δελεάςουν τουσ
δυνθτικοφσ πελάτεσ τουσ παρζχοντασ όλο και περιςςότερεσ ανζςεισ προσ αυτοφσ. Ζτςι
παρατθροφμε και το πιο μικρό τουριςτικό κατάλυμα να παρζχει κολυμβθτικζσ Δεξαμενζσπιςίνεσ – πζραν τθσ κεντρικισ και ατομικά για κάκε δωμάτιο.
Ψο ςχολείο μασ, το ενδιαφζρει θ ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν επιχειρθματικότθτα και
τθν επαγγελματικι αποκατάςταςθ γι’ αυτό πριν υποβάλλει τθν παροφςα πρόταςθ ιρκε ςε
επαφι με το ςφλλογο ξενοδόχων και ενοικιαηόμενων δωματίων Χαντορίνθσ αλλά και με το
Επαγγελματικό Επιμελθτιριο προκειμζνου να εξετάςει τισ ειδικότθτεσ/ επαγγζλματα που
ζχουν ηιτθςθ και παράλλθλα δεν ζχουν κάνει διακοπι επαγγζλματοσ ςτθν περιοχι μασ.
Πζςα από όλα αυτζσ τισ πθγζσ καταλιξαμε ότι θ υπάρχει μεγάλθ ηιτθςθ για
εξειδικευμζνουσ επαγγελματίεσ αναφορικά με τθν καταςκευι λειτουργία και ςυντιρθςθ
των κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν όπωσ είναι οι υπεφκυνοι δομικϊν ζργων, μθχανολόγοι και
θλεκτρολόγοι.
Ξατόπιν τοφτου προχωριςαμε ςε αναηιτθςθ διακρατικοφ εταίρου αλλά και χϊρασ όπου
μποροφςαμε να βροφμε ανάλογθ ανάπτυξθ αναφορικά με τον τουριςμό και τθν φπαρξθ
πολλϊν κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν. Ζτςι καταλιξαμε ςτθν Υορτογαλία που ζχει αναπτφξει
τον τουριςμό αλλά και ζχει πολλά καταλφματα με κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ λόγω του
γεγονότοσ ότι δεν ζχει ακτζσ για κολφμβθςθ, οπότε υπάρχουν αντίςτοιχεσ ειδικότθτεσ που
αςχολοφνται με τθν καταςκευι – ςυντιρθςθ και λειτουργία κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν.
Χκοπόσ του προγράμματοσ είναι να παράςχει μια ολοκλθρωμζνθ ενθμζρωςθ και
τεχνογνωςία ςε κζματα καταςκευισ - λειτουργίασ & αδειοδότθςθσ των κολυμβθτικϊν
δεξαμενϊν. Θ εκπαίδευςθ των καταρτιηομζνων κα πραγματοποιθκεί, πζραν τθσ κεωρίασ
ςτο φορζα υποδοχισ, ςε καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ, εταιρίεσ ςυντιρθςθσ αλλά και ςε
μεγάλεσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ οι οποίεσ διακζτουν ςυνεργεία. Θ εκπαίδευςθ ζχει
προγραμματιςτεί να γίνει το Πάρτιο του 2018 μια εποχι που πραγματοποιοφνται οι
εργαςίεσ αποκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ των κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν.
Επιπλζον, το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο είναι ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ και ςυνάφεια με τισ ανάγκεσ
τθσ αγοράσ εργαςίασ για άτομα εξειδικευμζνα αντικείμενο κατάρτιςθσ. Θ ςυμμετοχι ςε ζνα
τζτοιο ςχζδιο κινθτικότθτασ ςυντελεί ςτο να αποκομίςουν οι ςυμμετζχοντεσ ςε
ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΣ ΕΥΛΥΕΔΣ πολφτιμεσ εμπειρίεσ και ςθμαντικά εφόδια, ϊςτε να
επιτευχκοφν οι κάτωκι ςτόχοι αναφορικά με τισ γνϊςεισ – ςτάςεισ και δεξιότθτεσ των
μακθτϊν ςχετικά με:
1. ΨΛΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ ΞΣΟΩΠΒΘΨΛΞΩΡ ΔΕΑΠΕΡΩΡ ΠΕ ΒΑΧΘ ΨΣ ΛΧΧΩΣΡ
ΡΣΠΣΚΕΨΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ
2. ΨΣ ΩΔΩΦ ΞΣΟΩΠΒΘΨΛΞΩΡ ΔΕΑΠΕΡΩΡ (ποιότθτα- ζλεγχοσ-εξετάςεισ)
3. ΨΘ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΞΑΛ ΧΩΡΨΘΦΘΧΘ ΔΕΑΠΕΡΩΡ
Ψο ςχζδιο του 1ου ΕΥΑ.Ο. Κιρασ αφορά τθν εκπαίδευςθ ςπουδαςτϊν ςτουσ τομείσ
Δομικϊν ζργων – Πθχανολογίασ και Θλεκτρολογίασ. Χτο πρόγραμμα κα ςυμμετζχουν 22
ςπουδαςτζσ με τθ ςυνοδεία 2 κακθγθτϊν, οι οποίοι για διάςτθμα 15 θμερϊν κα μεταβοφν
ςτθν Υορτογαλία.
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Χτο πλαίςιο του προτεινόμενου ςχεδίου προςδοκοφμε τθν επίτευξθ πολλαπλαςιαςτικϊν
αποτελεςμάτων και οφελϊν, τόςο για τουσ ςυμμετζχοντεσ, όςο και για τουσ
εμπλεκόμενουσ φορείσ του εξωτερικοφ. Πζςα από τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου οι μακθτζσ
πρόκειται να αποκομίςουν εμπειρίεσ και ςθμαντικά εφόδια, τα οποία κα ςυμβάλουν ςτθ
δυνατότθτα απόκτθςθσ κζςεων εργαςίασ μετά τθν αποφοίτθςι τουσ. Σι ςυμμετζχοντεσ
μετά το πζρασ τθσ κατάρτιςθσ που κα λάβουν κα μποροφν να:
1. Γνωρίηουν τισ προδιαγραφζσ καταςκευισ των κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν
2. Χχεδιάηουν τισ διαςτάςεισ, τα βάκθ, τισ κλιςεισ,
3. Επιλζγουν τα κατάλλθλα υλικά ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ υγιεινι των κολυμβθτϊν,
4. Ελζγχουν τθν ποιότθτα του νεροφ,
5. Γνωρίηουν το ςφςτθμα επανακυκλοφορίασ, διφλιςθσ,
6. Ψοποκετοφν το ςφςτθμα φωτιςμοφ,
7. Επιςκευάηουν τυχόν βλάβεσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: Associação Intercultural Amigos da Mobilidade - Portugal

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035370
Φορζασ: 1o ΕΥΑΟ ΞΑΟΑΠΑΨΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Διαγνωςτικόσ και Εργαςτθριακόσ Ζλεγχοσ για τον Ξλινικό Φροντιςτι
Ωγείασ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ:Ψο ςχζδιο με τίτλο «Διαγνωςτικόσ και Εργαςτθριακόσ Ζλεγχοσ για τον
Ξλινικό Φροντιςτι Ωγείασ» ζχει ωσ ςτόχο να παρζχει τθ γνϊςθ που ςχετίηεται με τθν αρχι
τθσ κάκε εξζταςθσ, τθν τεχνικι και το πρωτόκολλο διεξαγωγισ τθσ, τισ τιμζσ αναφοράσ, τισ
κλινικζσ εφαρμογζσ των πακολογικϊν ευρθμάτων, τουσ πικανοφσ ςυγχυτικοφσ παράγοντεσ,
κακϊσ και τθν προετοιμαςία και τθ φροντίδα του αςκενοφσ μετά τθν εξζταςθ. Υρόκειται
για πρόγραμμα με πλθροφορίεσ μεκοδολογίασ και πρακτικισ, όπου παρουςιάηονται
διαφορετικζσ κατθγορίεσ βαςικϊν, αλλά και πιο εξειδικευμζνων εργαςτθριακϊν εξετάςεων,
οι οποίεσ μπορεί να επιβεβαιϊςουν μία κλινικι υποψία, να κζςουν τθ διάγνωςθ ι ακόμθ
να επιβεβαιϊςουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ κεραπευτικισ προςζγγιςθσ.
Χκοπόσ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ είναι ο εμπλεκόμενοσ με τισ εργαςτθριακζσ
εξετάςεισ – νοςθλευτισ, τεχνολόγοσ, εργαςτθριακόσ επιςτιμονασ – να λάβει γνϊςθ για τισ
κλαςικζσ, αλλά και τισ νεότερεσ εργαςτθριακζσ και διαγνωςτικζσ εξετάςεισ που
εφαρμόηονται κακθμερινά ςτο χϊρο τθσ υγείασ. Ειδικότερα, οι αναμενόμενοι ςτόχοι του
ςχεδίου είναι:
- γνϊςθ των κλαςικϊν αλλά και νεότερων εργαςτθριακϊν και διαγνωςτικϊν εξετάςεων που
εφαρμόηονται κακθμερινά ςτο χϊρο τθσ υγείασ,
- κατανόθςθ τθσ αρχισ τθσ κάκε εξζταςθσ, τθσ τεχνικισ και του πρωτόκολλου διεξαγωγισ
τθσ, των τιμϊν αναφοράσ, των κλινικϊν εφαρμογϊν των πακολογικϊν ευρθμάτων, των
πικανϊν ςυγχυτικϊν παραγόντων,
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- ενθμζρωςθ για τον κφκλο των εργαςτθριακϊν εξετάςεων και τισ γενικζσ οδθγίεσ
προφφλαξθσ τόςο των κλινικϊν φροντιςτϊν υγείασ, όςο και των ίδιων των αςκενϊν,
- προετοιμαςία και φροντίδα των αςκενϊν πριν και μετά τθν εξζταςθ.
Χτο ςχζδιο με τίτλο «Διαγνωςτικόσ και Εργαςτθριακόσ Ζλεγχοσ για τον Ξλινικό Φροντιςτι
Ωγείασ» κα ςυμμετάςχουν 25 μακθτζσ του ΕΥΑΟ που φοιτοφν ςτον τομζα υγείασ και
πρόνοιασ και τθν ειδικότθτα βοθκϊν νοςθλευτϊν.
Ωσ χϊρα υποδοχισ επιλζχκθκε θ Αγγλία και ωσ φορζασ υποδοχισ το The London First Aid
Training, κυρίωσ λόγω τθσ μεγάλθσ εμπειρίασ του και το πρόγραμμα δραςτθριοτιτων που
μασ υπζβαλλε, με τεχνικζσ επιςκζψεισ και τοποκετιςεισ των μακθτϊν ςε οργανιςμοφσ και
διαγνωςτικά κζντρα.
Θ καινοτομία του προτεινόμενου προγράμματοσ κατάρτιςθσ, ςε ςχζςθ με τισ πρόςκετεσ
δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που προςφζρει ςτουσ καταρτιηόμενουσ, ζγκειται κυρίωσ ςτθν:
- ενεργθτικι δυναμικι ενίςχυςθ των καταρτιηομζνων μζςω τθσ επαφισ τουσ με πολφ
ςθμαντικζσ επιςκζψεισ ςε επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ,
- απόκτθςθ γνϊςεων, που αφοροφν ςτισ νζεσ δυνατότθτεσ που διαγράφει θ εφαρμογι των
τεχνολογικϊν δεδομζνων αναφορικά με το διαγνωςτικό και εργαςτθριακό ζλεγχο,
- ανάπτυξθ νζων δεξιοτιτων αυτοαξιολόγθςθσ και αυτοπαρουςιάςεωσ.
Σι ςυμμετζχοντεσ κα προετοιμαςτοφν κατάλλθλα ωσ εργαηόμενοι με ειδίκευςθ ςτισ
εφαρμογζσ εργαςτθριακϊν εξετάςεων – νοςθλευτζσ, τεχνολόγοι, εργαςτθριακοί
επιςτιμονεσ – κα λάβουν γνϊςθ για τισ κλαςικζσ, αλλά και τισ νεότερεσ εργαςτθριακζσ και
διαγνωςτικζσ εξετάςεισ που εφαρμόηονται κακθμερινά ςτο χϊρο τθσ υγείασ που κα
εργαςτοφν μελλοντικά.
Θ μεκοδολογία που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου βαςίηεται ςε
δράςεισ προετοιμαςίασ – ςυλλογι αιτιςεων, επιλογι ςυμμετεχόντων, προετοιμαςία
ςυμμετεχόντων και ταξιδιοφ, δράςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ – κεωρία, πρακτικι,
επιςκζψεισ – και δράςεισ με το πζρασ του ςχεδίου – αξιολόγθςθ.
Σ αναμενόμενοσ αντίκτυποσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ κα είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων και
δεξιοτιτων για το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο κατάρτιςθσ, θ προςωπικι τουσ εξζλιξθ και θ
ιςχυροποίθςθ τθσ ζννοιασ του ευρωπαίου πολίτθ μζςα τουσ. Εν ςυνεχεία, ο αντίκτυποσ για
τουσ εταίρουσ εντοπίηεται ςτθν ανταλλαγι εμπειριϊν και ςτθ δυνατότθτα δικτφωςθσ και
περαιτζρω κινθτικότθτασ.

ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


The London First Aid Training Company - United Kingdom

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035375
Φορζασ: ΕΞ ΞΑΟΑΠΑΨΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Διαχείριςθ Ελαιουργικϊν Αποβλιτων ςτο Ρομό Πεςςθνίασ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
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ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψα κυριότερα χαρακτθριςτικά των αποβλιτων των ελαιοτριβείων είναι
το ιδιαίτερα υψθλό οργανικό φορτίο τουσ το οποίο δεν βιοαποδομείται εφκολα και θ
υψθλι περιεκτικότθτά τουσ ςε πολυφαινολικζσ ενϊςεισ οι οποίεσ προκαλοφν τθν εμφάνιςθ
βιοτοξικϊν και φυτοτοξικϊν φαινομζνων. Θ ανεξζλεγκτθ διάκεςι τουσ ςε φυςικοφσ
αποδζκτεσ προκαλεί υποβάκμιςθ των φυςικϊν ςυςτθμάτων και επιβάρυνςι τουσ με
μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ οργανικϊν και ανόργανων ενϊςεων.
Θ Πεςςθνία όπωσ όλοι γνωρίηουμε παράγει τισ μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ ελαιόλαδου ςτθ
Χϊρα μασ και οι κάτοικοι τθσ απαςχολοφνται αποκλειςτικά με τθν καλλιζργεια τθσ ελιάσ,
παράλλθλα τα ελαιοτριβεία ςτθν περιοχι είναι αρκετά με αποτζλεςμα να παρουςιάηονται
προβλιματα από τα απόβλθτά τουσ αλλά και οι ίδιεσ μονάδεσ να αντιμετωπίηουν εισ βάροσ
τουσ τεράςτια πρόςτιμα με αποτζλεςμα να μθν μποροφν να επιβιϊςουν. Βάςθ του
γεγονότοσ αυτοφ (ανάγκθ) αλλά και των νζων περιβαλλοντικϊν κανονιςμϊν για τθν μείωςθ
τθσ ρφπανςθσ δόκθκε το ζναυςμα για το ςχεδιαςμό του προγράμματοσ με τίτλο:
«Διαχείριςθ Ελαιουργικϊν Αποβλιτων ςτο Ρομό Πεςςθνίασ».
Ωσ Χϊρα Ωποδοχισ επιλζχκθκε θ Λςπανία και πιο ςυγκεκριμζνα θ περιοχι τθσ Ανδαλουςίασ
που ζχει μεγάλεσ παραγωγζσ και ζχει αντιμετωπίςει το πρόβλθμα με ορκότερεσ πρακτικζσ
ωσ προσ το περιβάλλον, γενικότερα θ Λςπανικι λφςθ είναι αποδεδειγμζνα από τουσ
επιςτιμονεσ τεχνικά εφικτι, ολοκλθρωμζνθ, βιϊςιμθ και περιβαλλοντικά αποδεκτι.
Φορζασ Ωποδοχισ είναι ο IRTA ζνα ερευνθτικό ινςτιτοφτο τθσ κυβζρνθςθσ, με ςκοπό να
ςυμβάλει ςτον εκςυγχρονιςμό, τθ βελτίωςθ και τθν προϊκθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, τθ
βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ γεωργίασ, των τροφίμων, τθσ διαχείριςθσ ελαιουργικϊν αποβλιτων,
κακϊσ και εκείνεσ που ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με τθν παροχι υγιεινϊν και ποιοτικϊν
υπθρεςιϊν προσ τουσ καταναλωτζσ, τθσ αςφάλειασ και τθσ μεταποίθςθσ των τροφίμων.
Σι 25 εκπαιδευόμενοι των ειδικοτιτων Πθχανολόγων και Γεωπονίασ κα γνωρίςουν τισ
διαδικαςίεσ και τισ τεχνολογίεσ που εφαρμόηουν ςτθ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΧΨΕΦΕΩΡ ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ
ϊςτε να αποκτιςουν γνϊςεισ – ςτάςεισ και δεξιότθτεσ αναφορικά με τισ:
1.Πθχανικζσ μεκόδουσ επεξεργαςίασ των ελαιουργικϊν αποβλιτων,
2. Βιολογικζσ μεκόδουσ επεξεργαςίασ,
3. Βιολογικζσ μεκόδουσ επεξεργαςίασ.
Πετά τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ θ ομάδα κακθγθτϊν και μακθτϊν του ςχολείου
μασ κα ςχεδιάηει ζνα ςυγκεκριμζνο ζργο για τθ διαχείριςθ των ελαιουργικϊν αποβλιτων
βαςιςμζνο ςτθν τοποκζτθςθ ςτθν Λςπανία προκειμζνου να προςπακιςουμε να το
μεταφζρουμε ςαν πρακτικι ςτθν Πεςςθνία. Υιο ςυγκεκριμζνα θ παρουςίαςθ κα γίνει ςτθν
Ζνωςθ Αγροτικϊν Χυνεταιριςμϊν Πεςςθνίασ (θ οποία ζχει μζλθ 244 πρωτοβάκμιουσ
ςυνεταιριςμοφσ) με ςτόχο τθν υιοκζτθςθ πρακτικϊν διαχείριςθσ των ελαιουργικϊν
αποβλιτων αλλά και οικονομοτεχνικι μελζτθ δείχνοντασ τα οικονομικά μεγζκθ που
απαιτοφνται γι αυτό το εγχείρθμα.
Πε τθν ολοκλιρωςθ του ςχεδίου οι εκπαιδευόμενοι :
• Κα κατανοοφν τισ διεργαςίεσ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ελαιουργικϊν αποβλιτων
• Κα γνωρίηουν τα ποςοτικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά των και κα μποροφν να τα
υπολογίηουν με βάςθ κρίςιμεσ παραμζτρουσ και τα ςυςτατικά τουσ
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• Κα μποροφν να εκτιμιςουν βαςικζσ παραμζτρουσ ςχεδίαςθσ για ςυλλογι, μεταφορά,
επεξεργαςία και διάκεςθ
• Κα ζχουν εμβακφνει ςτισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και
τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςισ τουσ
• Κα ζχουν ενθμερωκεί για τθ νομοκεςία
• Κα ζχουν εξοικειωκεί με τισ μεκόδουσ επεξεργαςίασ,
• Κα ζχουν κατανοιςει τισ τεχνικζσ κομποςτοποίθςθσ, υπερδιικθςθσ, απομάκρυνςθσ
φαινολϊν και αντίςτροφθσ όςμωςθσ
Ψο πρόγραμμα κατάρτιςθσ ςχεδιάςτθκε ςφμφωνα με τα χαρακτθριςτικά και για τθν
ικανοποίθςθ των καταγεγραμμζνων αναγκϊν των ςυμμετεχόντων με ςτόχο να λάβουν τισ
εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ που απαιτοφνται αναφορικά με τισ μεκόδουσ επεξεργαςίασ
ελαιουργικϊν αποβλιτων, ζτςι ϊςτε ςε ςυνδυαςμό με τισ προςλαμβανόμενεσ πρακτικζσ
δεξιότθτεσ και ςτάςεισ που απαιτοφνται από τθν ειδικότθτά τουσ, να καταςτοφν
ανταγωνιςτικοί και ικανοί να διεκδικιςουν και να πετφχουν τθν ζνταξι τουσ ςτθν αγορά
εργαςίασ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES - Spain

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035377
Φορζασ: ΕΠΥΣΦΛΞΣ ΞΑΛ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣ ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΣ ΒΣΛΩΨΛΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Αναπτφςςοντασ τισ ειδικζσ – εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ για 12μθνθ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Σι ραγδαίεσ παγκόςμιεσ εξελίξεισ και θ οικονομικι κρίςθ ςυντελοφν
ςτθ δθμιουργία ενόσ ζντονου ανταγωνιςτικοφ περιβάλλοντοσ, ςτο οποίο θ τουριςτικι
βιομθχανία καλείται να ανταπεξζλκει. Θ ανάγκθ για επαναπροςδιοριςμό του τουριςτικοφ
μασ προϊόντοσ, ϊςτε να τοποκετθκοφμε ςτθν αγορά με πιο ανταγωνιςτικοφσ όρουσ είναι
επιβεβλθμζνθ. Ωσ Επιμελθτιριο ζχουμε ωσ ςτόχο για ζνα ςυγκροτθμζνο και ξεκάκαρο
ςχζδιο δράςθσ για τουσ επιχειρθματίεσ των τουριςτικϊν καταλυμάτων τθσ περιοχισ του
ορεινοφ όγκου του Υαρναςςοφ με ςτόχο τθ μείωςθ τθσ εποχικότθτασ τθσ ηιτθςθσ.
Σρμϊμενοι από ςυμπεράςματα ερευνϊν «ότι οι ορεινζσ περιοχζσ ανά τον κόςμο
αποτελοφν το δεφτερο δθμοφιλζςτερο τουριςτικό προοριςμό μετά τισ ακτζσ και τα νθςιά.
Αντιςτοιχοφν ςτο 15-20% του ετιςιου παγκόςμιου τουριςμοφ» προχωριςαμε ςτο
ςχεδιαςμό ενεργειϊν για τθ δθμιουργία ενόσ νζου τουριςτικοφ προϊόντοσ (BRAND) τθσ
περιοχισ.
Ψο ςυγκεκριμζνο ςχζδιο “Αναπτφςςοντασ τισ ειδικζσ – εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ για
12-μθνθ δραςτθριότθτα” αφορά τθν εκπαίδευςθ των ςυμμετεχόντων ςε “καλζσ πρακτικζσ”
και ςτοιχεία για τθν προςζγγιςθ ςε 4 εξειδικευμζνεσ αγορζσ: γαςτρονομικό
ςυμπεριλαμβανομζνου και του οινικοφ- περιπζτειασ- ορειβατικό- φυςιολατρικό τουριςμό.
Θ εςτίαςθ ςτισ ςυγκεκριμζνεσ αυτζσ μορφζσ τουριςμοφ ζγινε διότι οι ειδικζσ– εναλλακτικζσ
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μορφζσ τουριςμοφ (τουριςμόσ ειδικϊν ενδιαφερόντων) είναι ο πιο ενδεδειγμζνοσ τρόποσ
για τθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου και τθ διεφρυνςθ των προςφερόμενων
προϊόντων και υπθρεςιϊν.
Βαςικόσ ΧΨΣΧΣΧ του ςχεδίου είναι οι ςυμμετζχοντεσ να αποκτιςουν εξοικείωςθ με τθν
δραςτθριότθτα και τα χαρακτθριςτικά τθσ αγοράσ, τισ τεχνικζσ ανάδειξθσ των
προςφερόμενων υπθρεςιϊν, προτάςεισ δθμιουργίασ του προϊόντοσ, ιδζεσ για τθν
προςζγγιςθ των πελατειακϊν ομάδων που ςχετίηονται με τισ εναλλακτικζσ μορφζσ
τουριςμοφ.
Χκοπόσ του ςχεδίου είναι:
1. Ρα ενθμερϊςει για 4 επιλεγμζνεσ ειδικζσ – εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ.
2. Ρα περιγράψει τουσ δυνθτικοφσ πελάτεσ και να δϊςει χαρακτθριςτικά τθσ πελατειακισ
αγοράσ.
3. Ρα εξοικειϊςει τουσ ςυμμετζχοντεσ με μεκόδουσ και πρακτικζσ για τθν προςζγγιςθ και
προςζλκυςθ αυτϊν των ειδικϊν – εναλλακτικϊν μορφϊν.
4. Ρα παράςχει ανάλογθ πλθροφόρθςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ δραςτθριότθτασ από τθν
τουριςτικι επιχείρθςθ.
Ψο πρόγραμμα απευκφνεται ςε:
1. Επιχειρθματίεσ, ςτελζχθ, και επαγγελματίεσ τουριςτικϊν καταλυμάτων
φφςεωσ επιχειριςεων που εξυπθρετοφν τουρίςτεσ.

και πάςθσ

2. Ψοπικά τουριςτικά γραφεία και πρακτορεία
Σι ςυμμετζχοντεσ μετά το τζλοσ τθσ κατάρτιςθσ κα ζχουν αποκτιςεισ γνϊςεισ- δεξιότθτεσ
και ςτάςεισ ϊςτε να:
1. κατανοιςουν πωσ λειτουργοφν οι ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ εναλλακτικοφ
τουριςμοφ,
2. γνωρίηουν για το που και το πωσ πρζπει να ζχει ζνα κατάλυμα τισ κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ
για τισ αγορζσ αυτζσ,
3. κατανοιςουν πωσ είναι μία ςωςτι προετοιμαςία παρουςίαςθσ για να επιλζγεται θ
περιοχι ι θ επιχείρθςθ από τθν ςυγκεκριμζνθ αγορά,
4. μποροφν να ακολουκιςουν απλά βιματα προκειμζνου μεςο-μακρο-πρόκεςμα να
επιτφχουν προςζλκυςθ των δυνθτικϊν πελατϊν,
5. αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τον κατά περίπτωςθ ςχετικό εξοπλιςμό
που χρειάηεται.
Θ κινθτικότθτα κα λάβει μζροσ ςτθν Ξφπρο για 12 θμζρεσ με τθ ςυμμετοχι 25 δικαιοφχων
διότι είναι ζνασ προοριςμόσ που ζχει κατορκϊςει να μειϊςει τθν εποχικότθτα τθσ ηιτθςθσ
και να αναπτφξει τισ εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ χαρακτθριςτικά αναφζρουμε τον
φυςιολατρικό τουριςμό ςτο βουνό Ψρόοδοσ/ πολιτιςτικόσ και γαςτρονομικόσ τουριςμόσ ςε
10 ορεινά χωριά, οινοτουριςμόσ κ.α.
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Σ Φορζασ Ωποδοχισ ζχει ςπουδαία εμπειρία ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων και ςε
προγράμματα κινθτικότθτασ. Πασ παρζχει ζνα πρόγραμμα το οποίο εξαςφαλίηει αξιόλογεσ
επιςκζψεισ ςε οργανιςμοφσ και εταιρίεσ που αςχολοφνται με τισ ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ
κακϊσ επίςθσ και ςτο κεωρθτικό μζροσ αξιόλογουσ εκπαιδευτζσ με ςπουδαία εμπειρία και
ςπουδζσ ςτον τομζα.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


EDEX - EDUCATIONAL EXCELLENCE CORPORATION LIMITED - Cyprus

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035383
Φορζασ: ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΑΦΓΩΦΣΧΦΩΧΣΧΣΩΡ ΞΑΛ ΣΦΣΟΣΓΣΥΣΛΩΡ ΡΣΠΣΩ ΟΑΦΛΧΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Χφγχρονεσ Ψεχνικζσ Επεξεργαςίασ και Ανάδειξθσ Υολυτίμων Οίκων και
Διαμαντιϊν
Διάρκεια Χχεδίου:12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Χτο κζντρο τθσ αδυναμίασ αφξθςθσ τθσ παραγωγισ κοςμθμάτων
βρίςκεται και θ ζλλειψθ κατάλλθλα καταρτιςμζνων τεχνιτϊν με γνϊςεισ και εμπειρία ςτισ
Χφγχρονεσ Ψεχνικζσ Επεξεργαςίασ και Ανάδειξθσ Υολυτίμων Οίκων και Διαμαντιϊν (Gems).
Σι γνϊςεισ αυτζσ κα ςυμβάλλουν αποφαςιςτικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ παραγωγισ και τθσ
απαςχόλθςθσ ςτον κλάδο κακϊσ και ςτθν εμπορία–είτε ωσ πρϊτθ φλθ είτε ωσ κόςμθμαμιασ και μόνο εμπειρογνϊμονεσ με κατάλλθλεσ ςυμβουλζσ και πλθροφορίεσ κα
ικανοποιιςουν τουσ πελάτεσ κοςμθμάτων ςε μια εγγυθμζνθ και αξιόπιςτθ αγοροπωλθςία.
Σι ςτόχοι του προγράμματοσ είναι θ:
1) Λκανοποίθςθ των καταγεγραμμζνων αναγκϊν των ςυμμετεχόντων ςε κζματα που
ςχετίηονται με τισ Χφγχρονεσ Ψεχνικζσ Επεξεργαςίασ και Ανάδειξθσ των Gems
2) Υροςαρμογι ςτα νζα δεδομζνα εξαιτίασ του ςκλθροφ ανταγωνιςμοφ και τθσ ανάγκθσ
διαφοροποίθςθσ των ελλθνικϊν προϊόντων κοςμιματοσ.
3) Αναδιοργάνωςθ των μεκόδων και Ψεχνικϊν Επεξεργαςίασ και Ανάδειξθσ των Gems που
χρθςιμοποιοφνται ςτθν χϊρα μασ, θ αναβάκμιςθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθσ παραγωγισ, τθσ
παρουςίασ και τθσ κερδοφορίασ των επιχειριςεων του κλάδου.
To ςχζδιο περιλαμβάνει μία ροι, διάρκειασ 5 θμερϊν με 14 ςυμμετζχοντεσ, ςτο Idar
Oberstein τθσ Γερμανίασ, ςτον οργανιςμό Deutsche Gemmologische Gesellschaft e.V.
(DGemG).
Σι ςυμμετζχοντεσ ςτο ςχζδιο κα είναι εργαηόμενοι και ςτελζχθ των Πεταποιθτικϊν και
Εμπορικϊν ΠΠΕ του ΧΑΩΡΟ που είναι υπεφκυνοι κατάρτιςθσ και ςχεδιαςμοφ αντιςτοίχων
δράςεων για το ανκρϊπινο δυναμικό των επιχειριςεων, εκπαιδευτζσ και υπεφκυνοι
διακρατικϊν κινθτικοτιτων, προςωπικό ςε διοικθτικζσ ι κακοδθγθτικζσ κζςεισ, που
αςχολοφνται με τθν ανάδειξθ νζων επιχειρθματικϊν δράςεων, τθν καινοτομία και τισ
Χφγχρονεσ Ψεχνικζσ Επεξεργαςίασ και Ανάδειξθσ Gems.
Σι Δράςεισ του ςχεδίου περιλαμβάνουν:
• Χυνεδρίεσ κατάρτιςθσ, case studies και πρακτικά εργαςτιρια εφαρμογϊν πάνω ςτισ
Χφγχρονεσ Ψεχνικζσ Επεξεργαςίασ και Ανάδειξθσ Gems και τθν τεκμθρίωςθ αξιόπιςτων
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αγοραπωλθςιϊν από ζμπειρουσ τεχνικοφσ, επιςτιμονεσ – επαγγελματίεσ του κλάδου και
ςτελζχθ ΠΠΕ ςτθν Γερμανία.
• Job shadowing / observation και work based learning ςε εργοςτάςια, βιοτεχνίεσ και
παραγωγικά εργαςτιρια καταςκευισ και εμπορίασ κοςμθμάτων)
• πολιτιςτικζσ επιςκζψεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Idar-Oberstein και τθσ
Φρανκφοφρτθσ.
Αναμενόμενα αποτελζςματα του ςχεδίου για τουσ ςυμμετζχοντεσ είναι να:
1) Αποκτιςουν πλθροφόρθςθ και γνϊςεισ για τισ Χφγχρονεσ Ψεχνικζσ Επεξεργαςίασ και
Ανάδειξθσ Gems και ςτθν τεκμθρίωςθ αξιόπιςτων αγοραπωλθςιϊν πρϊτθσ φλθσ και
προϊόντων
2) Δϊςουν ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ και παραγωγι προϊόντων κοςμιματοσ και ςτισ
απαιτιςεισ τθσ αγοράσ.
3) Ξατανοιςουν τθν ςθμαςία τθσ ενςωμάτωςθσ ςφγχρονων τεχνολογικά λφςεων
4) Βελτιϊςουν τισ δυνατότθτεσ ςταδιοδρομίασ, τθν αυτοενδυνάμωςθ, τθν αυτοεκτίμθςθ,
τισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ και τθν διαπολιτιςμικι ςυνείδθςθ
Αναμενόμενα αποτελζςματα του ςχεδίου για τον ΧΑΩΡΟ είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ
τθσ παρεχόμενθσ κατάρτιςθσ, τθσ ικανότθτασ δραςτθριοποίθςθσ και διαχείριςθσ ζργων, των
προςόντων των μελϊν τθσ διοίκθςθσ του ΧΑΩΡΟ και θ ανάπτυξθ πιο ςφγχρονου
επαγγελματικοφ περιβάλλοντοσ.
Σ αντίκτυποσ και τα μακροχρόνια οφζλθ από τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου είναι ςθμαντικά
γιατί κα:
1) Δθμιουργθκεί ευνοϊκό κλίμα και νζεσ αντιλιψεισ ανάπτυξθσ νζων δεξιοτιτων και
ικανοτιτων ςτισ επιχειριςεισ πάνω ςτισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ επεξεργαςίασ και ανάδειξθσ
Gems.
2) Πεταφερκεί τεχνογνωςία και ορκζσ πρακτικζσ από τθν Γερμανία
3) Ενδυναμωκεί το ανοικτό πνεφμα τθσ τοπικισ κοινότθτασ για ςυνεργαςίεσ μεταξφ φορζων
κατάρτιςθσ, επιχειριςεων και κοινωνικϊν εταίρων
4) Αναπτυχτοφν καινοτόμεσ πρακτικζσ ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και κα
ενκαρρυνκεί θ εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


Deutsche Gemmologische Gesellschaft e.V. - Germany

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035384
Φορζασ: 2ο ΕΥΑΟ ΞΑΟΑΠΑΨΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΧΨΘ ΡΑΩΨΛΞΘ ΘΟΕΞΨΦΣ-ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
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ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψα πιο ςφγχρονα πλοία ελζγχονται ι παρακολουκοφνται με
θλεκτρονικά ςυςτιματα, αυτοματιςμοφσ και θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, ωσ εκ τοφτου,
απαιτείται για τθ λειτουργία τουσ και τθ ςωςτι ςυντιρθςι τουσ, ζμπειρο και άρτια
εκπαιδευμζνο τεχνικό προςωπικό. Ψο υποβαλλόμενο ςχζδιο αναμζνεται να προετοιμάςει
τουσ ςυμμετζχοντεσ, ϊςτε ωσ θλεκτρο-τεχνολόγοι, να αναλάβουν τθν ευκφνθ για τθ
ςυντιρθςθ και επιςκευι όλων των ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, των
εγκαταςτάςεων και των μθχανθμάτων ενόσ πλοίου, ςυμπεριλαμβανομζνων των
ραδιοεπικοινωνιϊν και των θλεκτρονικϊν βοθκθμάτων ναυςιπλοΐασ.
Ψο ςχζδιο αυτό ςτοχεφει:
- ςτθν προετοιμαςία των ςυμμετεχόντων ςτο να γίνουν επιτυχθμζνοι επαγγελματίεσ
θλεκτρο-τεχνολόγοι αξιωματικοί ςτον απαιτθτικό τομζα τθσ Ραυτιλίασ,
- ςτθν παροχι των απαραίτθτων γνϊςεων και τεχνικϊν δεξιοτιτων αναφορικά με τθ
Ραυτικι Θλεκτροτεχνολογία,
- ςτθν εισ βάκοσ γνϊςθ των θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων και των ςυςτθμάτων
ελζγχου των μθχανθμάτων καταςτρϊματοσ και του εξοπλιςμοφ χειριςμοφ φορτίου, κακϊσ
και των μθχανθμάτων ραδιοεπικοινωνιϊν, θλεκτρονικϊν βοθκθμάτων πλοιγθςθσ και του
θλεκτρονικοφ προςομοιωτι κινθτιρα.
- ςτθν απόκτθςθ τθσ ικανότθτασ των ςυμμετεχόντων να λειτουργοφν, να ςυντθροφν και να
επιςκευάηουν τα θλεκτρικά και θλεκτρονικά ςυςτιματα του πλοίου,
- ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ δια βίου μάκθςθσ ςτο επάγγελμα τθσ ναυτικισ
θλεκτρο-τεχνολογίασ,
- ςτθν υποςτιριξθ των εκπαιδευόμενων ωσ προσ τθν επίτευξθ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων
(γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων) με ςτόχο να βελτιϊςουν τθν προςωπικι τουσ
ανάπτυξθ, τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν κοινωνία ωσ ςκεπτόμενοι και ενεργοί πολίτεσ και τισ
δυνατότθτεσ απαςχόλθςισ τουσ ςτθν ευρωπαϊκι αγορά εργαςίασ, αλλά και εκτόσ αυτισ,
- ςτθ βελτίωςθ – πρωτίςτωσ – τθσ ικανότθτασ των ςυμμετεχόντων ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ,
- ςτον εμπλουτιςμό των γνϊςεων των ςυμμετεχόντων και τθν εξοικείωςι τουσ με άλλουσ
πολιτιςμοφσ και άλλεσ χϊρεσ δίνοντάσ τουσ τθν ευκαιρία να δθμιουργιςουν δίκτυα
διεκνϊν επαφϊν, να ςυμμετάςχουν ενεργά ςτθν κοινωνία και να αναπτφξουν το αίςκθμα
ευρωπαϊκισ ικαγζνειασ και ταυτότθτασ,
- ςτθν εξαςφάλιςθ καλφτερθσ αναγνϊριςθσ των γνϊςεων που αποκτϊνται ςτθ διάρκεια
των περιόδων εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό.
Σι ςυμμετζχοντεσ, 25 ςπουδαςτζσ μθχανικοί εμπορικοφ ναυτικοφ & θλεκτρολόγοι, κα
καταρτιςτοφν ςτθ Ραυτικι Ακαδθμία Ξφπρου του EDEX – Intercollege, το μεγαλφτερο
ιδιωτικό πανεπιςτιμιο τθσ Ξφπρου, που ωσ φορζασ υποδοχισ κα αναλάβει ςε ςυνεργαςία
με το ΕΥΑΟ τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου. Υρόκειται για τθν πρϊτθ και μοναδικι Ραυτικι
Ακαδθμία ςτθν Ξφπρο, κζτοντασ τζλοσ ςτθν ζλλειψθ ναυτικισ τεχνικισ εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ γεωγραφικι περιοχι. Ψα προγράμματα ςπουδϊν που
προςφζρει ζχουν εγκρικεί από το Ψμιμα Εμπορικισ Ραυτιλίασ του Ωπουργείου
Πεταφορϊν, Επικοινωνιϊν και Ζργων. Σι απόφοιτοι τθσ Ακαδθμίασ αποκτοφν δεξιότθτεσ –
ικανότθτεσ, οι οποίεσ αναγνωρίηονται από τον International Maritime Organisation (IMO),
αλλά και κατά ςυνζπεια προοπτικζσ για άμεςθ επαγγελματικι αποκατάςταςθ και ςτθ

50

ςυνζχεια για επαγγελματικι εξζλιξθ ςτθν ελλθνικι, κυπριακι αλλά και ςτθ παγκόςμια
ναυτιλία.
Ψο περιεχόμενο των προγραμματιςμζνων δραςτθριοτιτων, που ςχεδίαςε το ΕΥΑΟ ςε
ςυνεργαςία με τθ Ραυτικι Ακαδθμία Ξφπρου, περιγράφεται ωσ εξισ: κεωρθτικά μακιματα,
μακιματα προςομοίωςθσ, τόςο τθσ πλοιγθςθσ, όςο και του ελζγχου του θλεκτρολογικοφ
και μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ των πλοίων ςτισ εγκαταςτάςεισ του φορζα υποδοχισ, ςε
εξοπλιςμό τελευταίασ τεχνολογίασ, με προςομοιωτζσ υψθλισ τεχνολογίασ, μθχανιματα,
γζφυρεσ και θλεκτρικά κυκλϊματα, αλλά και ςτισ εγκαταςτάςεισ του υπερςφγχρονου
Ξζντρου Ραυτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ πολυεκνικισ εταιρείασ Bernhard Schulte
Shipmanagement (BSM), τθσ MARPA Co Ltd και τθσ Intership Navigation Co Ltd.
Σι ςυμμετζχοντεσ αναμζνεται να διαγράψουν λαμπρι ςταδιοδρομία τόςο ςτθ ναυτιλία ωσ
Θλεκτρο-τεχνολόγοι, με προοπτικζσ για άμεςθ επαγγελματικι αποκατάςταςθ και ςτθ
ςυνζχεια για επαγγελματικι εξζλιξθ με ςθμαντικζσ οικονομικζσ απολαβζσ, όςο και ςε
άλλουσ κλάδουσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ που ςχετίηονται με τθ ναυτιλία, όπωσ
ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ, ναυπθγιςεισ, επιςκευζσ, εφοδιαςμοί, πρακτορεφςεισ,
νθογνϊμονεσ, αςφαλίςεισ.

ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


EDEX - EDUCATIONAL EXCELLENCE CORPORATION LIMITED - Cyprus

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035404
Φορζασ: 1ο ΕΥΑΟ ΡΛΓΦΛΨΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ανάπτυξθ δεξιοτιτων για εφαρμογι τουσ ςτθν τοπικι οικονομία του
Διμου Βιςαλτίασ Χερρϊν
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο πρόγραμμά μασ ςχεδιάςτθκε με γνϊμονα τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ
για επαγγελματίεσ καταρτιςμζνουσ αφενόσ ςτο χϊρο τθσ υδροκεραπείασ, ο οποίοσ
αποτελεί ζναν αναπτυςςόμενο κλάδο που προςφζρει πολλζσ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ,
αφετζρου ςτθ χριςθ ιπιων μορφϊν ενζργειασ και ειδικότερα ςτθ χριςθ τθσ
τθλεκζρμανςθσ, θ οποία χρθςιμοποιείται ςτθν ευρφτερθ περιοχι μασ.
Ψο προτεινόμενο ςχζδιο απαρτίηεται από δφο ροζσ μακθτϊν.
Θ πρϊτθ αφορά 15 μακθτζσ του τομζα Ωγείασ-Υρόνοιασ –Ευεξίασ, οι οποίοι κα
εκπαιδευτοφν ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τθσ υδροκεραπείασ για εξειδικευμζνο
νοςθλευτικό προςωπικό.
Θ δεφτερθ ροι περιλαμβάνει 15 μακθτζσ των τομζων Πθχανολογίασ και ΘλεκτρολογίασΘλεκτρονικισ, οι οποίοι κα εκπαιδευτοφν ςχετικά με τθ χριςθ, εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ
του εξοπλιςμοφ τθλεκζρμανςθσ.
Ξφριοσ ςτόχοσ του προγράμματόσ μασ είναι θ ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά
εργαςίασ μζςα από τον εκςυγχρονιςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Γι’ αυτόν το λόγο
επιλζξαμε να υλοποιιςουμε το πρόγραμμά μασ ςτθ Βαρκελϊνθ τθσ Λςπανίασ, θ οποία είναι
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πρωτοπόροσ πόλθ ςε κζματα χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, ςε πανευρωπαικό
επίπεδο. Επιπροςκζτωσ, θ Βαρκελϊνθ ζχει μακρόχρονθ εμπειρία ςτθν αξιοποίθςθ των
κερμϊν πθγϊν και των μετάλλων τουσ για τθ διατιρθςθ και αποκατάςταςθ τθσ ςωματικισ
και ψυχικισ υγείασ. Θ ζνταξθ τθσ υδροκεραπείασ ςτθν πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ ζχει
ςυμβάλει ςτθν ανάγκθ για υπεφκυνο και καταρτιςμζνο νοςθλευτικό προςωπικό και θ πόλθ
τθσ Βαρκελϊνθσ μπορεί να προςφζρει τθν απαραίτθτθ εκπαίδευςθ και γνϊςθ.
Ψα οφζλθ που αναμζνονται με τθν πραγματοποίθςθ του ςχεδίου είναι πολλαπλά:
Ξακϊσ οι μακθτζσ μασ προζρχονται από αγροτικι περιοχι και οικογζνειεσ ωσ επί το
πλείςτον χαμθλοφ ειςοδιματοσ, αυτι θ Ευρωπαϊκι εμπειρία κα αποτελζςει μοναδικι
ευκαιρία να αποκτιςουν μια πρϊτθ εργαςιακι εμπειρία επάνω ςτθν ειδικότθτά τουσ ςε
μια πολφ καλά οργανωμζνθ Ευρωπαϊκι πόλθ και επομζνωσ αναμζνεται να ενιςχφςουν τθν
αυτοεκτίμθςι τουσ και να αυξιςουν το ενδιαφζρον τουσ για προςωπικι εξζλιξθ.
Αυτό κα τουσ καταςτιςει ικανοφσ να αναηθτιςουν επαγγελματικι διζξοδο όχι μόνο ςτον
τόπο τουσ, αλλά και ςτθν Ευρωπαϊκι αγορά εργαςίασ. Υροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ κα
βοθκιςει και ο εμπλουτιςμόσ του ατομικοφ portfolio των ςυμμετεχόντων με Europass
βιογραφικό και Europass πιςτοποιθτικό κινθτικότθτασ.
Θ επαφι τουσ με μια άλλθ Ευρωπαϊκι χϊρα αναμζνεται να ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ
Ευρωπαϊκισ ςυνείδθςθσ και τθν ενίςχυςθ τθσ ιδιότθτασ του Ευρωπαίου πολίτθ. Επιπλζον, θ
εμπειρία αυτι κα αποτελζςει κίνθτρο για τθν εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν. Ψζλοσ, μζςα από
τθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων του προγράμματόσ μασ και τθ διάδοςθ των εμπειριϊν των
ςυμμετεχόντων ςτθν τοπικι κοινωνία, αναμζνεται να ενιςχυκεί θ εικόνα τθσ ςχολικισ μασ
μονάδασ και τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ γενικότερα ςτθν περιοχι μασ, ζτςι ϊςτε να
καταςτεί ελκυςτικότερθ ςτο μακθτικό δυναμικό ςτο μζλλον.

ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

MOVEU PROFESSIONAL SERVICES - Spain,

•

Gremi d'instal.ladors de Barcelonès Nord i Baix Maresme - Spain

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035409
Φορζασ: 1ο ΕΥΑΟ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ ΞΦΘΨΘΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ξατάρτιςθ Εκπαιδευομζνων ςε Ρζεσ Ψεχνικζσ Ευεξίασ Ψουριςτϊν (spa
hospitality)
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο ςχζδιο αυτό ζχει τίτλο: «Ξατάρτιςθ Εκπαιδευομζνων ςε Ρζεσ
Ψεχνικζσ Ευεξίασ Ψουριςτϊν (spa hospitality)».
Αναμζνεται να ςυμμετάςχουν ςτθν κινθτικότθτα 25 ςπουδαςτζσ του τομζα υγείασ και
πρόνοιασ οι οποίοι για διάςτθμα 15 θμερϊν κα μεταβοφν ςτθν Ξφπρο. Σ φορζασ υποδοχισ
ονομάηεται SYMAKO MOB και πρόκειται για κολζγιο με εδραιωμζνθ φιμθ ςτθν
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ που παρζχει αξιόλογεσ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ ςτουσ
ςπουδαςτζσ του.
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Θ Ξριτθ αποτελεί ιδανικό προοριςμό για τον ιατρικό τουριςμό και ανερχόμενθ δφναμθ τα
τελευταία χρόνια. Ωπάρχουν αρκετά κζντρα καλαςςοκεραπείασ και spa που διακζτουν τα
ξενοδοχεία πολυτελείασ και είναι εφάμιλλα των καλφτερων ανά τον κόςμο, κακιςτϊντασ
ζτςι το νθςί ζνα μοναδικό προοριςμό για spa hotels, wellness spa hotels, κεραπευτικό και
τουριςμό υγείασ γενικότερα.
Θ ανάγκθ δθμιουργίασ εξειδικευμζνου προςωπικοφ ςτα Spa μασ ϊκθςε ςτθ δθμιουργία
μιασ εκπαίδευςθσ με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ του επιπζδου των υπθρεςιϊν όςων
εμπλζκονται ςτο χϊρο του spa – τθσ αιςκθτικισ και τθσ ευεξίασ.
Θ εκπαίδευςθ ζχει ςχεδιαςτεί να πραγματοποιθκεί ςτθν Ξφπρο – θ οποία ζχει αναπτφξει το
ςυγκεκριμζνο είδοσ τουριςμοφ – και ζχουν προγραμματιςτεί μια ςειρά επιςκζψεων ςε
χϊρουσ spa ξενοδοχείων και κζντρων ευεξίασ. Πζςα από τθν κατάρτιςθ οι εκπαιδευόμενοι
κα εξειδικευτοφν ςε επαγγελματίεσ κεραπευτζσ που κα γνωρίηουν πϊσ να λειτουργοφν
κατάλλθλα μζςα ςτο χϊρο εργαςίασ τουσ – τι διαδικαςίεσ ακολουκοφν κακθμερινά μζςα
ςτο spa και πϊσ μποροφν να προτείνουν και να αυξάνουν τισ πωλιςεισ των υπθρεςιϊν και
των προϊόντων του spa.
Ζτςι, ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εκπαίδευςθσ που κα λάβουν οι εκπαιδευόμενοι είναι να
αφομοιϊςουν το είδοσ του επαγγζλματοσ του spa therapist και να είναι ςε κζςθ να
αναβακμίςουν τον τρόπο λειτουργίασ τουσ μζςα ςτο χϊρο εργαςίασ του spa, να
διαχειρίηονται αρτιότερα τουσ πελάτεσ τουσ και να μποροφν να αυξιςουν τουσ τρόπουσ
πωλιςεων των υπθρεςιϊν τουσ και των προϊόντων, αυξάνοντασ τθν ευχαρίςτθςθ και τθν
αφοςίωςθ των πελατϊν προσ το spa.
Σι ςυμμετζχοντεσ του ςχεδίου, μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατάρτιςθσ, αναμζνεται καταρχιν
να ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ τουσ για περαιτζρω εξειδίκευςθ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο
κατάρτιςισ τουσ ςτο 1ο ΕΥΑΟ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ και να αποκτιςουν όλεσ τισ αναγκαίεσ γνϊςεισ
και δεξιότθτεσ που κα τουσ καταςτιςουν ικανοφσ να αναηθτιςουν εργαςία ςτθν τουριςτικι
αγορά.
Θ εξειδίκευςθ που επιχειρείται μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατάρτιςθσ κεωροφμε ότι κα
αποτελζςει ζνα πρϊτο βιμα προσ τθν επαγγελματικι διζξοδο, παρζχοντασ ζνα επιπλζον
εφόδιο ςτον προςωπικό τουσ φάκελο και βιογραφικό.
Χτόχοι του ςχεδίου για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςπουδαςτζσ είναι:
• θ απόκτθςθ εξειδικευμζνων γνϊςεων και πρακτικϊν δεξιοτιτων ςε γνωςτικό αντικείμενο
που ςχετίηεται με τον ευρφτερο χϊρο του τουριςμοφ και τθσ υγείασ,
• θ βελτίωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ και θ ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν ωσ μζλθ μιασ ομάδασ ςε
πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ,
• θ βελτίωςθ βαςικϊν ικανοτιτων και δεξιοτιτων,
• θ ςφγκριςθ των εργαςιακϊν ςυνκθκϊν Ελλάδασ και μιασ άλλθσ ευρωπαϊκισ χϊρασ ςτο
ςυγκεκριμζνο επαγγελματικό τομζα,
• θ ενίςχυςθ τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ,
• θ κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ,
• θ αφξθςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και θ βελτίωςθ των προοπτικϊν ςταδιοδρομίασ με
παράλλθλθ αφξθςθ αίςκθςθσ τθσ πρωτοβουλίασ,

53

• θ διεκνοποίθςθ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ.
Θ ςυμμετοχι ςε ζνα τζτοιο ςχζδιο κινθτικότθτασ ςυντελεί επίςθσ ςτο να αποκομίςουν και
οι εταίροι πολφτιμεσ εμπειρίεσ και εφόδια, ϊςτε να καταφζρουν:
• να δθμιουργιςουν μια κουλτοφρα μάκθςθσ με ςκοπό τθν κινθτοποίθςθ των
μακθτευομζνων, τθν αφξθςθ των επιπζδων ςυμμετοχισ ςτθ δια βίου εκπαίδευςθ ατόμων
όλων των θλικιϊν και κοινωνικϊν ομάδων,
• να βελτιϊςουν τισ διαδικαςίεσ αναγνϊριςθσ και επικφρωςθσ των ικανοτιτων που
αποκτϊνται κατά τθ διάρκεια
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


SYMAKO MOB LTD - Cyprus

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035416
Φορζασ: ΛΡΕΔΛΒΛΠ- ΛΕΞ Ξουφαλίων
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΔΛΕΩΦΩΡΧΘ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΩΡ
ΗΑΧΑΦΣΥΟΑΧΨΛΞΘ ΞΑΛ ΣΡΩΧΣΥΟΑΧΨΛΞΘ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ

ΣΦΛΗΣΡΨΩΡ

ΧΨΘΡ

ΑΦΨΣΥΣΛΛΑ,

ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο δθμόςιο ΛΕΞ Ξουφαλίων ζχει ξεκινιςει τα τελευταία χρόνια μία
προςπάκεια ριηικισ μεταρρφκμιςθσ των δομϊν του. Υαρακολουκϊντασ τισ ςυνεχείσ
αλλαγζσ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν αναβάκμιςθ των προςφερόμενων παροχϊν αντίςτοιχων
εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων ςτθν Ευρϊπθ, κρίνουμε ότι πρζπει κι εμείσ ωσ οργανιςμόσ
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ να ςυγχρονιςτοφμε με τα υψθλά πρότυπα και
να ενιςχφςουμε τθν ευρωπαϊκι μασ ταυτότθτα. Υροχωροφμε, λοιπόν, ςτθν κατάκεςθ
αυτισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα Erasmus+, πιςτεφοντασ ακράδαντα πωσ θ
ςυμμετοχι των ςπουδαςτϊν μασ ςτο πρόγραμμα και θ πρακτικι τουσ άςκθςθ ςε χϊρουσ
εκτόσ Ελλάδασ κα τουσ παράςχει όλθ τθν απαιτοφμενθ πείρα, καλφπτοντασ τισ αδυναμίεσ κι
ελλείψεισ του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Χτο πρόγραμμα κα ςυμμετάςχουν δφο
ροζσ αποτελοφμενεσ από 17 ςπουδαςτζσ/ςπουδάςτριεσ θ κακεμιά από τισ ειδικότθτεσ
Αιςκθτικόσ Υοδολογίασ-Ξαλλωπιςμοφ Ρυχιϊν και Σνυχοπλαςτικισ και Ψεχνικόσ
Αρτοποιίασ-Ηαχαροπλαςτικισ αντίςτοιχα. Δφο κακθγθτζσ κα τισ ςυνοδεφςουν. Ψο ίδρυμά
μασ επζλεξε τισ εν λόγω ειδικότθτεσ γιατί κεωρεί ότι θ ανάγκθ πρακτικισ άςκθςθσ των
ςπουδαςτϊν τουσ είναι μεγαλφτερθ ςε ςχζςθ με άλλεσ ειδικότθτεσ εξαιτίασ του μικροφ
αρικμοφ ςχετικϊν επιχειριςεων ςτθν περιοχι μασ και επομζνωσ των περιοριςμζνων
δυνατοτιτων για πρακτικι άςκθςθ που παρζχονται. Επιπρόςκετα, το ΛΕΞ ευελπιςτεί ότι θ
καλλιζργεια του επιχειρθματικοφ πνεφματοσ των ςπουδαςτϊν μζςω του ςχεδίου κα τουσ
οδθγιςει ςτθ δθμιουργία δικϊν τουσ επιχειριςεων, γεγονόσ που κα ςυμβάλει ςτθν αφξθςθ
τθσ προςφοράσ υπθρεςιϊν των ειδικοτιτων αυτϊν ςτα Ξουφάλια. Πετά από ςυηθτιςεισ με
άλλα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Πακεδονίασ, το ΛΕΞ επζλεξε τθν
Ξφπρο ωσ χϊρα υποδοχισ ενϊ ωσ εταίροσ επιλζχκθκε ο οργανιςμόσ ERCI. Ψο ERCI κα
καταρτίςει θμεριςιο πρόγραμμα 16 θμερϊν για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςφμφωνα με το οποίο
τα πρωινά κα κάνουν πρακτικι άςκθςθ ςε επιχειριςεισ και το απόγευμα κα
παρακολουκοφν ςεμινάρια και κα επιςκζπτονται πολιτιςτικά μνθμεία. Ψο ΛΕΞ αναμζνει ότι
θ ςυμμετοχι του ςτο πρόγραμμα κα ζχει κετικζσ ςυνζπειεσ για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ
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και τθν τοπικι οικονομία και κυρίωσ ότι κα καλφψει όλεσ τισ προαναφερκείςεσ ανάγκεσ του
ιδρφματοσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


ERCI, Educational, Research & Consultancy Institute LTD - Cyprus

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035429
Φορζασ: 1ο ΕΥΑΟ ΠΕΓΑΦΩΡ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ξατάρτιςθ ςε Ψεχνικζσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Ξτιρίων
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο πρόγραμμα αφορά τισ διαδικαςίεσ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ
ενεργειακισ κατανάλωςθσ για όλο τον κφκλο ηωισ των κτιρίων. Θ προςταςία και θ ανάδειξθ
του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και θ προςαρμογι ςτο τοπικό κλίμα, κακϊσ και θ ενςωμάτωςθ
ςυςτθμάτων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και υλικϊν φιλικϊν
προσ το περιβάλλον ςτο κτίριο, αποτελοφν τουσ βαςικοφσ πυλϊνεσ του Αειφόρου
Ενεργειακοφ Χχεδιαςμοφ των Ξτιρίων.
Ψο πρόγραμμα ζχει ΧΞΣΥΣ να εκπαιδεφςει και να εξειδικεφςει τουσ μακθτζσ ςτον Αειφόρο
Ενεργειακό Χχεδιαςμό Ξτιρίων οι οποίοι κα κλθκοφν να ςυμβάλλουν ενεργά ςτθν άμεςθ
εφαρμογι των οδθγιϊν τθσ ΕΕ ςχετικά με τθν Ενεργειακι Απόδοςθ των Ξτιρίων, τθν
προϊκθςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
Ψο προτεινόμενο ςχζδιο του 1ου ΕΥΑΟ Πεγάρων απευκφνεται ςε ςπουδαςτζσ τθσ
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ςτουσ τομείσ Θλεκτρολογίασ και Πθχανολογίασ. Χτο ςχζδιο
αναμζνεται να ςυμμετάςχουν 44 μακθτζσ (22 ανά ροι), με τθ ςυνοδεία 4 κακθγθτϊν, οι
οποίοι για διάςτθμα 15 θμερϊν κα μεταβοφν ςτθν Γερμανία και τθν Ξφπρο.
Θ ςυμμετοχι ςε ζνα τζτοιο ςχζδιο κινθτικότθτασ ςυντελεί ςτο να αποκομίςουν οι
ςυμμετζχοντεσ πολφτιμεσ εμπειρίεσ και ςθμαντικά εφόδια, ϊςτε να επιτευχκοφν οι κάτωκι
ςτόχοι:
1. να γνωρίηουν τον τρόπο τοποκζτθςθσ ςε ζνα ενεργειακό κτίριο,
2. να πραγματοποιοφν τισ διαδικαςίεσ τοποκζτθςθσ, ρφκμιςθσ και ελζγχου των
εγκαταςτάςεων,
3. να ενθμερϊνουν για τθ ςωςτι επιλογι των παραμζτρων ελζγχου των εγκαταςτάςεων,
4. να εφαρμόηουν εγκαταςτάςεισ που να ανταποκρίνονται και να προςαρμόηονται ςτισ
απαιτιςεισ του εκάςτοτε κτιρίου ϊςτε να χαρακτθρίηεται ενεργειακό,
5. να εξοικειωκοφν με τον ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμόσ κτιρίων,
6. να εφαρμόηουν τα ςυςτιματα βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ ςε χϊρουσ
περιβάλλοντοσ,

εξωτερικοφ

7. να υπολογίηουν τθν κερμικι άνεςθ - να εξοικειωκοφν με μελζτεσ κερμικισ άνεςθσ Υρότυπα και κανονιςμοί,
8. να γνωρίςουν τισ ςυμβατικζσ και βιοκλιματικζσ μεκόδουσ,
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9. να κατανοιςουν τθν Ευρωπαϊκι Σδθγία για τθν Ενεργειακι Απόδοςθ των Ξτιρίων
(Σδθγία 2010/31/ΕΕ)
Πζςω του ςχεδίου, οι καταρτιηόμενοι αναμζνεται να αποκομίςουν πολφτιμεσ εμπειρίεσ και
ςθμαντικά εφόδια, τα οποία εκτιμάται ότι κα ςυμβάλουν ςτθ μετζπειτα εργαςιακι τουσ
ςταδιοδρομία και που εντοπίηονται ςτα κάτωκι αποτελζςματα:
1. ςτθν απόκτθςθ ικανοτιτων και δεξιοτιτων του τρόπου τοποκζτθςθσ ςε ζνα ενεργειακό
κτίριο,
2. ςτθν ενίςχυςθ τθσ απαςχολιςιμότθτάσ τουσ ςτον τομζα των ενεργειακϊν κτιρίων ϊςτε να
αποκτιςουν αυξθμζνεσ πικανότθτεσ εφρεςθσ εργαςίασ,
3. ςτθν απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ αφοφ κα βρεκοφν μζςα από τθν κινθτικότθτα ςε
πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ.
Θ επιλογι του οργανιςμϊν υποδοχείσ EDEX-INTERCOLLEGE ΞΑΛ UVE ζγινε με γνϊμονα τθν
εξειδικευμζνθ εμπειρία και γνϊςθ που κατζχουν και αναμζνεται να ςυντελζςουν
ςθμαντικά ςτθν εκπαίδευςθ και πρακτικι άςκθςθ του αντικειμζνου κατάρτιςθσ. Σι δφο
φορείσ υποδοχείσ διακζτουν πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια ϊςτε οι ςυμμετζχοντεσ να
εφαρμόςουν ςτθν πράξθ όλα όςα κα διδαχκοφν ςτθν κεωρία, δεδομζνου ότι το
αντικείμενο κατάρτιςθσ ςτθρίηεται ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ θ εργαςτθριακι εκπαίδευςθ κα
φζρει τα καλφτερα δυνατά μακθςιακά αποτελζςματα.
Τλα τα ανωτζρω κα ζχουν αντίκτυπο ςε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ψζλοσ, με τθν
ενίςχυςθ τθσ κινθτικότθτασ, ο φορζασ αποςτολισ, ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ
Ευρϊπθσ 2020, ενιςχφει τθν εξωςτρζφειά του, τθν πικανι ςυνεργαςία με τοπικοφσ,
περιφερειακοφσ, εκνικοφσ ι / και ευρωπαϊκοφσ φορείσ.

ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

EDEX - EDUCATIONAL EXCELLENCE CORPORATION LIMITED - Cyprus,

•

uve GmbH - Germany

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035442
Φορζασ: ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Επιμόρφωςθ γεωπόνων ςε κζματα φυτοπροςταςίασ, φυτοχγειονομικϊν
- ποιοτικϊν ελζγχων, προςταςίασ περιβάλλοντοσ και γεωργικϊν φαρμάκων
Διάρκεια Χχεδίου: 24 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Αντικείμενα τθσ ΔΑΣΞ Υ.Ε. Οάριςασ τθσ Υεριφζρειασ Κεςςαλίασ
αποτελοφν: οι ζλεγχοι ςτα γεωργικά φάρμακα, τθ φυτοχγεία, τθν ποιότθτα των φυτικϊν
προϊόντων και θ φυτοπροςταςία. Θ ςθμαςία τουσ είναι τεράςτια γιατί διαςφαλίηουν: τθν
υγεία καταναλωτϊν και αγροτϊν, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ από χθμικά απόβλθτα
και των καλλιεργειϊν από αςκζνειεσ, τισ εξαγωγζσ των αγροτικϊν προϊόντων και τθν
αφξθςθ των αποδόςεων και του ειςοδιματοσ των αγροτϊν. Για να γίνουν αυτά πρζπει οι
γεωπόνοι να ενθμερϊνονται για τισ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ, τισ αλλαγζσ τθσ νομοκεςίασ, τισ
μεκόδουσ και τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν Ε.Ε.
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Σι ςτόχοι του ςχεδίου είναι: θ βελτίωςθ των δεξιοτιτων των γεωπόνων ςτθν οργάνωςθ και
πραγματοποίθςθ των ελζγχων ϊςτε να αυξθκεί θ αποτελεςματικότθτά τουσ. Θ βελτίωςθ
των γνϊςεων τουσ ςτθ διακίνθςθ και τισ εξαγωγζσ γεωργικϊν προϊόντων. Θ απόκτθςθ
γνϊςεων ςχετικϊν με τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και τθν εφαρμογι καινοτομίασ ςτθν
φυτοπροςταςία και τθ διαχείριςθ των κενϊν ςυςκευαςιϊν γεωργικϊν φαρμάκων. Θ επαφι
και θ αναγνϊριςθ νζων αςκενειϊν που ζχουν δθμιουργιςει μεγάλα προβλιματα ςε άλλεσ
χϊρεσ. Θ οργάνωςθ και θ ποιοτικι αναβάκμιςθ του οργανιςμοφ ςε ευρωπαϊκά πρότυπα,
ϊςτε να βελτιωκεί θ λειτουργικότθτα και θ αποδοτικότθτα του. Θ βελτίωςθ τθσ γλωςςικισ
ικανότθτασ και τθσ διαπολιτιςμικισ ςυνείδθςθσ των ςυμμετεχόντων. Θ βελτίωςθ τθσ
ικανότθτασ ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ άλλων χωρϊν με ςτόχο το κοινό όφελοσ. Θ
ανάπτυξθ εξωςτρζφειασ μζςω τθσ ςφναψθσ ςχζςεων φιλίασ, ςυνεργαςίασ και τθσ
ανταλλαγισ πολιτιςτικϊν ςτοιχείων μεταξφ των εταίρων. Θ διαφιμιςθ των αγροτικϊν
προϊόντων και τθσ περιοχισ ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ, που κα ςυντελζςει ςτθν αφξθςθ
των εξαγωγϊν και του τουριςμοφ.
Χτο πρόγραμμα κα ςυμμετζχουν Γεωπόνοι του τμιματοσ Υοιοτικοφ & Φυτοχγειονομικοφ
Ελζγχου και οι φυτοχγειονομικοί ελεγκτζσ τθσ ΔΑΣΞ Υ.Ε. Οάριςασ. Υρόκειται για ςχετικά
νζουσ ςε θλικία ςτθν πλειοψθφία τουσ επιςτιμονεσ, με μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτα
αντικείμενα του ςχεδίου. Γνωρίηουν πολφ καλά τουλάχιςτον τθν αγγλικι γλϊςςα, ενϊ είναι
εξοικειωμζνοι με τθ νζα τεχνολογία και τθ χριςθ Θ/Ω. Διακρίνονται για το ανοικτό μυαλό
τουσ ςτθν εφαρμογι νζων μεκοδολογιϊν και τεχνολογιϊν. Σι ςυμμετζχοντεσ κα
επιςκεφκοφν ςε διάςτθμα δφο ετϊν τισ παρακάτω χϊρεσ τθσ Ε.Ε.: Λταλία, Λςπανία,
Υορτογαλία, Χουθδία, Υολωνία. Κα πραγματοποιθκοφν 6 ροζσ κινθτικότθτασ, διάρκειασ 6-8
θμερϊν/ροι, με 3-5 ςυμμετζχοντεσ/ροι (ςφνολο κινθτικοτιτων: 24). Θ κατάρτιςθ κα
αφορά: τουσ ελζγχουσ ςτθ φυτοχγεία, τθν ποιότθτα και τα γεωργικά φάρμακα, τθ
φυτοπροςταςία ςθμαντικϊν καλλιεργειϊν, τθ διαχείριςθ των κενϊν ςυςκευαςιϊν
γεωργικϊν φαρμάκων, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ςθμαντικά προβλιματα
εχκρϊν καραντίνασ, ςε ςυνδυαςμό με ςυμμετοχι ςε τουριςτικζσ και πολιτιςτικζσ
εκδθλϊςεισ.
Σι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ να εφαρμόςουν καινοτομία και νζεσ τεχνολογίεσ ςτθν
φυτοπροςταςία και τθ διαχείριςθ χθμικϊν αποβλιτων. Κα γνωρίςουν νζεσ, πρωτοποριακζσ
μεκόδουσ ελζγχων, ενιςχφοντασ τθν αποτελεςματικότθτά τουσ και ςυμβάλλοντασ ςτθν
προςταςία καταναλωτϊν και περιβάλλοντοσ. Κα βελτιϊςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςτθν
αναγνϊριςθ αςκενειϊν καραντίνασ, ϊςτε να τισ εντοπίηουν άμεςα προτοφ εξαπλωκοφν και
αποτελζςουν άλυτα προβλιματα. Κα ενιςχυκοφν οι γλωςςικζσ τουσ δεξιότθτεσ κακϊσ
επίςθσ και οι δεξιότθτεσ επικοινωνίασ και ςυνεργατικότθτασ, ενϊ κα τεκοφν βάςεισ για
μελλοντικζσ ςυνεργαςίεσ και ανταλλαγζσ. Κα γνωρίςουν τθν κουλτοφρα, τον πολιτιςμό, τθν
κακθμερινότθτα, τθν οικονομία άλλων χωρϊν τθσ Ε.Ε., με αποτζλεςμα τθν κατανόθςθ και
αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ και τθν ενίςχυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ ςυνείδθςθσ.
Θ Υεριφζρεια Κεςςαλίασ κα γνωρίςει άλλεσ μορφζσ οργάνωςθσ, που κα αυξιςουν τθ
λειτουργικότθτα και τθν αποδοτικότθτά τθσ. Σι επαφζσ με παράγοντεσ άλλων χωρϊν
μπορεί να οδθγιςουν ςε νζεσ ςυνεργαςίεσ ςτο μζλλον. Θ παρουςίαςθ των προϊόντων, τθσ
φυςικισ ομορφιάσ, των τουριςτικϊν αξιοκζατων τθσ Κεςςαλίασ ςτουσ εταίρουσ κα ζχει
κετικό αντίκτυπο ςτισ εξαγωγζσ και ςτον τουριςμό. Ψζλοσ το ςχζδιο κα αποφζρει οφζλθ
τόςο ςε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όςο και ςε εκνικό και ευρωπαϊκό.
Για τθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων κα οργανωκοφν επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ, κα
διανεμθκεί ενθμερωτικό υλικό, κα αξιοποιθκοφν τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ
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(facebook), ενϊ κείμενο κα αποςταλεί ςτο ΛΞΩ για δθμοςίευςθ ςτουσ καταλόγουσ και τθν
ιςτοςελίδα του.

ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

Alfombra Roja CB - Spain,

•

AMFI Agenzia per la Mobilità e la Formazione Internazionale - Italy,

•

Associação Intercultural Amigos da Mobilidade - Portugal,

•

Alfombra Roja AB - Sweden

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035454
Φορζασ: 1ο ΕΥΑΟ ΕΟΑΧΧΩΡΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Επαγγελματικι ανάπτυξθ των μακθτϊν του ΕΥΑΟ Ελαςςόνασ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο ςχζδιο αποςκοπεί ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ 45 μακθτϊν του
ΕΥΑΟ Ελαςςόνασ ςτισ παρακάτω ειδικότθτεσ: Ψεχνικόσ ηωικισ παραγωγισ, Βοθκόσ
νοςθλευτι και Ψεχνικόσ οχθμάτων.
Σι εκπαιδευόμενοι προζρχονται από μεςαία και χαμθλά κοινωνικοοικονομικά ςτρϊματα
μιασ ορεινισ και απομακρυςμζνθσ περιοχισ και δεν ζχουν εμπειρία από ταξίδια ςτο
εξωτερικό.
Θ ςυμμετοχι ςε ζνα τζτοιο ςχζδιο κινθτικότθτασ ςυντελεί ςτο να αποκομίςουν οι
δικαιοφχοι πολφτιμεσ εμπειρίεσ και ςθμαντικά εφόδια, ϊςτε να επιτευχκοφν οι παρακάτω
ειδικοί ςτόχοι:
Για τουσ ςυμμετζχοντεσ τθσ ειδικότθτασ τθσ ηωικισ παραγωγισ:
-να εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ για τθ ςυνζργεια βιϊςιμθσ κτθνοτροφίασ και αειφόρου
ανάπτυξθσ
- να βελτιϊςουν τθ διάκεςθ των τοπικϊν κτθνοτροφικϊν προϊόντων
- να γνωρίςουν τουσ τρόπουσ και τισ διαδικαςίεσ ϊςτε οι τομείσ τθσ κτθνοτροφίασ και τθσ
γεωργίασ να δράςουν ςυνεργατικά, ενιςχφοντασ τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ ορεινισ
περιοχισ που προζρχονται και διαμζνουν προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ.
Για τουσ ςυμμετζχοντεσ τθσ ειδικότθτασ τθσ νοςθλευτικισ
- να παρακολουκιςουν εξατομικευμζνα προγράμματα παροχισ υπθρεςιϊν ςτον αςκενι
τα οποία κα ςυμβάλουν ςτθν μετζπειτα εργαςιακι τουσ ςταδιοδρομία και ςυνεργαςία με
τουσ παρόχουσ του κλάδου υγείασ
-να βελτιϊςουν τισ γνϊςεισ τουσ ωσ προσ ςτθ διαςφάλιςθ ειδικϊν προχποκζςεων τθσ
υγιεινισ και αςφάλειασ
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- να εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ για τθ διαχείριςθ, επικοινωνία και υποςτιριξθ με τον
αςκενι
Για τουσ ςυμμετζχοντεσ τθσ ειδικότθτασ του Ψεχνικοφ οχθμάτων:
-να γνωρίςουν καινοτόμεσ πρακτικζσ και προςεγγίςεισ αποκτϊντασ μια άλλθ δυναμικι και
προοπτικι ςτθν εργαςιακι τουσ εξζλιξθ
- να γνωρίςουν νζα περιβάλλοντα μάκθςθσ και εκπαίδευςθσ ςε ζνα διαρκϊσ
μεταβαλλόμενο και ανταγωνιςτικό περιβάλλον για το "επιχειρείν"
Πετά τθ λιξθ των κφριων δραςτθριοτιτων υλοποίθςθσ τθσ κινθτικότθτασ, αναμζνεται θ
εκπαιδευτικι "ενδυνάμωςθ" για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και ειδικότερα
-να επιτευχκεί θ προςωπικι τουσ εξζλιξθ, απαςχολθςιμότθτα και ζνταξθ τουσ με αξιϊςεισ
ςτθν ελλθνικι αλλά και ςτθν Ευρωπαϊκι αγορά εργαςίασ
-να γνωρίςουν τθν ευρωπαϊκι ςυνεργαςία και ζτςι ϊςτε αυτι να αποτελζςει μοχλό
βελτίωςθσ και ενίςχυςθσ τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ ςτθν εκπαίδευςθ
-να βελτιϊςουν τισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ ςτα Αγγλικά και να εξοικειωκοφν με τθν τεχνικι
ορολογία
-να είναι ςε κζςθ να διαχειριςτοφν τα κζματα τθσ ςταδιοδρομίασ ι ςε όλεσ τισ φάςεισ
μετάβαςθσ τθσ ηωισ τουσ και να αντιμετωπίηουν τισ δυςκολίεσ που προκφπτουν από
τισ διάφορεσ εναλλαγζσ μεταξφ εκπαίδευςθσ, ανεργίασ και εργαςίασ με τθν ανάπτυξθ
δεξιοτιτων δια βίου διαχείριςθσ ςταδιοδρομίασ, μια από τισ βαςικζσ προτεραιότθτεσ
που ζχουν τεκεί ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο
Πετά το πζρασ τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου, ο αναμενόμενοσ αντίκτυποσ για τουσ
ςυμμετζχοντεσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςισ τουσ, θ ενεργθτικι ςυμμετοχι τουσ ςτο
κοινωνικό γίγνεςκαι και θ ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ, θ προςωπικι τουσ εξζλιξθ, θ
ενίςχυςθ τθσ ιδιότθτασ του ευρωπαίου πολίτθ. Ψο ςχζδιο ζχει αντίκτυπο και ςτουσ
εταίρουσ, εφόςον οι ςυμμετζχοντεσ οργανιςμοί μεταφζρουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ
ανάγκεσ των τοπικϊν αγορϊν εργαςίασ και δίνεται θ ευκαιρία δικτφωςθσ και περαιτζρω
ανταλλαγισ εμπειριϊν ςε ομοειδείσ φορείσ. Ψζλοσ, ο αντίκτυποσ για τισ ομάδεσ – ςτόχο
εντοπίηεται ςτθ δθμιουργία κινιτρων για ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ δια βίου μάκθςθσ
κα αξιοποίθςθσ ευκαιριϊν.
Ψο ςχζδιο κα ςυνδράμει τθν εξωςτρζφεια και αναβάκμιςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ, κα
επιφζρει ςθμαντικά μακροπρόκεςμα οφζλθ τόςο ςε ατομικό επίπεδο, όςο και γενικότερα
ςε αναπτυξιακό επίπεδο και κα ςυμβάλλει ςτθν τοπικι και περιφερειακι ανάπτυξθ μζςω
τθσ επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο
λόγω τθσ επιτυχοφσ κατάρτιςθσ των
ςυμμετεχόντων και ςτθν εξάλειψθ των ανιςοτιτων με τθν προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


Associacao de Mobilidade Intercultural Euromob - Portugal

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035460
Φορζασ: 2ο ΕΞ ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Εφαρμοςμζνεσ Ευρωπαϊκζσ Επαγγελματικζσ Εκπαιδευτικζσ Υρακτικζσ,
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ικανζσ να (επαν)εκκινιςουν τθν Ελλθνικι Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ (ΕΕΕ) και να
ενιςχφςουν τον κοινωνικό και εργαςιακό ρόλο τθσ
Διάρκεια Χχεδίου: 20 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψίτλοσ Χχεδίου: "Εφαρμοςμζνεσ Ευρωπαϊκζσ Επαγγελματικζσ
Εκπαιδευτικζσ Υρακτικζσ, ικανζσ να (επαν)εκκινιςουν τθν Ελλθνικι Επαγγελματικι
Εκπαίδευςθ (ΕΕΕ) και να ενιςχφςουν τον κοινωνικό και εργαςιακό ρόλο τθσ (RESTART)"
Εκπαίδευςθ, Πακθτεία και Εργαςία είναι οι λζξεισ κλειδιά που χαρακτθρίηουν τθ
ςυγκρότθςθ και λειτουργία τθσ κοινοπραξίασ των ςυνεργαηόμενων ςχολικϊν μονάδων 2 ΕΞ,
2 ΕΥΑΟ και 3 ΕΥΑΟ Λωαννίνων. Σι μονάδεσ αυτζσ, με κοινζσ προτεραιότθτεσ και οράματα,
αξιοποιοφν τθν εμπειρία του 2 ΕΞ ςτθν κατάρτιςθ παρεμφερϊν Χχεδίων και τθ μεγάλθ
διάκεςθ όλων για ςυμμετοχι ςε καινοτόμεσ δράςεισ εξωςτρζφειασ και προβαίνουν ςτον
από κοινοφ ςχεδιαςμό ενόσ Χχεδίου κινθτικότθτασ ERASMUS+ για το προςωπικό και τουσ
μακθτζσ τουσ.
Ψο Χχζδιο περιλαμβάνει 4 ροζσ, που θ κάκε μία απ' αυτζσ εξυπθρετεί από τθ δικι τθσ
οπτικι το ςκοπό του Χχεδίου:
- Θ 1θ ροι ζχει τίτλο "Θ Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ ςτθ Φινλανδία". Αφορά ςτθν
επιμόρφωςθ 6 εκπαιδευτικϊν διαφόρων ειδικοτιτων ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του
φιλανδικοφ μοντζλου τθσ ΕΕΞ, το οποίο αναςχεδιάςτθκε και κατάφερε πλζον να αποτελεί
τθ 2θ ςειρά επιλογισ του 50% των αποφοίτων τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ. Σ εκπαιδευτικόσ
οργανιςμόσ Euneos Oy, με ζδρα τθν πόλθ Vantaa τθσ Φιλανδίασ, κα αναλάβει τθν
οργάνωςθ αυτοφ του ςεμιναρίου εκπαίδευςθσ.
- Θ 2θ ροι ζχει τίτλο "Θ ςυνεκπαίδευςθ και θ ςτιριξθ των ατόμων με αναπθρίεσ (ΑμΑ) και
με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (ΑμΕΕΑ) ςτθν ΕΕΕ". Αφορά ςτθν επιμόρφωςθ 6
κακθγθτϊν διαφόρων τομζων ςτισ τεχνικζσ ςυνεκπαίδευςθσ και ςτιριξθσ των ΑμΑ και των
ΑμΕΕΑ ςτα ΕΥΑΟ. Σ εκπαιδευτικόσ οργανιςμόσ Globtrain GbR, με ζδρα το Βερολίνο, κα
αναλάβει τθν οργάνωςθ αυτοφ του ςεμιναρίου.
- Θ 3θ ροι ζχει τίτλο "Web Design and Development ". Αφορά ςτθν κινθτικότθτα για
πρακτικι άςκθςθ 12 μακθτϊν (6 του τομζα Υλθροφορικισ, 6 του τομζα ΣικονομίασΔιοίκθςθσ) και 2 ςυνοδϊν κακθγθτϊν. Θ ροι αφορά ςτθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με το
ςχεδιαςμό, τθ δθμιουργία, τθ ςυντιρθςθ και τθν αξιοποίθςθ ιςτοςελίδων και δικτυακϊν
τόπων. Σ εκπαιδευτικόσ οργανιςμόσ EPD, με ζδρα τθ Οιςςαβϊνα, κα αναλάβει τθ
διεκπεραίωςθ αυτισ τθσ ροισ.
- Θ 4θ ροι ζχει τίτλο "Ξαλλιζργεια αυτοφυϊν, αρωματικϊν και φαρμακευτικϊν φυτϊν
(ΑΦΦ) για τθν παραγωγι αικζριων ελαίων και τθν αξιοποίθςι τουσ ςτθ φαρμακολογία, τθν
αιςκθτικι και τθ φυςιοκεραπεία". Αφορά ςτθν κινθτικότθτα για πρακτικι άςκθςθ 12
μακθτϊν (6 του τομζα Γεωπονίασ, 6 του τομζα Ωγείασ) και 2 ςυνοδϊν κακθγθτϊν. Πζςω
τθσ ροισ οι μακθτζσ κα αςκθκοφν ςτισ εφαρμοηόμενεσ καινοτόμεσ πρακτικζσ καλλιζργειασ,
παραγωγισ, μεταποίθςθσ και αξιοποίθςθσ των ΑΦΦ. Σ εκπαιδευτικόσ οργανιςμόσ Sistema
Turismo, με ζδρα τo Rimini ςτθν Λταλία, κα αναλάβει τθ διεξαγωγι αυτισ τθσ ροισ.
Θ επιμόρφωςθ των ςυμμετεχόντων κα γίνει ςτο ακόλουκο πλαίςιο: Ψα μακιματα κα
περιζχουν ζνα μίγμα κεωρθτικϊν και πρακτικϊν γνϊςεων. Αρχικά κα δοκεί ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ το απαραίτθτο κεωρθτικό πλαίςιο. Χτθ ςυνζχεια, το κεωρθτικό πλαίςιο κα
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ολοκλθρωκεί με αρκετζσ πρακτικζσ εργαςίεσ που κα δθμιουργοφν ικανζσ ςυνκικεσ και
προχποκζςεισ εμπζδωςθσ των νζων γνϊςεων και δεξιοτιτων.
Ψα αναμενόμενα αποτελζςματα του Χχεδίου είναι τα εξισ:
- Θ υιοκζτθςθ προθγμζνων μακθτοκεντρικϊν παιδαγωγικϊν πρακτικϊν που δθμιουργοφν
ζνα ςφγχρονο προφίλ ςτουσ κακθγθτζσ τθσ ΕΕΕ.
- Θ δθμιουργία νζων ςυνεργαςιϊν, που μποροφν να αποτελζςουν ερείςματα ανταλλαγισ
εμπειριϊν ςε ευρωπαϊκό επίπεδο.
- Θ βελτίωςθ ςτθ χριςθ ξζνθσ γλϊςςασ, θ αλλθλεπίδραςθ με διαφορετικό πολιτιςμό, θ
απόκτθςθ Ευρωπαϊκισ ςυνείδθςθσ.
- Γενικά, θ βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ και μακθτικοφ δυναμικοφ τθσ ΕΕΕ για να αυξθκεί θ
ποιότθτα τθσ ΕΕΕ, να ςυνδεκεί θ ΕΕΕ με τθν αγορά εργαςίασ και τθν περιφερειακι
ανάπτυξθ.

ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

Globtrain GbR. - Germany,

•

Euneos Oy - Finland,

•

Sistema Turismo s.r.l. - Italy,

•

EPD - European Projects Development Unipessoal Lda - Portugal

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035465
Φορζασ: 1ο ΕΥΑΟ ΠΑΡΨΣΩΔΛΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΘΧ
ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΩΡ ΓΛΑ ΕΩΥΡΑ ΞΨΛΦΛΑ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ

ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΞΩΡ

ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ζνα «ζξυπνο κτίριο» διακζτει εγκαταςτάςεισ που προςαρμόηονται
εφκολα και ευζλικτα ςτισ μεταβαλλόμενεσ απαιτιςεισ των χρθςτϊν. Σι εφαρμογζσ τθσ
τεχνικισ ΞΡΧ/ΕΛΒ αφοροφν κυρίωσ τον ζλεγχο του φωτιςµοφ, των θλεκτρικϊν ρολϊν, τθσ
κζρµανςθσ, του κλιµατιςµοφ, του αεριςµοφ, τθ διαχείριςθ φορτίων και καταναλϊςεων,
τθλεχειριςµοφσ και κεντρικζσ εντολζσ κάκε είδουσ. Θ τεχνολογία αυτι επιτρζπει τθ
ςυγκζντρωςθ, ςε ζνα ολοκλθρωµζνο περιβάλλον, ενόσ ευρζωσ φάςµατοσ λειτουργιϊν ενόσ
κτιρίου. Ξακίςταται ζτςι δυνατι θ διαςφνδεςθ τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ ενόσ κτιρίου
ςε ζνα δίκτυο (BUS), το οποίο προγραµµατίηεται από ζνα εξειδικευµζνο λογιςµικό, το ΕΨS.
Πε αυτόν τον τρόπο, ζνα ευρφ φάςµα λειτουργιϊν ενόσ κτιρίου (κζρµανςθ, κλιµατιςµόσ,
αεριςµόσ, φωτιςµόσ, ςυςτιµατα αςφαλείασ, αυτόµατο πότιςµα κλπ) µποροφν να
ρυκµιςτοφν και να προγραµµατιςτοφν µε πλιρθ ευελιξία.
Ανταποκρινόμενο λοιπόν το 1ο ΕΥΑΟ Παντουδίου ςτισ παραπάνω εξελίξεισ, και
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ζντονθ ανάγκθ που υπάρχει για εξειδικευμζνο προςωπικό
αναφορικά με τθν εγκατάςταςθ τθσ τεχνικισ ΞΡΧ/ΕΛΒ ϊςτε οι μακθτζσ να μποροφν να
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ανταπεξζλκουν ςτθ ηιτθςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ, προτείνει τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου με
ςκοπό τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν των ςυμμετεχόντων για:
-παροχι των απαραίτθτων τεχνικϊν γνϊςεων, με βάςθ τθν επικείμενθ αναβάκμιςθ των
ενεργειακϊν υποδομϊν, ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ των ζξυπνων ενεργειακϊν δικτφων
(Smart Energy Grids),
-παρουςίαςθ των εφαρμογϊν των ζξυπνων δικτφων, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφν τισ
ςφγχρονεσ παγκόςμιεσ τάςεισ και καινοτομίεσ, ενςωματϊνοντασ βζλτιςτα, φορτία
διεςπαρμζνθσ παραγωγισ και ΑΥΕ,
-γνϊςθ ενόσ ςυςτιματοσ που αποτελεί παγκόςμιο πρότυπο,
-γεφφρωςθ του χάςματοσ τθσ γεωγραφικισ απομόνωςθσ που υφίςταται θ ευρφτερθ
περιοχι του Παντουδίου μζςα από τθν εκπαίδευςθ ςε ζνα άλλο κράτοσ και τθν επίδραςθ
μζςα από άλλα εκπαιδευτικά ςυςτιματα.
Ψο ςχζδιο «Ψεχνικζσ Σλοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Θλεκτρολογικϊν Εγκαταςτάςεων για
Ζξυπνα Ξτίρια» υποβάλλεται εκ μζρουσ του 1ου ΕΥΑΟ Παντουδίου και των 30 (15 ανά ροι)
μακθτϊν των τομζων Θλεκτρολογίασ, Πθχανολογίασ οι οποίοι κα μεταβοφν για 15 θμζρεσ
ςτθν Ξφπρο και πιο ςυγκεκριμζνα ςτον φορζα Ωποδοχισ SYMAKO MOB.
Σι ςτόχοι του ςχεδίου προςδιορίηονται ωσ ακολοφκωσ:
- αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων των ςυμμετεχόντων ςτισ τεχνικζσ ολοκλθρωμζνθσ
διαχείριςθσ θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων ςε ζξυπνα κτίρια,
- ςχεδιαςμόσ εγκαταςτάςεων νζασ τεχνολογίασ ςε ζξυπνα κτίρια,
- αναβάκμιςθ των κτιρίων εφαρμόηοντασ τεχνολογία ΞΡΧ/EIB,
- αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ δια βίου μάκθςθσ,
- επίτευξθ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων,
- βελτίωςθ ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ,
- εμπλουτιςμόσ των γνϊςεων και εξοικείωςθ με άλλουσ πολιτιςμοφσ και χϊρεσ,
- αναγνϊριςθ των γνϊςεων που αποκτϊνται ςτθ διάρκεια των περιόδων εκπαίδευςθσ ςτο
εξωτερικό.
Πετά το πζρασ του ςχεδίου, ο εκπαιδευόμενοσ κα είναι ςε κζςθ:
-να καταγράφει λεπτομερϊσ τισ ανάγκεσ αυτοματοποίθςθσ κατά χϊρο και γενικά για όλθ
τθν θλεκτρικι εγκατάςταςθ, οι επικυμθτζσ, αυτοματοποιθμζνεσ και μθ, λειτουργίεσ, που
αφοροφν το φωτιςμό (εςωτερικό και εξωτερικό), τθ κζρμανςθ, τον εξαεριςμό, τον
κλιματιςμό, τθ διαχείριςθ θλεκτρικϊν φορτίων (που τροφοδοτοφνται από πρίηεσ ι
εφεδρικι γεννιτρια, κλπ.), τθ χριςθ κινοφμενων ρολϊν, το πότιςμα κιπου, τθν αςφάλεια,
τθν πυρανίχνευςθ, τθ ςιμανςθ καταςτάςεων κλπ.
-να καταγράφει τισ διακζςιμεσ τεχνικζσ λφςεισ για τθν πραγματοποίθςθ των
αυτοματοποιθμζνων λειτουργιϊν ι του ςυνδυαςμοφ διαφόρων τεχνολογιϊν.
-να αξιολογεί τισ τεχνικζσ λφςεισ ανάλογα με το κόςτοσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ των
υλικϊν, το κόςτοσ ςυντιρθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ, τθν αξιοπιςτία των υλικϊν και του
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ςυςτιματοσ που κα επιλεγεί, τθν αξιοπιςτία του καταςκευαςτι και του ςυντθρθτι, τθ
δυνατότθτα επιλογισ υλικϊν από διαφορετικοφσ καταςκευαςτζσ, τθν εμπειρία από τθ
λειτουργία παρόμοιων εγκαταςτάςεων και τισ δυνατότθτεσ επζκταςθσ και προςαρμογισ
τθσ εγκατάςταςθσ ςε μελλοντικζσ ανάγκεσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


SYMAKO MOB LTD - Cyprus

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035470
Φορζασ: ΑΡΑΓΞΑΧΨΛΞΣΧ ΧΩΡΕΨΑΛΦΛΧΠΣΧ ΞΦΣΞΣΥΑΦΑΓΩΓΩΡ ΞΣΗΑΡΘΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Θ ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ ΞΑΛ Θ ΕΨΛΞΕΨΑ ΩΧ ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘΧ ΨΣΩ ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο ςχζδιο διερευνά τθ δυναμικι τθσ ετικζτασ ενόσ προϊόντοσ και τθσ
ςυςκευαςίασ γενικότερα ςτο branding και πϊσ μποροφν να εξελιχκοφν ςε βαςικά εργαλεία
marketing και να ςυμβάλλουν ςτθ διαφοροποίθςθ του προϊόντοσ ςτο ράφι. Ξυρίωσ
αναφζρεται ςε δθμιουργικζσ ιδζεσ και τεχνικζσ που μποροφν να «ηωντανζψουν» τθν
ετικζτα και να τθ μετατρζψουν ςε μζςο επικοινωνίασ με τον καταναλωτι.
Πζςα από το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα κα καλυφκεί θ ανάγκθ για υιοκζτθςθ
μεταρρυκμίςεων που κα απελευκερϊςουν το παραγωγικό μασ δυναμικό και κα το
βοθκιςουν να καταςτεί ΔΛΕΚΡΩΧ ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΨΛΞΣ. Θ ΑΡΑΓΞΘ προςδιορίηεται ςτθν αφξθςθ
του κφκλου εργαςιϊν του Χυνεταιριςμοφ ϊςτε να μετριαςτοφν τισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ
τθσ κρίςθσ. Θ λφςθ μπορεί να επιτευχκεί μζςα από:
• Ψθν παραγωγι προϊόντων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, που ενςωματϊνουν καινοτομία,
ωσ απάντθςθ ςτον αυξανόμενο ανταγωνιςμό από χϊρεσ χαμθλότερου
κόςτουσ
παραγωγισ και μεγαλφτερθσ παραγωγικότθτασ εργαςίασ.
• Ψθν μεταφορά τεχνογνωςίασ ςτουσ εργαηόμενουσ τουσ,
• Ψον εξορκολογιςμό των δαπανϊν,
• Ψθν κατάλλθλθ οργάνωςθ ϊςτε να ςυγκρατθκεί το κόςτοσ παραγωγισ και να αυξθκεί θ
ανταγωνιςτικότθτα τουσ.
Σι ςυμμετζχοντεσ κα γνωρίςουν μια ςειρά από ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ που μποροφν να
αξιοποιθκοφν για τθν ανάπτυξθ και διάκεςθ τροφίμων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ όπωσ:
• Υροθγμζνεσ εφαρμογζσ ςυςκευαςίασ και ιχνθλαςιμότθτασ,
• Χφγχρονεσ μζκοδοι επεξεργαςίασ ςτθ γραμμι παραγωγισ,
• ταχείεσ τεχνικζσ ελζγχου ποιότθτασ & αςφάλειασ,
• Βιο-ενεργά ςυςτατικά με ευεργετικι δράςθ για τθν ανάπτυξθ λειτουργικϊν τροφίμων.
Πετά το πζρασ τθσ κατάρτιςθσ οι ςυμμετζχοντεσ κα γνωρίηουν τθ δυναµικι τθσ ετικζτασ
ενόσ προϊόντοσ και τθσ ςυςκευαςίασ γενικότερα ςτο branding και πϊσ µποροφν να
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εξελιχκοφν ςε βαςικά εργαλεία marketing και να ςυμβάλλουν ςτθ διαφοροποίθςθ του
προϊόντοσ ςτο ράφι. Κα ζχουν κατανοιςει τισ τεχνικζσ που µποροφν να «ηωντανζψουν» τθν
ετικζτα και να τθ µετατρζψουν ςε µζςο επικοινωνίασ µε τον καταναλωτι.
Κα εξοικειωκοφν με µεταβλθτά δεδοµζνα ςε ςειρά ετικετϊν (αρίκµθςθ, αλλαγι εικαςτικοφ
µοτίβου), πτυςςόµενεσ ετικζτεσ, QRcodes (barcode) που ςκανάρεται και ςε παραπζµπει ςε
ιςτοςελίδα.
Σι ςυμμετζχοντεσ κα γνωρίςουν τα ΣΦΕΟΘ που ζχει θ «καλι» ςυςκευαςία και θ ετικζτα για
τα προϊόντα τουσ όπωσ να:
• Υροςτατεφει το προϊόν από τθ φκορά, τθν καταςτροφι ι τθν αλλοίωςθ των
χαρακτθριςτικϊν του.
• Διευκολφνει τθ φυςικι διανομι διαμζςου του δικτφου διανομισ.
• Ξακιςτά εφκολθ τθν τοποκζτθςι του ςτα ράφια του καταςτιματοσ όπου πωλείται.
• Υροβάλλει το προϊόν ςτα ςθμεία πϊλθςισ του.
• Χυμβάλλει ςτθ δθμιουργία τθσ εικόνασ του προϊόντοσ.
• Διαφοροποιεί το προϊόν.
• Χυμβάλλει ςτθν προβολι του ςιματοσ του προϊόντοσ.
• Βοθκάει ςτο γριγορο εντοπιςμό του προϊόντοσ μζςα ςτο κατάςτθμα.
Θ ςυνολικι διάρκεια του ςχεδίου είναι 12 θμζρεσ και κα πραγματοποιθκεί ςτθν Ξφπρο με
τθ ςυμμετοχι 25 δικαιοφχων και κα πραγματοποιθκεί το από 08/02/2018 ζωσ 19/02/2018.
ΩΥΣΨΘΦΛΣΛ ΔΛΞΑΛΣΩΧΣΛ ςτθν κινθτικότθτα είναι επαγγελματίεσ – μζλθ του Χυνεταιριςμοφ
και απαςχολοφνται ςτο τμιμα προϊκθςθσ και τυποποίθςθσ και Διευκυντικά ςτελζχθ που
μετά το πζρασ τθσ εκπαίδευςθσ κα μεταλαμπαδεφςουν τισ γνϊςεισ τουσ και ςτουσ
υπόλοιπουσ εργαηόμενουσ.
Θ πρόταςθ ζχει λάβει υπόψθ όλεσ τισ προχποκζςεισ που κζτει ο Ευρωπαϊκόσ Χάρτθσ για
τθν Ξινθτικότθτα. Σ οργανιςμόσ υποδοχισ Intercollege που ζχει επιλεγεί διακζτει μεγάλθ
εμπειρία και ειδίκευςθ αναφορικά με τθν κινθτικότθτα και τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


EDEX - EDUCATIONAL EXCELLENCE CORPORATION LIMITED - Cyprus

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035479
Φορζασ: 3o ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΣ ΟΩΞΕΛΣ ΧΑΟΑΡΔΦΛΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ξαινοτομίεσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτθν κακθμερινι ηωι
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Σ περιοριςμόσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και θ εξάλειψθ τθσ
ςπατάλθσ αποκτοφν διαρκϊσ αυξανόμενθ ςθμαςία ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κακϊσ, ιδθ
από το 2007, ζχει αποφαςιςτεί θ μείωςθ τθσ ετιςιασ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτθν Ζνωςθ
κατά 20%, ωσ βαςικόσ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ για το 2020. Ψα μζτρα ενεργειακισ απόδοςθσ
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αναγνωρίηονται πλζον όλο και περιςςότερο ωσ μζςο, όχι μόνο για τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ, αλλά και για τθν προαγωγι τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ευρωπαϊκϊν
οικονομιϊν.
Χτο πλαίςιο αυτό οι ευρωπαϊκοί κεςμοί ζχουν κζςει ελάχιςτα πρότυπα ενεργειακισ
απόδοςθσ και κανόνεσ ςχετικά με τθν επιςιμανςθ και τθν οικολογικι ςχεδίαςθ των
προϊόντων, των υπθρεςιϊν και των υποδομϊν. Ψα μζτρα αυτά αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ
τθσ απόδοςθσ ςε όλα τα ςτάδια τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ. Δφο από τουσ βαςικότερουσ
τομείσ, ςτουσ οποίουσ δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ, είναι:
α) θ ενεργειακι αυτοκίνθςθ, με τθν ειςαγωγι των υβριδικϊν και θλεκτρικϊν αυτοκινιτων
ςε πλιρθ παραγωγι και τθ ςταδιακι ανζγερςθ όλο και περιςςότερων ςτακμϊν
ανεφοδιαςμοφ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ, και
β) θ ενεργειακι απόδοςθ κτιρίων, με τθν τεχνολογικι εξζλιξθ ςε ςυςτιματα ςυμπαραγωγισ
εξοικονόμθςθσ, αλλά και τθν ειςαγωγι προδιαγραφϊν και πιςτοποιιςεων.
Θ Επιτροπι Ξινθτικότθτασ του ΕΥΑΟ, αντιλαμβανόμενθ τθν επαγγελματικι προοπτικι και
με δεδομζνο ότι μερικζσ από τισ πιο δθμοφιλείσ ειδικότθτζσ του ςχολείου εμπίπτουν
ακριβϊσ ςε αυτό τον τομζα, κατακζτει το προτεινόμενο ςχζδιο κινθτικότθτασ για τθν
κατάρτιςθ 40 ςυνολικά μακθτϊν του ςτθ Γερμανία, δθλαδι ςτο ευρωπαϊκό επίκεντρο τθσ
βιομθχανίασ αυτοκινιτων και ενεργειακοφ εξοπλιςμοφ. Θ δραςτθριότθτα κατάρτιςθσ είναι
χωριςμζνθ ςε δφο κεματικζσ ενότθτεσ:
1) "Electric/hybrid automotive technologies", για τθν ειδικότθτα "Ψεχνικόσ Σχθμάτων"
2) "Energy efficiency technologies and certifications", για τισ ειδικότθτεσ "Ψεχνικόσ
Εγκαταςτάςεων Ψφξθσ, Αεριςμοφ και Ξλιματιςμοφ" και "Ψεχνικόσ Θλεκτρολογικϊν
Χυςτθμάτων, Εγκαταςτάςεων και Δικτφων".
Χτόχοσ του ςχεδίου είναι να διευκολφνει τθν πρόςβαςθ των μακθτϊν των ςυγκεκριμζνων
ειδικοτιτων ςε κεματικά αντικείμενα που προδιαγράφουν το μζλλον τθσ ειδικότθτάσ τουσ,
κακϊσ και ςε δομζσ κατάρτιςθσ με υψθλά επίπεδα εξειδίκευςθσ και τεχνογνωςίασ, ϊςτε να
τουσ δϊςει τθν ευκαιρία, λίγο πριν τθν αποφοίτθςι τουσ, να αναπτφξουν επιπρόςκετεσ
επαγγελματικζσ και προςωπικζσ δεξιότθτεσ που κα ενιςχφςουν το επαγγελματικό και
προςωπικό τουσ προφίλ και κα βοθκιςουν ςτθν ιςότιμθ ςυμμετοχι τουσ ςε μία
ενοποιθμζνθ ευρωπαϊκι αγορά εργαςίασ. Ξάκε ροι κα πραγματοποιείται με τθ ςυμμετοχι
20 μακθτϊν και κα ζχει διάρκεια 14 θμερϊν.
Ψο ςχζδιο είναι απόλυτα ςυνυφαςμζνο με τθν ανάπτυξθ ποιότθτασ και τθ διεκνοποίθςθ
του ΕΥΑΟ, κακϊσ ανταποκρίνεται ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ αναγκϊν του ςχολείου ςε ςχζςθ
με αυτόν τον τομζα, δθλαδι ενιςχφει εξ' οριςμοφ τθν ευρωπαϊκι διάςταςθ,
αντιπροςωπεφει ζνα νζο εργαλείο μάκθςθσ με αυξθμζνθ ελκυςτικότθτα και
ανταποδοτικότθτα, και ςυμβάλει ςτθν πολιτικι άμεςθσ ςφνδεςθσ τθσ επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ με τθν απαςχολθςιμότθτα και τθν ανταγωνιςτικότθτα ςτθν αγορά εργαςίασ ςε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Θ εμπειρία από τθν κινθτικότθτασ αναμζνεται να ζχει άμεςο και διαχρονικά κετικό
αντίκτυπο ςτθν προςωπικι εξζλιξθ των ςυμμετεχόντων, δεδομζνου ότι κα τουσ
τροφοδοτιςει με παραςτάςεισ και κα προςδιορίςει τθ κζςθ τουσ ςτον επαγγελματικό
κλάδο και τθν αγορά εργαςίασ. Αντίςτοιχα, θ ςταδιακι ενςωμάτωςθ και θ κινθτοποίθςθ τθσ
μακθτικισ κοινότθτασ γφρω από τισ ευρωπαϊκζσ δραςτθριότθτεσ κινθτικότθτασ, είναι ζνα
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από τα ςθμαντικότερα ςτοιχεία ςε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο του ςχεδίου για το ΕΥΑΟ,
κακϊσ αντιπροςωπεφει μία δυναμικι κατάςταςθ που αναδεικνφει τθν ευρωπαϊκι
διάςταςθ του ςχολείου και δθμιουργεί πεδίο και προοπτικι για τθν αναβάκμιςθ του
εκπαιδευτικοφ αποτελζςματοσ και τθ διευκόλυνςθ τθσ υλοποίθςθσ του ευρωπαϊκοφ
ςχεδίου ανάπτυξθσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


Europäisches Fortbildungszentrum GmbH - Germany

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035481
Φορζασ: 7ο ΕΞ ΑΚΘΡΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Απόκτθςθ δεξιοτιτων ςε εφαρμογζσ Mobile Marketing για τουριςτικζσ
επιχειριςεισ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ:Θ Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο τουριςτικό προοριςμό παγκοςμίωσ και
κατατάςςεται ανάμεςα ςτουσ Top 10 τουριςτικοφσ προοριςμοφσ ςφμφωνα με τθ Lonely
Planet και επίςθσ βρίςκεται ςτθ δεφτερθ κζςθ ςφμφωνα με τα Telegraph Travel Awards τθσ
Αγγλίασ ςτθν κατθγορία τθσ Ξαλφτερθσ Ευρωπαϊκισ Χϊρασ.
Υαράλλθλα, οι ραγδαίεσ τεχνολογικζσ αλλαγζσ ςτθν πλθροφορικι και τισ τθλεπικοινωνίεσ
ζχουν ςυνεπακόλουκα οδθγιςει ςε αλλαγζσ ςτον τρόπο που δρα ο τουρίςτασ και ζρχεται
ςε επαφι με τθν πλθροφορία – ενθμζρωςθ και τελικά με τθν κράτθςθ. Ζτςι, οι κινθτζσ
ςυςκευζσ και τα smartphones ζχουν αντικαταςτιςει τουσ παραδοςιακοφσ τρόπουσ
προβολισ και διαφιμιςθσ. Ψο mobile marketing αποκτά ολοζνα και μεγαλφτερθ δυναμικι
ςτο χϊρο των τουριςτικϊν επιχειριςεων.
Δεδομζνθσ αυτισ τθσ πραγματικότθτασ, το Εκπαιδευτικό προςωπικό του ςχολείου τθσ
ειδικότθτασ Ψουριςμοφ και Υλθροφορικισ μαηί με τουσ μακθτζσ καταλιξαμε ςτο να
ςχεδιάςουμε και να υποβάλλουμε ζνα εξειδικευμζνο πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται
ςτισ ανάγκεσ τθσ τουριςτικισ αγοράσ για άτομα εξειδικευμζνα ςτισ εφαρμογζσ mobile
marketing τουριςτικϊν επιχειριςεων ϊςτε οι ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ να ανταποκρικοφν
ςτθ ηιτθςθ αυτι.
Πζςω του ςχεδίου, το Εργαςτθριακό Ξζντρο ςτοχεφει:
- ςτθν κατανόθςθ του mobile marketing,
- ςτθν ανάλυςθ των διακζςιμων τεχνολογιϊν mobile marketing,
- ςτθν ενςωμάτωςθ τθσ mobile ςτρατθγικισ ςτο marketing plan τουριςτικϊν επιχειριςεων,
- ςτθ γνϊςθ τθσ ςτρατθγικισ του mobile,
- ςτθ ςυμμόρφωςθ με κανονιςμοφσ και καλζσ πρακτικζσ mobile marketing τουριςτικϊν
επιχειριςεων,
- ςτθν ικανότθτα άμεςθσ εκτζλεςθσ mobile marketing εκςτρατειϊν τουριςτικϊν
επιχειριςεων,
- ςτθν ανάπτυξθ mobile μζςων και διαφιμιςθσ.
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Χτο προτεινόμενο ςχζδιο κα ςυμμετάςχουν 44 μακθτζσ του 7ου ΕΞ Ακινασ – Ηωγράφου, ςε
δφο ροζσ, με τθ ςυνοδεία δφο κακθγθτϊν ανά ροι, οι οποίοι παρακολουκοφν μακιματα
ςτισ ειδικότθτεσ πλθροφορικισ, οικονομίασ – διοίκθςθσ και τουριςμοφ. Ψο ςχζδιο
αναμζνεται να καλφψει τισ ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων για εκπαίδευςθ και εξειδίκευςθ
ςτο Mobile Marketing για τουριςτικζσ επιχειριςεισ, προκειμζνου να αποκτιςουν επαφι με
επαγγελματίεσ του τουριςτικοφ κλάδου και να αποκομίςουν εμπειρίεσ για τθν εξάςκθςθ τθσ
ειδικότθτάσ τουσ και επαφι με πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ.
Ψα αναμενόμενα αποτελζςματα που πρόκειται να αποκτθκοφν / βελτιωκοφν από τουσ
ςυμμετζχοντεσ του ςχεδίου είναι:
- να εφαρμόηουν τεχνικζσ mobile marketing ςε τουριςτικζσ επιχειριςεισ,
- να δθμιουργοφν ζνα ξεκάκαρο ςτρατθγικό ςχζδιο για τθν προϊκθςθ τθσ τουριςτικισ
επιχείρθςθσ ενςωματϊνοντασ τεχνικζσ mobile marketing,
- να εφαρμόηουν το mobile email και sms marketing ςε τουριςτικζσ επιχειριςεισ,
- να ςχεδιάηουν mobile sites για τουριςτικζσ επιχειριςεισ,
- να δθμιουργοφν mobile applications για τουριςτικζσ επιχειριςεισ,
- να εφαρμόηουν τεχνικζσ ανάπτυξθσ proximity marketing για τουριςτικζσ επιχειριςεισ,
- να ενιςχυκεί θ ικανότθτα ανάπτυξθσ mobile social media marketing.

ΕΨΑΛΦΛΞΣΧΧΘΠΑ:
•

EDEX - EDUCATIONAL EXCELLENCE CORPORATION LIMITED - Cyprus,

•

Associação Intercultural Amigos da Mobilidade - Portugal

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035489
Φορζασ: 1ο ΕΥΑΟ ΥΕΛΦΑΛΑ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Εξειδίκευςθ Πθχανολόγων και Θλεκτρολόγων του ΕΥΑΟ ςε μονάδεσ
Υαραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ από Βιομάηα
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Αρκετζσ χιλιάδεσ εγκαταςτάςεισ παραγωγισ βιοαερίου είναι ςε
λειτουργία ςε ολόκλθρο τον κόςμο. Αλλά και ςτθν Ελλάδα, παρά τθν οικονομικι κατάςταςθ
τθσ χϊρασ, παρατθρείται ζντονο ενδιαφζρον για τθ βιομάηα και διαβλζπετε αφξθςθ των
επενδφςεων ςε μονάδεσ παραγωγισ ενζργειασ και διάκεςισ τθσ ςτο Δίκτυο τα επόμενα
χρόνια εξαιτίασ τθσ δζςμευςθσ τθσ χϊρασ μασ για τθν επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των Α.Υ.Ε.
και του ιδιαίτερα ευνοϊκοφ κακεςτϊτοσ τιμολόγθςισ τουσ.
Βάςει των ανωτζρω εξελίξεων, οι εκπαιδευτζσ του ΕΥΑΟ ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ
προχϊρθςαν ςε ζρευνα – μελζτθ για τθν κατάςταςθ τθσ ενζργειασ που παράγεται από
ΒΛΣΠΑΗΑ ςτθν Ελλάδα αλλά και τθν Ευρϊπθ και των ειδικοτιτων που κα πρζπει να
εργαςτοφν προκειμζνου να λειτουργιςουν αυτζσ οι μονάδεσ. Πε δεδομζνθ τθν ανάγκθ
αυτι που προκφπτει ςτθν αγορά εργαςίασ δόκθκε το ζναυςμα για τα ςχεδιαςμό του
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ςυγκεκριμζνου ςχεδίου με τίτλο «Εξειδίκευςθ Πθχανολόγων και Θλεκτρολόγων του ΕΥΑΟ
ςε μονάδεσ Υαραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ Βιοαερίου».
Σι εκπαιδευόμενοι κα ζχουν τθ δυνατότθτα μζςω του ςχεδίου να:
- γνωρίςουν τθν παραγωγικι διαδικαςία μζςα ςε μονάδεσ παραγωγισ θλεκτρικισ
ενζργειασ από βιομάηα,
- ζρκουν ςε επαφι με όλα τα τμιματα των μονάδων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ
(παραλαβισ, ανάμιξθσ, τροφοδοςίασ πρϊτων υλϊν, καφςθσ, διαχωριςμοφ, επεξεργαςίασ,
κακαριςμοφ),
- κατανοιςουν τα ςτάδια μετατροπισ τθσ βιομάηασ ςε βιοαζριο,
- γνωρίςουν τουσ τρόπουσ αποκικευςθσ του παραγόμενου βιοαερίου,
- δφνανται να λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα προφφλαξθσ και αςφάλειασ ςτισ
εγκαταςτάςεισ βιοαερίου,
- αναγνωρίςουν τθ ςθμαςία τθσ δια βίου μάκθςθσ,
- βελτιϊςουν τθν ικανότθτά τουσ ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ,
- εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ και να εξοικειωκοφν με άλλουσ πολιτιςμοφσ και άλλεσ
χϊρεσ,
- εξαςφαλίςουν καλφτερθ αναγνϊριςθ των γνϊςεων που αποκτϊνται ςτθ διάρκεια των
περιόδων εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό.
Ψα αναμενόμενα αποτελζςματα εντοπίηονται ςτθν κατάκτθςθ τθσ ικανότθτασ των
ςυμμετεχόντων να υλοποιοφν ζργα βιοαερίου κατόπιν προςεκτικοφ ςχεδιαςμοφ και αφοφ
λάβουν υπόψθ όλουσ τουσ τεχνολογικοφσ, κοινωνικοφσ (ενθμζρωςθ εμπλεκομζνων),
περιβαλλοντικοφσ και οικονομικοφσ παράγοντεσ.
Θ υλοποίθςθ του ςχεδίου των 44 ςυμμετεχόντων, 22 με τθ ςυνοδεία 2 κακθγθτϊν ανά ροι,
κα πραγματοποιθκεί ςτθν Σλλανδία και τθν Λταλία για δεκαπζντε (15) θμζρεσ. Σι φορείσ
υποδοχισ κα είναι το Υανεπιςτιμιο Avans Hogeschool και το Λδιωτικό Λνςτιτοφτο Ψεχνικισ
Εκπαίδευςθσ impara e lavora αντίςτοιχα.

ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

IMPARA E LAVORA - Italy,

•

Holland Door - Netherlands,

•

STICHTING AVANS - Netherlands

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035493
Φορζασ: ΣΠΣΧΥΣΡΔΛΑ ΕΠΥΣΦΛΣΩ ΞΑΛ ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑΧ ΕΩΒΣΛΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Απόκτθςθ δεξιοτιτων Ρεοφυϊν Επιχειρθματιϊν ςτο e-ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
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ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο ςχζδιο υποβάλλεται από τθν κοινοπραξία «ΕΩΒΣΛΑ ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ»
(ςυμμετζχουν θ Σμοςπονδία Εμπορίου και Επιχειρθματικότθτασ, ο Εμποροεπαγγελματικόσ
Χφλλογοσ Οουτρϊν Αιδθψοφ και ο Εμπορικόσ Χφλλογοσ Λςτιαίασ) ςτθν οποία Χυντονιςτισ
εταίροσ είναι θ Σμοςπονδία.
Ψο ςχζδιο «Απόκτθςθ δεξιοτιτων Ρεοφυϊν Επιχειρθματιϊν ςτο e-ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ» ζχει ςκοπό
να βοθκιςει τουσ νζουσ επιχειρθματίεσ (που ζχουν κάνει ζναρξθ τα τρία τελευταία χρόνια)
ϊςτε να αποκτιςουν τισ αναγκαίεσ δεξιότθτεσ αρχικά για να διευκφνουν και να επεκτείνουν
μια μικρι επιχείρθςθ αλλά και πιο ςυγκεκριμζνα για τθ ςθμαςία που ζχει το e-ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ
ςτθ βιωςιμότθτα τουσ. Ξανείσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ζωσ τϊρα δεν είχε τθν ευκαιρία να
ςυμμετζχει ςε πρόγραμμα πρακτικισ άςκθςθσ/ τοποκζτθςθσ και δεν ζχουν εξειδικευμζνεσ
γνϊςεισ ςτθ διοίκθςθ επιχειριςεων, οι περιςςότεροι ζχουν μικρζσ επιχειριςεισ οι οποίεσ
δραςτθριοποιοφνται ςε τοπικό επίπεδο και ζχουν ςυνικωσ προςωπικό κάτω των 10
ατόμων, ςτισ επιχειριςεισ τουσ δεν υπάρχουν διακριτά τμιματα και ςτεροφνται
οργάνωςθσ. Σ ςκοπόσ του προγράμματοσ αφορά τθν ενκάρρυνςθ καινοτόμων
επιχειρθματικϊν πρακτικϊν, τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτο eΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ και τθν επζκταςθ ςε νζεσ εκνικζσ αγορζσ.
Θ υλοποίθςθ του ςχεδίου τθσ παροφςασ πρόταςθσ αφορά τθν εκπαίδευςθ 25 υπευκφνων
Ανκρωπίνου δυναμικοφ – μελϊν τθσ Ξοινοπραξίασ ςτθν Αγγλία για 14 θμζρεσ. Ψο
πρόγραμμα κα αφορά καταρχιν κεωρθτικι κατάρτιςθ από επιςτθμονικό προςωπικό,
δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων με μεγάλθ εμπειρία και ειδίκευςθ αναφορικά με τθν
κινθτικότθτα και τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. Επιπρόςκετα, κα πραγματοποιθκοφν
προγραμματιςμζνεσ επιςκζψεισ και τοποκετιςεισ ςε αξιόλογεσ επιχειριςεισ, ςυμβάλλοντασ
ςθμαντικά ςτθν κατανόθςθ του αντικειμζνου κατάρτιςθσ, κακϊσ και ςτθ μεταφορά
εφαρμογϊν και τεχνογνωςίασ e- Επιχειρείν ςτισ επιχειριςεισ τουσ.
Πε το πζρασ τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου, οι καταρτιηόμενοι αναμζνεται να αποκομίςουν
πολφτιμεσ εμπειρίεσ και ςθμαντικά εφόδια, τα οποία εκτιμάται ότι κα ςυμβάλουν ςτθν
επαγγελματικι τουσ πορεία και που εντοπίηονται ςτα κάτωκι αποτελζςματα:
1. Γνϊςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, του τρόπου οργάνωςθσ και διοίκθςθσ των
επιχειριςεων,
2. Αναγνϊριςθ κρίςιμων ςθμείων παρζμβαςθσ ςτον επιχειρθματικό τουσ κλάδο μζςα από
τισ εφαρμογζσ ςτο θλεκτρονικό επιχειρείν που επιβάλλει θ εποχι,
3. Αναγνϊριςθ ευκαιριϊν αλλά και απειλϊν που αποπνζει θ εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ και
τεχνολογίασ,
4. Εξοικείωςθ με αρχζσ και μοντζλα ανάπτυξθσ καινοτομίασ, προκειμζνου να μποροφν οι
ίδιοι να αναπτφςςουν καινοτομία ςτισ επιχειριςεισ τουσ,
5. Ξατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ δικτφωςθσ και τθσ ςυνζργειασ ςτθν επιχειρθματικότθτα.
Σ οργανιςμόσ υποδοχισ ADC Technology Training ςτθν Αγγλία που επιλζχκθκε ζχει
υλοποιιςει προγράμματα κινθτικότθτασ αντίςτοιχθσ κεματολογίασ με απόλυτθ επιτυχία
αλλά και εμπειρία ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. Επίςθσ, θ επιλογι τθσ Χϊρασ δεν είναι
τυχαία, ζγινε διότι οι θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ και το e- ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ςτθν Αγγλία είναι κοινι
παραδοχι και ζχει υιοκετθκεί από τον επιχειρθματικό κόςμο. Ζχουν επιλεγεί ςθμαντικζσ
επιχειριςεισ και οργανιςμοί που είναι αρωγοί start up νεοφυϊν επιχειριςεων και
κεωροφνται επιτυχθμζνα παραδείγματα του ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ.
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ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


ADC Technology Training Ltd - United Kingdom

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035494
Φορζασ: ΛΡΕΔΛΒΛΠ-ΛΕΞ ΟΑΓΞΑΔΑ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ξαινοτόμεσ δράςεισ κατάρτιςθσ ςε Ευρωπαϊκά πρότυπα
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο ΔΛΕΞ Οαγκαδά αποφάςιςε να ςυμμετάςχει ξανά ςτο πρόγραμμα
κινθτικότθτασ εκπαιδευομζνων και προςωπικοφ του Erasmus+ με ςκοπό να ολοκλθρϊςει
τθν προςπάκεια αναβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ κατάρτιςθσ, που ξεκίνθςε δφο χρόνια πριν.
Ζχοντασ δει τισ τεράςτιεσ ωφζλειεσ που αποκόμιςαν οι ςπουδαςτζσ του από τισ
προθγοφμενεσ ςυμμετοχζσ, επιδιϊκει να αναβακμίςει ακόμθ περιςςότερο τθν
επαγγελματικι κατάρτιςθ που προςφζρει δθμιουργϊντασ ζνα εμπλουτιςμζνο πρόγραμμα
ςπουδϊν που κα δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ ςπουδαςτζσ να αποκτιςουν όλα τα απαραίτθτα
εφόδια για τθν επαγγελματικι τουσ αποκατάςταςθ.
Ψο πρόγραμμα κα ζχει διάρκεια 16 θμερϊν και ςϋ αυτό κα ςυμμετάςχουν 30 ςπουδαςτζσ
από τισ ειδικότθτεσ Βοθκόσ Φυςικοκεραπείασ (15) και Βοθκόσ Φαρμακείου (15, μαηί με 2
κακθγθτζσ-ςυνοδοφσ. Θ πρϊτθ ειδικότθτα κα επιςκεφκεί τθν Ξφπρο όπου εταίροσ μασ
είναι το ERCI ενϊ θ δεφτερθ κα επιςκεφκεί τθ Γερμανία όπου εταίροσ μασ είναι θ CG
AUSBILDUNG UND BERATUNG. Σι εταίροι μασ κα καταρτίςουν θμεριςιο πρόγραμμα το
οποίο κα περιλαμβάνει πρακτικι άςκθςθ ςε ςυναφείσ επιχειριςεισ το πρωί (09:00-15:00)
και κεωρθτικά ςεμινάρια και πολιτιςτικζσ επιςκζψεισ το απόγευμα (17:00-19:00).
Ψο ΔΛΕΞ προςδοκεί ςτθν κάλυψθ των προαναφερκειςϊν αναγκϊν και είναι ςίγουρο ότι ο
αντίκτυποσ κα είναι τεράςτιοσ τόςο ςε τοπικό όςο ςε εκνικό επίπεδο κακϊσ θ προςπάκειά
μασ κα αποτελζςει παράδειγμα μίμθςθσ για άλλα εκπαιδευτικά ιδρφματα και IEK
βοθκϊντασ να ανζλκει θ ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και
ζμμεςα να αναηωογονθκεί θ ελλθνικι οικονομία.
ΕΨΑΛΦΛΞΣΧΧΘΠΑ:
•

ERCI, Educational, Research & Consultancy Institute LTD - Cyprus,

•

CG AUSBILDUNG UND BERATUNG - Germany

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035505
Φορζασ: 1ο ΕΥΑΟ ΑΠΑΟΛΑΔΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ξαινοτόμεσ μζκοδοι εκπαίδευςθσ για τθν ανάπτυξθ επαγγελματικϊν
δεξιοτιτων
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ξατά ςυνζπεια κυρίαρχοσ ςτόχοσ είναι ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ
ολοκλθρωμζνων εκπαιδευτικϊν δράςεων, που κα βοθκιςουν τουσ νζουσ εργαηόμενουσ να
προςαρμοςκοφν γρθγορότερα και ποιο αποτελεςματικά ςτισ εξελίξεισ του χϊρου τθσ
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εργαςίασ. Αυτό κα επιτευχκεί με ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν παραγωγικι διαδικαςία
και τθν αγορά εργαςίασ.
Σ κφριοσ ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου είναι θ υποςτιριξθ των ςυμμετεχόντων
μακθτϊν ςε δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ και ςυνεχοφσ κατάρτιςθσ ςε ζνα διαρκϊσ
μεταβαλλόμενο και ανταγωνιςτικό περιβάλλον για τθν απόκτθςθ και τθ χριςθ γνϊςεων,
ικανοτιτων, δεξιοτιτων και προςόντων που κα διευκολφνουν τθν προςωπικι τουσ εξζλιξθ,
τθν απαςχολθςιμότθτα και τθν ζνταξθ τουσ με αξιϊςεισ ςτθν Ελλθνικι αλλά και πλζον ςτθν
Ευρωπαϊκι αγορά εργαςίασ.
Επίςθσ οι μακθτζσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να εξαςκθκοφν ςτθν χριςθ ξζνων γλωςςϊν και να
διαπιςτϊςουν τθν αναγκαιότθτα τουσ ςτα πλαίςια τθσ ενωμζνθσ Ευρϊπθσ. Σι μακθτζσ κα
ενκαρρυνκοφν ϊςτε να ενδιαφερκοφν να μάκουν γλϊςςεσ, και να αναπτφξουν μεκόδουσ
ικανζσ ζτςι ϊςτε να ενιςχυκεί θ αυτοπεποίκθςθ τουσ μζςα από τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ
ξζνθσ γλϊςςασ με τθ μθτρικι. Θ γνϊςθ πολλϊν κοινοτικϊν γλωςςϊν κα δϊςει τθν
δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να επωφελθκοφν από τισ ευκαιρίεσ που προςφζρει θ ενιαία
αγορά ςε επαγγελματικό και προςωπικό επίπεδο. Κα ζχουν επίςθσ τθν ευκαιρία να
γνωρίςουν από κοντά μια διαφορετικι κουλτοφρα και ζναν πολιτιςμό διαφορετικό από τον
δικό τουσ. Αυτό κα τουσ δϊςει τθν δυνατότθτα να αντιμετωπίηουν αποτελεςματικά
φαινόμενα ρατςιςμοφ και ξενοφοβίασ ςτον εργαςιακό χϊρο και τθν κακθμερινότθτα τουσ.
Κα τουσ ενιςχφςει επίςθσ τθν αυτοπεποίκθςθ, τθν υπευκυνότθτα και τθ ςυνζπεια που
χρειάηονται για να λειτουργιςουν με ομαδικό πνεφμα ςτα πλαίςια μιασ ενωμζνθσ και
ενιαίασ Ευρϊπθσ.
Εκπαιδευτικοί και μακθτζσ που κα ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα κα ζχουν επίςθσ τθν
δυνατότθτα να βιϊςουν νζεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ και μεκόδουσ διδαςκαλίασ τθσ
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςε εξζλιξθ.
Θ μελζτθ επίςθσ των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων τθσ Γαλλίασ και τθσ Λταλίασ και ιδιαίτερα θ
επαγγελματικι εκπαίδευςθ και θ ςχζςθ τθσ με τθν αγορά εργαςίασ κα βοθκιςουν τουσ
εκπαιδευτικοφσ να ενςωματϊςουν νζεσ τεχνικζσ διδαςκαλίασ βελτιϊνοντασ τον τρόπο
διδαςκαλίασ τουσ και κατά ςυνζπεια το Ελλθνικό Εκπαιδευτικό ςφςτθμα.
Σι ςυμμετζχοντεσ είναι μακθτζσ κφρια τθσ Γ’ τάξθσ του 1ου ΕΥΑΟ Αμαλιάδασ των
ειδικοτιτων Ξομμωτικισ και Πθχανικϊν Εμπορικοφ Ραυτικοφ. Σ αρικμόσ των
ςυμμετεχόντων είναι 14 μακθτζσ από τισ ειδικότθτεσ των Πθχανικϊν Εμπορικοφ Ραυτικοφ
κακϊσ και 14 μακθτζσ από τθν ειδικότθτα τθσ Ξομμωτικισ Ψζχνθσ και 4 ςυνοδοί κακθγθτζσ.
Πε δεδομζνο ότι το ςχολείο αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ τοπικισ αλλά και τθσ
ευρφτερθσ κοινωνίασ, ςθμαντικότατο ςτοιχείο ς’ αυτοφ του είδουσ τισ δράςεισ αποτελεί θ
κοινοποίθςθ του όλου προγράμματοσ ςε ζνα ευρφ κοινό. Θ διάχυςθ των ςυμπεραςμάτων
και αποτελεςμάτων που κα προκφψουν από τθν επίςκεψθ – τοποκζτθςθ κα υλοποιθκεί με
ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα και ςτο FB του ςχολείου, κακϊσ ςε φωτογραφικι ζκκεςθ ςτον
πίνακα ανακοινϊςεων του ςχολείου κακϊσ και ςε θμερίδα που κα γίνει ςτον χϊρο του
ςχολείου όπου κα κλθκοφν μακθτζσ και εκπαιδευτικοί άλλων ςχολείων, ςφλλογοι γονζων
και κθδεμόνων, τοπικοί παράγοντεσ και φορείσ.
Χίγουρα τα οφζλθ για τθν ςχολικοί μονάδα είναι πολλαπλά τόςο για τουσ μακθτζσ όςο και
τουσ εκπαιδευτικοφσ και αποδίδουν προςτικζμενθ αξία και ποιότθτα ςτθν εκπαίδευςθ.Θ
ευρωπαϊκι ςυνεργαςία και οι καινοτόμεσ διδακτικζσ και μακθςιακζσ προςεγγίςεισ δίνουν
μια άλλθ δυναμικι ςτθν ςχολικι μονάδα ζτςι ϊςτε να αποτελζςουν μοχλό βελτίωςθσ τθσ

71

ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ και τθσ ενίςχυςθσ τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ
ςτθν εκπαίδευςθ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

LYCEE PROFESSIONNEL DE ROMPSAY - France,

•

ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035525
Φορζασ: 3ο ΕΥΑΟ ΒΣΟΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Θ Ξαινοτομία ςτθν Ωπθρεςία των νζων Επαγγελματιϊν ςτουσ τομείσ τθσ
Γεωπονίασ και ςτθν ειδικότθτα τθσ Βρεφοκομίασ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Χτο ςχζδιο κινθτικότθτασ που προτείνεται κα ςυμμετζχουν 15 μακθτζσ
του ςχολείου μασ του τομζα Φυςικοκεραπείασ και 15 μακθτζσ του τομζα Γεωπονίασ
αρωματικϊν φυτϊν. Χτο ςφνολό τουσ οι μακθτζσ ζχουν ανάγκθ πρακτικισ εξάςκθςθσ ςτο
επάγγελμα που επζλεξαν, ςε πραγματικό εργαςιακό περιβάλλον για τθν εφαρμογι του
ςυνόλου των γνϊςεων και δεξιοτιτων που ζχουν αποκτιςει μζςα από τθν φοίτθςθ τουσ,
χωρίσ τθν δυνατότθτα να τισ εφαρμόςουν ςτθν πράξθ. Χυγκεκριμζνα, μζςα από το ςχζδιο
επικυμοφμε να καλφψουμε:
Βρεφονθπιοκόμοι
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Σι τάςεισ ςε Ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο τθσ πρϊιμθσ παρζμβαςθσ δθμιουργοφν τθν
ανάγκθ να αποκτθκεί γνϊςθ που δεν υπάρχει και δεν δίνεται ςτο ςχολείο μασ, ςχετικά με
το τι είναι θ πρϊιμθ παρζμβαςθ, ποιά θ ςθμαςία και οι ςτόχοι τθσ, ποιοι είναι οι ειδικοί
που κα κρίνουν εάν χρειάηεται και πωσ γίνεται θ διάγνωςθ, θ αξιολόγθςθ και ςε κάποιεσ
περιπτϊςεισ να μποροφν να μποροφν βοθκιςουν ζνα παιδί ϊςτε «να κλείςει θ ψαλίδα»
μεταξφ του ιδίου και άλλων παιδιϊν τθσ ίδιασ θλικίασ. Επιπρόςκετθ ανάγκθ είναι θ
πρακτικι εξάςκθςθ ςτθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν ςε βρζφθ και νιπια.
Γεωπόνοι
Σι μακθτζσ κα τθν ευκαιρία, μζςω του ςχεδίου, να ζχουν άμεςθ επαφι με μονάδεσ
παραγωγισ και επεξεργαςίασ αρωματικϊν φυτϊν, κα εργαςτοφν ςε ζνα πραγματικό
εργαςιακό περιβάλλον, ϊςτε να αποκτιςουν ςθμαντικζσ εμπειρίεσ, εφαρμόηοντασ τισ
κεωρθτικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που ζχουν διδαχκεί. Κα ζχουν τθν ευκαιρία να
επιβεβαιϊςουν και να διευκρινίςουν ζννοιεσ, αρχζσ και διαδικαςίεσ που ζχουν μελετιςει
κεωρθτικά και να κζςουν ςε πραγματικι εφαρμογι τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που ζχουν
ιδθ αποκτιςει, αλλά και αυτϊν που πρόκειται να αποκτιςουν, μζςω των κεωρθτικϊν
ςεμιναρίων που πλαιςιϊνουν το ςχζδιο. Ζχουμε ςυηθτιςει και ςυμφωνιςει με τον εταίρο
υποδοχισ, όπωσ το εκπαιδευτικό/πρακτικό πρόγγραμμα αποτελείται από τισ εξισ ενότθτεσ:
- Χυςτιματα καλλιζργειασ αρωματικϊν φυτϊν
- Σι καλλιεργοφμενεσ ποικιλίεσ αρωματικϊν φυτϊν ςτθ Ξφπρο και θ ποιοτικι αξιολόγθςθ
τουσ
- Υρακτικζσ φυτοπροςταςίασ αρωματικϊν φυτϊν

- Υρακτικζσ λίπανςθσ βιολογικϊν αρωματικϊν φυτϊν
- Διαχείριςθ παραγωγισ
- Πθχανοποίθςθ Υαραγωγισ
- Βελτίωςθσ εμπορίασ
O αντίκτυποσ που περιμζνουμε για τουσ ςυμμετζχοντεσ κα είναι μεγάλοσ αφοφ μζςα από
τθν υλοποίθςθ αυτοφ του ςχεδίου οι ςυμμετζχοντεσ κα προςκζςουν γνϊςθ, εμπειρία και
εφόδια τα οποία δεν είχαν τθν δυνατότθτα να αποκτιςουν ςτο ςτενό τοπικό περιβάλλον
του Βόλου . Κα ενιςχφςουν το ατομικό και επαγγελματικό τουσ προφίλ, κα πιςτοποιθκεί
επίςθσ θ ςυμμετοχι τουσ με europass, κα βελτιϊςουν το επίπεδο των ικανοτιτων και
δεξιοτιτων τουσ και ςυνεπϊσ τθν καλφτερθ ποιότθτα εργαςίασ. Ακόμθ οι ςυνοδοί και οι
δικαιοφχοι ζχουν ςκοπό να αναπτφξουν και να διατθριςουν επαφζσ με άλλουσ
εκπαιδευτικοφσ φορείσ τθσ Ξφπρου ανταλλάςςοντασ ζτςι ιδζεσ και πρακτικζσ.
Χυγκεκριμζνα οι ςυμμετζχοντεσ μζςα από το ςχζδιο κινθτικότθτασ κα αποκτιςουν νζεσ
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για βελτίωςθ των επαγγελματικϊν τουσ προςόντων , κα ζλκουν ςε
ουςιαςτικι και άμεςθ επαφι με το επάγγελμα τουσ για πρϊτθ φορά, κα βελτιϊςουν τθν
αυτοπεποίκθςθ τουσ, κα αναπτφξουν τθν αίςκθςθ του Ευρωπαίου Υολίτθ, κα ζλκουν ςε
επαφι με τθν πολυπολιτιςμικι κυπριακι κοινωνία ςαν μζςο καταπολζμθςθσ τθσ
ξενοφοβίασ και του ρατςιςμοφ, κα ηιςουν για ζνα διάςτθμα μόνοι τουσ μακριά από τθν
οικογζνεια, ςαν γενικι πρόβα ενόψει τθσ ακαδθμαϊκισ τουσ ηωισ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

RCI RESEARCH & CONSULTANCY INSTITUTE LTD - Cyprus,

•

P.G PLANTATION LTD - Cyprus

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035533
Φορζασ: 1ο ΕΥΑΟ ΟΣΩΨΦΑΞΛΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΡΣΧΘΟΕΩΨΩΡ ΧΕ ΑΧΚΕΡΕΛΧ ΩΨΘΟΣΩ ΞΛΡΔΩΡΣΩ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Θ άςκθςθ τθσ Ροςθλευτικισ βαςίηεται ςτθν ζρευνα και το ενδιαφζρον
τθσ εςτιάηεται ςτθ διατιρθςθ και προαγωγι τθσ υγείασ και τθν πρόλθψθ τθσ αςκζνειασ ςτα
άτομα, τισ οικογζνειεσ και τθν κοινότθτα. Υροωκεί τθν αυτοφροντίδα, τθν ανεξαρτθςία και
τον ςεβαςμό τθσ προςωπικότθτασ, των δικαιωμάτων των ανκρϊπων, ενϊ ςυγχρόνωσ
παρζχει επιμελθμζνθ επιςτθμονικι φροντίδα ςε περιπτϊςεισ αςκζνειασ. Επιδιϊκει τθν
απόκτθςθ κάκε νζασ κεωρθτικισ γνϊςθσ και τεχνογνωςίασ με ςκοπό τθ ςυνεχι
προςαρμογι τθσ Ροςθλευτικισ Επιςτιμθσ ςτθν ταχφτατα αναπτυςςόμενθ γνϊςθ με
προςανατολιςμό τόςο τθν πρόλθψθ, όςο και τθ κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ των
προβλθμάτων υγείασ των πολιτϊν.
Ζχοντασ ωσ βάςθ τισ ανωτζρω αρχζσ για τουσ νοςθλευτζσ προχωριςαμε ςτο ςχεδιαςμό του
προγράμματοσ με τίτλο ««ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΡΣΧΘΟΕΩΨΩΡ ΧΕ ΑΧΚΕΡΕΛΧ ΩΨΘΟΣΩ ΞΛΡΔΩΡΣΩ»
προκειμζνου οι μακθτζσ του 1ου ΕΥΑΟ Οουτρακίου να αποκομίςουν πρακτικι εμπειρία ςε
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μια ιδιαίτερθ ομάδα αςκενϊν υψθλοφ κινδφνου που βρίςκονται ςε μονάδεσ εντατικισ
κεραπείασ.
Ψο νοςθλευτικό προςωπικό που εξυπθρετεί τισ ΠΕΚ πρζπει να είναι καταρτιςμζνο και
ζμπειρο με ικανότθτα παρακολοφκθςθσ των ηωτικϊν λειτουργιϊν του αςκενοφσ, εκτζλεςθσ
επειγόντων παρεμβάςεων (διαςωλινωςθσ) και ςυλλογισ αιμοδυναμικϊν παραμζτρων.
Ψο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςχεδιάςτθκε για Ροςθλευτζσ - ςυμμετζχοντεσ που κζλουν να
εργαςτοφν ςε Πονάδεσ Εντατικισ Κεραπείασ και δεν ζχουν λάβει κάποια ειδικι
εκπαίδευςθ. Κα μεταβοφν για 15 θμζρεσ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, ςε 2 ροζσ των 22 ατόμων
με τθ ςυνοδεία κακθγθτϊν, και κα εκπαιδευτοφν ςτο The London First Aid Training
Company.
Υζραν του βαςικοφ ςτόχου που είναι θ προετοιμαςία και θ κατάρτιςθ των νζων
νοςθλευτϊν ϊςτε να μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ Εντατικισ
Κεραπείασ, το ςχζδιο ζχει ωσ ςκοπό τθν εξειδίκευςθ των ςυμμετεχόντων ςτα κάτωκι:
- να μποροφν να εκτιμοφν τα ηωτικά ςθμεία του αςκενοφσ,
- να παρζχουν τισ Α’ βοικειεσ,
- να εκτελοφν τεχνθτι αναπνοι,
- να εφαρμόηουν καρδιακζσ μαλάξεισ,
- να γνωρίηουν τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ του άλγουσ,
- να διαχειρίηονται και να αντιμετωπίηουν το αλλεργικό ςοκ,
- να μποροφν να προβοφν ςε επίςχεςθ αιμορραγίασ,
- να διαχειρίηονται τον αςκενι τθσ ΠΕΚ ανάλογα με τθν περίπτωςι του,
- να κατανοοφν τουσ κανόνεσ θκικισ και δεοντολογίασ για τουσ αςκενείσ ςε ΠΕΚ,
- να γνωρίηουν το ςφνδρομο τθσ ΠΕΚ,
- να εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ αναφορικά με τθ ΠΕΚ Υαιδιϊν και Ρεογνϊν.
Σι ςυμμετζχοντεσ μζςω του ςχεδίου κα αποκτιςουν νοςθλευτικι εκπαίδευςθ και
εξειδίκευςθ ςτθ νοςθλευτικι φροντίδα βαρζωσ παςχόντων, ςυμμετζχοντασ ςε
νοςθλευτικζσ πράξεισ που αντιςτοιχοφν ςτο επίπεδο και το αντικείμενο εκπαίδευςθσ,
εξειδίκευςθσ και εμπειρίασ που διακζτουν, και ςτθν παροχι βοικειασ ςτο ιατρικό
προςωπικό τθσ ΠΕΚ ςτθν άςκθςθ του ζργου τουσ. Υιο ςυγκεκριμζνα, τα αναμενόμενα
οφζλθ για τουσ ςυμμετζχοντεσ εςτιάηονται ςτο:
- να μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ τθσ παροχισ νοςθλείασ ςε ΠΕΚ,
- να κατανοοφν τθ χριςθ και να λειτουργοφν καρδιογράφο,
- να γνωρίηουν τθ χριςθ αναρρόφθςθσ,
- να γνωρίηουν τθ χριςθ απινιδωτι,
- να χρθςιμοποιοφν πιεςόμετρο και ςτθκοςκόπιο,
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- να γνωρίηουν τισ πρακτικζσ εφαρμογζσ των ςυςτθμάτων παροχισ υγρϊν και υλικϊν
εργαςτθρίων.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


The London First Aid Training Company - United Kingdom

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035537
Φορζασ: 1ο ΕΥΑΟ ΣΦΕΧΨΛΑΔΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΥΑΛΔΛΞΩΡ
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΩΡ ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘΧ ΘΟΛΞΛΑΧ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ

ΧΨΑΚΠΩΡ - ΠΣΦΦΕΧ

ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο 1ο ΕΥΑ.Ο ΣΦΕΧΨΛΑΔΑΧ, , υποβάλλουμε το παρόν ςχζδιο
κινθτικότθτασ για 12 μακιτριεσ τθσ ειδικότθτασ Βοθκϊν Βρεφονθπιοκόμων του Ψομζα
Ωγείασ Υρόνοιασ και Ευεξίασ με κζμα " Σργάνωςθ και Οειτουργία Υαιδικϊν Χτακμϊν Πορφζσ Δραςτθριοτιτων Υροςχολικισ Αγωγισ", ςτο Φίμινι τθσ Λταλίασ, με φορζα υποδοχισ
τθν Sistema Turismo s.r.l.
Χτόχοι του ςχεδίου μζςα από τθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ που κα αποκτιςουν οι
ωφελοφμενεσ κάνοντασ πρακτικι άςκθςθ ςε τζςςερισ Υ/Χ ςτο εξωτερικό, είναι θ
απόκτθςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και εμπειριϊν ςε ςχζςθ με:
- τθ δθμιουργία κατάλλθλων κφριων και βοθκθτικϊν χϊρων ενόσ Υ/Χ και πωσ κα πρζπει να
ςυνδζονται λειτουργικά μεταξφ τουσ.
- τθν επιλογι των κατάλλθλων επίπλων και ςκευϊν κακϊσ και το κατάλλθλο
ψυχοπαιδαγωγικό υλικό για κάκε θλικία νθπίου.
- τθν χριςθ μζςων και υλικϊν ενόσ Υ/Χ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του νθπίου.
- τισ ανάγκεσ των παιδιϊν ανά θλικία ωσ προσ τθ λειτουργικότθτα του χϊρου του Υ/Χ.
- τθν εφαρμογι μεκόδων και τεχνικϊν παρότρυνςθσ των παιδιϊν για ςυμμετοχι, με
κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ ςε κάκε γωνιά του Υ/Χ.
- τθν ςωςτι χρονικι οργάνωςθ του θμεριςιου προγράμματοσ λειτουργίασ και κακθμερινισ
απαςχολθςιμότθτασ ενόσ Υ/Χ μιασ άλλθσ χϊρασ.
- του ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ και εξοπλιςμοφ εγαςτθρίων ςτον Υ/Χ
- τθ βελτίωςθ τθσ προςωπικι τουσ ανάπτυξθ, τισ δυνατότθτεσ απαςχόλθςθσ και των
προοπτικϊν ςταδιοδρομίασ ωσ Βοθκοί Βρεφονθπιοκόμοι.
- τθ βελτίωςθ των μακθςιακϊν επιδόςεων τουσ, αναγνωρίηοντασ πωσ αυτζσ είναι
απαραίτθτεσ για τθν επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία, ενιςχφοντασ τθν ςχολικι τουσ
επίδοςθ και αποκλείοντασ τθ ςχολικι διαρροι.
- τθν καλλιζργεια πνεφματοσ ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν και επιχειρθματικότθτασ,
διευρφνοντασ τουσ επαγγελματικοφσ τουσ ορίηοντεσ.
- τθν υιοκζτθςθ ορκϊν επαγγελματικϊν πρακτικϊν και απόκτθςθ επαγγελματικισ
ςυνείδθςθσ.
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- τθν αφξθςθ τθσ αυτο-ενδυνάμωςθσ και τθσ αυτοεκτίμθςθσ με αποτζλεςμα τθν
καταπολζμθςθ τθσ κοινωνικισ περικωριοποίθςθσ.
- τθν ενίςχυςθ τθσ διαπολιτιςμικισ ςυνείδθςθσ .
- τθν ανάπτυξθ τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ ςτο χϊρο τθσ εκπ/ςθσ και τθσ εργαςίασ.
- τθν αφξθςθ κινιτρων για τθ ςυμμετοχι ςε μελλοντικά προγράμματα τθσ Ε.Ε.
Πε το ςχζδιο αυτό είναι μακιτριεσ τθσ ειδικότθτασ Βοθκϊν Βρεφονθπιοκόμων μποροφν να
πραγματοποιιςουν πρακτικι άςκθςθ, ςτοιχείο απαραίτθτο, προκειμζνου να αναπτφξουν
τα επαγγελματικά τουσ προςόντα για τθν μελλοντικι τουσ απαςχόλθςθ, καταπολεμϊντασ
τθν ανεργία και τθν κοινωνικι περικωριοποίθςθ, ςτοιχεία που δεν προςφζρει το ςχολείο
ςιμερα.
Θ πρακτικι άςκθςθ κα πραγματοποιθκεί ςε 4 Υαιδικοφσ Χτακμοφσ ςτθν πόλθ Φίμινι τθσ
Λταλίασ, τουσ οποίουσ εξαςφάλιςε ο φορζασ υποδοχισ Sistema Turismo s.r.l., ο οποίοσ
αναλαμβάνει και τον ςχεδιαςμό, οργάνωςθ και αξιολόγθςθ τθσ πρακτικισ και τθσ
φιλοξενίασ.
Πε τθν ολοκλιρωςθ του ςχεδίου αναμζνεται οι ωφελοφμενοι να αποκτιςουν γνϊςεισ
δεξιότθτεσ και εμπειρία ςτθν οργάνωςθ και διαχείριςθ ενόσ Υ/Χ και απόκτθςθ νζων
παιδαγωγικϊν μεκοδολογιϊν εφαρμογισ δραςτθριοτιτων προςχολικισ αγωγισ,
βελτιϊνοντασ ζτςι τα επαγγελματικά τουσ προςόντα και αποκτϊντασ περιςςότερεσ
ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ αλλά και ανάπτυξθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ.
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ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


Sistema Turismo s.r.l. - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035546
Φορζασ: 1ο ΕΥΑΟ ΥΕΦΑΠΑΨΣΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΕΛΔΛΞΕΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΕΧ ΑΡΑΓΞΕΧ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο ςχζδιο VET STAFF με τίτλο "Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ"
επιχειρεί να καλφψει τισ πολφ απαιτθτικζσ ανάγκεσ του ΕΥΑΟ Υεράματοσ για τθν
εκπαίδευςθ μακθτϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Ζχει ςτόχο να επιμορφϊςει 15 κακθγθτζσ υψθλϊν τυπικϊν προςόντων αλλά με ελλιπι εμπειρία ςε μακθτοκεντρικά μοντζλα
διδαςκαλίασ- ςε ςφγχρονεσ διδακτικζσ μεκόδουσ και πρακτικζσ, ϊςτε να ανταποκρικεί το
ςχολείο ςτθ μεγάλθ αφξθςθ μακθτϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Ξατά τθ διάρκεια τθσ
κινθτικότθτασ οι κακθγθτζσ πζρα από τθ κεωρθτικι τουσ κατάρτιςθ ςτισ μακθςιακζσ
δυςκολίεσ (Ειδικι μακθςιακι δυςκολία ςτθν ανάγνωςθ, ςτθ γραπτι ζκφραςθ και ςτα
μακθματικά), κα ςυμμετάςχουν ςε δραςτθριότθτεσ (practical workshops, hands-on
activities) εφαρμόηοντασ νζεσ μακθτοκεντρικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ /πρακτικζσ, οι
οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν ζνταξθ όλων των μακθτϊν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, ιδιαίτερα
όμωσ αυτϊν με μακθςιακά προβλιματα. Ζτςι τα αναμενόμενα αποτελζςματα του ςχεδίου
μασ είναι θ ενίςχυςθ των κινιτρων των μακθτϊν μζςα από ςφγχρονεσ μεκόδουσ

διδαςκαλίασ, θ αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των εκπαιδευτικϊν απζναντι ςτισ
μακθςιακζσ δυςκολίεσ των μακθτϊν τουσ, θ ζνταξθ όλων των μακθτϊν με ειδικζσ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ, θ εφαρμογι κατάλλθλων τρόπων
αξιολόγθςθσ αυτϊν των μακθτϊν. Θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν κα ζχει ωσ αντίκτυπο
τθν ενίςχυςθ του επαγγελματικοφ τουσ προφίλ και τθν αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων τουσ
κατά τθν κακθμερινι τουσ εργαςία, τθν ανταπόκριςθ του επαγγελματικοφ λυκείου ςτισ
πραγματικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν, τον εφοδιαςμό των μακθτϊν με τα απαραίτθτα
προςόντα για τθ μελλοντικι τουσ επαγγελματικι δραςτθριότθτα. Πζςα από τθν
αναβάκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ αναμζνεται θ ιςότιμθ ζνταξθ των μακθτϊν, με
ιδιαίτερεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ςτθν αγορά εργαςίασ και ιδιαίτερα θ αντιμετϊπιςθ του
υψθλοφ δείκτθ ανεργίασ ςτθν περιοχι του Υεράματοσ.

ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


ITC International TEFL Certificate s.r.o. - Czech Republic

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035559
Φορζασ: Ζνωςθ Πετακινοφμενων Ξτθνοτρόφων Θπείρου
Ψίτλοσ Χχεδίου: Πετακινοφμενθ κτθνοτροφία, ζνα πανάρχαιο ςφςτθμα εκτροφισ ηϊων
ςτον 21ο αιϊνα
Διάρκεια Χχεδίου: 13 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Σ ςτόχοσ αυτοφ του προγράμματοσ κινθτικότθτασ είναι θ κεωρθτικι
και πρακτικι κατάρτιςθ 18 κτθνοτρόφων και 2 γεωπόνων από τθν περιοχι τθσ Θπείρου,
που μοιράηονται κοινά οράματα και ζχουν κοινζσ ανθςυχίεσ για τθ μετακινοφμενθ
κτθνοτροφία. Υαρά το γεγονόσ ότι οι εκπαιδευόμενοι υποψιφιοι εργάηονται για πολλά
χρόνια πρακτικά και υποςτθρίηουν τεχνικά τθν μετακινοφμενθ κτθνοτροφία αντίςτοιχα, δεν
ζχουν ςτο παρελκόν ςυμμετάςχει ςε μια ολοκλθρωμζνθ εξειδικευμζνθ δράςθ κατάρτιςθσ
για το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο.
Θ εκπαίδευςθ κα λάβει χϊρα ςτθ νότια Γαλλία, μια περιοχι με μακρά παράδοςθ ςτθν
εποχιακι μετακίνθςθ των ηϊων. Ωςτόςο, ςε αυτι τθ χϊρα ζχουν αναπτυχκεί πολλζσ δομζσ
για τον εκςυγχρονιςμό τθσ εποχιακισ μετακίνθςθσ των ηϊων, οι οποίεσ διευκολφνουν το
δφςκολο και επίπονο ζργο του κτθνοτρόφου και οδθγοφν ςτθ βελτίωςθ του ειςοδιματόσ
τουσ.
Ειδικότερα, τα αντικείμενα κατάρτιςθσ που κα αναπτυχκοφν ςχετίηονται με τθν απόκτθςθ
γνϊςθσ ςχετικά με:
• τθ λειτουργία τθσ μετακινοφμενθσ κτθνοτροφίασ ςτθ νότια Γαλλία,
• τον τρόπο λειτουργίασ των επιτυχθμζνων ςυνεταιριςτικϊν και επαγγελματικϊν
οργανϊςεων εκτροφισ ςε άλλεσ χϊρεσ
• τθ χριςθ και αξιοποίθςθ των τοπικϊν φυλϊν προβάτων
• τον τρόπο αξιοποίθςθσ των παραγόμενων προϊόντων τθσ κτθνοτροφίασ, ϊςτε να μποροφν
να αποκτιςουν προςτικζμενθ αξία,
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• τθν αποφυγι υπερβόςκθςθσ ςε προςτατευόμενεσ περιοχζσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ,
Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθ διερεφνθςθ τρόπων που αξιοποιείται το μαλλί, ζνα πολφ
ςθμαντικό προϊόν που δεν ζχει ςχεδόν καμία οικονομικι αξία για τον Ζλλθνα κτθνοτρόφο.
Ψα αναμενόμενα αποτελζςματα μετά τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου είναι: θ υιοκζτθςθ
καινοτομιϊν που χρθςιμοποιοφνται με επιτυχία ςτθ Γαλλία, θ δια ηϊςθσ επαφι με τουσ
ςφγχρονουσ τρόπουσ άςκθςθσ τθσ μετακινοφμενθσ κτθνοτροφίασ, θ ανάπτυξθ μεκόδων που
κα προςδϊςουν προςτικζμενθ αξία ςτα παραγόμενα προϊόντα του ηωικοφ κεφαλαίου και
τζλοσ θ ςφνδεςθ του κλάδου τθσ μετακινοφμενθσ κτθνοτροφίασ με τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ δραςτθριότθτεσ.
Ψο ζργο αναμζνεται να ζχει μεγάλθ επίδραςθ ςτουσ καταρτιηόμενουσ, τισ οργανϊςεισ και
τισ ομάδεσ ςτόχουσ, κακϊσ κα τουσ βοθκιςει να βελτιϊςουν τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ
τουσ, το ειςόδθμά τουσ και να αναπτφξουν διεκνείσ ςυνεργαςίεσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


ATELIER - France

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035565
Φορζασ: 1o ΕΥΑΟ ΟΕΧΑΛΡΩΡ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ανάπτυξθ δεξιοτιτων και ικανοτιτων για τθν μετάβαςθ από τθν
Εκπαίδευςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Αγορά Εργαςίασ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Τλοι οι νζοι χρειάηεται να αποκτιςουν τα εφόδια που κα τουσ
εξαςφαλίςουν τθν απαςχόλθςθ αλλά και μακροπρόκεςμα κα ςυμβάλλουν ςτο να είναι
ευζλικτοι ςτισ αλλαγζσ και αποδοτικοί ςε όλθ τθν επαγγελματικι ηωι τουσ. Θ εξαςφάλιςθ
των εφοδίων αυτϊν αποτελεί τον βαςικό ςτόχο του ςχεδίου κινθτικότθτασ.
Ψο ςχολείο που ςυμμετζχει είναι το 1ο ΕΥΑ.Ο. Οεχαινϊν με τoυσ τομείσ : Ψομζασ
Πθχανολογίασ - Ψεχνικϊν Εγκαταςτάςεων Ψφξθσ, Αεριςμοφ και Ξλιματιςμοφ, Ψομζασ
Υλθροφορικισ - Ψεχνικϊν Εφαρμογϊν Οογιςμικοφ, Ψομζασ Σικονομίασ και Διοίκθςθσ Ωπαλλιλων Διοίκθςθσ και Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν. Θ μετάβαςθ ςτισ χϊρεσ υποδοχισ των
22 μακθτϊν και των 4 ςυνοδϊν κακθγθτϊν προγραμματίηεται για το Πάρτιο 2018 ζωσ τον
Πάιο 2018.
Ψα αποτελζςματα από τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ κινθτικότθτασ δεν αφοροφν μόνο
τουσ ςυμμετζχοντεσ, αλλά και τθν ευρφτερθ κοινωνία ςτθν οποία κα διαχυκοφν. Θ διάδοςθ
των αποτελεςμάτων επιτυγχάνεται με ποικίλα μζςα, όπωσ τθν διοργάνωςθ θμερίδασ ςτο
ςχολείο με κζμα τθν παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ κινθτικότθτασ,
τθν προβολι του ςτον τοπικό τφπο, τθν προβολι του μζςα από τθν ιςτοςελίδα του
ςχολείου και τα Πζςα Ξοινωνικισ Δικτφωςθσ.
Πετά το πζρασ του ςχεδίου πολλαπλά κα είναι τα οφζλθ για τουσ εκπαιδευόμενουσ και για
τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. Σι εκπαιδευόμενοι κα ζχουν διευρφνει τισ γνϊςεισ και τουσ
πνευματικοφσ τουσ ορίηοντεσ, κα ζχουν γνωρίςει τισ εξελίξεισ ςτθν ειδικότθτά τουσ, κα
ζχουν αποκτιςει εργαςιακι εμπειρία μζςα από τθν πρακτικι άςκθςθ , κα ζχουν

78

ςυνείδθςθ τθσ κοινισ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ, κα αντιμετωπίηουν με διαφορετικι οπτικι
τισ ςφγχρονεσ πολυπολιτιςμικζσ κοινωνίεσ. Σι εμπλεκόμενοι φορείσ κα ζχουν αποκτιςει
εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων, κα ζχουν τα κατάλλθλα ερεκίςματα για τθν
βελτίωςθ του επιπζδου τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, κα αποκτιςουν και
κα παγιϊςουν ςχζςεισ ςυνεργαςίασ με τουσ Ευρωπαίουσ εταίρουσ.
Ψα άμεςα οφζλθ αναμζνεται ότι κα είναι:
•
Σ εκςυγχρονιςμόσ των προγραμμάτων ςπουδϊν ϊςτε να ςυμβαδίηουν με τα
ευρωπαϊκά προγράμματα
•
Θ εφαρμογι ενόσ λειτουργικοφ πλαιςίου πρακτικισ άςκθςθσ των εκπαιδευομζνων
και θ άρςθ των δυςχερειϊν που ο κεςμόσ αυτόσ ςυναντά
•
Θ ανταλλαγι καινοτόμων πρακτικϊν ςε επίπεδο επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ
•

Θ διάδοςθ των προγραμμάτων ανταλλαγισ μακθτϊν

•

Θ ομαλι μετάβαςθ από τθν εκπαίδευςθ ςτθν αγορά εργαςίασ

Ψα μακροπρόκεςμα οφζλθ αναμζνεται ότι κα είναι:
•
Θ ςυνεργαςία μεταξφ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε κζματα
εκπαιδευτικισ πολιτικισ, κατάρτιςθσ, δια βίου μάκθςθσ.
•
Θ αξιοποίθςθ από τισ εγχϊριεσ επιχειριςεισ τθσ ευρωπαϊκισ τεχνογνωςίασ, κφριο
μοχλό ανάπτυξθσ τθσ τοπικισ και εκνικισ οικονομίασ
•
Θ εκπαίδευςθ ενόσ εργατικοφ δυναμικοφ που κα είναι ικανό να ανταποκρικεί ςτισ
προκλιςεισ τθσ ςφγχρονθσ αγοράσ εργαςίασ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

BTP CFA MIDI PYRENEES - France,

•
Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
- France,
•

ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035585
Φορζασ: 1o ΕΥΑΟ ΕΔΕΧΧΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ξατάρτιςθ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν με ςτόχο τθν απόκτθςθ
επαγγελματικϊν δεξιοτιτων ςε ζνα διεκνζσ εκπαιδευτικό και εργαςιακό περιβάλλον
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο παρόν πρόγραμμα του 1ου ΕΥΑ.Ο Ζδεςςασ κα ζχει δφο ροζσ και κα
πραγματοποιθκοφν από τον Σκτωβρίου 2017 ωσ τον Λοφλιο του 2018. Πία ςτο Θνωμζνο
Βαςίλειο και μία ςτθν Λταλία.
Αντικείμενο του προγράμματοσ των εκπαιδευτικϊν, ςτο Υανεπιςτιμιο Ξόβεντρυ τθσ
Αγγλίασ, είναι οι κατάρτιςθ 12 εκπαιδευτικϊν ςε κζματα εναλλακτικϊν και ευζλικτων
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ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ, εςτιάηοντασ ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων για ςχεδιαςμό και
ανάπτυξθ Εκπαιδευτικϊν διαδραςτικϊν παιχνιδιϊν (Serious games).
Βαςικόσ ςκοπόσ αυτισ τθσ κινθτικότθτασ είναι θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και θ
βελτίωςθ των προςόντων τουσ για εναρμόνιςθ με τισ ςφγχρονεσ διδακτικζσ μεκοδολογίεσ
κακϊσ και τθ χριςθ προτφπων και τεχνολογιϊν που προάγουν το μακθςιακό ζργο, όπωσ
είναι θ χριςθ των εκπαιδευτικϊν διαδραςτικϊν παιχνιδιϊν.
Σι βαςικζσ κεματικζσ ενότθτεσ τθσ κατάρτιςθσ κα είναι: Πάκθςθ με βάςθ το παιχνίδι,
διαδικαςία ςχεδίαςθσ του παιχνιδιοφ, ςφλλθψθ τθσ ιδζασ και κακοριςμόσ του ςτόχου για
το εκπαιδευτικό διαδραςτικό παιχνίδι, θ ςχεδίαςθ ςτον κόςμο του παιχνιδιοφ, ςχεδίαςθ
των χαρακτιρων, διαδραςτικι αφιγθςθ, ανάπτυξθ του περιβάλλοντοσ του παιχνιδιοφ.
Χτθ δεφτερθ ροι οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι μια ομάδα 18 μακθτϊν, από διαφορετικζσ
ειδικότθτεσ του ςχολείου, με ιςότιμθ ςυμμετοχι ανδρϊν -γυναικϊν και με τθ ςυνοδεία των
κακθγθτϊν τουσ.
Ψο πρόγραμμα κα πραγματοποιθκεί ςτθν Λταλία, ςτο Εκπαιδευτικό Ξζντρο INFOL ςτθ Φϊμθ.
Ψο δίκτυο τθσ Infol, ςτο οποίο κα πραγματοποιθκεί το πρόγραμμα των μακθτϊν,
περιλαμβάνει οργανιςμοφσ, ενϊςεισ και ιδρφματα, με ςαφι ςτόχο τθν καινοτομία, τθν
κατάρτιςθ, τθν κακοδιγθςθ και τθν εργαςία.
Αντικείμενο τθσ κατάρτιςθσ των μακθτϊν είναι θ επιχειρθματικότθτα με τθν αξιοποίθςθ
των κοινωνικϊν δικτφων.
Χτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ των επιχειριςεων και τθσ εδραίωςθσ τθσ
πλθροφοριακισ θ χριςθ του διαδικτφου αποτελεί αναγκαίο εργαλείο. Θ αναγκαιότθτα που
γεννά θ εποχι του διαδικτφου ζχει γίνει πλζον απόλυτα κατανοθτι από το ςφνολο του
επιχειρθματικοφ κόςμου, κακϊσ όλο και περιςςότεροι καταναλωτζσ ςτρζφονται ςτο
διαδίκτυο για να ενθμερωκοφν, να ψυχαγωγθκοφν και να αγοράςουν υπθρεςίεσ και
προϊόντα.
Ψο διαδίκτυο αποτελεί πλζον ζνα ανταγωνιςτικό περιβάλλον, το οποίο παρζχει τεράςτια
οφζλθ για κάκε επιχείρθςθ.
Σι ςφγχρονζσ επιχειριςεισ ζχουν βρει νζουσ τρόπουσ για να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ του
μάρκετινγκ μζςω τθσ χριςθσ των εργαλείων και των χαρακτθριςτικϊν του διαδικτφου.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

COVENTRY UNIVERSITY - United Kingdom,

•

INNOVAZIONE FORMAZIONE ORIENTAMENTO e LAVORO - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035596
Φορζασ: ΕΡΩΧΘ ΣΛΡΣΥΑΦΑΓΩΓΩΡ ΑΠΥΕΟΩΡΑ ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ ΕΟΟΑΔΣΧ (ΕΡ.Σ.Α.Ξ.Ε.)
Ψίτλοσ Χχεδίου: OENOVATIVE. Networking current trends and activities in wine tourism
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο ςχζδιο κινθτικότθτασ προβλζπει τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ 12
ατόμων, που ανικουν ςτο προςωπικό των μελϊν τθσ ΕΡΣΑΞΕ (ιδιοκτιτεσ επιςκζψιμων
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οινοποιείων και εργαηόμενοι ςε αυτά) ςτισ ςφγχρονεσ πτυχζσ και καινοτόμεσ τάςεισ του
οινοτουριςμοφ. Ψα άτομα αυτά είναι είτε οινολόγοι, είτε διοικθτικά ςτελζχθ-υπεφκυνοι
δθμοςίων ςχζςεων, που απαςχολοφνται ςε επιςκζψιμα οινοποιεία τθσ κεντρικισ Ελλάδασ.
Σι ςυμμετζχοντεσ ζχουν ανάγκθ να καταρτιςτοφν, προκειμζνου να επεκτείνουν τισ
ικανότθτεσ τουσ ςτον τομζα τθσ παροχισ ποιοτικϊν υπθρεςιϊν ςτον εναλλακτικό οινικό
τουριςμό, ενςωματϊνοντασ τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ τθσ χϊρασ υποδοχισ ςτθν εργαςία
τουσ. Θ κινθτικότθτα κα διαρκζςει μία εβδομάδα και κα πραγματοποιθκεί τθν άνοιξθ του
2018, ςε μία ροι. Ωσ χϊρα υποδοχισ επιλζχκθκε θ Γαλλία (Ππορντϊ), χϊρα που αποτελεί
κλαςςικό πρότυπο για τισ ευρωπαϊκζσ οινοποιθτικζσ μονάδεσ. Ωσ φορζασ υποδοχισ
επιλζχτθκε Δθμόςιο Μδρυμα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ με ζδρα το Ππορντϊ, κακϊσ ζχει να
επιδείξει εξαιρετικι ςυναφι εμπειρία. Σι δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ περιλαμβάνουν,
τεχνικζσ επιςκζψεισ ςε επιςκζψιμα φθμιςμζνα chateaux με οινικζσ και γαςτρονομικζσ
δοκιμζσ, ξεναγιςεισ ςε αμπελοτόπια (ςφνδεςθ με αγροτουριςμό), ςυναφι ςεμινάρια και
πολιτιςτικζσ επιςκζψεισ.
Χυγκεκριμζνα, το ςχζδιο ζχει ωσ βαςικοφσ ςτόχουσ:
• Ψθν απόκτθςθ, τθ βελτίωςθ και τθν αναγνϊριςθ (europass) ικανοτιτων εργαηόμενων ςε
επιςκζψιμα οινοποιεία, τθν ενςωμάτωςθ και τθ ςφνδεςι τουσ με τθν αγορά εργαςίασ
• Ψθν απόκτθςθ εξειδικευμζνων και καινοτόμων γνϊςεων ςτον τομζα του οινοτουριςμοφ
• Ψθ λιψθ του know how για τθ δομθμζνθ ενοποίθςθ των τοπικϊν δρόμων του κραςιοφ ςε
ζνα ενιαίο «μονοπάτι οίνου», που κα αφορά τθν ευρφτερθ κεντρικι Ελλάδα
• Ψθ δθμιουργία των κατάλλθλων ςυνκθκϊν για τθν ανάπτυξθ clusters τοπικϊν προϊόντων,
που ςυμπλθρϊνουν τθν αλυςίδα του οίνου και του οινοτουριςμοφ (γαςτρονομία, τοπικά
προϊόντα)
• Ψθ δθμιουργία προςτικζμενθσ αξίασ ςτο οινοτουριςτικό προϊόν και ςυνεπϊσ τθσ
δυνατότθτασ αφξθςθσ του τιμιματοσ που είναι διατεκειμζνοσ να πλθρϊςει ο καταναλωτισ
ςε οινικζσ και γευςτικζσ δομικζσ
• Ψθν ενίςχυςθ δικτυϊςεων και ςυνεργαςιϊν μζςα από τθν κακιζρωςθ καινοτόμων joint
events επιχειριςεων άλλων κλάδων και φορζων (δοκιμζσ κραςιοφ, αγροτουριςμόσ,
ακλθτικά και πολιτιςτικά δρϊμενα , ιςτορικζσ αναβιϊςεισ) και τθ δθμιουργία place brand
name
• Ψθ ςφνδεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ πολιτικισ κατάρτιςθσ με τθν αγορά εργαςίασ, τθν αφξθςθ τθσ
τομεακισ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ απαςχόλθςθσ, ςε τοπικό, εκνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.
• Ψθν αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν των οινοποιθτικϊν μονάδων –μελϊν τθσ ΕΡΣΑΞΕ κατά
5-10% (εντόσ 3 ετίασ), με τθ δυναμικι ςυμμετοχι του οινοτουριςμοφ.
Βαςικά αναμενόμενα Αποτελζςματα του ςχεδίου είναι :
• Θ ενίςχυςθ των ικανοτιτων και θ απόκτθςθ δεξιοτιτων του προςωπικοφ των
επιςκζψιμων οινοποιείων για τθν παροχι εξειδικευμζνων ποιοτικϊν υπθρεςιϊν ςτο τομζα
του οινοτουριςμοφ
• Θ δθμιουργία οργανωμζνων δρόμων του κραςιοφ για τα μζλθ τθσ ΕΡΣΑΞΕ ςτθν ευρφτερθ
περιοχι τθσ κεντρικισ Ελλάδασ, με ςιμανςθ, λογότυπο και προωκθτικό υλικό
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• Θ άμεςθ κακιζρωςθ ετιςιων διαδραςτικϊν networking joint events ςτα επιςκζψιμα
οινοποιεία με οινικζσ δομικζσ, γαςτρονομικζσ απολαφςεισ, ακλθτικά δρϊμενα,
πολιτιςτικζσ-ιςτορικζσ εκδθλϊςεισ,
• Θ δθμιουργία αναγνωριςτικισ ταυτότθτασ των κοντινϊν, ςε επιςκζψιμα οινοποιεία,
πόλεων τθσ ευρφτερθσ κεντρικισ Ελλάδασ(place brand name), ςε ςυνεργαςία με τουσ
αρμόδιουσ φορείσ (Διμουσ, Υεριφζρεια κ.λ.π.)
• Θ πιλοτικι δθμιουργία clusters προϊκθςθσ τοπικϊν προϊόντων και επιχειριςεων παροχισ
υπθρεςιϊν που ςυνδζονται με το κραςί και ενδυναμϊνουν τθν προςτικζμενθ αξία του
οινοτουριςτικοφ πακζτου
• Θ αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και ο εκςυγχρονιςμόσ των επιςκζψιμων οινοποιείωνΠελϊν τθσ ΕΡΣΑΞΕ.
Σ κοινωνικόσ και οικονομικόσ αντίκτυποσ του ςχεδίου αναμζνεται να είναι ιδιαίτερα
κετικόσ, κακϊσ τα αποτελζςματά του κα επικοινωνθκοφν ςε πολυάρικμεσ ομάδεσ ςτόχουσ,
ςε τοπικό, εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, βραχυπρόκεςμα και μεςομακροπρόκεςμα.

ΕΨΑΛΦΛΞΣΧΧΘΠΑ:


ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES DE BORDEAUX
AQUITAINE - France

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035602
Φορζασ: ΚΕΣΔΩΦΛΔΕΛΣ ΞΕΡΨΦΣ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘΧ ΞΑΛ ΥΑΦΣΧΘΧ ΧΩΠΒΣΩΟΩΡ ΓΛΑ
ΑΡΚΦΩΥΣΩΧ ΠΕ ΑΡΑΥΘΦΛΑ-ΣΦΛΗΣΡΨΕΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Θ αξιοποίθςθ των Ψ.Υ.Ε. ςτθν εκπαίδευςθ και ζνταξθ των ατόμων με
ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, Ροθτικι Ωςτζρθςθ και Ξινθτικζσ Αναπθρίεσ (ΑΠΕΑ) ςτο
ςχολικό και ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Θ πρόταςι μασ αποτελεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα από 4/9/2017 ζωσ
18/9/2017 ςτθν SSM Global Training Services ςτθν Ξφπρο. Ψο κζμα τθσ είναι «Θ αξιοποίθςθ
των Ψ.Υ.Ε. ςτθν εκπαίδευςθ και ζνταξθ των ατόμων με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ,
Ροθτικι Ωςτζρθςθ και Ξινθτικζσ Αναπθρίεσ (ΑΠΕΑ) ςτο ςχολικό και ευρφτερο κοινωνικό
περιβάλλον». Για τον ςχεδιαςμό του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ κατάρτιςθσ
ςυνεργαςτικαμε με το Ξζντρο ΑΠΕΑ ΑΓΛΣΧ ΟΑΗΑΦΣΧ (Ξφπροσ) που ιδθ ζχει υλοποιιςει
ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ (2016-1-CY01-KA102-017185). Σι ςυμμετζχοντεσ είναι
εκπαιδευόμενοι που είναι άτομα με νοθτικι και κινθτικι αναπθρία (ΑΠΕΑ) και ςυνοδοί
τουσ. Θ εκπαίδευςθ κα γίνει ςτθν ελλθνικι γλϊςςα από εκπαιδευτζσ με υψθλό
επιςτθμονικό επίπεδο.
Σι ςυμμετζχοντεσ κα ανακαλφψουν νζουσ τρόπουσ και μεκόδουσ εκπαίδευςθσ και
αξιοποίθςθσ των δυνατοτιτων τουσ με τελικό ςτόχο τθν ζνταξι τουσ (κοινωνικι,
επαγγελματικι). Σ κφριοσ ςτόχοσ είναι θ καταπολζμθςθ του αποκλειςμοφ των Ατόμων με
Αναπθρίεσ (ΑΠΕΑ) με τθν αξιοποίθςθ εργαλείων επικοινωνίασ, των ΨΥΕ και τθν ανάπτυξθ
κινθτικϊν δεξιοτιτων.
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Ψα αποτελζςματα που αναμζνονται από το ςχζδιο αυτό που αφορά άτομα με Αναπθρίεσ
(ΑΠΕΑ), είναι θ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων τουσ με τελικό ςτόχο τθν ζνταξι τουσ ςτο
κοινωνικό ςφνολο, θ επαγγελματικι ζνταξι τουσ, θ προϊκθςθ τθσ επαγγελματικισ
ανάπτυξθσ ςε μεκοδολογίεσ ΨΥΕ, θ αξιοποίθςθ εργαλείων επικοινωνίασ, θ ανάπτυξθ
κινθτικϊν δεξιοτιτων, θ κοινωνικοποίθςθ, θ άρςθ του αποκλειςμοφ.
Σ αντίκτυποσ του ςχεδίου κα είναι πολλαπλόσ ςτουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ
(εξωςτρζφεια), ςτισ οικογζνειζσ τουσ και ςτο ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο (άρςθ
ςτερεοτφπων και γκετοποίθςθσ, καταπολζμθςθ αςυλοποίθςθσ και κοινωνικοποίθςθ).
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


SSM Global trainning services LTD - Cyprus

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035621
Φορζασ: 1ο ΕΥΑΟ ΠΑΞΦΩΡΕΛΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ωβριδικά και θλεκτρικά οχιματα: Ψο μζλλον των μετακινιςεων είναι
πράςινο
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο παρόν πρόγραμμα με τίτλο: «Ωβριδικά και θλεκτρικά οχιματα: Ψο
μζλλον των μετακινιςεων είναι πράςινο» παρζχει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτισ νζεσ
τεχνολογίεσ και τθν καταςκευι οχθμάτων. Ζχει απολφτωσ πρακτικό χαρακτιρα αφοφ ςε
κάκε διδακτικι ενότθτα, εκτόσ από τθ βαςικι κεωρία, δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ
πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ Ωβριδικϊν Αυτοκινιτων.
Ψο ςχζδιο αυτό αναμζνεται να ενθμερϊςει και να προετοιμάςει τον ςυμμετζχοντα ςχετικά
με τισ νζεσ εξελίξεισ που ςυντελοφνται ςτον επαγγελματικό του κλάδο και αφοροφν ςτθν
τεχνολογία υβριδικϊν οχθμάτων και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν τεχνολογία ςυςτθμάτων
μετάδοςθσ κίνθςθσ για υβριδικά και θλεκτρικά οχιματα και ςτθν κατανόθςθ τθσ
περιπλοκότθτασ του κινθτιρα εςωτερικισ καφςθσ, του θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ μετάδοςθσ
κίνθςθσ και του ςυμπλζκτθ.
Επιπλζον, κα εξοικειωκοφν με το μετατροπζα του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ ιςχφοσ που
χρθςιμοποιείται για τθ λειτουργία του θλεκτροκινθτιρα, κακϊσ και τον ειδικό εξοπλιςμό
διάγνωςθσ και το εξελιγμζνο λογιςμικό ςυνεργείου. Ζτςι, οι ςυμμετζχοντεσ κα
προετοιμαςτοφν για τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ ςτα ςυμβατικά εξαρτιματα
του οχιματοσ, αλλά και τθ διάγνωςθ του υβριδικοφ ςυςτιματοσ.
Υζραν αυτϊν, κα κατανοιςουν τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ ςτθ διάρκεια εργαςιϊν
διάγνωςθσ και ςυντιρθςθσ κατά τθν επιςκευι ηθμιϊν από ατφχθμα ι και απλά κατά τον
κακαριςμό του χϊρου κινθτιρα τόςο ςε υβριδικά, όςο και ςε θλεκτρικά οχιματα.
Χτο ςχζδιο αναμζνεται να ςυμμετζχουν 44 ςπουδαςτζσ του 1ου ΕΥΑΟ Πακρυνείασ, με τθ
ςυνοδεία 4 κακθγθτϊν ςε δφο ροζσ, 22 κα μεταβοφν ςτθν Λταλία και 22 ςτθν Ξφπρο για
χρονικό διάςτθμα 15 θμερϊν. Σι ςυμμετζχοντεσ φοιτοφν ςτον τομζα θλεκτρολογίασ και
μθχανολογίασ αυτοκινιτων και προζρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα και διακζτουν
λιγότερεσ ευκαιρίεσ αφοφ κατοικοφν ςε περιφερειακζσ και αγροτικζσ περιοχζσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
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•

EDEX - EDUCATIONAL EXCELLENCE CORPORATION LIMITED - Cyprus,

•

EPROINN SRL - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035635
Φορζασ: ΕΧΥΕΦΛΡΣ ΕΥΑΟ ΓΛΑΡΡΛΨΧΩΡ
Ψίτλοσ Χχεδίου: "Υαρακολοφκθςθ εργαςίασ για Εκπαιδευτικοφσ και Πακθτζσ ςε ςχολεία
και επιχειριςεισ: ζνα βιμα μπροςτά ςτθν εμπειρία μάκθςθσ"
Διάρκεια Χχεδίου: 16 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Θ πρόταςθ, με τίτλο "Job shadowing for teachers and students in
schools and enterprises: A step forward in learning experience", αφορά ςε κινθτικότθτα: Α)
30 μακθτϊν από διαφορετικοφσ τομείσ (Σικονομίασ Διοίκθςθσ, Υλθροφορικισ, Γεωπονίασ,
Ωγείασ Υρόνοιασ, Πθχανολογίασ (ειδικότθτεσ Πθχ. Εγκαταςτάςεων και Σχθμάτων) και 4
ςυνοδϊν-εκπαιδευτικϊν (ςε 2 ροζσ ) του ςχολείου μασ ςτθ Γερμανία, που κα διαρκζςει 14
θμζρεσ ςυν 2 θμζρεσ ταξίδι και Β) 8 εκπαιδευτικϊν του ςχολείου (1 ροι) ςτθν Υορτογαλία
για 7 θμζρεσ ςυν 2 θμζρεσ ταξίδι.
Α) Σι μακθτζσ κα παρακολουκιςουν από κοντά (job shadowing), ςε ςυνεργαηόμενεσ
εταιρίεσ ςτθ Γερμανία, εργαηόμενουσ που ζχουν ιδιαίτερεσ γνϊςεισ να εκτελοφν εργαςίεσ
ςτθν ειδικότθτά τουσ. Κα ζρκουν ςε επαφι με κακικοντα ςχετικά με το μελλοντικό τουσ
επάγγελμα, τισ νζεσ τάςεισ και τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ. Κα αποκτιςουν γνϊςεισ,
επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ και προςόντα, εφόδια για να διεκδικιςουν κζςθ εργαςίασ ςτο
αντικείμενο των ςπουδϊν τουσ, ςε μια ανταγωνιςτικι αγορά εργαςίασ. Κα ςυνεργαςτοφν
με επαγγελματίεσ και τεχνικοφσ διεκνοφσ επιπζδου, κα γνωρίςουν τθν εργαςιακι τουσ
κουλτοφρα και από μακθτζσ κα μετατραποφν ςε επαγγελματίεσ, με αποτζλεςμα τθν
προςωπικι τουσ ωρίμανςθ. Κα αναπτφξουν επαγγελματικι κουλτοφρα αντίςτοιχθ με των
επαγγελματιϊν που κα ςυνεργαςτοφν και, ενδεχομζνωσ, κα παράγουν καινοτόμεσ ιδζεσ για
μελλοντικζσ υπθρεςίεσ και επιχειριςεισ. Κα ενδυναμϊςουν το υπόβακρό τουσ, ϊςτε να
αντιμετωπίηουν αποτελεςματικότερα τα επαγγελματικά τουσ προβλιματα, αλλά και τθσ
ηωισ τουσ γενικότερα.
Β) Σι εκπαιδευτικοί κα παρακολουκιςουν από κοντά ςυναδζλφουσ τουσ να διδάςκουν (job
shadowing) ςε εκπαιδευτικζσ μονάδεσ τθσ Υορτογαλίασ ςε ανθλίκουσ αλλά και ςε ενιλικεσ
μακθτζσ, κακϊσ οι μακθτζσ μασ είναι όλοι ενιλικεσ. Αυτό κα τουσ βοθκιςει να
καταρτιςτοφν και να αναπτφξουν τα επαγγελματικά τουσ προςόντα και δεξιότθτεσ, να
ανταλλάξουν καλζσ πρακτικζσ, να αναβακμίςουν τθν ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ ζργου
και κα τονϊςει το ενδιαφζρον τουσ για τθ Δια βίου μάκθςθ.
Θ κινθτικότθτα κα περιλαμβάνει βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ, διαδραςτικζσ διαλζξεισ,
ςυηθτιςεισ, εργαςία ςε ομάδεσ, επιςκζψεισ ςε ςχολεία και καινοτόμεσ επιχειριςεισ. Κα
τονιςτοφν οι πρακτικζσ, που μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτθ χϊρα μασ. Θ επικοινωνία με τον
Σργανιςμό Αποςτολισ κα είναι ςυνεχισ.
Σι ςυμμετζχοντεσ ςτο ςχζδιο δράςθσ κα ενθμερϊςουν τθ ςχολικι κοινότθτα τόςο άτυπα
όςο και τυπικά, με τθ διοργάνωςθ ςχετικισ επιμόρφωςθσ ςε ςυνεργαςία με τθ ΔΔΕ Υζλλασ.
Κα ενθμερωκεί θ ιςτοςελίδα του ςχολείου και κα γίνουν δθμοςιεφςεισ για το ςχζδιο
δράςθσ και για τθ ςθμαςία τθσ ανάπτυξθσ τθσ γνϊςθσ και των δεξιοτιτων ςε εκπαιδευτικά
blogs, ςτθν πλατφόρμα EPALE και ανακοινϊςεισ ςε εκπαιδευτικά ςυνζδρια.
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ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

Globtrain GbR. - Germany,

•

Associação Educativa para o Desenvolvimento da Criatividade - Portugal,

•

EPD - European Projects Development Unipessoal Lda - Portugal

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035638
Φορζασ: 1o ΕΥΑΟ ΥΑΨΦΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ νζων Θλεκτρολόγων και Mθχανολόγων
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο ςχζδιο αφορά το 1ο Επαγγελματικό Οφκειο Υάτρασ και ομάδα
ςτόχου κα είναι 16 μακθτζσ που φοιτοφν ςε αυτό το ςχολείο και 2 ςυνοδοί κακθγθτζσ.
Ζχουμε επιλζξει ωσ χϊρα προοριςμοφ τθν Γερμανία, που λόγω του προφίλ τουσ εταίρου
μποροφν να αποτελζςει εν δυνάμει, πθγι άντλθςθσ γνϊςθσ και επαγγελματικισ ευκαιρίασ.
Ψο ςχζδιο κα γίνει ςε μία ροι, διάρκειασ 2 εβδομάδων. Σι ςυμμετζχοντεσ ανικουν ςτουσ
τομείσ Πθχανολογίασ και Θλεκτρολογίασ.
Σ κφριοσ ςτόχοσ του ςχεδίου μασ «Ευκαιρίεσ Υρακτικισ Άςκθςθσ ςτθ Γερμανία» είναι να
εμπλουτίςει τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ, τισ ικανότθτεσ και τισ εμπειρίεσ των
ςυμμετεχόντων, όχι μόνο ςτο αντικείμενο κατάρτιςισ τουσ, αλλά και ςε ότι αφορά τα
αυξθμζνα επαγγελματικά προςόντα και τθν εξειδίκευςθ. Επίςθσ ςτόχοσ του ςχεδίου μασ κα
είναι οι μακθτζσ να κατανοιςουν τθν ανάγκθ γνϊςθσ των ξζνων γλωςςϊν και τθν πρακτικι
άςκθςι τουσ, τθ ραγδαία εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ, τθν ξενοφοβία και τον ρατςιςμό, τθν
προκατάλθψθ και τθν άγνοια για τον τρόπο ηωισ και εργαςίασ ςτθν Ευρωπαϊκι αγορά
εργαςίασ, ϊςτε ςτο μζτρο του εφικτοφ να καταπολεμιςουμε τισ διάφορεσ μορφζσ
αποκλειςμοφ και να ενιςχφςουμε τθν αυτοπεποίκθςθ, τθν αυτοεκτίμθςθ, τθν κριτικι και
τθν υπευκυνότθτα αλλά και το ομαδικό πνεφμα λειτουργίασ και επικοινωνίασ. Επίςθσ
ςτοχεφουμε ςτθν εξοικείωςθ των ςυμμετεχόντων ςε εργαλεία νζασ τεχνολογίασ κακϊσ και
μεκόδουσ και πρακτικζσ εργαςίασ. Επιπλζον οι ςυνοδοί κα μελετιςουν τθ ςφνδεςθ
ςχολείου - παραγωγισ ϊςτε να προκφψουν ιδζεσ και προτάςεισ. Χτα πλαίςια τθσ
παιδαγωγικισ, πολιτιςτικισ και γλωςςικισ προετοιμαςίασ κα κάνουν πρακτικι άςκθςθ ςτα
Αγγλικά τουσ (αφορά τθν Γερμανία) κα μελετιςουν τθν ιςτορία και τθν κουλτοφρα των
χωρϊν που κα επιςκεφκοφν και κα μάκουν πλθροφορίεσ για τον τρόπο ηωισ τουσ. Ζχοντασ
ςαν βάςθ τισ γνϊςεισ αυτζσ κα τουσ είναι εφκολο κατά τθ διάρκεια τθσ εκεί παραμονισ
τουσ να μθ λειτουργιςουν μόνο ςαν παρατθρθτζσ, αλλά να βιϊςουν πραγματικά και να
ςυμμετάςχουν ενεργθτικά ςτθ ηωι και ςτθ δράςθ ςτισ χϊρεσ των εταιρϊν. Ψα
αποτελζςματα που κα προκφψουν κα αξιοποιθκοφν πολλαπλαςιαςτικά για όλουσ τουσ
μακθτζσ του ςχολείου και τον ευρφτερο εκπαιδευτικό χϊρο τθν τρζχουςα αλλά και τισ
επόμενεσ ςχολικζσ χρονιζσ, μζςω εκπαιδευτικοφ υλικοφ που κα δθμιουργθκεί.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk - Germany
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Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035644
Φορζασ: Ξζντρο Διάγνωςθσ Διαφοροδιάγνωςθσ και Ωποςτιριξθσ N. Θρακλείου
Ψίτλοσ Χχεδίου: «Χυμπερίλθψθ - αποφυγι απομόνωςθσ και ςτιγματιςμοφ μακθτϊν με
Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ (ΕΕΑ) ι/και αναπθρία»
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο ΞΕΔΔΩ Ρ Θρακλείου (κζντρο διάγνωςθσ και υποςτιριξθσ) είναι ζνασ
δθμόςιοσ φορζασ του Ωπουργείου Υαιδείασ με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθ διάγνωςθ
μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (ΕΕΑ) ι/και με αναπθρία, θ ςυμβουλευτικι
γονζων, θ εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ και Β/κμιασ, θ ςυνεργαςία με ςυναφείσ
φορείσ και θ ευαιςκθτοποίθςθ κοινότθτασ.
Χκοπόσ του προτεινόμενου ςχεδίου, αφοφ λάβουμε υπόψθ (Λ) τισ πολλαπλζσ ανάγκεσ του
μακθτικοφ πλθκυςμοφ και ιδιαίτερα των μακθτϊν με ΕΕΑ, (ΛΛ) τθν αποτελεςματικι
ςυμπερίλθψθ μακθτϊν με ΕΕΑ ςτο γενικό μακθτικό πλθκυςμό, ςφμφωνα με τα νζα
ευρωπαϊκά πρότυπα ςτθν εκπαίδευςθ, (ΛΛΛ) τθν ςυνεχι εξζλιξθ των επιςτθμονικϊν κεωριϊν
και δεδομζνων ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, ειδικισ αγωγισ και ψυχολογίασ, (IV) τθν
ραγδαία αλλαγι τθσ κοινωνικισ ςφνκεςθσ ςε πολυπολιτιςμικό επίπεδο, (V) τθν χαμθλι
χρθματοδότθςθ για επιμόρφωςθ ςτο δθμόςιο τομζα, είναι θ ςυνεχισ επιμόρφωςθ και
ενδυνάμωςθ τθσ διεπιςτθμονικισ ομάδασ τθσ Ωπθρεςίασ μασ ϊςτε να ανταποκρικεί ςτο
απαιτθτικό και πολυδιάςτατο ζργο τθσ.
Για να πραγματοποιθκοφν οι παραπάνω ςτόχοι, επιλζχκθκαν τα εξισ προγράμματα που
αφοροφν ςτθν επιμόρφωςθ του προςωπικοφ του ΞΕΔΔΩ με δφο τρόπουσ α) κεωρθτικά
ςεμινάρια και β) βιωματικι εκπαίδευςθ ςτα ςχολεία μζςα από τθν παρακολοφκθςθ και
εμπλοκι μασ ςτθν διδακτικι διαδικαςία και ςχολικι κουλτοφρα:
1. Special Needs and Autism: how to deal with them? Theoretical and practical experiences
(Progetto Crescere – Λταλία)
2. Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention (Europass Teacher
Academy – Λταλία)
Πζςα από τθν παρακολοφκθςθ και ςυμμετοχι του προςωπικοφ ςτα παραπάνω κα
πραγματοποιθκοφν ςτόχοι όπωσ:
(Λ) θ επαφι με νζα γνϊςθ και πλθροφόρθςθ για εξειδικευμζνεσ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ και
παρζμβαςθ μακθςιακϊν δυςκολιϊν και ψυχοκοινωνικϊν δεξιοτιτων, τισ οποίεσ κα
εφαρμόςουμε και κατά τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ ςτο ΞΕΔΔΩ αλλά και κα
μεταλαμπαδεφςουμε ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων ςε επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ
μασ, (ΛΛ) κα ενθμερωκοφμε και κα ζρκουμε ςε επαφι με μεκόδουσ ςυμπερίλθψθσ μακθτϊν
με ΕΕΑ ςε ςχολεία γενικισ αγωγισ για να αποφευχκεί θ απομόνωςθ και ο ςτιγματιςμόσ των
παιδιϊν αυτϊν, (ΛΛΛ) θ αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν του προςωπικοφ, (IV)
ενίςχυςθ τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ και ςυνοχισ τθσ επιςτθμονικισ ομάδασ, (V) γνωριμία
και ζναρξθ επιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ με φορείσ του εξωτερικοφ για κοινζσ ζρευνεσ, κοινά
εκπαιδευτικά προγράμματα, ανταλλαγι απόψεων, διάχυςθ καλϊν πρακτικϊν.

ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
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•

Progetto Crescere Soc. Coop. Soc. - Italy,

•

EUROPASS sas - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035645
Φορζασ: 1ο ΕΥΑΟ Ξομοτθνισ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΠΑΚΘΨΕΛΑ ΠΑΚΘΨΩΡ/ΨΦΛΩΡ 1ου ΕΥΑΟ ΞΣΠΣΨΘΡΘΧ ΧΕ ΛΨΑΟΛΞΕΧ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ΧΨΣ ΦΛΠΛΡΛ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ξφριοσ ςτόχοσ τθσ δράςθσ είναι να επωφελθκοφν 12 μακθτζσ/τριεσ
του 1 ΕΥΑΟ Ξομοτθνισ τθσ Β' και Γ' τάξθσ ειδικοτιτων των τομζων: Θλεκτρολογίασ και
Θλεκτρονικισ -Θλεκτρολόγοσ εγκαταςτάτθσ, Θλεκτρονικόσ του Πθχανολογικοφ Ψομζα Ψεχνικόσ Σχθμάτων, Ψεχνικόσ Πθχανολογίασ - εγκαταςτάτθσ και Ψεχνικόσ Ψυκτικόσ με
πρακτικι άςκθςθ 2 εβδομάδων ςτο Φίμινι.
ΧΨΣΧΣΛ - Αναμενόμενα αποτελζςματα:
1. θ ενίςχυςθ του ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ των ςυμμετεχόντων, θ προϊκθςθ
κοινϊν ευρωπαϊκϊν αξιϊν όπωσ θ δθμοκρατία, ο ευρωπαϊκόσ διάλογοσ, οι ίςεσ ευκαιρίεσ,
θ κοινωνικι ζνταξθ, θ ικαγζνεια, και θ ενίςχυςθ τθσ διαπολιτιςμικισ κατανόθςθσ και θ
πρόλθψθ τθσ ριηοςπαςτικοποίθςθσ.
2. Θ ενίςχυςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ των νζων -ιδιαίτερα των νζων γυναικϊν και των
ατόμων με μειονεκτικά περιβάλλοντα (κοινωνικι και οικονομικι) μζςω τθσ κινθτικότθτασ
ςτθν ευρωπαϊκι αγορά εργαςίασ και δθμιουργϊντασ νζουσ ορίηοντεσ για τθν απαςχόλθςθ
3. κίνθτρο για μάκθςθ μζςα και ζξω από τθν τάξθ και αφξθςθ του ενδιαφζροντοσ των
μακθτϊν ςε κζματα όπωσ θ ευρωπαϊκι προοπτικι για τθν προςωπικι ανάπτυξθ και
επαγγελματικι εξζλιξθ μζςω δρόμων δια βίου μάκθςθσ και αυξανόμενθσ αυτογνωςίασ.
4. θ ενίςχυςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και θ προςφορά μιασ
απόλυτα κετικισ εμπειρίασ κινθτικότθτασ
5. θ ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και θ αναγνϊριςθ επαγγελματικϊν προςόντων των
ςυμμετεχόντων ςτα 2 διαφορετικά ςυςτιματα Ε.Ε.Ξ (Ελλθνικό – Λταλικό )
6. αναγνϊριςθ και πιςτοποίθςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων που αποκτικθκαν κατά
τθν τοποκζτθςθ με βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ, ζκδοςθ Europass πιςτοποιθτικοφ
κινθτικότθτασ και
πιςτοποιθτικό ECVET. Πε αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο
εμπλουτιςμόσ του ατομικοφ πορτφόλιο του κάκε ςυμμετζχοντα
7. το όφελοσ που κα προκφψει για τον κάκε ςυμμετζχοντα από τθν εμπειρία να ηει και να
δουλεφει κάποιοσ ςτθ γείτονα Λταλία με το ςυγγενι ελλθνορωμαϊκό πολιτιςμό , και ειδικά
ςτθν περιοχι του Φίμινι με τθν πλοφςια ιςτορία , τθν αρχιτεκτονικι τθσ, τισ τουριςτικζσ
υποδομζσ και τθν πρωτοπορία ςε εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτιςθσ φοιτθτϊν,
ανζργων, επιχειρθματιϊν και εργαηομζνων ςτον αγροτουριςμό, ςτθ διαχείριςθ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ και ςτθν επιχειρθματικότθτα νεοφυϊν επιχειριςεων. Πε το παρόν
πρόγραμμα οι μακθτζσ κα ζχουν πολλζσ ευκαιρίεσ να γνωρίςουν και τθ ηωι των
ςυνομθλίκων τουσ Λταλϊν μζςω τθσ διαςκζδαςθσ ςε χϊρουσ αναψυχισ και πολιτιςτικζσ
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εκδθλϊςεισ για νζουσ που προςφζρονται ςτθν περιοχι και ςυςφίγγουν τισ ςχζςεισ των
λαϊν.
8. Ξίνθτρο για τθν εκμάκθςθ ξζνων ευρωπαϊκϊν γλωςςϊν - αγγλικισ και ιταλικισ
εκεμταλλευόμενοι πλιρωσ τισ εφαρμογζσ των smartphones - λεξικά κάκε είδουσ και τθν
εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν μζςω διαδικτφου
9. θ καλλιζργεια του πνεφματοσ ςυνεργαςίασ και εργαςίασ ςε ομάδεσ και
10. θ ανάδειξθ τθσ ςπουδαιότθτασ τθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ -μακθτείασ
Υικανά μακροπρόκεςμα οφζλθ θ εφρεςθ δουλειάσ κάποιου ςυμμετζχοντα ςτθν Λταλία και
θ αναβάκμιςθ των επαγγελματικϊν προςόντων και δεξιοτιτων των ςυμμετεχόντων με τθ
βοικεια του EUROPASS κινθτικότθτασ και του ECVET ςτα πλαίςια τθσ Διά Βίου Πάκθςθσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


Sistema Turismo s.r.l. - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035663
Φορζασ: ΛΡΕΔΛΒΛΠ-ΛΕΞ ΒΣΟΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΡΕΕΧ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ ΧΨΘΡ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΨΣΩΦΛΧΨΛΞΩΡ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Φορζασ υπεφκυνοσ για τθν υποβολι, ςυντονιςμό και διαχείριςθ του
ςχεδίου είναι το Μδρυμα Ρεολαίασ και Δια Βίου Πάκθςθσ (ΛΡΕΔΛΒΛΠ) / 1ο Λνςτιτοφτο
Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ Βόλου (1ο ΛΕΞ ΒΣΟΣΩ). Ψο ςχζδιο προβλζπεται να υλοποιθκεί
ςε δφο (2) ροζσ τθν Άνοιξθ 2018 προσ Βιζννθ/Αυςτρία και Βαλζνκια/Λςπανία. Ξάκε μία κα
είναι διάρκειασ δφο εβδομάδων και κα μετζχουν ςε αυτιν 14 καταρτιηόμενοι και 1 ςυνοδόσ
εκπαιδευτισ.
Χτο ςχζδιο, ανά ροι, προβλζπεται πρόγραμμα κατάρτιςθσ ςε οργανιςμό, δραςτθριότθτεσ
μάκθςθσ ςτθν εργαςία ςε τουριςτικζσ επιχειριςεισ, τεχνικζσ επιςκζψεισ ςε πρακτορεία και
οργανιςμοφσ προϊκθςθσ του τουριςμοφ, μεταφορά τεχνογνωςίασ και καλϊν πρακτικϊν
κακϊσ και Υολιτιςτικζσ Επιςκζψεισ.
Βαςικόσ ςκοπόσ του προγράμματοσ είναι οι ςυμμετζχοντεσ να αποκτιςουν γνϊςεισ,
δεξιότθτεσ και εμπειρίεσ ςε κζματα χριςθσ των νζων τεχνολογιϊν ςτθν λειτουργία και τθν
διοίκθςθ τουριςτικϊν επιχειριςεων.
Αναμενόμενα αποτελζςματα του ςχεδίου είναι :
1. να βελτιϊςουν τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ τουσ ςε κζματα ςχετικά με τθ χριςθ των
νζων τεχνολογιϊν που εφαρμόηονται ςτθν λειτουργία και τθν διοίκθςθ των τουριςτικϊν
επιχειριςεων.
2. να βελτιϊςουν τισ δυνατότθτεσ απαςχόλθςθσ και τισ προοπτικζσ ςταδιοδρομίασ, ζχοντασ
ολοκλθρϊςει μία εμπειρία κινθτικότθτασ με κατάρτιςθ και μάκθςθ ςτθν εργαςία (work
based learning) και αποκομίςει τθν ςχετικι εμπειρία ςε κάποια από τισ ςυνεργαηόμενεσ
χϊρεσ ςτο εξωτερικό (Αυςτρία - Λςπανία).
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3. να βελτιϊςουν τισ γλωςςικζσ και επικοινωνιακζσ τουσ δεξιότθτεσ που είναι απαραίτθτεσ
ςτουσ εναςχολοφμενουσ ςτον τουριςμό.
4. θ προςωπικι ανάπτυξθ (ενίςχυςθ τθσ ομαδικότθτασ, του πνεφματοσ ςυνεργαςίασ, τθσ
ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν και τθσ κριτικισ ςκζψθσ)
5. θ γνωριμία τθσ κουλτοφρασ και πολιτιςμοφ των λαϊν τθσ Ευρϊπθσ
6. να λειτουργιςουν ωσ μοχλόσ εκςυγχρονιςμοφ και διεκνοφσ εξωςτρζφειασ για το ΛΕΞ
Βόλου
7. Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ κατάρτιςθσ και αφξθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ
του ςυςτιματοσ τθσ ΕΕΞ και μείωςθ του φαινομζνου τθσ ςχολικισ διαρροισ
Θ αποτελεςματικι προβολι, διάδοςθ και αξιοποίθςι των αποτελεςμάτων του ςχεδίου
αναμζνεται να δθμιουργιςει ζντονο και μακροχρόνιο αντίκτυπο, δθμιουργϊντασ ευνοϊκό
κλίμα ανάπτυξθσ νζων δεξιοτιτων – ικανοτιτων ςτον τομζα του Ψουριςμοφ, προϊκθςθσ
τθσ καινοτομίασ, ςτροφισ ςτθν επιχειρθματικότθτα, ανταλλαγισ εμπειριϊν και καλϊν
πρακτικϊν, ανάπτυξθσ νζων εμπορικϊν ςχζςεων και διακρατικϊν ςυνεργαςιϊν, διεφρυνςθ
του ανοικτοφ πνεφματοσ και του ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ ςε όλουσ τουσ
εμπλεκόμενουσ ςτο ςχζδιο και ςτισ ομάδεσ/ςτόχουσ, ςε τοπικό, περιφερειακό και εκνικό
επίπεδο.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

INMAD - International Institute for Managing Diversity - Austria,

•

CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERÍA DEL MEDITERRANEO, S.L - Spain

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035666
Φορζασ: 2ο ΕΥΑΟ ΑΠΑΟΛΑΔΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Υρακτικι άςκθςθ ςτθν Ευρϊπθ τθσ παράδοςθσ, των αξιϊν και τθσ
τεχνολογίασ.
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Πζςα από το παρόν ςχζδιο επιδιϊκεται να καλυφκεί μερικϊσ, το
μεγαλφτερο πρόβλθμα που υπάρχει ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και αφορά τθν
παντελι ζλλειψθ πρακτικισ άςκθςθσ ι μακθτείασ των μακθτϊν των ΕΥΑΟ. Ειδικότερα το
ςχζδιο ςτοχεφει ςτθν παροχι ευκαιρίασ για πρακτικι άςκθςθ
τριϊν ομάδων
αποτελοφμενων από 32 μακθτζσ και 6 εκπαιδευτικοφσ ςυνολικά ςε Γαλλία και Λταλία. Σι
ομάδεσ προζρχονται από τον Σικονομικό, τον Γεωτεχνικό και τον τομζα Ωγείασ Υρόνοιασ
που λειτουργοφν ςτο 2ο ΕΥΑ.Ο. Αμαλιάδασ. Θ περιοχι τθσ βόρειασ Θλείασ ςτθν οποία
λειτουργεί το ςχολείο και των φορζων υποδοχισ όπου κα γίνουν οι τοποκετιςεισ,
παρουςιάηουν πολλζσ ομοιότθτεσ ςτουσ τομείσ τθσ γεωργικισ παραγωγισ , τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ, τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ και τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ, με μια πολφ
ςθμαντικι διαφορά ότι ςτθν μεν περιοχι τθσ Γαλλίασ και τθσ Λταλίασ γίνεται ςυςτθματικι
και ςωςτι εκμετάλλευςθ αυτϊν των πλουτοπαραγωγικϊν πθγϊν, ενϊ ςτθν αντίςτοιχθ
περιοχι τθσ Ελλάδασ θ εκμετάλλευςθ αυτϊν των πθγϊν βρίςκεται ςε νθπιακό ι ανφπαρκτο
ςτάδιο, με αποτζλεςμα τθν απϊλεια πολλϊν κζςεων εργαςίασ, τον κοινωνικό και εργατικό
αποκλειςμό ιδίωσ των νζων και τθν ςτροφι ςτθν μετανάςτευςθ.
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Θ δυνατότθτα για τουσ μακθτζσ του ςχολείου μασ, να διαβιϊςουν για 2 εβδομάδεσ ςε ζνα
πολυπολιτιςμικό Ευρωπαϊκό περιβάλλον και να αςκθκοφν οι ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ κα
τουσ προςδϊςει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για το πωσ μπορεί μια επιχείρθςθ (που κα
ιδρφςουν ι κα εργαςτοφν) να αξιοποιιςει τα ιςχυρά χαρτιά τθσ περιοχισ παράγοντασ
προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ και παρζχοντάσ υπθρεςίεσ υψθλϊν προδιαγραφϊν. Χε μια
περιοχι με εξαιρετικά γεωργικά προϊόντα, με τθν τεράςτια πολιτιςτικι κλθρονομία με
επίκεντρο τθν Αρχαία Ιλιδα (διοργανϊτρια πόλθ των Αρχαίων Σλυμπιακϊν Αγϊνων) αλλά
και τουσ κοντινοφσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ τθσ Αρχαίασ Σλυμπίασ και του Επικοφρειου
Απόλλωνα και τισ προοπτικζσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ, δεδομζνων του φυςικοφ κάλλουσ,
των πολφ καλϊν κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν και τθσ εκτεταμζνθσ ακτογραμμισ με
πολυάρικμεσ παραλίεσ κακϊσ των ιαματικϊν λουτρϊν ςτισ περιοχζσ τθσ Ξυλλινθσ και του
Ξαϊάφα.
Σι μακθτζσ προερχόμενοι από τισ ειδικότθτεσ του τομζα Σικονομίασ Διοίκθςθσ με άμεςθ
ςχζςθ με Marketing και Ψουριςμό του τομζα Γεωτεχνίασ ςε άμεςθ ςχζςθ με τθν γεωργικι
παραγωγι και του Ψομζα Ωγείασ Υρόνοιασ με τθν παροχι υπθρεςιϊν φροντίδασ και
περίκαλψθσ ζχουν ιδθ αρκετζσ κεωρθτικζσ γνϊςεισ ςτουσ τομείσ τουσ, αλλά δεδομζνου
ότι από το πρόγραμμα ςπουδϊν τουσ δεν προβλζπεται πρακτικι άςκθςθ, ζχουν
ςαφζςτατεσ ελλείψεισ ςτθν εφαρμογι των γνϊςεων που αποκτοφν. Πζςα από αυτό ςχζδιο
κα καταφζρουν να αποκτιςουν και να μεταφζρουν τεχνογνωςία για το πϊσ αξιοποιείσ ζνα
ιςχυρό “brand name” και πωσ δθμιουργείσ ζνα «μφκο» βαςιηόμενοσ ςτθν εξαιρετικι
ποιότθτα παραγωγισ και τισ ςωςτζσ διαδικαςίεσ τυποποίθςθσ διαφιμιςθσ και προϊκθςθσ.
Υζραν τθσ κάλυψθσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των ςυμμετεχόντων θ οποία αποτελεί τον
κφριο ςτόχο, το ςχζδιο κινθτικότθτασ που προτείνεται, περιλαμβάνει μια πλθκϊρα άλλων
ςτόχων όπωσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ των δικαιοφχων (πολλοί από αυτοφσ κα
ενταχκοφν για πρϊτθ φορά ςε ζνα νζο περιβάλλον και κα πρζπει να ςτθριχκοφν
περιςςότερο ςτον εαυτό τουσ), τθν ενίςχυςθ τθσ υπευκυνότθτασ (κα πρζπει να
εκπλθρϊνουν ςυγκεκριμζνεσ υποχρεϊςεισ και να λαμβάνουν πρωτοβουλίεσ), όπωσ και θ
ενίςχυςθ των διαπολιτιςμικϊν ικανοτιτων τουσ μζςα από τθν επαφι τουσ με ανκρϊπουσ
από ζνα άλλο ευρωπαϊκό κράτοσ-μζλοσ με ιδιαίτερα πολυπολιτιςμικά χαρακτθριςτικά.
Επίςθσ περιλαμβάνει και τθν παρακολοφκθςθ ςεμιναριακϊν περιόδων γφρω από το
ιςτορικό, πολιτικό, πολιτιςμικό, κοινωνικό και οικονομικό υπόβακρο τθσ κάκε χϊρασ
υποδοχισ, ικανότθτεσ οι οποίεσ αποτελοφν αναγκαίο προςόν ςτο ςφγχρονο
παγκοςμιοποιθμζνο περιβάλλον. Κα ζχουν επίςθσ τθν ευκαιρία εκπαιδευτικοί και μακθτζσ
που κα ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα να βιϊςουν νζεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ και
μεκόδουσ διδαςκαλίασ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςε εξζλιξθ. Σι
δραςτθριότθτεσ κινθτικότθτασ κα πραγματοποιθκοφν από 12/2017 ζωσ 07/2018 ςτθν
περιοχι Aquitaine τθσ Γαλλίασ και το Forlί τθσ Λταλίασ.
Ψθν τελευταία πενταετία ζχει οικοδομθκεί από μζρουσ μασ, ζνα δίκτυο ανταλλαγϊν και
επιςκζψεων (αποςτολϊν και φιλοξενίασ) τόςο με τον επίςθμο φορζα που διαχειρίηεται τα
προγράμματα κινθτικότθτασ ςτθν Γαλλία όςο και με τουσ φορείσ που κα αναλάβουν ωσ
εταίροι υποδοχισ τθν υλοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ και του υπόλοιπου
προγράμματοσ. Σι ςυγκεκριμζνοι φορείσ ζχουν ςθμαντικότατθ και πολφχρονθ εμπειρία
τόςο ςε ηθτιματα πρακτικισ άςκθςθσ όςο και ςτθν υλοποίθςθ Ευρωπαϊκϊν ι και
παγκόςμιων προγραμμάτων.
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ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•
Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole
Aix-Valabre Marseille - France,
•

MUGI MUGAK - France, UNISER SOC. COOP. ONLUS - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035667
Φορζασ: 1ο ΕΥΑΟ ΞΑΟΩΠΡΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Εκπαίδευςθ ςε Χυγκολλιςεισ πλοίων με μεκόδουσ MMA, MIG/MAG και
TIG
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Σ τομζασ τθσ ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και μετατροπισ πλοίων ζχει
ςτρατθγικι ςθμαςία για τθν Ευρϊπθ και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξι τθσ, επιςθμαίνει
γνωμοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Σικονομικισ και Ξοινωνικισ Επιτροπισ, με αποτζλεςμα θ
τάςθ απαςχόλθςθσ εξειδικευμζνων και πιςτοποιθμζνων ςυγκολλθτϊν να είναι διαρκϊσ
αυξανόμενθ ςτον επιςκευαςτικό τομζα, ςτισ νζεσ καταςκευζσ και ιδιαίτερα ςτα πλοία.
Υαράλλθλα, τα τελευταία χρόνια θ διάρκρωςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτθν Ξάλυμνο
χαρακτθρίηεται από ςτροφι πολλϊν νζων του νθςιοφ ςτα ναυτικά επαγγζλματα και ςε
ςπουδζσ που τα αφοροφν. Εξάλλου, οι Ξαλφμνιοι είναι παραδοςιακά ναυτικόσ λαόσ, και τα
καλαςςινά επαγγζλματα τα πιο προςφιλι ςε αυτοφσ.
Οαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ οποιουδιποτε άλλου
προγράμματοσ ςπουδϊν που να αφορά τισ ςυγκολλιςεισ πλοίων, οδθγθκικαμε ςτθν
εκπόνθςθ του προγράμματοσ αυτοφ με ςκοπό να ικανοποιιςουμε τισ αυξανόμενεσ
απαιτιςεισ του επιςκευαςτικοφ τομζα των πλοίων για εξειδικευμζνουσ ςυγκολλθτζσ, αλλά
και τισ ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων να εφοδιαςτοφν με γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που κα τουσ
βοθκιςουν ςτθν επαγγελματικι τουσ αποκατάςταςθ και ςτισ προοπτικζσ ανζλιξθσ ςτον
τομζα αυτό.
Θ προςπάκεια αναηιτθςθσ εκπαιδευτικοφ φορζα ςτο εξωτερικό που να καλφπτει τισ
ανάγκεσ του ςχεδίου μασ οδιγθςε ςτθν επιλογι του INTERCOLLEGE ςτθν Ξφπρο, που
παρζχει υψθλοφ επιπζδου εξειδικευμζνθ εκπαίδευςθ με πιςτοποίθςθ για τεχνικοφσ
ςυγκολλιςεων, τόςο ςε κεωρθτικό, όςο και κατά κφριο λόγο ςε πρακτικό επίπεδο αφοφ
διακζτει πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο όπου κα πραγματοποιοφνται ςυγκολλιςεισ.
Σι ςτόχοι του ςχεδίου αφοροφν:
- εξοικείωςθ με τισ τεχνολογίεσ των ςφγχρονων μεκόδων ςυγκολλιςεων,
- παρουςίαςθ των κεμελιωδϊν αρχϊν που διζπουν τισ τεχνολογίεσ των ςυγκολλιςεων,
- εκμάκθςθ και διεξαγωγι ποιοτικϊν ελζγχων βάςει διεκνϊν προτφπων,
- ευαιςκθτοποίθςθ ςτθν τιρθςθ κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ ςτισ ςυγκολλιςεισ ςε
πλοία.
Ωσ Ψεχνικοί Χυγκολλιςεων και κοπισ μετάλλων κα εκπαιδευτοφν ςτθ χριςθ και εφαρμογι
ενόσ ςυνόλου ενεργειϊν και διαδικαςιϊν όπωσ είναι θ κοπι των μετάλλων, θ διαμόρφωςθ
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των ακμϊν των προσ ςυγκόλλθςθ μετάλλων, θ ςυναρμολόγθςθ των μετάλλων και θ τελικι
ςυγκόλλθςι τουσ.
Χτο ςχζδιο αναμζνεται να ςυμμετζχουν 22 ςπουδαςτζσ, Πθχανικοί εμπορικοφ ναυτικοφ,
και 2 ςυνοδοί κακθγθτζσ, οι οποίοι για διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν κα μεταβοφν ςτθν
Ξφπρο ςτο φορζα υποδοχισ EDEX – Intercollege.

ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


EDEX - EDUCATIONAL EXCELLENCE CORPORATION LIMITED - Cyprus

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035672
Φορζασ: ΛΡΕΔΛΒΛΠ-ΛΕΞ ΘΓΣΩΠΕΡΛΨΧΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ενίςχυςθ των δεξιοτιτων ςπουδαςτϊν τθσ Παγειρικισ Ψζχνθσ,
Αρτοποιίασ-Ηαχαροπλαςτικισ, Γαλακτοκομίασ-Ψυροκομίασ και Βοθκϊν Φαρμακείου
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Θ παροφςα πρόταςθ υποβάλλεται από το ΛΕΞ Θγουμενίτςασ και αφορά
ςτθ ςυμμετοχι του ςτο πρόγραμμα κινθτικότθτασ εκπαιδευομζνων και προςωπικοφ του
Erasmus+. Θ ςυμμετοχι μασ ζχει ςτόχο τον εκςυγχρονιςμό του ιδρφματόσ μασ και
προπάντων τθν παροχι ολοκλθρωμζνθσ εκπαίδευςθσ ςτουσ ςπουδαςτζσ μασ, με απϊτερο
ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ αγοράσ και οικονομίασ. Θ χϊρα υλοποίθςθσ του
προγράμματοσ είναι θ Ξφπροσ και πιο ςυγκεκριμζνα θ Οεμεςόσ. Χτο πρόγραμμα κα
ςυμμετάςχουν δφο ροζσ των δεκαπζντε ςπουδαςτϊν/ςπουδαςτριϊν ςυνοδευόμενεσ από
δφο κακθγθτζσ: θ ροι των Ψεχνικϊν Παγειρικισ Ψζχνθσ-Αρχιμαγείρων (Chef), Ψεχνικϊν
Αρτοποιϊν-Ηαχαροπλαςτικισ, Ψεχνικϊν Γαλακτοκομίασ-Ψυροκόμων και θ ροι των Βοθκϊν
Φαρμακείου. Σι δφο αυτζσ ροζσ κα πραγματοποιιςουν πρακτικι άςκθςθ ςτουσ ςχετικοφσ
κλάδουσ, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ και πολιτιςτικζσ εκδρομζσ ακολουκϊντασ το θμεριςιο
πρόγραμμα που κα ςυντάξουν οι εταίροι μασ RATIO και ERCI. Υροςδοκοφμε ότι θ
ςυμμετοχι μασ ςτο πρόγραμμα κα καλφψει τισ ανάγκεσ του οργανιςμοφ, κα βελτιϊςει τισ
υπθρεςίεσ μασ και κυρίωσ κα δϊςει ςτουσ ςπουδαςτζσ μασ τθν ευκαιρία να εμπλουτίςουν
τισ γνϊςεισ τουσ ςτο επάγγελμα που ζχουν επιλζξει και να αποκτιςουν τθν τεχνογνωςία και
τθν εμπειρία λειτουργίασ των ςχετικϊν επιχειριςεων. Ζτςι, με τθ δράςθ τουσ κα
ενιςχφςουν τθν τοπικι αγορά, εκμεταλλευόμενοι τθσ ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ που προςφζρει.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

EDEX - EDUCATIONAL EXCELLENCE CORPORATION LIMITED - Cyprus,

•

RATIO TECHNICAL VOCATIONAL TRAINING CENTRE LTD - Cyprus,

•

ERCI, Educational, Research & Consultancy Institute LTD - Cyprus
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Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035673
Φορζασ: ΠΑΩΦΣΓΕΡΕΛΣ ΕΥΑΟ ΧΑΠΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΛΞΑΦΣΧ: Ανοίγοντασ Φτερά για Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Ξατάρτιςθ
ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Χτο ςχζδιο "ΛΞΑΦΣΧ" μακθτζσ από τζςςερα ΕΥΑΟ του ακριτικοφ Ρομοφ
Χάμου: το Παυρογζνειο και το Εςπερινό ΕΥΑΟ Βακζοσ Χάμου, το ΕΥΑΟ Ξαρλοβαςίου και το
ΕΥΑΟ Ευδιλου Λκαρίασ ςε ςυνεργαςία με ζνα από τα πιο απομακρυςμζνα ΕΥΑΟ του Ρομοφ
Αττικισ, το ΕΥΑΟ Παρκοποφλου - Ωρωποφ, ενϊνουν τισ δυνάμεισ τουσ υπό το φωσ των
κοινϊν τουσ αναγκϊν και ανοίγουν τα φτερά τουσ για να πραγματοποιιςουν το ςχζδιο
μακθςιακισ κινθτικότθτασ εκπαιδευομζνων ΕΕΞ. Σ φορζασ υποδοχισ, το South Cheshire
College (SCC) ςτο Crewe του Θνωμζνου Βαςιλείου, διακζτει τθ δυναμικι και τθν υποδομι
που απαιτείται για τθν υποςτιριξθ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ τόςο ωσ προσ το
κεωρθτικό του μζροσ όςο, και κυρίωσ, ωσ προσ τθ μακθτεία είτε ςε επιχειριςεισ που
λειτουργοφν εντόσ του Ξολλεγίου είτε ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ με το Διεκνζσ Γραφείο
του SCC που παρακολουκεί ανελλιπϊσ τθν πρακτικι άςκθςθ των μακθτϊν.
Ψο παιδαγωγικό πλαίςιο του ςχεδίου βαςίηεται τουσ πζντε πυλϊνεσ τθσ μάκθςθσ τθσ
Εκπαίδευςθσ για Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ τθσ UNESCO και περιλαμβάνει εξειδικευμζνουσ
γνωςτικοφσ ςτόχουσ ανά αντικείμενο ειδίκευςθσ, ςτόχουσ που αφοροφν ςτθν καλλιζργεια
δεξιοτιτων εκτζλεςθσ ςυγκεκριμζνων πρακτικϊν ζργων αλλά και ςε ιδιότθτεσ του μακθτι
που ςχετίηονται με τθ ςυμπεριφορά του, τισ επικοινωνιακζσ και ςυνεργατικζσ ικανότθτζσ
του οι οποίεσ ςτα ςφγχρονα εργαςιακά περιβάλλοντα αξιολογοφνται κατά προτεραιότθτα,
ςτόχουσ που αφοροφν ςτθν καλλιζργεια τθσ φανταςίασ τουσ και τθ δθμιουργικότθτά τουσ,
τθσ διαμόρφωςθσ ςυςτιματοσ αξιϊν και δεοντολογίασ, ωσ επίςθσ και ςτθν ανάπτυξθ
διαφόρων πτυχϊν του δυναμικοφ τουσ. Ξυρίαρχοσ είναι ο ςτόχοσ που αφορά ςτθν
ικανότθτά τουσ να αλλάξουν τον εαυτό τουσ και να αποτελζςουν φορείσ αλλαγισ ςτα
ςχολεία τουσ και τθν τοπικι κοινωνία. Επιπλζον, το ςχζδιο επιδιϊκει να ενιςχφςει τθν
ευρωπαϊκι ςυνείδθςθ των μακθτϊν και να τουσ κακοδθγιςει ζτςι ϊςτε να αξιοποιιςουν
τισ ευκαιρίεσ και τα δικαιϊματα που τουσ δίνει θ ευρωπαϊκι τουσ ταυτότθτα.
Σι ςυμμετζχοντεσ είναι 60 μακθτζσ των πζντε ΕΥΑΟ τθσ κοινοπραξίασ, θλικίασ 16-19 ετϊν
αλλά και ενιλικοι μακθτζσ που είτε είναι κάτοχοι πτυχίου και αναηθτοφν δεφτερο είτε είναι
εργαηόμενοι που μζςω τθσ δια βίου μάκθςθσ επιδιϊκουν να πιςτοποιιςουν και να
επικαιροποιιςουν τθ γνϊςθ που κατζχουν ωσ εμπειροτεχνίτεσ.
Ψα αναμενόμενα οφζλθ για τουσ μακθτζσ ςυνοψίηονται ωσ εξισ:
•
να βελτιϊςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςτο εξειδικευμζνο τεχνολογικό αντικείμενο τθσ
κεματικισ ενότθτασ που παρακολοφκθςαν & τισ δεξιότθτζσ τουσ ςε πρακτικό και κοινωνικό
επίπεδο αξιοποιϊντασ και τισ ΨΥΕ, να αποκτιςουν μία ςφαιρικι άποψθ για τθ διαμονι ςε
μία χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, να αποκτιςουν εργαςιακι εμπειρία ςε μία άλλθ
Ευρωπαϊκι χϊρα & να βελτιϊςουν το εργαςιακό τουσ προφίλ, να ςυνειδθτοποιιςουν τθν
Ευρωπαϊκι τουσ ταυτότθτα & να αξιοποιιςουν τα εργαςιακά δικαιϊματα που ζχουν ωσ
Ευρωπαίοι πολίτεσ.
•
Σ βαςικόσ αντίκτυποσ για τουσ ςυνεργαηόμενουσ φορείσ αλλά και τισ τοπικζσ
κοινωνίεσ είναι θ διεκνοποίθςθ των ςχολείων και θ εμπειρία που αποκομίηουν οι
εκπαιδευτικοί που ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο και μποροφν να αξιοποιιςουν ςτο μζλλον και
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για άλλα ευρωπαϊκά ςχζδια ι και άλλα μικρότερα ι μεγαλφτερα ζργα, ςε εκνικό ι ςε
διεκνζσ επίπεδο. Ψελικά, αυτό που μετράει περιςςότερο είναι θ διαδικαςία και το “knowhow” που αποκτοφν οι εμπλεκόμενοι και που μποροφν να μεταλαμπαδεφςουν ςε
μελλοντικζσ προςπάκειεσ.
Ππορείτε να παρακολουκείτε τθν εξζλιξθ του ςχεδίου μασ ςτα δίκτυα κοινωνικισ
δικτφωςθσ: facebook, google+, twitter; hashtag: #icarus
Σι μακθτζσ μασ μεταμορφϊνονται ςε ΛΞΑΦΣΩΧ και ανοίγουν τα φτερά τουσ για να
πραγματοποιιςουν τα όνειρά τουσ!
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


South Cheshire College - United Kingdom

Ξωδικόσ:2017-1-EL01-KA102-035675
Φορζασ: ΥΣΟΕΠΛΞΣ ΡΑΩΨΛΞΣ (ΞΔΒΠ2 (KEK) KE ΥΑΟΑΧΞΑΧ)
Ψίτλοσ Χχεδίου: Εκπαίδευςθ Υροςωπικοφ Υολεμικοφ Ραυτικοφ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ:
ΦΣΘ 1- κοινι δράςθ- ΓΕΡ/Γ ΞΟΑΔΣΧ (Γ2-ΛV)-ΩΩ του ΥΡ-"Ανάπτυξθ δεξιοτιτων από το ΥΡ για
τθν προςταςία του καλαςςίου περιβάλλοντοσ τθσ Πεςογείου με βάςθ τθν ολοκλθρωμζνθ
καλάςςια ςτρατθγικι τθσ ΕΕ και τθ ςθμαςία τθσ για τθ Πεςόγειο "
Θ υλοποίθςθ κα γίνει από το Westminster University, Θν. Βαςιλείου και ζχει ςαν ςτόχο τθν
αναβάκμιςθ: α)του γνωςτικοφ επιπζδου ςτθν επίλυςθ καλάςςιων περιβαλλοντικϊν
προβλθμάτων, με καλφτερθ εφαρμογι των νομικϊν κανόνων, καλφτερθ εφαρμογι
Ρομοκεςίασ, Ξοινοτικϊν Σδθγιϊν, Ξανονιςμϊν, αποφάςεων ςτισ Υολιτικζσ Διαχείριςθσ
β)του επιπζδου δεξιοτιτων με χριςθ καλϊν διεκνϊν πρακτικϊν-ςωςτισ διαχείριςθσ γ)του
επιπζδου ςτάςεων -ςυμπεριφορϊν με εδραίωςθ διαφλων επικοινωνίασ, ανάπτυξθ
Ευρωπαϊκισ ςκζψθσ/τεχνικισ με ςτόχο τθν προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ.
Οεπτομερισ ανάλυςθ ςτο επιςυναπτόμενο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΦΣΘ 1
ΦΣΘ 2- ΓΕΡ/Γ ΞΟΑΔΣΧ-ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ Γ3 -"Ανάπτυξθ δεξιοτιτων για το ΥΡ ςτθν εφαρμογι τθσ
βιωςιμότθτασ ςτθν Άμυνα".
Σι βαςικοί άξονεσ τθσ εκπαίδευςθσ ζχουν επίκεντρο α) Βιϊςιμθ ανάπτυξθ - Υολιτικι
ςτρατθγικισ(ορολογία, οριςμοί, ερμθνεία, διεκνισ προοπτικι, χαρακτθριςτικά τρόπου
ςκζψθσ) β) Υροςταςία περιβάλλοντοσ / περιβαλλοντικζσ ρυκμίςεισ - νομικό πλαίςιο,
Βιϊςιμεσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ- κίνδυνοι, τρωτά ςθμεία, Βιϊςιμθ κατανάλωςθ, παραγωγι
- διακεςιμότθτα υλικϊν γ) Υεριβαλλοντικι- Ενεργειακι αςφάλεια – επιπτϊςεισ,
μακροπρόκεςμοι κίνδυνοι (ςφγκρουςθ), Υράςινεσ ςυμβάςεισ αμυντικοφ υλικοφ.
ΦΣΘ 3- Σι διαρκϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ για αξιόπιςτθ και γριγορθ μεταφορά
πλθροφοριϊν (ςε παγκόςμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο) κάνει επιτακτικι τθν ανάγκθ
χρθςιμοποίθςθσ νζων μζςων και ςε φυςικό επίπεδο, όπωσ οι οπτικζσ ίνεσ, για να
οδευόςουν αυτζσ οι ψθφιακζσ πλθροφορίεσ. Αυτό κακιςτά ςθμαντικι τθν εκπαίδευςθ
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προςωπικοφ του , που αςχολείται με τθλεπικοινωνίεσ, ςτισ δυνατότθτεσ και ςτισ
τεχνολογικζσ εξελίξεισ αυτοφ του μζςου.
Ψο κζντρο ζρευνασ οπτοθλεκτρονικϊν του πανεπιςτθμίου του Χαουκάμπτον
(optoelectronics research center –university of Southamton) είναι από τουσ παγκόςμια
πρωτοπόρουσ οργανιςμοφσ (με ρίηεσ που πθγαίνουν ςτο 1960 ςτθν καινοτόμα ανάπτυξθ
των οπτικϊν ινϊν). Ζχει μια ηωντανι κοινότθτα των ερευνθτϊν, με επικεφαλισ τον μερικζσ
από τισ κορυφαίεσ προςωπικότθτεσ ςτον τομζα τθσ φωτονικισ. Ζχει ςυμβάλει ςθμαντικά
ςτθν αξιοςθμείωτθ ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ φωτονικι, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
τεχνολογίασ οπτικϊν τθλεπικοινωνιϊν που ςτθρίηει το διαδίκτυο και τισ ψθφιακζσ
επικοινωνίεσ.
Σι ςυμμετζχοντεσ κα αποκτιςουν καινοφριεσ δεξιότθτεσ εφαρμογισ τθσ τεχνολογίασ των
οπτικϊν ινϊν με τελικό προςδοκϊμενο αποτζλεςμα τθ βελτίωςθ τθσ ικανότθτάσ τουσ ςτθ
χριςθ αυτισ τθσ τεχνολογίασ ςε επίπεδο νζων τθλεπικοινωνιακϊν υποδομϊν ι βελτίωςθ
υφιςτάμενων υποδομϊν. Θ αναγνϊριςθ των πλεονεκτθμάτων των νζων τεχνολογιϊν
δικτφωςθσ μζςω του ενθμερωμζνου προςωπικοφ μπορεί να αποτελζςει πρόκριμα ςτθ
χριςθ τουσ και ςτθν επιλογι τουσ ζναντι άλλων παρωχθμζνων ι λιγότερο λειτουργικϊν.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

THE UNIVERSITY OF WESTMINSTER LBG - United Kingdom,

•

CRANFIELD UNIVERSITY - United Kingdom,

•

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON - United Kingdom,

•

Istituto per la Formazione, l'Occupazione e la Mobilità - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035676
Φορζασ: ΠΑΡΚΣΥΣΩΟΣΧ ΧΩΨΘΦΛΣΧ Ε.Ε.
Ψίτλοσ Χχεδίου: Startups: Techniques to Grow Your Business by Digital Marketing
Διάρκεια Χχεδίου: 24 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Θ προϊκθςθ μίασ επιχείρθςθσ και των προϊόντων/υπθρεςιϊν τθσ
μπορεί να γίνει με πολλοφσ τρόπουσ που ταιριάηουν απόλυτα ςτθν ταυτότθτα τθσ
επιχείρθςθσ αλλά και των πελατϊν τθσ. Χτο Internet το κοινό ςτο οποίο απευκυνόμαςτε
είναι ςτοχευμζνο ανάλογα με τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ κάκε πελάτθ. Χυνεπϊσ, το
όφελοσ μίασ καμπάνιασ είναι αρκετά μεγαλφτερο από ότι με τα παραδοςιακά μζςα και
ακόμα πιο βαςικό είναι απόλυτα μετριςιμο. Ακόμα πιο ςθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι το
Digital Marketing ζφερε τθν επανάςταςθ ςτθν επικοινωνία μεταξφ επιχειριςεων και του
κοινοφ τουσ οι οποίεσ μποροφν να ςυνομιλοφν απευκείασ με τον πελάτθ και να ελζγχουν
κάκε είδουσ feedback είτε κετικό είτε αρνθτικό. H επικοινωνία και το marketing εξελίςςεται
κατά ςυνζπεια και οι καταναλωτζσ περιμζνουν από τα Brands αντίςτοιχθ εξζλιξθ. Ψο Digital
Marketing αποτελεί επζνδυςθ για τθν εκάςτοτε επιχείρθςθ, που κα το ενςωματϊςει ςτισ
δραςτθριότθτζσ τθσ. Ωςτόςο, θ ζλλειψθ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ και θ άγνοια του
τρόπου λειτουργίασ και αξιοποίθςισ του μπορεί να κλονίςει τθν πίςτθ και τθν εμπιςτοςφνθ
των καταναλωτϊν προσ αυτιν. Επίςθσ είναι δφςκολο για τουσ ιδιοκτιτεσ επιχειριςεων και
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τα ανϊτερα ςτελζχθ να αξιοποιιςουν το πλιρεσ εφροσ των δυνατοτιτων που
προςφζρονται ςε αυτοφσ μζςω του Digital Marketing. Για αυτό το λόγο θ εξειδίκευςθ και οι
γνϊςεισ πάνω ςτο digital marketing, κεωροφνται πλζον απαραίτθτο προςόν ςε όλουσ τουσ
κλάδουσ τθσ αγοράσ.
Ψο προτεινόμενο Χχζδιο ζχει ςαν βαςικό Χκοπό να παρουςιάςει με απόλυτα πρακτικό
τρόπο τισ τεχνικζσ, εργαλεία και τισ πιο ςφγχρονεσ ςτρατθγικζσ του digital marketing και να
δείξει πωσ υλοποιείται και εφαρμόηεται θ γνϊςθ αυτι πρακτικά, ϊςτε οι νζοι ωσ δυνθτικοί
επιχειρθματίεσ ι ςτελζχθ επιχειριςεων, να μπορζςουν να αξιοποιιςουν τισ τεράςτιεσ
ευκαιρίεσ που προςφζρει ο νζοσ ψθφιακόσ κόςμοσ και να αυξιςουν τισ πικανότθτεσ να
βρουν εργαςία. Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί: α) ςτθν κατανόθςθ των βαςικϊν αρχϊν και των
εργαλείων ςχεδιαςμοφ ψθφιακοφ μάρκετινγκ και β) ςτθν απόκτθςθ των γνϊςεων και των
δεξιοτιτων για τον ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ, τθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ των
ςχεδίων ψθφιακοφ μάρκετινγκ και των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ. Επίςθσ επιδιϊκει, να
παρακινιςει τουσ ςυμμετζχοντεσ να ςυμμετάςχουν ςε διεκνείσ δραςτθριότθτεσ για να
αποκτιςουν Ευρωπαϊκι ςυνείδθςθ, να κερδίςουν πολφτιμθ επαγγελματικι εμπειρία και να
ενκαρρυνκοφν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν δια βίου βελτίωςθ των επαγγελματικϊν και
γλωςςικϊν δεξιοτιτων του
Χτο παρόν Χχζδιο, κα ςυμμετάςχουν 45 καταρτιηόμενοι του ΛΕΞ ΨΣΠΘ, οι οποίοι διανφουν
τθν αρχικι επαγγελματικι κατάρτιςθ και 3 ςυνοδοί ςε 3 ροζσ. Ωσ χϊρεσ υποδοχισ
επελζγθςαν θ Λταλία, θ Γερμανία και θ Λςπανία διότι είναι χϊρεσ με αυξθμζνθ
επιχειρθματικότθτα, προθγμζνθ τεχνολογία, χρθςιμοποιοφν τθν Υλθροφορικι ςτθν
Σργάνωςθ - Διοίκθςθ Επιχειριςεων, τθν Εκπαίδευςθ και υλοποίθςθ των Επιχειρθματικϊν
και Σικονομικϊν ςτόχων.
O κφριοσ ςτόχοσ μασ είναι να ςυνεχίςουμε ςτα πλαίςια του ERASMUS+ τθν ςυνεργαςία με
Εταίρουσ που ζχουμε ςυνεργαςτεί άριςτα ςε παλαιότερα ςχζδια ζτςι ϊςτε να γίνει πιο
ιςχυρι θ ςυνεργαςία μαηί τουσ. Ωσ Φορείσ υποδοχείσ επιλζξαμε τουσ: 1. EUROFORM RFS
(IT), 2. ALFATRAINING – BILDUNGSZENTRUM (DE), 3. COMMERCE AND RESOURCES S.L (ES).
Kαι οι 3 Φορείσ ζχουν μεγάλθ εμπειρία ςτθν οργάνωςθ παρόμοιων ςχεδίων, κάτι το οποίο
εγγυάται τθν ποιότθτα τθσ τοποκζτθςθσ. Θ επικοινωνία και ςυνεργαςία μαηί τουσ ιταν
άριςτθ, ωςτόςο κα υπογραφεί ςχετικό ςυμβόλαιο ςυνεργαςίασ μεταξφ των φορζων
αμζςωσ μετά τθν ζγκριςθ του παρόντοσ ςχεδίου.
Σι ςυμμετζχοντεσ κα επιλεγοφν ςφμφωνα με τα κακοριςμζνα κριτιρια επιλογισ και κα
δεχκοφν προετοιμαςία πριν τθν αναχϊρθςθ. Ψο εκπαιδευτικό περιεχόμενο ςχεδιάςτθκε ςε
ενότθτεσ, με κριτιριο τισ γνϊςεισ & πρακτικζσ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για να
ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ Αγοράσ Εργαςίασ και το
πρόγραμμα κατάρτιςθσ κα υλοποιθκεί ςε 3 ςκζλθ: 1) Διαλζξεισ από ειδικοφσ 2) Υρακτικι
άςκθςθ ςε ΠΠΕ και 3) Υολιτιςτικζσ Δραςτθριότθτεσ. Ξατά τθ διάρκεια τθσ τοποκζτθςθσ
υπογραμμίηουμε τθ ςθμαςία τθσ πλιρουσ ενθμζρωςθσ όλων των ςυμβαλλομζνων μερϊν
και του ςυνεχοφσ ελζγχου. Κα χρθςιμοποιιςουμε για επικφρωςθ το EUROPASS. Χτα
πλαίςια τθσ διάδοςθσ των αποτελεςμάτων κα γίνει παρουςίαςθ του ςχεδίου ςε Θμερίδα
που κα οργανωκεί για τθ διάχυςθ τθσ εμπειρίασ ςε γονείσ – εκπαιδευτικοφσ – ςπουδαςτζσ
– τοπικι κοινωνία.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

alfatraining Bildungszentrum e.K. - Germany,
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•

Commerce and Resources, SL - Spain,

•

Euroform RFS - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035680
Φορζασ: 1ο ΕΞ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Εφαρμογζσ ςε C# (C sharp) για Internet of Things και ζξυπνεσ πόλεισ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο ζργο πρόκειται να μετακινιςει και να επιμορφϊςει μία ομάδα
μακθτϊν από τουσ τομείσ Υλθροφορικισ, Θλεκτρονικισ και Σικονομίασ & Διοίκθςθσ, οι
οποίοι πρόκειται να παρακολουκιςουν ζνα διεξοδικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ςτο
ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ εφαρμογϊν ςε C# για ςυςκευζσ του Internet of Things (IoT) που
κα χρθςιμοποιοφνται από τισ ζξυπνεσ πόλεισ. Χτόχοσ είναι θ κατάρτιςθ των μακθτϊν ςε
ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ δεξιότθτεσ. Υεριλαμβάνει πολλά περιςςότερα από τθν απλι
εξοικείωςθ με τθ C# και ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ δεξιότθτασ επίλυςθσ προβλθμάτων και
ςτθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία. Θ ανάπτυξθ εφαρμογϊν για IoT και
ζξυπνεσ πόλεισ, προςδοκοφμε ότι κα κάμψει-εξαλείψει ενδεχόμενα ςτερεότυπα των
μακθτϊν για τον προγραμματιςμό, κα καλλιεργιςει τθν αναλυτικι και ςυνκετικι τουσ
ςκζψθ ϊςτε να μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ.
Κα μετακινθκοφν 15 μακθτζσ, ςτθν πλειοψθφία τουσ ενιλικεσ, από ευπακείσ κοινωνικά
ομάδεσ (άνεργοι, μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, ρομά) αλλά και εργαηόμενοι. Χτο ςφνολο τουσ
αποτελοφν παλαιότερεσ ςχολικζσ διαρροζσ που επιςτρζφουν, ϊςτε να αποκτιςουν από τθν
τεχνικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ τθ δυνατότθτα να ενςωματωκοφν γριγορα ςτθν
παραγωγικι διαδικαςία. Είναι άτομα που δεν ζχουν ταξιδζψει ποτζ ςτο εξωτερικό και δεν
ζχουν τθ δυνατότθτα να το κάνουν.
Ψουσ μακθτζσ κα τουσ ςυνοδζψουν 2 εκπαιδευτικοί, κακθγθτζσ πλθροφορικισ. Είναι
οργανωτικοί, υπεφκυνοι, αποτελεςματικοί, με πνεφμα ςυνεργαςίασ, δικτφωςθσ και
εμπειρία ςε πολυπολιτιςμικά περιβάλλοντα. Χυμμετείχαν ςε Ευρωπαϊκά Υρογράμματα
άλλων ςχολικϊν μονάδων, ζχουν τθν απαραίτθτθ εμπειρία για τθν επιτυχι διεξαγωγι και
ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ.
Ψο πρόγραμμα κατάρτιςθσ που ςχεδιάςτθκε από κοινοφ με τον εταίρο, είναι ςφμφωνο με
τισ ανάγκεσ του ςχολείου, των μακθτϊν, των εκπαιδευτικϊν και τθσ αγοράσ εργαςίασ. Σι
δραςτθριότθτζσ του περιλαμβάνονται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα και ςτθν επιςτολι
πρόκεςθσ ςυνεργαςίασ (επιςυνάπτονται).
Σι ςυμμετζχοντεσ κα λάβουν μζροσ ςε ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ ςχετικά με τθν ζννοια και
τθ ςθμαςία των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων, κα προετοιμαςτοφν γλωςςικά από τθ ςχολικι
μονάδα, κα εκπονιςουν μια πολιτιςτικι και κοινωνικι μελζτθ για τθ χϊρα και τθν πόλθ
υποδοχισ.
Σι εταίροι κα ςυνεργαςτοφν πριν αλλά και κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ςεμιναρίου
προκειμζνου να εξαςφαλιςτοφν τα αναμενόμενα μακθςιακά αποτελζςματα και τουσ
ςτόχουσ του προγράμματοσ.

97

Σ «euroMind Projects» κα πραγματοποιιςει τισ διοικθτικζσ διατυπϊςεισ που απαιτοφνται
για τθν υλοποίθςθ του ζργου, αλλά και οργανωτικζσ υποχρεϊςεισ προκειμζνου να
επιτευχκοφν τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα.
Ξατά τθν οργάνωςθ των
μετακινιςεων, διαμονισ, αςφάλειασ και κάλυψθσ κα
χρθςιμοποιιςουμε όλα τα προςφερόμενα μζςα για να πετφχουμε οικονομικότερουσ και
ποιοτικότερουσ όρουσ. Αξιολόγθςθ κα γίνεται ςε κακθμερινι βάςθ, για να βεβαιϊνεται θ
αποτελεςματικότθτα τθσ διαδικαςίασ. Πετά το τζλοσ του προγράμματοσ, κα δοκεί ειδικό
ζντυπο αξιολόγθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων για ανατροφοδότθςθ.
Σι εκπαιδευτικοί κα μεταφζρουν τθν εμπειρία και τισ καλζσ πρακτικζσ από τον φορζα
υποδοχισ ςτουσ άλλουσ εκπαιδευτικοφσ, ςτα ςχολεία τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και
Υεριφζρειασ και κα τισ προςαρμόςουν ςτισ εκπαιδευτικζσ και παιδαγωγικζσ ανάγκεσ των
μακθμάτων και του ςχολείου. Θ υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ κα καλλιεργιςει και κα
ενιςχφςει το ευρωπαϊκό προφίλ τθσ ςχολικισ μονάδασ.
Θ εμπειρία, οι αποκτθκείςεσ γνϊςεισ και τα επαγγελματικά εφόδια, κα αποτελζςουν
αφορμι για αναςτοχαςμό ςε όλα τα επίπεδα (οργανωτικά, παιδαγωγικά, επαγγελματικά),
κα δϊςουν νζο προςανατολιςμό ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ (ςχολείο, μακθτζσ) και κα
κζςουν τισ βάςεισ για νζεσ ςυνεργαςίεσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


EUROMIND PROJECTS SL - Spain

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035684
Φορζασ: ΕΥΑΟ ΑΨΑΟΑΡΨΘΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΞΑΛΡΣΨΣΠΕΧ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ-ΠΣΧΟΣΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΓΛΑ ΨΘ ΓΕΩΥΣΡΛΑ ΞΑΛ
ΨΘΡ ΣΛΞΣNΣΠΛΑ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο ΕΥΑΟ ΑΨΑΟΑΡΨΘΧ κατακζτει τθν αίτθςθ αυτι λαμβάνοντασ υπόψθ
τθν επιτακτικι ανάγκθ των μακθτϊν για διεφρυνςθσ τθσ γνϊςθσ τουσ γφρω από τισ νζεσ
τάςεισ, νζεσ επιχειρθματικζσ ιδζεσ, νζεσ καλζσ πρακτικζσ, νζεσ τεχνικζσ, και διαφορετικι
εργαςιακι κουλτοφρα, μζςα από τθν διεκνοποίθςθ. Ανάγκθ για τθν υλοποίθςθ αυτοφ του
προγράμματοσ αποτελεί θ αδυναμία του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ τθσ Ελλάδασ να
παρζχει τθ δυνατότθτα πρακτικισ άςκθςθσ και προςομοίωςθσ των μακθτϊν ςε ςυνκικεσ
πραγματικισ εργαςίασ ςε εταιρείεσ ςχετικζσ με τον κλάδο τθσ Γεωπονίασ και τθσ
Σικονομίασ. Επίςθσ ανάγκθ αποτελεί και θ ανάπτυξθ κομβικϊν δεξιοτιτων ϊςτε να
ανταποκρικοφν με επιτυχία ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςθμερινισ κοινωνίασ λαμβάνοντασ τθν
καλφτερθ
εκπαιδευτικι
και
επαγγελματικι
απόφαςθ.
Αυτά ιταν εκείνα που ζδωςαν ϊκθςθ ςτθν Διεφκυνςθ και τουσ εκπαιδευτικοφσ του
ςχολείου μασ να προτείνουν και να οργανϊςουν το παρόν ςχζδιο. Σι μακθτζσ/τριεσ που κα
ςυμμετάςχουν ςτο ςχζδιο εργαςίασ κα είναι 12 για τθν πρϊτθ ροι: από τθν Βϋ και Γϋ τάξθ
του τομζα Γεωπονίασ Ψροφίμων και Υεριβάλλοντοσ και από τθν Αϋ τάξθ μακθτζσ που ζχουν
επιλζξει το μάκθμα επιλογισ Γεωπονία και Αειφόροσ ανάπτυξθ ι κατά διλωςι τουσ κα
ακολουκιςουν τον τομζα Γεωπονίασ, Ψροφίμων και Υεριβάλλοντοσ. Για τθ δεφτερθ ροι: 12
μακθτζσ από τθν Βϋ και Γϋ τάξθ του τομζα Διοίκθςθσ και Σικονομίασ και από τθν Αϋ τάξθ
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μακθτζσ που ζχουν επιλζξει το μάκθμα επιλογισ Αρχζσ Σικονομίασ ι κατά διλωςι τουσ κα
ακολουκιςουν τον τομζα Διοίκθςθσ και Σικονομίασ.
Πε το εν
λόγω λοιπόν πρόγραμμα πιςτεφουμε ότι κα υπάρξουν πολλά οφζλθ τόςο για τουσ μακθτζσ,
τουσ κακθγθτζσ ςυνοδοφσ όςο και ςυνολικά για το Χχολείο και τθν τοπικι κοινωνία. Επί
μζρουσ ςτόχοι: Θ διερεφνθςθ των ιδιαιτεροτιτων τθσ εργαςίασ και των δεξιοτιτων Θ
ανάπτυξθ επαγγελματικϊν ενδιαφερόντων ςε μακθτζσ και ιδιαίτερα θ ανάπτυξθ
επιχειρθματικϊν ενδιαφερόντων
Θ βελτίωςθ των επαγγελματικϊν προςόντων. Θ
ανάπτυξθ τθσ αυτοεικόνασ τουσ, θ δυνατότθτα ανάπτυξθσ πρωτοβουλιϊν και θ δοκιμαςία
τθσ αυτόνομθσ από τθν οικογζνεια διαβίωςθσ αλλά και θ παράλλθλθ δυνατότθτα
ςυνεργαςίασ ςτα πλαίςια μιασ ομάδασ είναι επιδιωκόμενοι ςτόχοι για προςωπικι
ανάπτυξθ των δικαιοφχων. Ψο πρόγραμμα κα αποτελείται από τρία μζρθ: Ψο μζροσ τθσ
πρακτικισ εξάςκθςθσ και επίςκεψθσ ςε αντίςτοιχεσ με τον κλάδο τουσ επιχειριςεισ, το
κεωρθτικό μζροσ (ςεμινάρια) και τζλοσ το πολιτιςτικό κομμάτι.
Θ εφαρμογι του
προγράμματοσ Ξινθτικότθτασ ςτα πλαίςια του ERASMUS+ κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτουσ
εμπλεκόμενουσ μακθτζσ του ΕΥΑΟ Αταλάντθσ να εφαρμόςουν τθν ιδθ αποκτθκείςα
κεωρθτικι γνϊςθ ςε πραγματικζσ εργαςιακζσ ςυνκικεσ. Σι μακθτζσ ιδθ βρίςκονται ςε
διαδικαςίεσ αυτοδιερεφνθςθσ και αυτοπλθροφόρθςθσ και θ υλοποίθςθ του ςχεδίου κα
λειτουργιςει προςκετικά ςυγκρίνοντασ εμπειρίεσ από δφο Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, με πολφ
καλό κοινωνικοπολιτιςτικό και τεχνικό επίπεδο. Σι διαδικαςίεσ οργάνωςθσ,
παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ ςυνολικά και των αποτελεςμάτων
του κατοχυρϊνονται μζςα από μια ςειρά ςυμφωνιϊν. Θ αξιολόγθςθ των γνϊςεων και
δεξιοτιτων που κα αποκτθκοφν κα πραγματοποιθκεί από εξεταςτζσ του Λταλικοφ και
Ξυπριακοφ Χυςτιματοσ Επαγγελματικϊν Υροςόντων. Σι ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ κα
εμπλουτίςουν τον Ατομικό τουσ Φάκελο με το υλικό που κα ςυγκεντρϊςουν, τισ
πλθροφορίεσ που κα ςυλλζξουν και το Βιογραφικό Χθμείωμά τουσ με το Υιςτοποιθτικό
Europass-Ξινθτικότθτα, το πιςτοποιθτικό των Φορζων υποδοχισ και των επιχειριςεων που
κα τουσ απαςχολιςουν. Χτα πλαίςια τθσ διάδοςθσ των αποτελεςμάτων κα γίνει
παρουςίαςθ του προγράμματοσ ςε Θμερίδα που κα οργανωκεί για τθ διάχυςθ τθσ
εμπειρίασ ςε γονείσ – εκπαιδευτικοφσ – μακθτζσ/τριεσ – τοπικζσ επιχειριςεισ και τοπικι
κοινωνία. Πακροπρόκεςμα θ υλοποίθςθ του ςχεδίου προςφζρει με καλζσ προοπτικζσ
ςτουσ μακθτζσ μασ τθν δυνατότθτα απαςχόλθςθσ ι δραςτθριοποίθςθσ ςτθν Λταλία και τθν
Ξφπρο, λαμβάνοντασ υπόψθ τα τεράςτια ποςοςτά ανεργίασ θ υποαπαςχόλθςθσ ςτθν χϊρα
μασ. Υαράλλθλα ςτο ςχολείο κα δοκεί θ δυνατότθτα διεφρυνςθσ των ευρωπαϊκϊν του
οριηόντων, τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ των ςτελεχϊν που αναδεικνφονται μζςα από τζτοια
προγράμματα και ςτουσ εταίρουσ μασ τθν δυνατότθτα επζκταςθσ μζςω των επαφϊν μαηί
μασ και τουσ τοπικοφσ οικονομικοφσ παράγοντεσ, των επιχειρθματικϊν τουσ ςχεδίων και
ςυνεργαςιϊν.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

ERCI, Educational, Research & Consultancy Institute LTD - Cyprus,

•

Sistema Turismo s.r.l. - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035692
Φορζασ: 1ο ΕΥΑΟ ΗΑΞΩΡΚΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΕ ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘΧ ΨΩΘΧ ΞΑΛ
ΞΟΛΠΑΨΛΧΠΣΩ ΠΕ ΣΦΚΣΟΣΓΛΞΘ ΧΦΘΧΘ ΨΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
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Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Χτο ςχζδιο αναμζνεται να ςυμμετάςχουν ςτθν κινθτικότθτα 22
ςπουδαςτζσ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ του τομζα Θλεκτρολόγων και Πθχανολόγων
του 1ου ΕΥΑΟ Ηακφνκου, οι οποίοι για διάςτθμα 15 θμερϊν κα μεταβοφν ςτθν Λταλία. Σ
φορζασ υποδοχισ ονομάηεται IMPARA E LAVORA – με εδραιωμζνθ φιμθ ςτθν τεχνικι
εκπαίδευςθ ςτθν Λταλία και πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια προςφζροντασ μοναδικζσ
εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ ςτουσ ςπουδαςτζσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι μζςα από το
πρόγραμμα κα δοκεί θ ευκαιρία ςτουσ ςπουδαςτζσ να βρεκοφν ςε πραγματικό εργαςιακό
περιβάλλον γεγονόσ που είναι δφςκολο να επιδιωχκεί ςτον τόπο που ηουν (μακριά από
μεγάλα αςτικά κζντρα και εταιρίεσ που αςχολοφνται με αυτοματιςμοφσ).
Χκοπόσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ με τίτλο «ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΕ ΨΕΧΡΛΞΕΧ
ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘΧ ΨΩΘΧ ΞΑΛ ΞΟΛΠΑΨΛΧΠΣΩ ΠΕ ΣΦΚΣΟΣΓΛΞΘ ΧΦΘΧΘ ΨΘΧ
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ» είναι να δϊςει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ των ειδικοτιτων Θλεκτρολογίασ και
Πθχανολογίασ τισ αναγκαίεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ και να πραγματοποιοφν τισ
απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ ςτουσ βιομθχανικοφσ αυτοματιςμοφσ ψφξθσ και κλιματιςμοφ που
ςζβονται και παράλλθλα επιβαρφνουν λιγότερο το περιβάλλον. Υιο ςυγκεκριμζνα κα
εξειδικευτοφν ςτισ ςυντθριςεισ και εγκαταςτάςεισ χρθςιμοποιϊντασ τα ανάλογα δομικά
ςτοιχειά των αυτοματιςμϊν.
Ψο πρόγραμμα κατάρτιςθσ ςχεδιάςτθκε ςφμφωνα με τα χαρακτθριςτικά και για τθν
ικανοποίθςθ των καταγεγραμμζνων αναγκϊν των ςυμμετεχόντων για:
• Βαςικζσ γνϊςεισ ςε κζματα βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ,
• Ξατανόθςθ αρχϊν και φιλοςοφίασ πίςω από τθν ενεργειακι αυτονόμθςθ,
• Σλοκλθρωμζνθ αντίλθψθ για τθ διαμόρφωςθ των αναγκϊν και πωσ αυτζσ
μεταλλάςςονται ανάλογα τθν εποχι,
• Υροςαρμογι ςε ςφγχρονα γνωςτικά αντικείμενα,
• Ξατάρτιςθ ςε εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ πακθτικϊν και ενεργθτικϊν υποδομϊν.
Θ ςυμμετοχι ςε ζνα τζτοιο ςχζδιο κινθτικότθτασ ςυντελεί ςτο να αποκομίςουν οι
ςυμμετζχοντεσ πολφτιμεσ εμπειρίεσ και ςθμαντικά εφόδια, ϊςτε να επιτευχκοφν οι κάτωκι
ςτόχοι:
• να γνωρίηουν τα εργαλεία & τισ εφαρμογζσ του βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ κτιρίων,
• να γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ ενεργειακϊν αναγκϊν και ενεργειακισ απόδοςθσ,
• να εφαρμόηουν ενεργειακά ςχζδια,
• να διαχειρίηονται μζτρα και κανόνεσ αςφαλείασ,
• να εφαρμόηουν τεχνικζσ υλοποίθςθσ βιοκλιματικϊν ςχεδίων,
• να εγκακιςτοφν και να ςυντθροφν πακθτικά και ενεργθτικά ςυςτιματα κζρμανςθσ και
ψφξθσ κτιρίων,
• να μποροφν να αναπροςαρμόηουν και να επεκτείνουν τθν υπάρχουςα υποδομι,
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• να ςχεδιάηουν μοντζλα και ςυςτιματα μζτρθςθσ και ελζγχου αεριςμοφ,
• να γνωρίηουν τισ Ευρωπαϊκζσ Σδθγίεσ για τθν Ενεργειακι Απόδοςθ των Ξτιρίων,
• να ςχεδιάςουν τθν ολοκλθρωμζνθ ενςωμάτωςθ ΑΥΕ ςτο ςχεδιαςμό του κτιρίου.
Πζςα από τθν ςυμμετοχι ςε ζνα διακρατικό πρόγραμμα κινθτικότθτασ κα υπάρχουν
πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα για τουσ ςυμμετζχοντεσ κα είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων
και δεξιοτιτων για το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο κατάρτιςθσ, θ προςωπικι τουσ εξζλιξθ και
θ ιςχυροποίθςθ τθσ ζννοιασ του ευρωπαίου πολίτθ μζςα τουσ. Εν ςυνεχεία, ο αντίκτυποσ
για τουσ εταίρουσ εντοπίηεται ςτθν ανταλλαγι εμπειριϊν και ςτθ δυνατότθτα δικτφωςθσ
και περαιτζρω κινθτικότθτασ.

ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


IMPARA E LAVORA - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035699
Φορζασ: 1ο Εςπερινό ΕΥΑΟ Αχαρνϊν
Ψίτλοσ Χχεδίου: Διαχείριςθ πολεοδομικϊν και χωροταξικϊν δεδομζνων με GIS
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψα Χυςτιματα Γεωγραφικϊν Υλθροφοριϊν είναι πλθροφοριακά
ςυςτιματα (Information Systems) που παρζχουν τθν δυνατότθτα ςυλλογισ, διαχείριςθσ,
αποκικευςθσ, επεξεργαςίασ, ανάλυςθσ και οπτικοποίθςθσ, ςε ψθφιακό περιβάλλον, των
δεδομζνων που ςχετίηονται με τον χϊρο.
Θ ανάγκθ για τθν υλοποίθςθ τουσ προγράμματοσ με τίτλο «Διαχείριςθ πολεοδομικϊν και
χωροταξικϊν δεδομζνων με GIS» προζκυψε από τθν ειδικότθτα του Χχεδιαςτι Δομικϊν
Ζργων και Γεωπλθροφορικισ που ειςιχκθκε πρόςφατα ςτα ΕΥΑΟ με αποτζλεςμα να
χρειαηόμαςτε να εξετάςουμε εισ βάκοσ το αντικείμενο και να δοφμε τμιματα εταιριϊν ι
μελετθτικά γραφεία που εφαρμόηουν τα γεωγραφικά ςυςτιματα πλθροφοριϊν και πιο
ςυγκεκριμζνα ςτθν διαχείριςθ των πολεοδομικϊν και χωροταξικϊν δεδομζνων. Υζραν
αυτοφ είναι ζνα εργαλείο που πιςτεφουμε κα βοθκιςει τουσ μακθτζσ των ςχολείων μασ
ςτθν επαγγελματικι τουσ αποκατάςταςθ και γενικότερα τθν απαςχολιςθμότθτα τουσ ςτο
μζλλον.
Θ Ξοινοπραξία {1ο Εςπερινό ΕΥΑΟ Αχαρνϊν (ςυντονιςτισ) – 1ο ΕΞ Ανατολικισ Αττικισ & 1ο
ΕΥΑΟ Οαυρίου (Εταίροι)} ζγινε με κριτιριο τθ ςυνεργαςία και τθν αναηιτθςθ βιϊςιμων
λφςεων ςε νζα κεματικά αντικείμενα και ςτθν ςτιριξθ καινοτόμων πρακτικϊν. Πζςω τθσ
Ξοινοπραξίασ επιτυγχάνεται θ ενεργόσ εμπλοκι περιςςότερων φορζων, κζτοντασ τισ βάςεισ
για δικτφωςθ, διάχυςθ των αποτελεςμάτων και ςυνεχι ςυνεργαςία ςε διάφορουσ τομείσ.
Λδιαίτερθ βαρφτθτα για τθν επιλογι των εταίρων τθσ Ξοινοπραξίασ δόκθκε επίςθσ ςτθν
δυνατότθτα των ςυνεργαηόμενων φορζων να κινθτοποιιςουν περιςςότερουσ
ενδιαφερόμενουσ και να επιτφχουν αξιοποιιςιμα αποτελζςματα με αντίκτυπο ςτθν
ευρφτερθ περιοχι και όχι μόνο ςτθν τοπικι κοινωνία.
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Ψο πρόγραμμα αποςκοπεί ςτθν ειςαγωγι των μακθτϊν ςτισ ζννοιεσ τθσ γεωγραφικισ
πλθροφορίασ και ςτουσ τρόπουσ ανάλυςθσ και διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ αυτισ. Σι
κεματικζσ ενότθτεσ διαμορφϊκθκαν ζτςι ϊςτε οι ςπουδαςτζσ αρχικά να κατανοοφν τισ
βαςικζσ ζννοιεσ τθσ γεωγραφικισ πλθροφορίασ και τθσ χρθςιμότθτασ τθσ ςτθν οργάνωςθ,
διαχείριςθ και οπτικοποίθςθ περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων. Χτθ ςυνζχεια εμβακφνουν τισ
γνϊςεισ τουσ, ςτα βαςικά εργαλεία και τεχνικζσ ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ τθσ
γεωγραφικισ πλθροφορίασ και ςτο τρίτο μζροσ εκπαιδεφονται ςτθν ανάλυςθ και επίλυςθ
ςφνκετων περιβαλλοντικϊν ερωτθμάτων μζςα από διαδικαςίεσ μοντελοποίθςθσ και
γεωςτατικισ ανάλυςθσ.
Θ εργαςτθριακι εκπαίδευςθ τουσ ςτθν γεωγραφικι ανάλυςθ με χριςθ Θ/Ω, ειδικϊν
λογιςμικϊν (π.χ. ArcGIS) κα δθμιουργιςει τισ προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ πρακτικϊν
δεξιοτιτων. Σι δεξιότθτεσ αυτζσ κα ενιςχυκοφν μζςα από τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν
(ομαδικϊν ανά τρεισ ςυμμετζχοντεσ) αλλά και τθν τοποκζτθςι τουσ ςε επιχειριςεισυπθρεςίεσ και μελετθτικά γραφεία πολιτικϊν μθχανικϊν.
Θ Ξοινοπραξία, γνωρίηοντασ τα ανωτζρω, αποφάςιςε τθν υποβολι αυτοφ του ςχεδίου ϊςτε
οι εκπαιδευόμενοι να αποκτιςουν γνϊςεισ- ςτάςεισ- δεξιότθτεσ αναφορικά με:
1. Ψεχνικζσ για ειςαγωγι γεωγραφικισ πλθροφορίασ ςε θλεκτρονικι μορφι, δθλ.
μετατροπι τθσ ςε ψθφιακι μορφι
2. Ψεχνικζσ για αποκικευςθ τθσ πλθροφορίασ ςε ςυμπιεςμζνθ μορφι ςε ψθφιακά
αποκθκευτικά μζςα Πεκόδουσ αυτοματοποιθμζνθσ ανάλυςθσ των γεωγραφικϊν
δεδομζνων Πεκόδουσ (μοντζλα) πρόβλεψθσ των αποτελεςμάτων πικανϊν ςεναρίων, π.χ.
τθσ επίδραςθσ τθσ αλλαγισ του κλίματοσ ςτθ βλάςτθςθ
3. Ψεχνικζσ αναπαράςταςθσ των δεδομζνων ςε μορφι χαρτϊν, εικόνων κλπ. Δυνατότθτα
για ζξοδο των αποτελεςμάτων ςε μορφι αρικμϊν και πινάκων, διαγραμμάτων κ.ά.
4. Ψεχνικζσ χαρτογράφθςθσ και ανάλυςθσ με GIS για χριςθ ςτισ πάςθσ φφςεωσ προμελζτεσ
και μελζτεσ ζργων.
5. Ψεχνικζσ διαχείριςθσ και ενθμζρωςθσ πολεοδομικϊν και χωροταξικϊν δεδομζνων.
Χτο ςχζδιο αναμζνεται να ςυμμετζχουν 44 ςπουδαςτζσ των ςχολείων τθσ Ξοινοπραξίασ, με
τθ ςυνοδεία 4 κακθγθτϊν ςε δφο ροζσ και κα μεταβοφν 22 ςτθν Ξφπρο και 22 ςτθν Λταλία
για χρονικό διάςτθμα 15 θμερϊν. Ωποψιφιοι δικαιοφχοι ςτθν κινθτικότθτα είναι οι
ςπουδαςτζσ – που παρακολουκοφν μακιματα ςτον τομζα Χχεδιαςτι Δομικϊν Ζργων και
Γεωπλθροφορικισ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

EDEX - EDUCATIONAL EXCELLENCE CORPORATION LIMITED - Cyprus,

•

Newitalianblood Associazione no profit - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035703
Φορζασ: 4ο ΕΥΑΟ ΥΑΨΦΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΑΛΩΠΑΨΛΞΩΡ ΓΕΦΩΦΑΧ ΨΣΩ ΕΠΥΣΦΛΞΣΩ ΡΑΩΨΛΞΣΩ ΧΕ
ΕΩΦΩΥΑΛΞΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
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ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Θ Ελλθνικι ναυτιλία είναι κυρίαρχθ παγκοςμίωσ όχι μόνο ςε ποςότθτα
και μζγεκοσ πλοίων αλλά και ςε ικανότατα ςτελζχθ που επανδρϊνουν αυτά τα πλοία. Θ
ανανζωςθ του Ελλθνικοφ ςτόλου με πλοία ςφγχρονθσ τεχνολογίασ είναι ςυνεχισ. Ψα πλοία
εξοπλίηονται με μθχανιματα και εργαλεία τελευταίασ τεχνολογίασ ακολουκϊντασ τουσ
παγκόςμιουσ κανόνεσ αςφαλείασ που ςυνεχϊσ γίνονται και πιο απαιτθτικοί. Για να
μπορζςουν όμωσ τα πλοία να κινθκοφν με αςφάλεια ςτισ κάλαςςεσ χρειάηονται άρτια
εκπαιδευμζνα πλθρϊματα που αγαποφν το επάγγελμα με γνϊςεισ και κατάρτιςθ. Σι
μακθτζσ του Ραυτικοφ τομζα ειδικότθτασ Υλοιάρχων Εμπορικοφ Ραυτικοφ (Ε.Ρ.) είναι
άτομα ςε αρχικι επαγγελματικι κατάρτιςθ. Υροζρχονται από χαμθλά ειςοδθματικά
ςτρϊματα και ςπάνια ζχουν τθ δυνατότθτα μετάβαςθσ ςτο εξωτερικό, πόςο μάλλον με
αυτι τθ διάρκεια και αυτόν το ςκοπό. Ζτςι, το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο προςδοκά να τουσ
προςφζρει, εκτόσ από τισ γνϊςεισ και τθν πρακτικι εξάςκθςθ, μια μοναδικι εμπειρία ηωισ.
Δεν ζχουν κάνει μζχρι ςιμερα πρακτικι εξάςκθςθ ςε «πραγματικοφσ» χϊρουσ ςτον τομζα
τθσ κατάρτιςθσ τουσ λόγω τθσ φφςθσ του επαγγζλματοσ. Ψο εκπαιδευτικό ςφςτθμα δίνει τθν
δυνατότθτα οι απόφοιτοι του Ραυτικοφ τομζα να εξελιχτοφν ςε αξιωματικοφσ του Ε.Ρ.
(απόκτθςθ Υτυχίου επιπζδου 3 ,4 θ με τθν ειςαγωγι τουσ ςτισ Ακαδθμίεσ Ε.Ρ.). Αυτό
κακιςτά αναγκαίο τθν προςαρμογι και εξζλιξθ τθσ διαδικαςίασ τθσ εκπαίδευςθσ ςτα
πλαίςια ανάπτυξθσ ικανϊν αξιωματικϊν του Ε.Ρ..
Σι ςυνοδοί κακθγθτζσ κα εμβακφνουν τισ γνϊςεισ τουσ πάνω ςτα Ραυτικά κζματα , κα
ζρκουν ςε επαφι με νζεσ τεχνολογίεσ ςτθν Ραυτιλία και κα δουν διαφορετικοφσ τρόπουσ
εφαρμογισ τουσ. Κα βελτιϊςουν τα Αγγλικά τουσ και κα αναπτφξουν ςυνεργαςίεσ με
φορείσ και άτομα που κα βοθκιςει όχι μόνο ςτθν προςωπικι τουσ ανάπτυξθ αλλά και ςε
δεφτερο επίπεδο ςτθ βελτίωςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ.
Ζτςι όλα τα παραπάνω κα μπορζςουν να τα εντάξουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.
Σ αναμενόμενοσ αντίκτυποσ του ςχεδίου ςυνοπτικά για τουσ ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ κα
είναι:
- Ρα γίνουν αντ αγωνιςτικότεροι δίνοντασ τουσ ποιοτικό πλεονζκτθμα για τθν είςοδο ςτο
Ραυτικό επάγγελμα.
- Ενίςχυςθ του βιογραφικοφ τουσ αποκτϊντασ Europass, certificate
- Θ ευκολότερθ προςαρμογι ςτον δφςκολο εργαςιακό χϊρο τθσ Εμπορικισ Ραυτιλίασ.
Ψο αντίκτυπο του ςχεδίου για τουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ και τον οργανιςμό
αποςτολισ (ςυνοπτικά) κεωροφμε ότι:
- Σι ςυνοδοί κα γίνουν πιο πλοφςιοι ςε γνϊςεισ και δεξιότθτεσ και αυτό κα ζχει ςαν
αποτζλεςμα τθν βελτίωςθ τθσ παιδαγωγικισ διαδικαςίασ.
- Σι ςυνοδοί κα βελτιϊςουν το επαγγελματικό και επιςτθμονικό επίπεδο τουσ, μζςα από
τθν ενθμζρωςθ για τισ νζεσ τεχνολογίεσ πάνω ςτο Ραυτικό επάγγελμα.
- Σ οργανιςμόσ μασ κα αποκτιςει ευρωπαϊκι διάςταςθ και ζνα πρόγραμμα ςπουδϊν με
ευρωπαϊκό προςανατολιςμό.
Θ προγραμματιςμζνθ ροι μετάβαςθσ περιλαμβάνει 15 μακθτζσ και 2 ςυνοδοφσ κακθγθτζσ
του Ραυτικοφ τομζα (Υλοιάρχων του Εμπορικοφ Ραυτικοφ) ςτθν Βαλζνκια τθσ Λςπανίασ για
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14 θμζρεσ τεχνικϊν επιςκζψεων-πρακτικισ + 2 θμζρεσ ταξιδιοφ. Θ πιςτοποίθςθ των
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων κα γίνει με το Europass και τα Certificate. Θ αξιολόγθςθ των
εμπλεκόμενων φορζων κα είναι αμοιβαία και κα διαςφαλίςει τθν ποιότθτα και τθν
λειτουργικότθτα του ςχεδίου.
Ψα ςυμπεράςματα που κα προκφψουν από τθν τοποκζτθςθ κα αξιολογθκοφν και κα
ενταχκοφν ςε ςχζδιο διάχυςθσ κάνοντασ χριςθ του διαδικτφου με ςχετικό άρκρο και
φωτογραφικό υλικό, με τθ ςυμμετοχι των δικαιοφχων ςε προγραμματιςμζνεσ εκδθλϊςεισ
τόςο ςτο ςχολείο τουσ όςο και ςε θμερίδα που κα ακολουκιςει, με ςχετικά άρκρα ςτον
τοπικό τφπο ϊςτε τα αποτελζςματα αυτά να γίνουν γνωςτά ςε όςο το δυνατόν μεγαλφτερο
αρικμό ατόμων που κα ενδιαφερκοφν να ζρκουν ςε επαφι με τθν Ευρωπαϊκι αγορά
εργαςίασ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


Mobility Projects - Spain

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035709
Φορζασ: ΕΧΥΕΦΛΡΣ ΕΥΑΟ ΚΘΦΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Εξειδίκευςθ μακθτϊν Εςπερινοφ Επαγγελματικοφ Ουκείου Κιρασ ςε
Ευρωπαικοφσ ςφγχρονουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ εργαςίασ κι καλλιζργεια, ανάπτυξθ
επιχειρθματικϊν δεξιοτιτων
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Θ παροφςα πρόταςθ αφορά τθν εκπαίδευςθ ςπουδαςτϊν του
Εςπερινοφ ΕΥΑΟ Κιρασ ςτουσ Ψομείσ Αιςκθτικισ, Σικονομίασ, Διοίκθςθσ και Ψουριςμοφ
και Πθχανολογίασ.
Σι εκπαιδευόμενοι είναι εργαηόμενοι μακθτζσ θλικίασ 16-18 ετϊν αλλά και ενιλικεσ
προερχόμενοι από μεςαία ι χαμθλά κοινωνικοοικονομικά ςτρϊματα οι οποίοι αν και
ζρχονται ςε ςυνεχι επαφι με πολίτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ και τθσ Διεκνισ κοινότθτασ, δεν
ζχουν τθν εμπειρία και τθ δυνατότθτα από ταξίδια ςτο εξωτερικό κι ειδικότερα εργαςιακζσ
εμπειρίεσ ςε εταιρείεσ του εξωτερικοφ. Πζςω το ςχεδίου "Εξειδίκευςθ μακθτϊν Εςπερινοφ
Επαγγελματικοφ Ουκείου Κιρασ ςε Ευρωπαϊκοφσ ςφγχρονουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ
εργαςίασ κι καλλιζργεια κι ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν δεξιοτιτων”, 23 μακθτζσ αναμζνεται
να αποκτιςουν ςθμαντικι γνϊςθ και εμπειρία και να ενδυναμωκοφν πάνω ςε
επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ κι εμπειρίεσ ςε ςφγχρονουσ ευρωπαϊκοφσ χϊροσ εργαςίασ
πάνω ςτο επάγγελμα τουσ.
Χτο πλαίςιο του προτεινόμενου ςχεδίου προςδοκοφμε τθν επίτευξθ πολλαπλάςιων
αποτελεςμάτων και οφελϊν τόςο για τουσ ςυμμετζχοντεσ όςο και για τουσ εμπλεκόμενουσ
φορείσ του εξωτερικοφ. Πετά το πζρασ του υλοποίθςθσ του ςχεδίου τα αναμενόμενα
αποτελζςματα ςυνοψίηονται ςτα εξισ:
-Χτθν απόκτθςθ δεξιοτιτων, γνϊςεων κι ικανοτιτων κακϊσ κι ςτθν απόκτθςθ Europass και
τθν πιςτοποίθςθ γνϊςεων, εργαλείο πολφτιμο για τθν αγορά εργαςίασ
-Χτθν απόκτθςθ κοινωνικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε πολιτιςτικζσ και εκπαιδευτικζσ
δραςτθριότθτεσ
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-Χτθν εξοικείωςθ ςε ςφγχρονα εργαςτθριακά ευρωπαϊκά περιβάλλοντα επιχειριςεισ
γνωρίηοντασ τθν επιχειρθματικότθτα ςε μια ξζνθ χϊρα ϊςτε να υιοκετιςουν μεκόδουσ και
καλζσ πρακτικζσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ επαγγελματικισ τουσ κατάρτιςθσ.
Ειδικοί αναμενόμενοι ςτόχοι για κάκε ειδικότθτα είναι
1. Ωπάλλθλοι Σικονομίασ , Διοίκθςθσ και Ψουριςμοφ:
-να βελτιϊςουν τθν παροχι υψθλϊν προδιαγραφϊν υπθρεςιϊν μζςα από εξατομικευμζνθ
κατάρτιςθ
- να αποκτιςουν τθν κατάρτιςθ για τθ παροχι υψθλϊν υπθρεςιϊν τουριςμοφ ςε
ευρωπαικό αλλά και ςε διεκνζσ επίπεδο
- να γνωρίςουν τουσ τρόπουσ και τισ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ ενιςχφοντασ τα ςυγκριτικά
πλεονεκτιματα τθσ νθςιωτικισ περιοχισ που διαμζνουν προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ
ανάπτυξθσ του τουριςμοφ.
2. Ξομμωτικι
- να παρακολουκιςουν εξατομικευμζνα προγράμματα παροχισ υπθρεςιϊν τα οποία κα
ςυμβάλουν ςτθν μετζπειτα εργαςιακι τουσ ςταδιοδρομία και ςυνεργαςία με τουσ
παρόχουσ του κλάδου αιςκθτικισ και ευεξίασ
- να εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ για τθ διαχείριςθ, επικοινωνία και υποςτιριξθ του
πελάτθ και τθ διαςφάλιςθ ειδικϊν προχποκζςεων υγιεινισ και κακαριότθτασ ςτο
επάγγελμα τουσ
3.Ψεχνικοφ οχθμάτων
-να αποκτιςουν μια άλλθ δυναμικι και προοπτικι ςτθν εργαςιακι τουσ εξζλιξθ με το
"επιχειρείν"
-να
γνωρίςουν νζα περιβάλλοντα
μάκθςθσ και εκπαίδευςθσ ςε ζνα διαρκϊσ
μεταβαλλόμενο και ανταγωνιςτικό περιβάλλον με καινοτόμεσ πρακτικζσ και προςεγγίςεισ
Σ αναμενόμενοσ αντίκτυποσ του ςχεδίου για τουσ ςυμμετζχοντεσ είναι θ προςωπικι και
επαγγελματικι τουσ εξζλιξθ, ενίςχυςθ κριτικισ ςκζψθσ και αυτοεκτίμθςθσ και ιδιότθτασ
ευρωπαίου πολίτθ.
Θ προτεινόμενθ δράςθ κινθτικότθτασ κεωροφμε ότι κα επιφζρει ςθμαντικά
μακροπρόκεςμα οφζλθ ςε ατομικό επίπεδο αλλά και ςτο επίπεδο τθσ τοπικισ
περιφερειακισ ανάπτυξθσ μζςω τθσ επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο με τθν παροχι
εξειδικευμζνων προγραμμάτων και επιτυχοφσ κατάρτιςθσ των ςυμμετεχόντων και ςτθν
εξάλειψθ ανιςοτιτων με τθν προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν ςε εργαηόμενουσ μακθτζσ
Εςπερινισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

Factory S.r.l. - Italy,

•

Associazione "Submeet - incontrarsi per crescere" - Italy

Ξωδικόσ Χχεδίου: 2017-1-EL01-KA102-035710
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Φορζασ: 1ο ΕΥΑΟ ΠΣΩΗΑΞΛΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΞΑΛ ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΧΨΘΡ ΨΕΧΡΛΞΘ - ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
Διάρκεια Χχεδίου: 15 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο πρόγραμμα αυτό αφορά δυο εβδομάδων εκπαιδευτικι επίςκεψθ
15 κακθγθτϊν (δικαιοφχων) του 1ου ΕΥΑΟ Πουηακίου (εταίροσ αποςτολισ), ςτθ Φϊμθ τθσ
Λταλίασ ςτον εκπαιδευτικό οργανιςμό CO.EUR. European Consulting and Training Association
(εταίροσ υποδοχισ) με ςκοπό τθν κατάρτιςι τουσ ςε κζματα που αφοροφν τθν αξιολόγθςθ
και τθν ποιότθτα ςτθν δευτεροβάκμια επαγγελματικι εκπαίδευςθ. Θ απόκτθςθ γνϊςεων
και δεξιοτιτων δεν αφορά μόνο τισ μορφζσ τθσ τυπικισ μάκθςθσ αλλά και τθσ άτυπθσ ι
ανεπίςθμθσ μάκθςθσ μζςω διαδικαςιϊν όπωσ θ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ (e-learning) θ
κατάρτιςθ ςτο χϊρο εργαςίασ, θ μάκθςθ μζςω ομαδικισ εργαςίασ κλπ. Θ επαφι με
εκπαιδευτικά ιδρφματα δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα τθσ Λταλίασ, μζςω των τεχνικϊν
επιςκζψεων του προγράμματοσ κα δϊςει τθν ευκαιρία ςτουσ εκπαιδευτικοφσ μασ για
επιτόπου ςφγκριςθ εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων, μεκόδων και τεχνικϊν εκπαίδευςθσ και
υιοκζτθςθσ κετικϊν πρακτικϊν ςτθ διδαςκαλία.
Θ Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν κα ςυμβάλει ςτα εξισ:
1. Χτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ πρόςβαςθσ ςτθ ςυνεχι επαγγελματικι κατάρτιςθ και
ςτθ δια βίου απόκτθςθ δεξιοτιτων και ικανοτιτων.
2. Χτθν ποιοτικι βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ, τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ
3. Σι εκπαιδευτικοί κα αξιολογοφν και κα χρθςιμοποιοφν αποδοτικότερα τουσ
παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ του ΕΥΑΟ.
4. Χτθν επαγγελματικι εξζλιξθ και ςτθ βελτίωςθ τθσ απόδοςισ τουσ κακϊσ και ςτθν
καλλιζργεια του τρίπτυχου: Γνϊςεισ-Δεξιότθτεσ-Χτάςεισ.
5. Επίςθσ, θ πράξθ κα ςυντελζςει ςτθ διάχυςθ γνϊςθσ/εμπειριϊν και ζτςι ςτθ ςφνδεςθ τθσ
εκπαίδευςθσ με το κοινωνικό γίγνεςκαι. Ξάτι τζτοιο μπορεί να επιτευχκεί μζςω τθσ χριςθσ
δικτυακϊν τόπων.
6. Επθρεάηονται τα προγράμματα ςπουδϊν και οι μζκοδοι διδαςκαλίασ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


CO.EUR.- Associazione di Consulenza e Formazione Europea - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035713
Φορζασ: ΡΣΠΑΦΧΛΑΞΣ ΧΩΠΑΨΕΛΣ ΡΣΠΣΩ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ ΑΨΣΠΩΡ ΠΕ ΑΡΑΥΘΦΛΑ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Αφξθςθ ενεργοφσ ςυμμετοχισ των ΑμΕΑ ςτον επιχειρθματικό και
πολιτιςτικό τομζα
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο Ρομαρχιακό Χωματείο νομοφ Ξαρδίτςασ Ατόμων με Αναπθρία
ιδρφκθκε το 1994 και απαρικμεί 2000 μζλθ και εξυπθρετεί 2000 οικογζνειεσ. Διοργανϊνει
ενθμερωτικά ςεμινάρια εξειδικευμζνων κεμάτων ενδιαφζροντοσ και επιμόρφωςθσ για τα
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μζλθ. Υροςπακεί ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςυμπλιρωςθσ τθσ νομοκεςίασ που αφορά τα άτομα
με αναπθρία. Υροωκεί τθν ανάπτυξθ δομϊν για τθν επαγγελματικι και τθν κοινωνικι
αποκατάςταςθ και απαςχόλθςθ των ΑμεΑ.
Πεγάλθ μερίδα ατόμων του ςωματείου επικυμεί να προχωριςει ςτον επιχειρθματικό
τομζα μζςω τθσ δθμιουργίασ επιχείρθςθσ κακϊσ επίςθσ και τθν εξωςτρζφεια και τθν
ανάδειξθ των ικανοτιτων των ςυμμετεχόντων μζςω τθσ δθμιουργίασ πολιτιςτικϊν φορζων
(π.χ. Ακλθτικζσ ομάδεσ ΑΠΕΑ, ομάδεσ παραδοςιακοφ χοροφ κλπ), και τζλοσ τθν
αναβάκμιςθ των γνϊςεϊν τουσ ςτο κομμάτι των ΨΥΕ για ΑΠΕΑ, ςθμεία ςτα οποία
υςτεροφμε και τα οποία ςκοπεφουμε να καλφψουμε μζςω του προγράμματοσ.
Γι' αυτό προετοιμάςαμε το παρόν ςχζδιο με τίτλο "Αφξθςθ τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ των
ΑμΕΑ ςτον επιχειρθματικό και πολιτιςτικό τομζα", για 2 εβδομάδεσ ςτθν Ξφπρο (11-25
Χεπτεμβρίου 2017) με ςυμμετζχοντεσ 30 μζλθ (άτομα με κινθτικζσ δυςκολίεσ) του
Χωματείου μασ και αντίςτοιχο αρικμό ςυνοδϊν. Σ φορζασ υποδοχισ είναι θ SSM Global
Training Services.
Σι ςτόχοι του ςχεδίου μασ ζχουν πτυχζσ κοινωνικζσ, εργαςιακζσ και εκπαιδευτικζσ,
ενδεικτικά αναφζρουμε:
• Αφξθςθ επαγγελματικϊν ικανοτιτων των ατόμων με Αναπθρίεσ
• Επικαιροποίθςθ των γνϊςεων ςχετικά με τθν Επιχειρθματικότθτα των ΑΠΕΑ
• Απόκτθςθ εμπειρικϊν γνϊςεων ςχετικά με τθν οργάνωςθ και λειτουργία πολιτιςτικϊν
φορζων ΑΠΕΑ
• Αξιοποίθςθ εργαλείων επικοινωνίασ από άτομα με Αναπθρίεσ, κακϊσ και αξιοποίθςθ των
Ψ.Υ.Ε. ςτθν εκπαίδευςθ και τθν ζνταξθ των ατόμων των AMEA.
Υρόκειται να παρακολουκιςουμε ζνα ςφνολο Κεωρθτικϊν Πακθμάτων (ΑΥΣΓΕΩΠΑ),
κακϊσ επίςθσ Ψεχνικϊν Επιςκζψεων και Υρακτικι Άςκθςθ ςε επιχειριςεισ (ΥΦΩΛ), με
ςυνολικό χρόνο κατάρτιςθσ θμερθςίωσ 8 ϊρεσ, το οποίο κα εςτιάηει ςε 3 τομείσ:
• Επιχειρθματικότθτα και Ρζεσ Επιχειριςεισ
• Υολιτιςτικοί Φορείσ – Μδρυςθ και Οειτουργία
• Οογιςμικά για ΑΠΕΑ
Ζτςι, κα λάβουμε κεωρθτικι γνϊςθ αλλά και πρακτικι μζςω ςυναντιςεων με ανάλογεσ
επιχειριςεισ και φορείσ. Αυτό κα βοθκιςει πολφ ςτθν ανάπτυξθ του ςωματείου αλλά και
ςτθν προςωπικι ανάπτυξθ των ςυμμετεχόντων, και ςυμβαδίηει με τουσ ςτόχουσ και τισ
ανάγκεσ μασ. Σι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ικανοί να ξεκινιςουν δικι τουσ επιχείρθςθ ι να
οργανωκοφν ωσ προσ τθ δθμιουργία πολιτιςτικϊν φορζων ΑΠΕΑ, ενϊ παράλλθλα κα είναι
ικανοί ςτθν χριςθ εξειδικευμζνων λογιςμικϊν για ΑΠΕΑ.
Θ τοπικι κοινωνία τθσ επαρχίασ τθσ Ξαρδίτςασ και τθσ περιφζρειασ Κεςςαλίασ κα
ενθμερωκεί για τθν δράςθ και κα είναι αρωγόσ των αποτελεςμάτων του ςχεδίου, κακϊσ οι
ςυμμετζχοντεσ και οι οικογζνειζσ τουσ κα πιςτοποιιςουν τθν πραγματικότθτα και τα
αδιαμφιςβιτθτα οφζλθ μζςω των εμπειριϊν τουσ. Ψο Χωματείο κα προβάλλει τθ δράςθ (με
ςεβαςμό ςτισ ιδιαιτερότθτεσ και τισ επικυμίεσ των ςυμμετεχόντων ατόμων με ειδικζσ
ικανότθτεσ και των οικογενειϊν τουσ), δθμοςιοποιϊντασ όλα τα ςτάδια προετοιμαςίασ,
υλοποίθςθσ και φςτερθσ εφαρμογισ και αποτελεςμάτων. Υαράλλθλα, θ δράςθ κα
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δθμοςιοποιείται ςτον τόπο διεξαγωγισ (ζδρα του SSM - Οάρνακα) μζςω των μζςων
ενθμζρωςθσ (π.χ. εφθμερίδα) αλλά και των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ (π.χ. Facebook).
Φυςικά, θ φυςικι παρουςία ςε φορείσ ςτθν πόλθ διεξαγωγισ (προαναφερκείςεσ
πολιτιςμικζσ επιςκζψεισ που κα διοργανϊςει το SSM) κα δράςει κετικά ςτθν διάχυςθ τθσ
ενθμζρωςθσ και τθσ δθμοςιότθτασ.
Αναμζνουμε ότι κα υπάρχουν πολλά μακροπρόκεςμα οφζλθ, για όλουσ τουσ
εμπλεκόμενουσ και αυξθτικά τθν κοινωνία. Θ επιχειρθματικι ενεργοποίθςθ των ΑΠΕΑ, θ
πολιτιςτικι ενεργοποίθςθ των ΑΠΕΑ και θ αφξθςθ των γνϊςεων χειριςμοφ ΨΥΕ, κακϊσ και
θ καταπολζμθςθ του αποκλειςμοφ και των διακρίςεων που βαςίηονται ςτθν αναπθρία είναι
οριςμζνα από αυτά. Ψο ςωματείο κα αποκτιςει νζεσ γνϊςεισ για να
αναπαράγει/μεταδϊςει ςτθν ζδρα του, ενϊ θ SSM κα αυξιςει το portfolio και τθν
αναγνϊριςι τθσ ωσ φορζασ (όπωσ είναι φυςικό ςε κάκε ςωςτι ςυνεργαςία). Ψζλοσ, οι
τοπικζσ κοινωνίεσ κα βελτιϊςουν τθ ςτάςθ και τθν αποδοχι των ΑΠΕΑ ςτουσ κόλπουσ
τουσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


SSM Global trainning services LTD - Cyprus

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035718
Φορζασ: ΧΩΠΑΨΕΛΣ ΓΑΟΑΞΨΣΗΑΧΑΦΣΥΟΑΧΨΩΡ ΨΦΛΞΑΟΩΡ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Pastry techniques in anatolian cuisine
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Σ κλάδοσ των τροφίμων και ποτϊν παραμζνει κεμελιϊδθσ για τθν
ελλθνικι και ευρωπαϊκι οικονομία ακόμα και ςε αυτιν τθν περίοδο τθσ φφεςθσ
(ΛΣΒΕ,2013).Υιο ςυγκεκριμζνα, ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν των επιχειριςεων
ηαχαροπλαςτικισ ανιλκε το 2013 ςε 186.1 εκ ευρϊ (ICAP, 2013). Υάραυτα, τα τελευταία
χρόνια (από το 2010 και μετά) παρατθρείτε ςυνεχϊσ μειοφμενοσ ετιςιοσ τηίροσ τθσ τάξεωσ
4-5%. Θ ελλθνικι ηαχαροπλαςτικι ζχει αντλιςει επιρροζσ από τθν ανατολι, οι οποίεσ ζχουν
ενςωματωκεί ςτα παρεχόμενα προϊόντα του κλάδου μασ. Χτο πλαίςιο αυτό
παρακινθκικαμε να εκπαιδεφςουμε και να καταρτίςουμε τα μζλθ μασ ςτθν ανατολίτικθ
κουηίνα και ηαχαροπλαςτικι, δίνοντασ μια νζα προοπτικι παροχισ ελκυςτικϊν προϊόντων
ςε μια αποδυναμωμζνθ αγορά.
Σι ςυμμετζχοντεσ κα ενθμερωκοφν και κα καταρτιςτοφν ςχετικά με τθ διεκνι και
ειδικότερα τθν ανατολίτικθ εμπειρία ςχετικά με:
-Βαςικζσ μζκοδοι παραςκευισ ανατολίτικων ςκευαςμάτων
-Πελζτθ των ιδιοτιτων και τθσ ςυμπεριφοράσ των βαςικϊν ςυςτατικϊν
-Ανάπτυξθ νζων προϊόντων με ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ για τθν αξιοποίθςθ τουσ
-Διατιρθςθ υφιςτάμενθσ γκάμασ προϊόντων με ςυνεχι ποιοτικι τουσ βελτίωςθ
-Ψισ επαγγελματικζσ προοπτικζσ που ανοίγονται ςε μια ςφγχρονθ αγορά άρτου και γλυκϊν
(διαδικτυακι προϊκθςθ)
-Πελζτθ των ςυςτθμάτων παραγωγισ επαγγελματικϊν προϊόντων

108

Χτο προτεινόμενο ςχζδιο κα ςυμμετάςχουν είκοςι ηαχαροπλάςτεσ όλοι μζλθ του Χωματείου
Γαλακτοηαχαροπλαςτϊν Ψρικάλων. Σι επαγγελματίεσ ηαχαροπλάςτεσ του ςωματείου μασ
αςχολοφνται κυρίωσ και κατά πλειοψθφία με τθν παραςκευι γλυκϊν και προϊόντων
ευρείασ κατανάλωςθσ (πάςτεσ, τοφρτεσ, γλυκίςματα ςερβιρίςματοσ κλπ) που ζχουν ωσ
βάςθ τθν ςοκολάτα ι και τθν κρζμα και προζρχονται από τθν δυτικι Ευρωπαϊκι
ηαχαροπλαςτικι. Θ παραγωγι προϊόντων που προζρχονται από τθν παραδοςιακι
ανατολίτικθ ι μικραςιατικι ηαχαροπλαςτικι δεν αποτελοφν μεγάλο μζροσ τθσ παραγωγικισ
τουσ διαδικαςίασ παρόλο που όπωσ ςυμβαίνει ςε κάκε περιοχι τθσ χϊρασ τα ςυγκεκριμζνα
προϊόντα ζχουν μεγάλθ ηιτθςθ.
Για τισ ανάγκεσ του ςχεδίου και για τθν βζλτιςτθ δυνατι επίτευξθ των μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων του ςχεδίου ζχει ςυμφωνθκεί με τον εταίρο υποδοχισ (ISMEK) ότι θ
περίοδοσ κινθτικότθτασ, που κα πραγματοποιθκεί ςτθν Ξωνςταντινοφπολθ, να αποτελείται
από τρεισ διακριτζσ αλλά ςε κάκε περίπτωςθ αλλθλζνδετεσ μεταξφ τουσ ενότθτεσ: α)
κεωρθτικι κατάρτιςθ που κα πραγματοποιθκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του φορζα υποδοχισ,
β) πρακτικι εξάςκθςθ/τοποκζτθςθ τόςο ςτισ εγκαταςτάςεισ του φορζα υποδοχισ όςο και
ςε εργαςτιρια ηαχαροπλαςτικισ τθσ περιοχισ γ) επιςκζψεισ κατάρτιςθσ και ενθμζρωςθσ ςε
φθμιςμζνα εργαςτιρια ηαχαροπλαςτικισ τθσ περιοχισ τθσ Ξωνςταντινοφπολθσ.
Θ ςχεδιαηόμενθ κινθτικότθτα, αναμζνεται να προςδϊςει προςτικζμενθ αξία ςτισ
εμπλεκόμενεσ ομάδεσ που εντοπίηεται ςτα εξισ:
- ενιςχυμζνα κίνθτρα και ζμπνευςθ ςε προςωπικό επίπεδο
- νζεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με νζεσ μεκόδουσ παραγωγισ και τεχνολογίεσ αιχμισ για
αποτελεςματικότερθ (ςε κόςτοσ, χρόνο και ποιότθτα) παραγωγι
- δθμιουργία δικτφωςθσ με ςυναδζλφουσ τουσ ςτθν χϊρα υποδοχισ (πρωτοπόροι ςτον
κλάδο μαηί με τουσ Γάλλουσ)
- παροχι πιο ολοκλθρωμζνθσ γκάμασ προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά (πολίτικα
γλυκά, προϊόντα μεγαλφτερθσ διατροφικισ αξίασ με τθν χριςθ οργανικϊν υλικϊν) ςτο
αγοραςτικό κοινό τθσ περιοχισ μασ
- δθμιουργία ςυνεργιϊν και οικονομιϊν κλίμακασ ανάμεςα ςτουσ επαγγελματίεσ του
χϊρου, με αποτζλεςμα να ενιςχυκεί θ ανταγωνιςτικότθτα των επαγγελματιϊν-μελϊν μασ
- προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ εν γζνει τθσ περιοχισ μασ, αφοφ κα καταδειχκεί θ
ςθμαντικότθτα διαφοροποίθςθσ τόςο ςτα παρεχόμενα προϊόντα αλλά και ςτον τρόπο
προϊκθςθσ αυτϊν
- ζμμεςθ και ςυνεπακόλουκθ βελτίωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ ςτον κλάδο μασ
-ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ ςτθν κεματικι, τθν κείμενθ νομοκεςία και
τουσ περιοριςμοφσ τθσ
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:


Kadir Has University Life Long Education Center - Turkey

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035719
Φορζασ: ΛΡΕΔΛΒΛΠ-ΛΕΞ ΑΧΑΦΡΩΡ
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Ψίτλοσ Χχεδίου: Υροετοιμαηόμενοι για το Ευρωπαϊκό Υλαίςιο Υροςόντων και τθ
ςφγχρονθ αγορά εργαςίασ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Χτθν πρόςφατθ ςυμμετοχι εκπροςϊπου μασ ςτο ςεμινάριο εξεφρεςθσ
εταίρων, ιλκαμε ςε επαφι (μεταξφ άλλων) και με τθν εκπρόςωπο τθσ ISA απο τθν Συαλλία
και ανταλλάξαμε απόψεισ, δεδομζνου ότι εκείνθ ειδικεφεται ςτα επαγγζλματα ομορφιάσ,
ενϊ αυτά αποτελοφν και δυο από τισ βαςικζσ ειδικότθτεσ που προςφζρονται ςτο ΛΕΞ μασ.
Δυςτυχϊσ θ υλικοτεχνικι μασ υποδομι είναι φτωχι, αλλά οι ανάγκεσ ςυνεχοφσ
επιμόρφωςθσ και εφαρμογισ νζων τεχνικϊν και μεκόδων και θ ανάδυςθ νζων υλικϊν και
προϊόντων αναγκάηει τουσ πάντεσ να προςαρμόηονται και να εξελίςςονται ςυνζχεια. Θ
εφαρμογι του Ευρωπαϊκοφ Υλαιςίου Υροςόντων και θ ανάγκθ κινθτικότθτασ ςτθν αγορά
εργαςίασ, είναι κίνθτρο, ςτόχοσ και διαρκζσ ηθτοφμενο. Εκ των 41 καταρτιηομζνων του ΛΕΞ
μασ ςτισ ειδικότθτεσ τθσ ομορφιάσ επελζγθςαν οι 16, οι οποίεσ με τθ ςυνοδεία μια
εκπαιδεφτριάσ τουσ και ενόσ εκπροςϊπου τθσ Διοίκθςθσ του ΛΕΞ κα ςυμμετζχουν ςε αυτό
το διεκνζσ πρότηεκτ το οποίον ελπίηουμε να αποτελζςει πρότυπο για επερχόμενεσ διεκνείσ
πρωτοβουλίεσ. Σι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνουν ςεμινάρια επιμόρφωςθσ
εργαςτθριακοφ χαρακτιρα, γνωριμία με νζεσ τεχνικζσ και προϊόντα ςε εργαςιακοφσ χϊρουσ
και ςε μια φθμιςμζνθ εταιρεία προϊόντων ομορφιάσ. Επίςθσ κα ςυμμετζχουμε ςε διεκνι
events και ςε πολιτιςτικζσ δράςεισ. Πακροπρόκεςμα πιςτεφουμε ςτθν ανάγκθ δθμιουργίασ
δικτφων επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ εκπαιδευτικϊν φορζων των χωρϊν τθσ
Ευρϊπθσ, για τθν προϊκθςθ των επαγγελματικϊν αναγκϊν, τθσ αγοράσ εργαςίασ και του
Ευρωπαϊκοφ Υλαιςίου Υροςόντων.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

ISA Training Ltd - United Kingdom,

•

C24 Education and Development Centre Limited - United Kingdom

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035720
Φορζασ: 1o ΕΥΑΟ ΠΕΨΧΣΒΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΨΩΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ERP-ΛΛ ΞΑΛ CRM ΧΨΘΡ
ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΨΩΡ ΧΩΓΧΦΣΡΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο ςχζδιο απευκφνεται ςε 12 μακθτζσ και απόφοιτουσ του 1ου ΕΥΑΟ
Πετςόβου των ειδικοτιτων Υλθροφορικισ και τθσ οικονομίασ και διοίκθςθσ. Σι μακθτζσ
του Ουκείου είναι κατά κφριο λόγο παιδιά οικογενειϊν με χαμθλά ειςοδιματα, των οποίων
οι οικογζνειεσ δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι. Σι ίδιοι προςανατολίςτθκαν ςτθν
τεχνικι-επαγγελματικι εκπαίδευςθ αφενόσ λόγω τθσ αδυναμίασ τουσ να αντεπεξζλκουν
ςτισ απαιτιςεισ του γενικοφ λυκείου και αφετζρου λόγω τθσ επικυμίασ τουσ να
εξαςφαλίςουν από το ΕΥΑΟ ζνα τυπικό προςόν, αλλά και ζνα ςθμαντικό εφόδιο με
αντίκριςμα προκειμζνου να ειςζλκουν άμεςα ςτθν αγορά εργαςίασ. Ψο ςυγκεκριμζνο
ςχζδιο ζχει άμεςθ ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ειδικότθτάσ τουσ, κακϊσ ζχει να κάνει με τα
ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα διαχείριςθσ επιχειριςεων. Ψα ςυςτιματα αυτά, παρά τισ λφςεισ
που προςφζρουν ςε μια επιχείρθςθ, για να είναι αποτελεςματικά απαιτοφν ςωςτι
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εκπαίδευςθ των χρθςτϊν τουσ. Βαςικόσ ςτόχοσ λοιπόν του προγράμματοσ είναι θ
εξοικείωςθ των μακθτϊν με τα ςφγχρονα πλθροφοριακι ςυςτιματα ΕRP II και CRM, τα
οποία είναι πολφτιμα ςε πολλζσ επιχειριςεισ που οφείλουν να επεξεργάηονται όλο και
μεγαλφτερο όγκο δεδομζνων ςε ςφντομο χρόνο, κακϊσ και θ απόκτθςθ ςθμαντικισ
εργαςιακισ εμπειρίασ μζςω των τοποκετιςεων των ςυμμετεχόντων ςε επιχειριςεισ τθσ
χϊρασ υποδοχισ που εφαρμόηουν ςτθν παραγωγικισ τουσ διαδικαςία ςυςτιματα CRM και
ERP II.
Σ κφροσ ςκοπόσ του προτεινόμενου ςχεδίου μασ είναι θ απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ
μζςω τόςο τθσ κατάρτιςισ ςτον τομζα αλλά και τθσ τοποκζτθςθσ των ςυμμετεχόντων ςε
επιχειριςεισ πoυ εφαρμόηουν ςφγχρονα ςυςτιματα CRM και ERP ςτθν παραγωγικι τουσ
και όχι μόνο διαδικαςία. Θ ομάδα των 12 ςυμμετεχόντων κα χωριςτεί πριν από τθν ζναρξθ
τθσ περιόδου κινθτικότθτάσ ςε τρεισ υπο-ομάδεσ των πζντε ατόμων ζκαςτθ. Χε κάκε υποομάδα κα οριςτεί από τθν πλευρά του φορζα υποδοχισ υπεφκυνοσ (μζντορασ) ο οποίοσ και
κα επιβλζπει τισ τοποκετιςεισ των ατόμων τθσ υπο-ομάδασ ςτισ επιχειριςεισ και κα
βρίςκεται ςε κακθμερινι επικοινωνία τόςο με τισ επιχειριςεισ αυτζσ και τον φορζα
υποδοχισ αλλά και με τουσ ςυνοδοφσ τθσ αποςτολισ του ςχολείου μασ. Θ αναγκαία
κεωρθτικι κατάρτιςθ (παράλλθλθ με τθν ζναρξθ των τοποκετιςεων) κα πραγματοποιθκεί
τόςο ςτισ επιχειριςεισ όπου κα τοποκετθκοφν (για καλφτερθ εξεικοίωςθ με το αντικείμενο)
αλλά και ςτον φορζα υποδοχισ αλλά ειδικευμζνουσ ειςθγθτζσ επί του αντικειμζνου. Για τισ
ανάγκεσ του ςχεδίου και για τθν πραγματοποίθςθ τθσ περιόδου απόκτθςθσ εργαςιακισ
εμπειρίασ ο φορζασ υποδοχισ (CEMEDI) είναι υπεφκυνοσ και ζχει δεςμευτεί για τθν εφρεςθ
των επιχειριςεων που εφαρμόηουν ςφγχρονα ςυςτιματα CRM και ERP II ςτισ διαδικαςίεσ
τουσ. Σι επιχειριςεισ προζρχονται από διαφορετικοφσ κλάδουσ τθ οικονομίασ. Ξάκε υποομάδα κα πραγματοποιιςει τθν περίοδο κινθτικότθτασ (κατάρτιςθσ και τοποκζτθςθσ) ςτο
ςφνολο των επιχειριςεων, δθλαδι όλεσ οι υπο-ομάδεσ κα περάςουν από όλεσ τισ
επιχειριςεισ (κυκλικι διαδικαςία) διαδικαςία που κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν απόκτθςθ
εμπειριϊν ςε διαφορετικοφσ τομείσ και επιχειριςεισ διαφορετικισ δομισ και
δραςτθριότθτασ. Θ περίοδοσ τοποκζτθςθσ των ςυμμετεχόντων ζχει οριςτεί ςτισ δυο
εβδομάδεσ (δζκα εργάςιμεσ θμζρεσ).
Αναμζνουμε πωσ οι ςυμμετζχοντεσ, κακϊσ ζχουν ιδθ ζνα πολφ καλό κεωρθτικό υπόβακρο
ςτθν πλθροφορικι και ςτθν οικονομία- διοίκθςθ, κα εξαςφαλίςουν μια νζα, μοναδικι και
πολφ χριςιμθ εμπειρία, προκειμζνου αυτι μελλοντικά να βρει εφαρμογι ςτον εργαςιακό
τουσ χϊρο. Χε μια πρϊτθ φάςθ επομζνωσ ςτοχεφουμε ςτον εμπλουτιςμό των εμπειριϊν
των μακθτϊν πζρα από τα πλαίςια του ςτενοφ ςχολικοφ περιβάλλοντοσ.
Αναμφιςβιτθτα κα εξαςφαλιςτεί και θ διάχυςθ των εμπειριϊν και των γνϊςεων για όςουσ
δεν επιλεγοφν να ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα. Ξι αυτό μπορεί να γίνει όχι μόνο για τουσ
μακθτζσ του ςχολείου, αλλά γενικά για τθν τοπικι κοινωνία όπου ηουν και
δραςτθριοποιοφνται πολλοί επαγγελματίεσ, οι οποίοι κα μπορζςουν να αξιοποιιςουν
οτιδιποτε νζο δίνει ϊκθςθ ςτισ επιχειριςεισ τουσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: CENTRO MEDITERRANEO DE DESARROLLO E INNOVATION - Spain

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035721
Φορζασ: 3ο ΕΥΑΟ ΨΑΩΦΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Χχεδιαςμόσ Υροϊόντων με Ψθφιακά μζςα: Ψθφιακι Ψριςδιάςτατθ
Χχεδίαςθ - Φωτορεαλιςτικι Απεικόνιςθ - Ψριςδιάςτατθ εκτφπωςθ
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Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Πζςω του ςχεδίου «Χχεδιαςμόσ Υροϊόντων με Ψθφιακά μζςα:
Ψθφιακι Ψριςδιάςτατθ Χχεδίαςθ - Φωτορεαλιςτικι Απεικόνιςθ - Ψριςδιάςτατθ εκτφπωςθ»
οι ςυμμετζχοντεσ αναμζνεται να αποκτιςουν μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το
ςχεδιαςμό προϊόντων με ψθφιακά μζςα, από το ςχεδιαςμό μζχρι τθ φωτορεαλιςτικι
απεικόνιςθ και τθν τριςδιάςτατθ εκτφπωςθ, με πρακτικι άςκθςθ ςτα άρτια εξοπλιςμζνα
εργαςτιρια των Φορζων Ωποδοχισ. Σι ςυμμετζχοντεσ κα εφαρμόςουν τισ βαςικζσ γνϊςεισ
μοντελοποίθςθσ ςτο λογιςμικό Rhinoceros και εφαρμογζσ ςτθ φωτορεαλιςτικι απεικόνιςθ
των αντικειμζνων με τθ χριςθ του λογιςμικοφ Maxwell.
Ψο ςχζδιο απευκφνεται ςε ςπουδαςτζσ Υλθροφορικισ και Εφαρμοςμζνων Ψεχνϊν
(γραφίςτεσ) του 3ου ΕΥΑΟ Ψαφρου, οι οποίοι κα μεταβοφν ςτθ Γερμανία και τθν Λταλία
(φορείσ υποδοχισ UVE GmbH και Virvelle srl αντίςτοιχα) ϊςτε να αναπτφξουν τισ γνϊςεισ
και τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτο ςχεδιαςμό, τθν τριςδιάςτατθ εκτφπωςθ και το φωτορεαλιςμό
προϊόντων.Υζραν από τισ εργαςτθριακζσ εφαρμογζσ ςτα εργαςτιρια των φορζων, οι
ςυμμετζχοντεσ κα πραγματοποιιςουν πρακτικι άςκθςθ ςε γραφεία ςχεδιαςμοφ αλλά και
ςε βιομθχανίεσ που ζχουν τμιματα ςχεδιαςμοφ προϊόντων.
Ψο παρόν ςχζδιο ςτοχεφει:
- ςτθν απόκτθςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ για το ςχεδιαςμό προϊόντων με
ψθφιακά μζςα, από το ςχεδιαςμό μζχρι τθ φωτορεαλιςτικι απεικόνιςθ και τθν
τριςδιάςτατθ εκτφπωςθ,
- ςτθ γνϊςθ των βαςικϊν αρχϊν ςχεδιαςμοφ και φωτορεαλιςμοφ ενόσ προϊόντοσ, αλλά και
τεχνικζσ τριςδιάςτατθσ εκτφπωςθσ (3D printing),
- ςτθν εφαρμογι μοντελοποίθςθσ με τθ χριςθ του λογιςμικοφ Rhinoceros,
- ςτθ δθμιουργία εφαρμογϊν ςτθ φωτορεαλιςτικι απεικόνιςθ των αντικειμζνων με τθ
χριςθ του λογιςμικοφ Maxwell.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: uve GmbH - Germany, VIRVELLE SRL - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035723
Φορζασ: 1o ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑΞΣ ΞΕΡΨΦΣ (ΕΞ) ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Innovative teaching approach – The project method in vocational
education
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο Εργαςτθριακό Ξζντρο (ΕΞ) Ξαρδίτςασ δράττοντασ τθν ευκαιρία που
δίδεται μζςω του Ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ Erasmus+, υποβάλλει πρόταςθ ςχεδίου
κινθτικότθτασ ςτα πλαίςια τθσ δράςθσ ΞΑ1 και του τφπου δράςθσ «Ξινθτικότθτα
προςωπικοφ ςχολικισ εκπαίδευςθσ». Χκοπόσ του προτεινόμενου ςχεδίου είναι θ
επιμόρφωςθ των κακθγθτϊν του ΕΞ ςτισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και ειδικότερα
ςτθ μζκοδο των ςχεδίων ςυνεργατικισ ζρευνασ (project method).

112

Ζχουν γίνει και γίνονται ςεμινάρια που αφοροφν ςτισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ ςτα
ςχολεία κυρίωσ από ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ που όμωσ δεν διακζτουν τθν απαραίτθτθ
εξειδίκευςθ ςτισ μεκόδουσ ςυνεργατικισ ζρευνασ (project method) με αποτζλεςμα ςε
πολλζσ περιπτϊςεισ τα αποτελζςματα τθσ επιμόρφωςθσ να μθν είναι ενκαρρυντικά Ψο
προτεινόμενο ςχζδιο ςτοχεφει ςτο να ςυμπλθρϊςει τθν "κατάρτιςθ" των εκπαιδευτικϊν και
να τουσ εφοδιάςει με τα απαραίτθτα εργαλεία διαχείριςθσ, υλοποίθςθσ, διάχυςθσ και
αξιοποίθςθσ των ςχεδίων ςυνεργατικισ ζρευνασ που κα επιλζγουν για τθν ανάγκεσ τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ των τάξεϊν τουσ.
Σι ςυμμετζχοντεσ ςτο ςχζδιο κινθτικότθτασ κα είναι 15 κακθγθτζσ μζλθ του ςυλλόγου
διδαςκόντων του Εργαςτθριακοφ Ξζντρου Ξαρδίτςασ. Χτο ΕΞ Ξαρδίτςασ ο ςφλλογοσ
διδαςκόντων αποτελείται από 70 εκπαιδευτικοφσ. Ψο γεγονόσ πωσ οι κακθγθτζσ του ΕΞ
προζρχονται απο τα επαγγελματικά ςχολεία του Ρομοφ κακϊσ και απο διαφορετικά
διδακτικά πεδία (πλθροφορικι, φυςικζσ επιςτιμεσ κ.α) κα ζχει ςαν αποτζλεςμα ο
αντίκτυποσ και θ διάχυςθ των αποτελεςμάτων του ςχεδίου να είναι ορατά ςε όλο το
εκπαιδευτικό φάςμα των επαγγελματικϊν ςχολείων του Ρομοφ.
Ψο ςεμινάριο κα είναι διάρκειασ 45 ωρϊν και κα πραγματοποιθκεί ςε δυο εδβομάδεσ ςτo
Foligno τθσ Λταλίασ εγκαταςτάςεισ του φορζα υποδοχισ (CSF). Σι ειςθγθτζσ του ςεμιναρίου
κα είναι πιςτοποιθμζνοι εκπαιδευτζσ εκπαιδευτϊν με εξειδίκευςθ ςτθν επαγγελματικι
εκπαίδευςθ και τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ.
Θ επιλογι τθσ μεκόδου των ςχεδίων ςυνεργατικισ ζρευνασ ζγινε κυρίωσ λόγω των
πλεονεκτθμάτων που αυτι ζχει :
- Ψονίηει τθν ςθμαςία που ζχει θ διαδικαςία μάκθςθσ και όχι το αποτζλεςμα
- Ωποςτθρίηει του μακθτζσ και τουσ μακαίνει να κζτουν ςτόχουσ
- Χτθρίηεται ςτθν ομαδικι εργαςία
- Αποτελεί ζνα πλζγμα διδακτικϊν διαδικαςιϊν που ζχουν ωσ εφόρμθςθ βιωματικζσ
καταςτάςεισ (είναι δλδ ανάγκεσ προβλιματα και απορίεσ του μακθτι, που πθγάηουν από
τθν κακθμερινι ηωι κακϊσ και από τισ εμπειρίεσ και τισ ανθςυχίεσ που του δθμιουργοφνται
μζςα ςτον κοινωνικό περίγυρο όπου ηει και ενςωματϊνεται).
-αποτελεί εργαλείο κατά τθσ ςχολικισ διαρροισ κάνοντασ ελκυςτικότερθ τθ διαδικαςία
μάκθςθσ
-αποτελεί εργαλείο για τθν επίτευξθ ςφγκλιςθσ και ςυνοχισ διαφορετικοφ επιπζδου
μακθτϊν ςτο ςχολικό περιβάλλον.
-ενιςχφει το ρόλο του εκπαιδευτικοφ ωσ μζντορα
-τοποκετεί τον μακθτι ςτο κζντρο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ
Σι ςυμμετζχοντεσ μζςα από τθν επιμόρφωςθ που κα λάβουν κα είναι πλζον ςε κζςθ να
εφαρμόηουν ςτθν πράξθ τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και ςυγκεκριμζνα τθσ
μεκόδου των ςχεδίων ςυνεργατικισ ζρευνασ (project method). Αποτζλεςμα αυτϊν κα είναι
θ παροχι μιασ εκπαίδευςθσ ςτουσ μακθτζσ των επαγγελματικϊν ςχολείων του Ρομοφ, όςο
το δυνατόν πιο ςφγχρονθ και ςφμφωνα με τισ επιταγζσ του πραγματικοφ προοριςμοφ του
ςχολείου.
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Ψζλοσ και λόγω του ότι το προτεινόμενο ςχζδιο ςκοπεφει να ακολουκιςει τα ςτοιχεία του
εργαλείου ECVET όςο αφορά ςτα μακθςιακά αποτελζςματα,οι ςυμμετζχοντεσ ςτο ςχζδιο
κα αποκτιςουν διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ κατάρτιςθ λόγω του ότι αυτι κα είναι
πιςτοποιθμζνθ από τον οργανιςμό υποδοχισ και τθσ Υεριφζρειασ τθσ Umbria.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: CENTRO STUDI CITTA DI FOLIGNO ASSOCIAZIONE - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035725
Φορζασ: 1ο ΕΥΑΟ ΔΣΑΨΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Θ ταυτότθτα τθσ νζασ γενιάσ ηυμαρικϊν. Βιομθχανικζσ τάςεισ - Αρχζσ
επεξεργαςίασ - Υροϊκθςθ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Χτο νομό Δράμασ καλλιεργοφνται μεγάλεσ εκτάςεισ ςκλθροφ ςιταριοφ,
τα οποία προορίηονται για τθ βιομθχανία ηυμαρικϊν κακϊσ επίςθσ ςτθ ΒΛ.ΥΕ Δράμασ
υπάρχουν εκςυγχρονιςμζνεσ βιομθχανίεσ. Ξαταλιγουμε λοιπόν ςτο ςυμπζραςμα ότι
υπάρχουν όλεσ οι προχποκζςεισ για τθ δθμιουργία καινοτόμων προϊόντων ηυμαρικϊν, τα
οποία κα δϊςουν προςτικζμενθ αξία ςτισ υπάρχουςεσ βιομθχανίεσ ηυμαρικϊν και κα
ενιςχφςουν τθν τοπικι οικονομία.
Χτο πλαίςιο αυτό, το παρόν ςχζδιο κινθτικότθτασ ςτοχεφει ςτθ υιοκζτθςθ καινοτομιϊν και
καλϊν πρακτικϊν που εφαρμόηονται ςτθν Λςπανία ςε κζματα οργάνωςθσ - λειτουργίασ
βιομθχανίασ ηυμαρικϊν, ςε εξειδικευμζνα νζασ γενιάσ ηυμαρικά όπωσ ηυμαρικά χωρίσ
γλουτζνθ, ολικισ αλζςεωσ και
χαμθλοφ γλυκαιμικοφ δείκτθ. Ψα προϊόντα αυτά
προορίηονται για ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ και απαιτοφν εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ
τόςο πάνω ςτθν παραγωγι - μεταποίθςθ, όςο και ςτθ προϊκθςθ και το marketing.
Ψο παρόν ςχζδιο ζχει ωσ ςτόχο τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων ςτο επίκαιρο διατροφικό
αντικείμενο τθσ ταυτότθτασ των ηυμαρικϊν νζασ γενιάσ μζςω τθσ δθμιουργίασ
ολοκλθρωμζνων κακετοποιθμζνο βιομθχανικϊν μονάδων, παράγοντασ πλιρεσ
διαφοροποιθμζνα βιομθχανικά προϊόντα ηυμαρικϊν.
Ψο ΕΥΑ.Ο. Δοξάτου επικυμεί να πραγματοποιιςει δφο ροζσ κινθτικότθτασ ςτθ Βαρκελϊνθ
τθσ Λςπανίασ και φορζασ υποδοχισ κα είναι το IRTA. Θ κάκε ροι κα αποτελείται από 15
εκπαιδευομζνουσ και 2 ςυνοδοφσ - κακθγθτζσ και θ κάκε ροι πρόκειται να μεταβεί για 14
θμζρεσ ςτθν Βαρκελϊνθ, όπου κα εκπαιδευτεί πάνω ςε διαφορετικό αντικείμενο μελζτθσ
πάνω ςτθ Βιομθχανία των ηυμαρικϊν.
Θ πρϊτθ ροι κινθτικότθτασ κα αποτελείται από μακθτζσ του τομζα ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ,
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΞΑΛ ΔΛΑΨΦΣΦΘΧ. Σι ειδικότθτεσ που κα λάβουν μζροσ είναι οι
Ψεχνικοί Φυτικισ Υαραγωγισ και οι Ψεχνολόγοι τροφίμων, οι οποίοι κα καταρτιςτοφν ςε
κζματα βιομθχανικισ παραςκευισ ηυμαρικϊν, από το αρχικό ςτάδιο τθσ καλλιζργειασ
ςιταριοφ ζωσ το τελικό ςτάδιο τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ των ηυμαρικϊν (πρωτογενι και
δευτερογενι τομζα παραγωγισ).
Θ δεφτερθ ροι κινθτικότθτασ κα αποτελείται από μακθτζσ των τομζων ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ &
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ και ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ. Σι ειδικότθτεσ που κα λάβουν μζροσ
αντιςτοίχωσ είναι οι Ωπαλλιλοι Διοίκθςθσ και Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν και οι Ψεχνικοί
Εφαρμογϊν Υλθροφορικισ, οι οποίοι κα καταρτιςτοφν ςε κζματα προϊκθςθσ και
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θλεκτρονικοφ εμπορίου (τριτογενισ τομζασ) των νζασ γενιάσ ηυμαρικϊν. Σι εκπαιδευόμενοι
κα αναβακμίςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ και κα καταρτιςτοφν ςε ςφγχρονα αντικείμενα
μελζτθσ, με ςτόχο να ενςωματϊςουν τισ γνϊςεισ αυτζσ ςτισ δικζσ του επιχειριςεισ.
Θ πρϊτθ ροι κινθτικότθτασ αναμζνεται να πραγματοποιθκεί τον Ροζμβριο του 2017 και θ
δεφτερθ ροι το Πάρτιο του 2018. Ωσ χϊρα προοριςμοφ ζχει επιλεγεί θ Βαρκελϊνθ, κακϊσ
τθν τελευταία 20ετία ζχει αναπτυχκεί ζντονα ο αγροτοδιατροφικόσ τομζασ, και ζχει δοκεί
ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτον πρωτογενι τομζα παραγωγισ ςιτθρϊν, ςτο δευτερογενι τθσ
επεξεργαςίασ των άλευρων και ςτον τριτογενι τθσ προωκθςθσ και τθσ εμπορίασ τζτοιου
τφπου προίόντων. Επιπρόςκετα, θ Βαρκελϊνθ τθν τελευταία 10ετία ζχει ςτραφεί προσ τισ
τροφζσ υψθλισ διατροφικισ αξίασ που προάγουν τθν υγεία και τθν ευεξία.
Πετά τθ λιξθ των δραςτθριοτιτων υλοποίθςθσ του ςχεδίου, ο επιδιωκόμενοσ αντίκτυποσ
για τουσ ςυμμετζχοντεσ κα είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων για το ςυγκεκριμζνο
αντικείμενο κατάρτιςθσ, θ ενίςχυςθ των τυπικϊν (πιςτοποιθτικά europass) και ουςιαςτικϊν
τουσ προςόντων, θ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ τουσ, θ ενίςχυςθ τθσ ιδιότθτασ του
Ευρωπαίου πολίτθ και θ ενίςχυςθ των γλωςςικϊν τουσ δεξιοτιτων.
Ψο προτεινόμενο ςχζδιο κινθτικότθτασ κεωροφμε ότι κα φζρει ςθμαντικότατα οφζλθ όχι
μόνο για τουσ ςυμμετζχοντεσ αλλά και για άλλεσ ομάδεσ - ςτόχουσ, που μζςω τθσ διάχυςθσ
των αποτελεςμάτων κα ενθμερωκοφν για το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο. Πε αυτό το τρόπο, κα
γίνει πλιρθσ αξιοποίθςθ των εξειδικευμζνων και ςυλλογικϊν μακθςιακϊν αποτελεςμάτων
του ςχεδίου κινθτικότθτασ, ςυμβάλλοντασ ςτθν τοπικι και ςτθν περιφερειακι πρόοδο.
Ξαταλιγοντασ, κα αποτελζςει παράδειγμα καλϊν πρακτικϊν, ωκϊντασ περιςςότερουσ
οργανιςμοφσ να ςυμμετζχουν ςε ευρωπαϊκζσ δράςεισ.
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ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES - Spain

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035728
Φορζασ: 1o ΕΥΑΟ ΧΨΑΩΦΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Θλεκτρονικά Χυςτιματα Διαχείριςθσ και Υροϊκθςθσ Υροοριςμϊν
Εναλλακτικϊν Πορφϊν Ψουριςμοφ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ:Ψο ςχζδιο με τίτλο : Θλεκτρονικά Χυςτιματα Διαχείριςθσ και
Υροϊκθςθσ Υροοριςμϊν Εναλλακτικϊν Πορφϊν Ψουριςμοφ αφορά τθν εκπαίδευςθ
μακθτϊν από τουσ Ψομείσ Διοίκθςθσ και Σικονομίασ και Υλθροφορικισ τθσ Βϋκαι Γ’ τάξθσ
του 1ου ΕΥΑΟ ΧΨΑΩΦΣΩ.
Ψο πρόγραμμα δραςτθριοτιτων περιλαμβάνει κεωρθτικι κατάρτιςθ από επιςτθμονικό
προςωπικό του οργανιςμοφ υποδοχισ. Επιπρόςκετα, κα πραγματοποιθκοφν
προγραμματιςμζνεσ Επιςκζψεισ μελζτθσ ςε ιδιωτικοφσ και δθμόςιουσ φορζισ για πρακτικι
άςκθςθ, κακϊσ και πολιτιςτικζσ επιςκζψεισ.
Ψο πρόγραμμα κατάρτιςθσ ςχεδιάςτθκε ςφμφωνα με τα χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ των
ςυμμετεχόντων με ςτόχο να λάβουν τισ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ που απαιτοφνται
αναφορικά με τα θλεκτρονικα ςυςτιματα διαχείριςθσ και προϊκθςθσ προοριςμϊν
εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, ζτςι ϊςτε ςε ςυνδυαςμό με τισ προςλαμβανόμενεσ
πρακτικζσ δεξιότθτεσ και ςτάςεισ που απαιτοφνται από τθν ειδικότθτά τουσ, να καταςτοφν

ανταγωνιςτικοί και ικανοί να διεκδικιςουν και να πετφχουν τθν ζνταξι τουσ ςτθν αγορά
εργαςίασ.
Σι ςυμμετζχοντεσ κα εκπαιδευτοφν ςτισ αντίςτοιχεσ κεματικζσ ενότθτεσ :
• Υλθροφοριακά Χυςτιματα Διαχείριςθσ τουριςτικϊν μονάδων
• Θλεκτρονικι Υροϊκθςθ Εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμου
• Εκπόνθςθ ςχεδίου θλεκτρονικισ προϊκθςθσ
Ψουριςμοφ

προοριςμϊν Εναλλακτικϊν Πορφϊν

Χτο ςχζδιο αναμζνεται να ςυμμετζχουν 20 μακθτζσ, οι οποίοι για διάςτθμα δφο (2)
εβδομάδων κα μεταβοφν ςτθν πόλθ τθσ Βαρκελϊνθσ, ςτθν Λςπανία. Θ ροι κα υλοποιθκει
τον Σκτϊβριο 2017 αντίςτοιχα, ζπειτα από ςυννενόθςθ των δφο φορζων –εταίρων του
φορζα αποςτολισ (1ου ΕΥΑΟ ΧΨΑΩΦΣΩ ) με τον φορζα υποδοχισ (MOVEU).
H διάρκεια τθσ παραμονισ ςτθ χωρα υποδοχισ είναι θ ικανι ςτο να κάλυψει τισ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων, ζτςι ϊςτε να αποκτιςουν τθν απαραίτθτθ
γνϊςθ πάνω ςτα κζματα τθσ Διαχείριςθσ και Υροϊκθςθσ Υροοριςμϊν Εναλλακτικϊν
Πορφϊν Ψουριςμοφ.
Υαράλλθλα ςυνδράμει ςθμαντικά ςτθν ενίςχυςθ των διαπολιτιςμικϊν χαρακτθριςτικϊν
του προγράμματοσ.
Σ αντίκτυποσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ κα είναι θ λθψθ γνϊςεων και θ απόκτθςθ
δεξιοτιτων ςχετικα με το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο του ςχεδίου. Υαράλλθλα το ςχζδιο κα
βοθκιςει ςτθν ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςισ τουσ, ςτθν θ ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ, ςτθ
προςωπικι τουσ εξζλιξθ, αλλα και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ιδιότθτασ του ευρωπαίου πολίτθ.
Θ προτεινόμενθ δράςθ κινθτικότθτασ κεωροφμε ότι κα επιφζρει ςθμαντικά οφζλθ τόςο ςε
ατομικό επίπεδο όςο και ςε επιπεδο ςχολειου. Θ γνωριμία των μακθτϊν του ςχολείου μασ
με τουσ τόπουσ,τουσ προοριςμοφσ και τθν λειτουργία και τον τρόπο προβολισ αυτϊν τον
προοριςμϊν είναι μια επζνδυςθ ςτο ανκρωπινο κεφάλαιο θ οποία κα οδθγιςει ςτθν
βελτίωςθ των
δεξιοτιτων και ικανοτιτων των μακθτϊν. Υαράλλθλα και κα τουσ
ενκαρρφνει να αναπτφξουν καινοτόμεσ ιδζεσ ϊςτε να γίνουν κοινωνικά υπεφκυνοι
επαγγελματίεσ ςτο μζλλον. Θ ενςωμάτωςθ όλων των παραπάνω ςτα προγράμματα
ςπουδϊν κα προςδϊςει ποιοτικά χαρακτθριςτικά ςτθν οργάνωςθ και διδαςκαλία των
μακθμάτων.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: MOVEU PROFESSIONAL SERVICES - Spain

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035735
Φορζασ: ΛΡΕΔΛΒΛΠ-ΛΕΞ ΡΑΩΥΑΞΨΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ρζεσ προοπτικζσ κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ ςτθν Ευρϊπθ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Βαςικόσ ςτόχοσ του ςχεδίου κινθτικότθτασ είναι θ κατάρτιςθ των
ςπουδαςτϊν και θ επιμόρφωςθ του προςωπικοφ του ΔΛΕΞ Ραυπάκτου ςε ζνα νζο
ευρωπαϊκό εργαςιακό περιβάλλον, με ςυνζπεια τθν βζλτιςτθ λειτουργία του ΔΛΕΞ. Σι
επιμζρουσ ςτόχοι είναι να υποςτθριχκοφν οι εκπαιδευόμενοι ωσ προσ τθν απόκτθςθ
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ικανοτιτων (γνϊςεων, δεξιοτιτων και ςυμπεριφορϊν) ςτον τομζα τθσ Ωγείασ και
ειδικότερα τθσ Φυςικοκεραπείασ, να επιμορφωκεί το προςωπικό του ΔΛΕΞ ςε κζματα
θλεκτρονικισ μάκθςθσ και να γνωρίςει τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ τθσ θλεκτρονικισ τάξθσ,
να βελτιωκοφν οι δεξιότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν εκμάκθςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, να
εμπλουτιςκοφν οι γνϊςεισ τουσ και να εξοικειωκοφν με τουσ πολιτιςμοφσ τθσ Υορτογαλίασ
και τθσ Αυςτρίασ.
Θ πρϊτθ ροι του ςχεδίου κινθτικότθτασ του ΔΛΕΞ Ραυπάκτου προτείνει τθν αποςτολι 12
ςπουδαςτϊν και ςπουδαςτριϊν τθσ ειδικότθτασ «Βοθκόσ Φυςικοκεραπευτι» ςτθν
Υορτογαλία και τθν παραμονι τουσ εκεί 2 εβδομάδεσ, όπου κα κάνουν κακθμερινι
πρακτικι άςκθςθ ςε κλινικζσ και κζντρα αποκατάςταςθσ αςκενϊν ςτθν πόλθ Ππράγκα. Σι
θλικίεσ των ςπουδαςτϊν είναι από 20 ζωσ 40 ετϊν, ανικουν ςε μεςαία
οικονομικοκοινωνικά ςτρϊματα και γνωρίηουν αγγλικά ςε επίπεδο Β2. Ανάμεςα ςτουσ
ςπουδαςτζσ τθσ ειδικότθτασ "Βοθκόσ Φυςικοκεραπευτι" υπάρχουν και 2 άτομα με ειδικά
προβλιματα υγείασ και ιδιαίτερεσ ανάγκεσ. Θ επιλογι τουσ να ςυμμετζχουν ςτθν 1θ ροι
του ςχεδίου αποτελεί προτεραιότθτα για το ΔΛΕΞ Ραυπάκτου, το οποίο ενςτερνίηεται
απόλυτα τον ςτόχο του προγράμματοσ Erasmus+ για ιςότθτα και ζνταξθ των
εκπαιδευομζνων που διακζτουν λιγότερεσ ευκαιρίεσ ςε ςχζςθ με τουσ ομόλογοφσ τουσ. Για
το ςκοπό αυτό θ αποςτολι του ΔΛΕΞ ςτθν Υορτογαλία κα ζχει ζνα ςυνοδό για τουσ 10
ςπουδαςτζσ και δφο επιπλζον ςυνοδοφσ για τθν ςυνεχι εποπτεία, κακοδιγθςθ,
υποςτιριξθ και αρωγι των 2 ςπουδαςτϊν που αντιμετωπίηουν χρόνια προβλιματα υγείασ κινθτικά και ςωματικά. Σι ςυνοδοί και οι υπεφκυνοι του φορζα υποδοχισ είναι
υποχρεωμζνοι να ελζγχουν κακθμερινά τθν παρουςία των ςπουδαςτϊν ςτο χϊρο εργαςίασ
κακϊσ και τθν βελτίωςθ των δεξιοτιτων τουσ.
Θ 2θ ροι του ςχεδίου κινθτικότθτασ προτείνει τθν επιμόρφωςθ του προςωπικοφ του ΔΛΕΞ
Ραυπάκτου ςτον τομζα τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ και τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ τθσ
θλεκτρονικισ τάξθσ. Θ επιμόρφωςθ κα λάβει χϊρα ςτο Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο τθσ
Βιζννθσ, το οποίο γι αυτό το ςκοπό κα καταρτίςει εβδομαδιαίο πρόγραμμα επιμόρφωςθσ
ςε κζματα θλεκτρονικισ μάκθςθσ. Σι 8 ςυμμετζχοντεσ κα είναι εκπαιδευτικοί διαφόρων
ειδικοτιτων με κοινό τομζα ενδιαφζροντοσ τθν θλεκτρονικι μάκθςθ, με πολυετι εμπειρία
ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, κάτοχοι μεταπτυχιακϊν διπλωμάτων, με πιςτοποιθμζνεσ
ικανότθτεσ χριςθσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςε επίπεδο
Β2. Σ φορζσ υποδοχισ - το Υιαδαγωγικό Λνςτιτοφτο τθσ Βιζννθσ – κα διακζςει ζναν
υπεφκυνο, ο οποίοσ κα παρακολουκεί τθν πρόοδο του κάκε καταρτιηομζνου και κα
ενθμερϊνει τον ςυντονιςτι του ςχεδίου. Σι ςυμμετζχοντεσ ςπουδαςτζσ ςτο πρόγραμμα
κατάρτιςθσ κα εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ που ιδθ κατζχουν με νζεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ
που κα αποκτιςουν μζςω τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτθ Υορτογαλία. Ειδικότερα, κα
αποκτιςουν εξειδικευμζνεσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ που προςδίδουν ςτουσ πρακτικά
αςκοφμενουσ
ςπουδαςτζσ
ανταγωνιςτικά
πλεονεκτιματα
ςτον
τομζα
τθσ
φυςικοκεραπείασ, κα εξοικειωκοφν με νζο επαγγελματικό περιβάλλον ιδιαίτερα
ανταγωνιςτικό και απαιτθτικό που κα ςυνειςφζρει με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ςτάςεισ ςτθν εξάςκθςθ του επαγγζλματόσ τουσ. Σι ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα
επιμόρφωςθσ ςτθν Αυςτρία κα βελτιϊςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςε κζματα θλεκτρονικισ
μάκθςθσ και χριςθσ τθσ θλεκτρονικισ τάξθσ βελτιϊνοντασ τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτο
ΔΛΕΞ Ραυπάκτου.
Tο ςχζδιο κινθτικότθτασ κα ζχει αντίκτυπο ςε τοπικό, περιφερειακό και εκνικό επίπεδο.
Αρχικά, κα εμπλουτιςτεί το πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ ειδικότθτασ τθσ Φυςικοκεραπείασ με
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νζεσ ιδζεσ και πρακτικζσ που ακολουκοφνται από άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Υαράλλθλα, με τθν πρακτικι άςκθςθ ςτο νζο ευρωπαϊκό εργαςιακό περιβάλλον, κα
βελτιωκοφν οι πρακτικζσ που ακολουκοφνται ςτθν αποκατάςταςθ των αςκενϊν εντόσ των
τοπικϊν, περιφερειακϊν και εκνικϊν ορίων. Χθμαντικι κα είναι και θ βελτίωςθ των
προςόντων των εκπαιδευτϊν, του δοικθτικοφ προςωπικοφ και των ςπουδαςτϊν αλλά και θ
βελτίωςθ των διαδικαςιϊν αναγνϊριςθσ και επικφρωςθσ των γνϊςεων που αποκτϊνται ςε
περιόδουσ εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό. Θ ζγκριςθ και υλοποίθςθ του προγράμματοσ κα
ζχει αντίκτυπο και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο με αποτελζςματα τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ
με εταίρουσ από άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, τθν αφξθςθ τθσ ικανότθτασ δραςτθριοποίθςθσ
ςτο τομζα τθσ υγείασ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο και τζλοσ τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ωσ προσ
τθν προετοιμαςία, τθν υλοποίθςθ, τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ των ευρωπαϊκϊν
ςχεδίων.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

PADAGOGISCHE HOCHSCHULE WIEN - Austria,

•

APLICAPROPOSTA LDA - Portugal

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035739
Φορζασ: ΛΡΕΔΛΒΛΠ-ΛΕΞ ΠΕΨΑΣΩΦΓΕΛΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ξατάρτιςθ ςτθν Ξαταςκευι
Ξαταςτθμάτων για ενοδοχειακζσ Πονάδεσ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ

Λςτοςελίδων

και

Θλεκτρονικϊν
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ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο προτεινόμενο ςχζδιο ζχει τίτλο: «Ξατάρτιςθ ςτθν Ξαταςκευι
Λςτοςελίδων και Θλεκτρονικϊν Ξαταςτθμάτων για ενοδοχειακζσ Πονάδεσ». Αναμζνεται να
ςυμμετάςχουν ςτθν κινθτικότθτα 44 ςπουδαςτζσ (22 ανά ροι) τθσ ειδικότθτασ ΨΕΧΡΛΞΣΧ
ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ (ΥΣΟΩΠΕΧΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO 6 GAMES)
οι οποίοι για διάςτθμα 15 θμερϊν κα μεταβοφν ςτθν Ξφπρο το Ροζμβριο 2017.
Ψο ςχολείο μασ ζχοντασ υπόψθ τισ παραμζτρουσ:
1. ανάπτυξθ των νζων τεχνολογιϊν και υιοκζτθςθ των επιχειριςεων από αυτζσ για τθν
προβολι και προϊκθςθ των προϊόντων τουσ και ειδικά των επιχειριςεων του τουριςμοφ,
2. αφξθςθ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ και ςυνεπακόλουκα τθσ τουριςτικισ προςφοράσ ςτθν
ελλθνικι επικράτεια,
3. ηιτθςθ επαγγελματιϊν που αςχολοφνται με τισ νζεσ τεχνολογίεσ και τον τουριςμό,
ςχεδίαςε το πρόγραμμα προκειμζνου να βοθκιςει τουσ εκπαιδευοόμενουσ ςτθν
απαςχολθςιμότθτά τουσ και ςτθν εξειδίκευςθ ςε ζνα γνωςτικό αντικείμενο το οποίο ζχει
ανταπόκριςθ ςτθν επιχειρθματικι πραγματικότθτα.
Ψο πρόγραμμα ςτόχο ζχει τθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ςτελεχϊν υψθλοφ επιπζδου για τθ
δθμιουργία επαγγελματικϊν ιςτοςελίδων και εφαρμογϊν ξενοδοχειακϊν μονάδων. Oι
εκπαιδευόμενοι κα καταρτιςτοφν ςτισ βαςικζσ αρχζσ του προγραμματιςμοφ, ςτθν HTML,
ςτθν ανάλυςθ, υλοποίθςθ και διαχείριςθ βάςεων δεδομζνων και ςτα πιο ςφγχρονα
προγραμματιςτικά περιβάλλοντα που είναι ςχετικά με το διαδίκτυο και τθ διαδικαςία

ανάπτυξθσ και υλοποίθςθσ ςφγχρονων επαγγελματικϊν ιςτοςελίδων και διαδικτυακϊν
εφαρμογϊν.
Ψο πρόγραμμα περιλαμβάνει επίςθσ και όλεσ τισ ςυμπλθρωματικζσ τεχνολογίεσ που
απαιτοφνται ϊςτε κάποιοσ να καταςκευάςει ζνα ςφγχρονο ολοκλθρωμζνο site. Υζραν από
τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ που κα πραγματοποιιςουν ςτισ εγκαταςτάςεισ του Φορζα
Ωποδοχισ, κα υπάρχουν και τοποκετιςεισ ςε ξενοδοχειακζσ μονάδεσ ι ομίλουσ που
ςχεδιάηουν και διαχειρίηονται μόνοι τουσ τα SITE και τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ
(πλθρωμζσ, κρατιςεισ κτλ) κακϊσ επίςθσ και ςε εταιρίεσ Website. Θ Ξφπροσ επιλζχκθκε ωσ
χϊρα υποδοχισ διότι ο φορζασ κατάρτιςθσ SYMAKO MOB LTD διακζτει από τα πιο επίλεκτα
εργαςτιρια αλλά και διότι υπάρχει ζντονθ τουριςτικι δραςτθριότθτα και ξενοδοχειακζσ
μονάδεσ για τοποκζτθςθ των ςυμμετεχόντων.
Πετά το πζρασ τθσ κατάρτιςθσ οι εκπαιδευόμενοι κα είναι ςε κζςθ να εργαςτοφν ςε
οποιαδιποτε εταιρεία πλθροφορικισ και Web αλλά και μεμωνομζνα αναλαμβάνοντασ τθν
καταςκευι οποιουδιποτε Site ι E-Shop.
Πε γνϊμονα τισ νζεσ τάςεισ ςτο ςφγχρονο τουριςτικό περιβάλλον και τισ επιταγζσ τθσ
αγοράσ εργαςίασ που επιηθτά εξειδικευμζνα ςτελζχθ που κα προωκοφν το τουριςτικό
προϊόν κεωριςαμε ευκαιρία και δυνατό ςθμείο τθ ςυμμετοχι του ΔΛΕΞ ΠΕΨΑΣΩΦΓΕΛΣΩ
ςτο πρόγραμμα κινθτικότθτασ ζχοντασ ωσ ςτόχο:
• Υαροχι ποιοτικότερθσ Αρχικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
ςφνδεςι τθσ με τθν αγορά εργαςίασ,

και Ξατάρτιςθσ και

• Υαροχι εξειδικευμζνων γνϊςεων και δεξιοτιτων προβολισ και προϊκθςθσ του
τουριςτικοφ προϊόντοσ των ξενοδοχειακϊν μονάδων μζςω τθσ δθμιουργίασ Site ι E-Shop.
• Γνωριμία και επαφι με ζνα διαπολιτιςμικό και ευρωπαϊκό εργαςιακό περιβάλλον.
• Διεφρυνςθ των επαγγελματικϊν διεξόδων των ςπουδαςτϊν ςε ζνα νζο αντικείμενο.
• Επαφι των ςπουδαςτϊν με επιχειρθματίεσ και ςτελζχθ του χϊρου.
• Απόκτθςθ του πιςτοποιθτικοφ europass, τθσ βεβαίωςθσ κινθτικότθτασ και τθσ
παρακολοφκθςθσ του ςεμιναρίου.
• Ενίςχυςθ επαγγελματικϊν ςυνεργαςιϊν.
• Ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ των ςπουδαςτϊν μζςω τθσ καλλιζργειασ του ομαδικοφ
πνεφματοσ, τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ αμοιβαίασ κατανόθςθσ,
• Ενκάρρυνςθ ςτθ Δια Βίου Πάκθςθ και απόκτθςθ τθσ ευρωπαϊκισ ςυνείδθςθσ
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: SYMAKO MOB LTD - Cyprus

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035748
Φορζασ: 7ο ΕΥΑΟ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ψα Γεωγραφικά Υλθροφοριακά Χυςτιματα- GIS ωσ τεχνολογία αιχμισ ςτθ
λιψθ των αποφάςεων για τουσ επαγγελματίεσ των τομζων Δομικϊν ζργων, Γεωπονίασ
και Σικονομίασ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
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ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: To παρόν ςχζδιο με τίτλο <Ψα Γεωγραφικά Υλθροφοριακά ΧυςτιματαGIS ωσ τεχνολογία αιχμισ ςτθ λιψθ των αποφάςεων για τουσ επαγγελματίεσ των τομζων
Δομικϊν ζργων, Γεωπονίασ και Σικονομίασ> αφορά ςτθν εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν και
εκπαιδευομζνων τθσ Ψεχνικισ Εκπαίδευςθσ, των Ψομζων: Δομικϊν Ζργων, Σικονομίασ και
Γεωπονίασ του 7ου ΕΥΑΟ Κεςςαλονίκθσ.
Ψα GIS είναι μιά τεχνολογία -μεκοδολογία που μπορεί να υποςτθρίξει τον επαγγελματία και
να τον βοθκιςει αποτελεςματικά και ουςιαςτικά ςτο να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ τθσ
ςφγχρονθσ αγοράσ εργαςίασ. Υρόκειται για μιά ψθφιακι εφαρμογι θ οποία καταγράφει ,
οργανϊνει
διαχειρίηεται και
αξιοποιεί τθν πλθροφορία κάκε ανκρϊπινθσ και
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ςε ςχζςθ με τον γεωγραφικό χϊρο και τα δεδομζνα του. Σ
ςυνδυαςμόσ αυτόσ χρθςιμοποιείται ςε ςε κάκε περίπτωςθ ανάλυςθσ και ςχεδιαςμοφ που
οδθγεί ςτθ λιψθ αποφάςεων.
Χυγκεκριμζνα, μζςω κεωρθτικϊν και πρακτικϊν μακθμάτων, εργαςτθρίων και επιςκζψεων
μελζτθσ, οι ανάγκεσ κατάρτιςθσ των ςυμμετεχόντων που καλφπτονται από το ςυγκεκριμζνο
ςχζδιο και οι οποίεσ είναι ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τισ ανάγκεσ τισ αγοράσ εργαςίασ,
εςτιάηονται ςτισ κάτωκι:
--Πεκοδολογία καταγραφισ , οργάνωςθσ και διαχείριςθσ δεδομζνων
-Πεκοδολογία δθμιουργίασ βάςεων δεδομζνων
-Πεκοδολογία χωρικισ ανάλυςθσ για τθν λιψθ αποφάςεων ςε πεδία και επαγγελματικά
αντικείμενα που ςυνάδουν με τισ ειδικότθτεσ που ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο.
-Ψεχνικζσ για ειςαγωγι γεωγραφικισ πλθροφορίασ ςε θλεκτρονικι μορφι-μετατροπι τθσ
ςε ψθφιακι μορφι,
-Πεκόδουσ αυτοματοποιθμζνθσ ανάλυςθσ των γεωγραφικϊν δεδομζνων, αναηιτθςθ
προτφπων, ςυνδυαςμό διαφορετικϊν ειδϊν -δεδομζνων και εφαρμογι αυτων ανα
ειδικότθτα
-Πεκόδουσ πρόβλεψθσ των αποτελεςμάτων πικανϊν ςεναρίων, εφαρμοςμζνων ςε
επαγγελματικά αντικείμενα που ςυνάδουν με τισ ειδικότθτεσ που ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο
-Ψεχνικζσ αναπαράςταςθσ των δεδομζνων ςε μορφι κεματικϊν χαρτϊν-δθμιουργία
κεματικισ χαρτογραφίασ
-Tεχνικζσ Διάχυςθσ χωρικϊν δεδομζνων ςτο διαδίκτυο
Σι εκπαιδευτζσ κα γνωρίςουν καινοτόμεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, κα μάκουν νζα εργαλεία
ΨΥΕ, κα αναβακμίςουν τισ εκπαιδευτικζσ δεξιότθτζσ τουσ και κα ςυμπεριλάβουν τθν
αποκτθκείςα γνϊςθ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν του
ςχολείου με τθ δθμιουργία ςχεδίων μακθμάτων.
Σι επωφελοφμενοι του Χχζδιου Ξινθτικότθτασ κα είναι:
● μια ροι διάρκειασ 14ων θμερων που τθν αποτελοφν 20 εκπαιδευόμενοι και 2 ςυνοδοί κακθγθτζσ του 7ου ΕΥΑΟ Κεςςαλονίκθσ και
● μια δεφτερθ ροι διάρκειασ 8 θμερϊν που τθν αποτελοφν 10 εκπαιδευτζσ του 7ου ΕΥΑΟ,
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Πετά τθ λιξθ των κφριων δραςτθριοτιτων υλοποίθςθσ τθσ κινθτικότθτασ, ο αναμενόμενοσ
αντίκτυποσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ κα είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων για το
ςυγκεκριμζνο αντικείμενο κατάρτιςθσ, θ ενίςχυςθ των τυπικϊν (πιςτοποιθτικά europass),
αλλά και ουςιαςτικϊν τουσ προςόντων ( εμπειρικι και βιωματικι επιμόρφωςθ), θ ενίςχυςθ
τθσ αυτοεκτίμθςθσ τουσ, θ ενεργθτικι ςυμμετοχι τουσ ςτο κοινωνικό γίγνεςκαι, θ
ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ, θ προςωπικι τουσ εξζλιξθ, θ ενίςχυςθ τθσ ιδιότθτασ του
ευρωπαίου πολίτθ και θ ανάπτυξθ των γλωςςικϊν τουσ δεξιοτιτων.
Θ προτεινόμενθ δράςθ κινθτικότθτασ κεωροφμε ότι κα φζρει ςθμαντικότατα οφζλθ όχι
μόνο για τουσ ςυμμετζχοντεσ αλλά και για άλλεσ ομάδεσ - ςτόχουσ, που μζςω τθσ διάχυςθσ
κα λάβουν γνϊςθ για το ςυγκεκριμζνο Χχζδιο Ξινθτικότθτασ. Πε αυτό το τρόπο κα γίνει
πλιρθσ αξιοποίθςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων του Χχεδίου Ξινθτικότθτασ,
ςυμβάλλοντασ τόςο ςτθν τοπικι όςο και ςτθν περιφερειακι ανάπτυξθ. Ξαταλιγοντασ, κα
αποτελζςει άριςτο οδθγό καλϊν πρακτικϊν, ωκϊντασ περιςςότερουσ φορείσ και
οργανιςμοφσ να ςυμμετζχουν ςε ευρωπαϊκζσ δράςεισ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: MOVEU PROFESSIONAL SERVICES - Spain

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035751
Φορζασ: 1ο ΕΞ ΔΦΑΠΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Θ μακθτεία ωσ ςυνδετικόσ κρίκοσ τθσ βιομθχανίασ με τθν Ψεχνικι
Εκπαίδευςθ για τθν απόκτθςθ επαγγελματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων απο τουσ
ςπουδαςτζσ και τθν αναβάκμιςθ των επαγγελματικϊν τουσ προςόντων
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Απο το ςχολικό ζτοσ 2016-17 κα ξεκινιςει θ εφαρμογι του
Πεταλυκειακοφ ζτουσ - Ψάξθ Πακθτείασ. Ωσ Πακθτεία ορίηεται το εκπαιδευτικό ςφςτθμα
ςτο οποίο ο μακθςιακόσ χρόνοσ εναλλάςςεται μεταξφ χϊρου εργαςίασ και εκπαιδευτικισ
δομισ. Σ μακθτευόμενοσ ςυνδζεται µε ςυμφωνθτικό Πακθτείασ µε τον εργοδότθ,
λαμβάνει αμοιβι ι επίδομα, ςφμφωνα µε τθν ιςχφουςα νομοκεςία, και ζχει αςφαλιςτικι
κάλυψθ. Θ Πακθτεία υλοποιείται με βάςθ πρόγραμμα μάκθςθσ το οποίο επιμερίηεται
ςτον χϊρο εργαςίασ και ςτθν εκπαιδευτικι δομι.
Θ μακθτεία απευκφνεται ςε ενιλικουσ με ςτόχο:
• τθν αφομοίωςθ απαραίτθτων επαγγελματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων
• τθν ετοιμότθτα ανταπόκριςθσ ςτισ απαιτιςεισ αυτισ τθσ μορφισ μάκθςθσ
Θ μακθτεία διεξάγεται με βάςθ ςυγκεκριμζνο Υρόγραμμα Χπουδϊν ζτςι ϊςτε να:
• επιτυγχάνονται ςυγκεκριμζνα μακθςιακά αποτελζςματα
• επιτυγχάνεται ςυνεργαςία εκπαιδευτικισ δομισ - επιχείρθςθσ
• αποτελεί δικλείδα αςφαλείασ για τθν ορκι εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ τόςο ςτο ςχολείο
όςο και ςτο χϊρο εργαςίασ.
Ξρίνεται επιβεβλθμζνθ θ ενθμζρωςθ - εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν που καλοφνται να
υλοποιιςουν τον κεςμό τθσ μακθτείασ και θ γνωριμία τουσ με εκπαιδευτικοφσ άλλων
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χωρϊν με μακρά εμπειρία ςτθν εφαρμογι παρόμοιου κεςμοφ για τθν αποκομιδι γνϊςεων,
εμπειριϊν και μεκόδων πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων των μακθτευόμενων.
Ψο προτεινόμενο ςχζδιο αφορά τθν γνωριμία εκπαιδευτικϊν του 1ου ΕΞ Δράμασ με το
κεςμό τθσ μακθτείασ όπωσ αυτόσ εφαρμόηεται με επιτυχία εδϊ και αρκετά χρόνια ςτθν
Λςπανία, ςυνδζοντασ τθν Ψεχνικι εκπαίδευςθ με τθν αγορά εργαςίασ και επιπλζον οδθγεί
ςε αναβάκμιςθ και πιςτοποίθςθ των επαγγελματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων των
αποφοίτων τθσ Ψεχνικισ Εκπαίδευςθσ .
Σι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί κα επιςκεφκοφν :
• Ψεχνικά ςχολεία που εφαρμόηουν τον κεςμό τθσ μακθτείασ για να ςυηθτιςουν με
εκπαιδευτικοφσ που υλοποιοφν τθν μακθτεία.
• Χϊρουσ εργαςίασ που απαςχολοφνται μακθτευόμενοι για να ςυνομιλιςουν με αυτοφσ
και να διαπιςτϊςουν τα οφζλθ που αποκόμιςαν αυτοί από τθν εφαρμογι του κεςμοφ τθσ
μακθτείασ αλλά και να εντοπίςουν τυχόν αδυναμίεσ. Κα ςυνομιλιςουν με τον εργοδότθ
τουσ και κα ενθμερωκοφν για το κεςμό τθσ μακθτείασ από τθν πλευρά τθσ εργοδοςίασ ςε
κζματα που αφοροφν τθν αμοιβι του μακθτευόμενου ,τθν αςφαλιςτικι του κάλυψθ , τθ
δυνατότθτα να ςυνεχίςει τθν εργαςία του και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ μακθτείασ και τισ
γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ.
• Σργανιςμό πιςτοποίθςθσ επαγγελματικϊν προςόντων για να ενθμερωκοφν από τουσ
υπεφκυνουσ για τισ διαδικαςίεσ που οδθγοφν ςτθν πιςτοποίθςθ των αναβακμιςμζνων
επαγγελματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ μακθτείασ.
Ψα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα για τουσ δικαιοφχουσ, όπωσ αυτά πθγάηουν
από το πρόγραμμα που ζχει καταρτιςτεί με τθ ςυνεργαςία του φορζα υποδοχισ είναι:
• Γνωριμία με τον κεςμό τθσ μακθτείασ όπωσ αυτόσ εφαρμόηεται ςτθν Λςπανία, με επιτυχία
.
• Ανταλλαγι εμπειριϊν με εκπαιδευτικοφσ που ζχουν εφαρμόςει τον κεςμό τθσ μακθτείασ
με ςκοπό τον εντοπιςμό των αδυνατϊν ςθμείων του κεςμοφ τθσ μακθτείασ όπωσ αυτόσ κα
εφαρμοςτεί ςτθν Ελλάδα.
• Χυηιτθςθ με μακθτευόμενουσ ενιλικουσ από διαφορετικοφσ εργαςιακοφσ χϊρουσ για να
ςυγκεντρϊςουμε προτάςεισ για τθν καλφτερθ εποπτεία των μακθτευόμενων από τουσ
εκπαιδευτικοφσ.
• Χυηιτθςθ- ανταλλαγι απόψεων με εργοδότεσ - υπευκφνουσ βιομθχανιϊν που
ςυμμετζχουν ςτο κεςμό τθσ μακθτείασ με ςκοπό τθν εφρεςθ τρόπων για τθν απόκτθςθ
περιςςότερων δεξιοτιτων από τουσ μακθτευόμενουσ.
• Ενθμζρωςθ για το νομοκετικό πλαίςιο που διζπει το κεςμό τθσ μακθτείασ ςτθν Λςπανία.

ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: ONECO CONSULTING SL - Spain

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035766
Φορζασ: ΛΡΕΔΛΒΛΠ-ΛΕΞ ΠΕΨΑΠΣΦΦΩΧΘΧ

122

Ψίτλοσ Χχεδίου: Βρεφονθπιοκόμοι , Εργοκεραπευτζσ - Υαιδαγωγικζσ Δραςτθριότθτεσ &
Πουςικι
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο ςχζδιο του ΔΛΕΞ Πεταμόρφωςθσ, που υποβάλλει εξ' ονόματόσ του
το ΛΡΕΔΛΒΛΠ, με τίτλο "Βρ.Ε.Υαι.Δ(ι).-Mου" ζχει διάρκεια 13 μθνϊν. Χτθν πρόταςθ αυτι
οδιγθςαν διαχρονικζσ ανάγκεσ για επιμόρφωςθ ςε επίπεδο εκπαιδευομζνων, προςωπικοφ
και Δ/νςθσ κακϊσ και θ επιτακτικι ανάγκθ για τθν καλλιζργεια τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ
του Λδρφματοσ.
Για τθ ςφνταξι τθσ το ΔΛΕΞ Πεταμόρφωςθσ αποφάςιςε να ςυνεργαςτεί με τρεισ φορείσ:
1/ τον οργανιςμό OPEI "Organization for Promotion of European Issues" ςτθν Ξφπρο,
2/ τθν Σργάνωςθ APAJH du Lot "Association pour Adultes et Jeunes Handicapés" ςτθ Γαλλία,
3/ το Instituto Compresivo di Corigliano d'Otrnato con Melpigniano e Castrigniano dei greci,
με τρεισ βαςικζσ ροζσ:
1/ θ πρϊτθ ροι είναι ςτθν Ξφπρο, απευκφνεται ςτουσ ςπουδαςτζσ του Λδρφματοσ και
περιλαμβάνει το μεγαλφτερο αρικμό κινθτικοτιτων. Θ ροι κα αναπτυχκεί μζςα ςτο
πλαίςιο ενόσ μοντζλου ςυνεκπαίδευςθσ δφο ειδικοτιτων: α) τθσ Βρεφονθπιοκομίασ και β)
τθσ Εργοκεραπείασ ςτθν outdoor εκπαίδευςθ και ςτθν περιβαλλοντικι με προτάςεισ
εφαρμογισ για τισ δφο ειδικότθτεσ. Αυτό είναι εφικτό γιατί τo curriculum τθσ ειδικότθτασ
των Βρεφονθπιοκόμων περιλαμβάνει αρκετά μακιματα ειδικισ αγωγισ, ενϊ οι
εργοκεραπευτζσ καλοφνται επίςθσ να εργαςτοφν με παιδιά προςχολικισ αγωγισ και να
εφαρμόςουν τθν outdoor εκπαίδευςθ μζςω περιβαλλοντικϊν ομάδων, προγραμμάτων
κυκλοφοριακισ αγωγισ κ.α. ςτα πλαίςια τθσ ανάπτυξθσ γνωςτικϊν δεξιοτιτων,
αυτοεξυπθρζτθςθσ, αλλά και ψυχαγωγίασ. Χυνεπϊσ, ςε αυτι τθν ροι κα μεταβεί ςτον
φορζα υποδοχισ ίςοσ αρικμόσ ςπουδαςτϊν βρεφονθπιοκομίασ και εργοκεραπείασ.
2/ θ δεφτερθ ροι είναι ςτθ Γαλλία και απευκφνεται ςτουσ εκπαιδευτζσ του Λδρφματοσ και
τθ Δ/νςθ, με ζμφαςθ ςτθν ειδικι αγωγι, τισ καινοτόμουσ μεκόδουσ, τα νζα αναλυτικά
προγράμματα, τθν ολιςτικι διαχείριςθ ευρωπαϊκϊν ςχεδίων και τθ γνωριμία με δομζσ
ανάλογεσ το ΔΛΕΞ (IFRASS Ψουλοφηθσ)
3/ θ τρίτθ ροι αποτελεί μια πρόςκλθςθ για διδαςκαλία καινοτόμων μεκόδων ςτθ Πουςικι
ςτθν Λταλία, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ μειονοτικισ ελλθνικισ γλϊςςασ Griko. Θ πρόταςθ
αυτι είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για τα ΔΛΕΞ και τθ χϊρα μασ.
Χε όλεσ τισ ροζσ αναπτφςςονται γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ςτάςεισ /ςυμπεριφορζσ ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ για κάκε προγραμματιςμζνθ δραςτθριότθτα, πάνω ςε καινοτόμα πρ/τα και
μεκόδουσ ανάπτυξθσ πρ/των κατάρτιςθσ ςε κζματα παιδαγωγικά και διδακτικισ κακϊσ και
ςε κζματα ειδικισ αγωγισ.
Επίςθσ υπάρχει ςυςτθματικόσ ςχεδιαςμόσ για το πωσ κα αντιμετωπιςτοφν τόςο τα
πρακτικά και λογιςτικά κζματα, όςο και το πωσ κα γίνει θ διαχείριςθ του ςχεδίου πριν,
κατά τθ διάρκεια και με τθν ολοκλιρωςθ των κινθτικοτιτων. Ζχουμε λάβει μζτρα επίςθσ
για τθ ςυςτθματικι προετοιμαςία των ςυμμετεχόντων με δραςτθριότθτεσ που
κατανζμονται ςε τζςςερα ςτάδια: Α' τρίμθνο: προετοιμαςία, Β' τρίμθνο: κινθτικότθτα
ςπουδαςτϊν, Γϋ τρίμθνο: κινθτικότθτα εκπαιδευτικϊν, Δ' τετράμθνο: διάχυςθ. Για τθν
επιτυχία του ςχεδίου κα ςυνεχιςτεί ςυςτθματικά θ επικοινωνία με τουσ εταίρουσ ςε όλεσ
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τισ φάςεισ ακόμα και ςτθ φάςθ τθσ διάχυςθσ. Υαράλλθλα, κα υπάρξει ςυςτθματικόσ
ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των ςυμφωνθκζντων. Χυνεπϊσ, με αυτι τθ δομι κεωροφμε ότι
αντίκτυποσ κα είναι ςθμαντικόσ τόςο ςε επίπεδο ςπουδαςτϊν (εκτιμϊμενοσ αρικμόσ πάνω
από 4.000 άτομα), ςε επίπεδο εκπαιδευτικϊν (πάνω από 500 άτομα). Χε επίπεδο Δ/νςθσ κα
ωφελθκεί το ΔΛΕΞ Πεταμόρφωςθσ και το ΔΛΕΞ Ειδ. Αγωγισ τθσ Αγ. Υαραςκευισ αφοφ θ
Δ/νςθ είναι ενιαία. Φροντίςαμε δε ο αντίκτυποσ να μθν περιοριςτεί μζςα ςε τοπικά και
εκνικά όρια, αλλά να υπάρξει παράλλθλα και ευρωπαϊκόσ αντίκτυποσ. Χυςτθματικι και
πολφ επίπεδθ κα είναι θ διάδοςθ των αποτελεςμάτων του ςχεδίου.
Για τθν επιτυχία του ςχεδίου ςθμαντικι είναι θ φάςθ τθσ αξιολόγθςθσ θ οποία κα
ςχεδιαςτεί ςυςτθματικά πριν, κατά τθ διάρκεια των κινθτικοτιτων και κατά τθ φάςθ τθσ
διάχυςθσ. Ζχουν επίςθσ προβλεφκεί τεχνικζσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων
τθσ διδαςκαλίασ με τουσ τρόπουσ και τισ τεχνικζσ που κα διδαχκοφν οι ςυμμετζχοντεσ ϊςτε
να διαπιςτωκεί θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διδαςκαλίασ και των αποτελεςμάτων τθσ
(βελτίωςθ μακθςιακοφ επιπζδου, βελτίωςθ ςυμμετοχικότθτασ κλπ).
ΕΨΑΛΦΛΞΣΧΧΘΠΑ:
•

Organization for Promotion of European Issues - Cyprus,

•

APAJH SASI - France,

•

Istituto Comprensivo Corigliano D'Otranto - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035775
Φορζασ: 1o ΕΥΑΟ ΞΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ξοινωνικόσ Αποκλειςμόσ και Υερίκαλψθ Πεταναςτϊν – Θ Ξλθρονομιά
του Λπποκράτθ για μια Σλιςτικι Υολυπολιτιςμικι Υροςζγγιςθ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Θ εκπαιδευτικι κοινότθτα του ΕΥΑΟ ΞΩ πρότεινε το πρόγραμμα
«Ξοινωνικόσ Αποκλειςμόσ και Υερίκαλψθ Πεταναςτϊν – Θ Ξλθρονομιά του Λπποκράτθ για
μια Σλιςτικι Υολυπολιτιςμικι Υροςζγγιςθ» φιλοδοξϊντασ να βοθκιςει τουσ ςπουδαςτζσ
του ΕΥΑΟ που φοιτοφν ςτο τμιμα Ωγείασ και Υρόνοιασ να εξειδικευτοφν:
(α) ςτθν πρόλθψθ – προαγωγι – αποκατάςταςθ τθσ υγείασ και αντιμετϊπιςθσ των
λοιμωδϊν νόςων των μεταναςτϊν,
(β) ςτθν παροχι ολιςτικισ φροντίδασ υγείασ, ςφμφωνα με τουσ επαγγελματικοφσ κϊδικεσ
θκικισ και δεοντολογίασ και τθ Ρομοκεςία που αφοροφν τισ πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ
των πλθκυςμϊν αυτϊν.
Ωπάρχει αντικειμενικι ανάγκθ για εκπαίδευςθ των μακθτϊν που φοιτοφν ςε επαγγζλματα
υγείασ διότι θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των μετακινοφμενων ατόμων (μεταναςτϊν,
οικονομικϊν μεταναςτϊν, προςφφγων ι ηθτοφντων πολιτικό άςυλο) προζρχεται από κράτθ
που ζχουν υψθλό επιπολαςμό λοιμωδϊν νόςων, κάποιεσ από τισ οποίεσ απουςιάηουν ι
ζχουν χαμθλό επιπολαςμό ςτισ φιλοξενοφςεσ όπωσ θ Ελλάδα χϊρεσ.
Σι Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των ςπουδαςτϊν του ΕΥΑΟ, οι οποίεσ είναι ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ
και ςυνάφεια με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, εςτιάηονται:
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1. ςτισ βαςικζσ γνϊςεισ των διεργαςιϊν παροχισ ολιςτικισ φροντίδασ υγείασ,
2. ςτθν τιρθςθ των τρόπων πρόλθψθσ – προαγωγισ – αποκατάςταςθσ τθσ υγείασ των
μεταναςτϊν ςε υπαρκτά ι ενδεχόμενα προβλιματα υγείασ,
3. ςτθν ςυμμετοχι ςτθ λιψθ αποφάςεων, τον ςχεδιαςμό και τον προγραμματιςμό των
κεραπευτικϊν διαδικαςιϊν ςε ςυνεργαςία με το άτομο ι και το περιβάλλον του,
4. ςτθ γνϊςθ και το χειριςμό των ςυναιςκθμάτων των μεταναςτϊν.

Αναμενόμενα αποτελζςματα και ςτόχοι του προγράμματοσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ, είναι
να:
1. μποροφν να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ και εξειδικευμζνεσ τεχνικζσ κεραπείασ αναφορικά
με τισ λοιμϊξεισ των μεταναςτϊν ϊςτε να τισ αντιμετωπίηουν αλλά και να προςτατεφονται
οι ίδιοι,
2. κατανοοφν και να χειρίηονται τα ςυναιςκιματα των αςκενϊν που ζχουν άλλθ νοοτροπία,
ικθ και ςυνικειεσ, αντιμετωπίηοντασ τουσ μετανάςτεσ με διαφορετικό πολιτιςμικό
υπόβακρο με επαγγελματιςμό και κατανόθςθ.
3. επιμελοφνται του ςυντονιςμοφ και τθσ εφαρμογισ τθσ νοςθλευτικισ φροντίδασ, ςε όλα
τα επίπεδα παροχισ τθσ,
4. προβαίνουν ςτθ διαχείριςθ τθσ φροντίδασ υγείασ τθσ ιδιαίτερθσ αυτισ ομάδασ,
5. προβαίνουν ςτθ ςυμβουλευτικι ςτιριξθ του αςκενοφσ.
6. προβαίνουν ςε ενθμζρωςθ των μεταναςτϊν (δικαιϊματα, υποχρεϊςεισ, υπθρεςίεσ
αναηιτθςθσ φροντίδασ) για τθν διακίνθςι τουσ εντόσ του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ υγείασ.
Ψο ςχζδιο αγγίηει ζνα ιδιαίτερα ευαίςκθτο κοινωνικό γεγονόσ και αφορά τθν περίκαλψθ
μεταναςτϊν μζςα από μια ολιςτικι προςζγγιςθ αλλά και τθν κοινωνικι διάςταςθ που
πρζπει να ζχει ζνασ Ροςθλευτισ. Επιλζξαμε ωσ Χϊρα τθν Λταλία που και αυτοί δζχεται
μετανάςτεσ Σι μακθτζσ που κα ςυμμετάςχουν ςτθν κινθτικότθτα φοιτοφν ςτο τμιμα Ωγείασ
και Υρόνοιασ προζρχονται από τθν Ξω, μια περιοχι που ζχει δεχτεί από τα μεγαλφτερα
κφματα μεταναςτϊν και διαβιϊνουν αυτιν τθ ςτιγμι αρκετοί μετανάςτεσ που χριηουν
ιατρικισ φροντίδασ. Ζτςι θ εκπαίδευςθ των μακθτϊν του ΕΥΑΟ αποτελεί μονόδρομο
προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί ζνα κοινωνικό φαινόμενο ςε μια ακριτικι περιοχι τθσ
Ελλάδασ. Υαράλλθλα ςθμειϊνουμε ότι δεν ζχει το ςχολείο μασ ςυμμετάςχει ςε άλλο
πρόγραμμα Erasmus+
Θ ομάδα των δικαιοφχων μασ απαρτίηεται από 30 (15 ανά ροι) εκπαιδευόμενουσ που
φοιτοφν ςτο ΕΥΑΟ και κα μεταβοφν για 15 θμζρεσ ςτθν Λταλία.
Σ φορζασ υποδοχισ C.S.I. Formactions srl διακζτει μεγάλθ εμπειρία ςτθν κατάρτιςθ,
ςυντονιςμό και διοργάνωςθ προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, εξαςφαλίηοντασ
τθν άριςτθ ποιότθτα ςε όλεσ τισ παρερχόμενεσ υπθρεςίεσ προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ.
Υαράλλθλα είναι φορζασ ο οποίοσ αςχολείτε με τουσ μετανάςτεσ και κακθμερινά ζρχεται
ςε επαφι μαηί τουσ για τθν ομαλι ζνταξι τουσ και ιατρικι τουσ περίκαλψθ. Ψο
ςυγκεκριμζνο ςχζδιο διακζτει τα εχζγγυα για να επιφζρει τα καλφτερα δυνατά μακθςιακά
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αποτελζςματα και να μετουςιϊςει τισ αποκτθκείςεσ γνϊςεισ ςτθν τοπικι κοινωνία και τθν
ςυγκεκριμζνθ ομάδα ςτόχο «μετανάςτεσ».
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: C.S.I. Formactions srl - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035776
Φορζασ: 1ο ΕΥΑΟ Ποιρϊν
Ψίτλοσ Χχεδίου: Eφαρμογι αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ ςε ςυμβατικοφσ κινθτιρεσ και
τεχνολογίεσ Θλεκτρικϊν Σχθμάτων προσ εκπλιρωςθ ςτόχων ΕΕ για μείωςθ ρφπων
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ:Ψο παρόν ςχζδιο κινθτικότθτασ με τίτλο “Eφαρμογι αντιρρυπαντικισ
τεχνολογίασ ςε ςυμβατικοφσ κινθτιρεσ και τεχνολογίεσ Θλεκτρικϊν Σχθμάτων προσ
εκπλιρωςθ ςτόχων ΕΕ για μείωςθ ρφπων.” αφορά τθν κατάρτιςθ μακθτϊν των τομζων α)
Πθχανολογίασ και β) Θλεκτρολογίασ, Θλεκτρονικισ και Αυτοματιςμοφ του 1ου ΕΥΑΟ
Ποιρϊν.
Χτο επίπεδο τθσ τεχνικισ εκπαίδευςθσ, οι μακθτζσ του 1ου ΕΥΑΟ Ποιρϊν δεν μποροφν να
εντρυφιςουν ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ τθσ αυτοκίνθςθσ, κακϊσ θ διδακτικι φλθ και οι
τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται κεωροφνται πεπεραςμζνεσ. Επίςθσ, ςτθν ευρφτερθ
περιοχι των Ποιρϊν είναι επιτακτικι θ ανάγκθ εξειδίκευςθσ τεχνικϊν οχθμάτων ςε
εξειδικευμζνα ςυςτιματα αντιρρφπανςθσ και ςε ςφγχρονεσ μονάδεσ ςυντιρθςθσ οχθμάτων
νζασ τεχνολογίασ. Θ ανάγκθ αυτι προκφπτει, από το γεγονόσ ότι θ περιοχι των Ποιρϊν
είναι μια από τθσ πιο παραγωγικζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, ςυγκεντρϊνει μεγάλο αρικμό
οχθμάτων, και διαφαίνεται ότι θ ζλλειψθ καταρτιςμζνων τεχνικϊν κα γίνει ακόμα
εντονότερθ με τθν άφιξθ μεγάλου αρικμοφ οχθμάτων και γενικά μθχανθμάτων νζασ
τεχνολογίασ.
Ψο παρόν ςχζδιο κινθτικότθτασ πραγματεφεται τθν επιμόρφωςθ - κατάρτιςθ
εκπαιδευομζνων και εκπαιδευτϊν ςε αντικείμενο μελζτθσ, ςχετικό με καίριεσ τεχνολογίεσ
αντιρρφπανςθσ και εξοικονόμθςθσ καυςίμου μζςω κεωρθτικϊν και πρακτικϊν μακθμάτων,
εργαςτθρίων και επιςκζψεων μελζτθσ. Υζραν του γενικοφ πλαιςίου, οι ςυμμετζχοντεσ κα
εξειδικευτοφν ςε ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα αντιρρφπανςθσ που ζχουν άμεςθ ςυνάρτθςθ με
τισ ανάγκεσ τισ αγοράσ εργαςία και είναι τα εξισ:
- Εκλεκτικισ Αναγωγισ Ξαυςαερίων (SCR - SelectiveCatalyticReduction)
- Απενεργοποίθςθσ κυλίνδρων (COD – Cylinder On Demand)
- Start-stop που εφαρμόηονται ςε ςυμβατικοφσ κυρίωσ κινθτιρεσ
- Ανάκτθςθσ Ξινθτικισ Ενζργειασ των Ωβριδικϊν & Θλεκτρικϊν αυτοκινιτων
Σι επωφελοφμενοι τθσ πρϊτθσ ροισ είναι 20 μακθτζσ - εκπαιδευόμενοι με τουσ 2 ςυνοδοφσ
- κακθγθτζσ τουσ, οι οποίοι κα μεταβοφν για διάςτθμα 14 θμερϊν ςτθν Βαρκελϊνθ τθσ
Λςπανίασ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον φορζα υποδοχισ CREVE, ενϊ οι επωφελοφμενοι τθσ
δεφτερθσ ροισ είναι 10 κακθγθτζσ - εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κα μεταβοφν για διάςτθμα 7
θμερϊν ςτο Βερολίνο τθσ Γερμανίασ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον φορζασ υποδοχισ τουσ,
GEB. Θ προβλεπόμενθ διάρκεια παραμονισ ςτο εξωτερικό κρίνεται ικανοποιθτικι για τθν
κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των ςυμμετεχόντων, ϊςτε να αποκτιςουν
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εξειδικευμζνθ γνϊςθ πάνω ςε κζματα αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ ςε ςυμβατικοφσ
κινθτιρεσ και τεχνολογίεσ Θλεκτρικϊν Σχθμάτων, με ςκοπό τθσ εκπλιρωςθ των ςτόχων τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για μείωςθ ρφπων, οι οποίεσ κα εναρμονιςτοφν με τισ τρζχουςεσ
εξελίξεισ τόςο τθσ τοπικισ κοινωνίασ τθσ περιοχισ των Ποιρϊν, όςο και τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ.
Πετά τθ λιξθ των δραςτθριοτιτων υλοποίθςθσ του ςχεδίου, ο επιδιωκόμενοσ αντίκτυποσ
για τουσ ςυμμετζχοντεσ κα είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων για το ςυγκεκριμζνο
αντικείμενο κατάρτιςθσ, θ ενίςχυςθ των τυπικϊν (πιςτοποιθτικά europass) και ουςιαςτικϊν
τουσ προςόντων, θ ενίςχυςθ τθσ προςωπικότθτασ τουσ, θ ενίςχυςθ τθσ ιδιότθτασ του
Ευρωπαίου πολίτθ και θ βελτίωςθ των γλωςςικϊν τουσ δεξιοτιτων.
Θ προτεινόμενθ δράςθ κινθτικότθτασ κεωροφμε ότι κα φζρει ςθμαντικότατα οφζλθ όχι
μόνο για τουσ ςυμμετζχοντεσ αλλά και για άλλεσ ομάδεσ - ςτόχουσ, που μζςω τθσ διάχυςθσ
κα λάβουν γνϊςθ για το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο κινθτικότθτασ. Πε αυτό το τρόπο κα γίνει
πλιρθσ αξιοποίθςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων
του Χχεδίου Ξινθτικότθτασ,
ςυμβάλλοντασ τόςο ςτθν τοπικι όςο και ςτθν περιφερειακι ανάπτυξθ. Ξαταλιγοντασ, κα
αποτελζςει πρότυπο οδθγό καλϊν πρακτικϊν, ωκϊντασ περιςςότερουσ φορείσ και
οργανιςμοφσ να ςυμμετζχουν ςε ευρωπαϊκζσ δράςεισ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

GESELLSCHAFT FUR EUROPABILDUNG EV - Germany,

•

CENTRO CREVE -AJUNTAMIENTO Santa Perpetua de Mogoda - Spain
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Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035779
Φορζασ: Εργαςτιριο Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ (Ε.Ε.Ε.Ε.Ξ)
Λεράπετρασ
Ψίτλοσ Χχεδίου: "Διερευνόντασ νζεσ μεκόδουσ βιο-καλλιζργειασ"
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο παρόν ςχζδιο για κατάρτιςθ πάνω ςτον τομζα τθσ Βιολογικισ
Ξαλλιζργειασ, προζκυψε από τθν ανάγκθ ενίςχυςθσ και βελτίωςθσ τθσ επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ των μακθτϊν με ειδικζσ ανάγκεσ, με ςτόχο τθν μετάβαςι τουσ
με επιτυχία από το ςχολείο και τθν εκπαίδευςθ ςτθν επαγγελματικι τουσ αποκατάςταςθ.
Πζςω τθσ μακθςιακισ κινθτικότθτασ και τθσ ενιςχυμζνθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ του κόςμου
τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και του κόςμου τθσ εργαςίασ, να δοκοφν νζα εφόδια για
τθν μελλοντικι ςυμμετοχι ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. Αφορά τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτο
Εργαςτιριο Γεωπονίασ- Ψροφίμων και Υεριβάλλοντοσ και ζχει ωσ απϊτερο ςκοπό τθν
βελτίωςθ των δεξιοτιτων τουσ και τθν απόκτθςθ νζων απαραίτθτων γνϊςεων ςχετικά με
τθν Βιολογικι Ξαλλιζργεια, προκειμζνου μετά τισ ςπουδζσ τουσ να ζχουν περιςςότερα
εφόδια για τθν ανεφρεςθ εργαςίασ.
Φορζασ υποδοχισ επιλζχτθκε ο οργανιςμόσ Euroform που εδρεφει ςτθν Cosenza τθσ
Λταλίασ, λόγω τθσ εμπειρίασ που διακζτει, τθσ χϊρασ ςτθν οποία δραςτθριοποιείται και
παρουςιάηει ομοιότθτεσ με τθν Ελλάδα και λόγω του ότι εναρμονίηονται οι ςτόχοι μασ για
τθν προςφορά εφοδίων, γνϊςεων πρακτικισ για τθν ανάπτυξθ των εκπαιδευομζνων με
ςκοπό τθν ζνταξθ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.

Σι καταρτιηόμενοι που κα ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα είναι ςυνολικά 6 και επιλζχτθκαν
με βάςθ τον βακμό και το είδοσ τθσ αναπθρίασ, τθν ικανότθτά τουσ να ανταποκρικοφν ςε
νζεσ γνϊςεισ, τθν λειτουργικότθτα και δυνατότθτα αυτοεξυπθρζτθςθσ, τθν επίδοςθ τουσ, το
ενδιαφζρον τουσ ςτο Εργαςτιριο τθσ Βιολογικισ Ξαλλιζργειασ, το ζτοσ φοίτθςθσ
(τελειόφοιτοι), τθν κοινωνικο-οικονομικι τουσ κατάςταςθ (άτομα από οικογζνειεσ με
χαμθλοφσ κοινωνικο-οικονομικοφσ πόρουσ με ελλειπι ερεκίςματα για εμπλουτιςμό
γνϊςεων και εμπειριϊν).
Σι δραςτθριότθτεσ που κα πραγματοποιθκοφν μετά από ςυνεννόθςθ και ςυμφωνία με το
φορζα υποδοχισ, κα εςτιάηονται ςε εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, ςε χϊρουσ βιολογικισ
καλλιζργειασ, ςυνδυάηοντασ τθν πρακτικι εξάςκθςθ, προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ και
ιδιαιτερότθτεσ των καταρτιηομζνων.
Απαραίτθτθ κρίνεται θ παρουςία ςυνοδϊν (4) λόγω τθσ ιδιαίτερθσ φφςθσ τθσ ομάδασ των
καταρτιηομζνων και των αναγκϊν τουσ.
Ψο παρόν ςχζδιο μπορει να προςφζρει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθν δυνατότθτα
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ικανισ να εξαςφαλίςει τθν ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ
και ςυνεπϊσ τθν δυνατότθτα για ενεργό επαγγελματικό και κοινωνικό ρόλο. Ρα βελτιϊςει
τισ δυνατότθτεσ και προοπτικζσ απαςχόλθςθσ των ςυμμετεχόντων που ανικουν ςε
κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ με τισ νζεσ εμπειρίεσ κατάρτιςθσ, και ενθμζρωςθσ. Κα δωκεί
ϊκθςθ για νζεσ πρακτικζσ ςε επίπεδο ςχολείου, τοπικισ κοινότθτασ, διεκνζσ επίπεδο, που
να ενεργοποιοφν όχι μόνο τθν εκπαίδευςθ αλλά και τθ ςυμμετοχι αυτϊν των ίδιων
ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων .
Χυνοψίηοντασ, οι αλλαγζσ που επζρχονται μζςα απο τθν πραγματοποίθςθ του παρόντοσ
ςχεδίου είναι ςθμαντικζσ βραχυπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα, τόςο ςε επίπεδο ατόμων,
όςο και ςε επίπεδο οργανιςμϊν, φορζων και ευρφτερθσ κοινωνίασ και Ευρωπαικισ
οντότθτασ. Θ ατομικι ανάπτυξθ και εξζλιξθ επιτυγχάνεται μζςα από ςυλλογικζσ
διαδικαςίεσ εκπαίδευςθσ και ςυνεργαςίασ, ςε κοινωνικό και διακρατικό επίπεδο,
αξιοποιϊντασ τθν Ευρωπαικό-δθμοκρατικό ρόλο του πολίτθ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: Euroform RFS - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035782
Φορζασ: 2ο EK ΥΑΨΦΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Vocational education and training: Digital Learning (D-learning)
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Θ κοινοπραξία ECLASS for all δθμιουργικθκε τθν ςχολικι χρονιά 2015 2106 από μία ομάδα εκπαιδευτικϊν που προζρχονται από ςχολεία Δευτεροβάκμιασ
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ του Ρομοφ Αχαΐασ (ςυντ. Δ.Δ.Ε.) που ζχουν κοινά οράματα
και προβλθματιςμοφσ και ζκεςε ζνα 3ετζσ πρόγραμμα που ςκοπό ζχει τθν αφξθςθ των
δεξιοτιτων των εκπαιδευτικϊν τθσ Δ.Δ.Ε. ςε κζματα χριςθσ των ΨΥΕ και ςτόχο τθν αφξθςθ
του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν και τθ μείωςθ τθσ ςχολικι διαρροισ. Ψθν κοινοπραξία
αποτελοφν τα: 2o E.K Υάτρασ, 2ο ΕΥΑΟ Υάτρασ, 7ο ΕΥΑΟ Υάτρασ, ΕΥΑΟ Ξάτω Αχαΐασ , ΕΥΑΟ
Ξαλαβρφτων και ΕΕΓ - ΕΕΟ Υάτρασ. Ψο παρόν ςχζδιο, που αποτελεί και τθν 3θ φάςθ αυτοφ
του ςχεδίου, ιδθ θ 1θ και 2θ φάςθ ολοκλθρϊκθκαν με τα εγκεκριμζνα ςχζδια 2015-1-EL01-
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KA102- 013535 και 2016-1-EL01-KA102-013535, ζχει διάρκεια 12 μθνϊν και υποβάλλεται
από το 2o E.K Υάτρασ ωσ ςυντονιςτικό φορζα, με τίτλο «Vocational education and training:
Digital Learning (D-learning)», ςτο πλαίςιο του Erasmus+ 2017. Κα εξελιχκεί ςε μία ροι 16
εκπαιδευτικϊν τθσ ΔΔΕ ςτθ Βιζννθ τθσ Αυςτρίασ με διάρκεια 9 θμερϊν (31/3-08/4/2018).
Θ κφρια ομάδα ςτόχοσ είναι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάκμιασ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
με αυξθμζνα τυπικά προςόντα (μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, πολφ καλι-άριςτθ γνϊςθ
Αγγλικισ, πιςτοποίθςθ ςτισ ΨΥΕ κλπ), αλλά χωρίσ προθγοφμενθ εκπαίδευςθ ςτθν
υποςτιριξθ εφαρμογϊν D-learning για τθ δθμιουργία ψθφιακϊν μακθμάτων.
Θ υποβολι τθσ πρόταςθσ ςτθρίηεται ςτθν αποδεδειγμζνθ διαπίςτωςθ ότι ζνασ λόγοσ για το
μειωμζνο ενδιαφζρον των μακθτϊν και τθ ςχολικι διαρροι είναι θ ςυχνά "μθ ελκυςτικι"
παιδαγωγικι διαδικαςία που εφαρμόηεται ςτο ελλθνικό ςχολείο. Σι ςθμερινοί μακθτζσ,
γεννθμζνοι ςτθν εποχι τθσ πλθροφορίασ και των υπολογιςτϊν, ζχουν εντάξει τισ ΨΥΕ ςε
όλεσ ςχεδόν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ. Αυτό αναμζνουν και ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Για
αυτό, χρειάηεται να επινοιςουμε και να εφαρμόςουμε μεκόδουσ διδαςκαλίασ που να
ανταποκρίνονται ςτα νζα δεδομζνα. Θ εφαρμογι λοιπόν ςφγχρονων εκπαιδευτικϊν
μεκόδων D-learning για τθ δθμιουργία ενδιαφερόντων και ελκυςτικϊν ψθφιακϊν
μακθμάτων κα ωφελιςει τθ ςχολικι εκπαίδευςθ και κα βελτιϊςει τα μακθςιακά
αποτελζςματα. Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου, είναι απαραίτθτθ θ κατάλλθλθ
εκπαίδευςθ του προςωπικοφ.
Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου επιλζξαμε ζνα από τουσ πιο διακεκριμζνουσ και
εξειδικευμζνουσ φορείσ ςτθν Ευρϊπθ ςε αυτό το κζμα, το "University College of Teacher
Education Vienna" ςτθ Βιζννθ με αποδεδειγμζνα πολυετι πείρα ςε παρόμοια κζματα που
ςυνδυάηει τεχνολογικι και εκπαιδευτικι επάρκεια.
Επιμζρουσ ςτόχοι του ςχεδίου είναι:
- ςε επίπεδο ςυμμετεχόντων, να τουσ ενεργοποιιςει ςτισ νζεσ απαιτιςεισ τθσ ψθφιακισ
εποχισ, να αυξιςει τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ τουσ με περαιτζρω εμπλοκι ςτθν ψθφιακι
τεχνολογία και τθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ τθσ, να καταςτοφν διδακτικά και
επαγγελματικά επαρκζςτεροι, να βελτιϊςει/ενιςχφςει τθν προςωπικι τουσ ανάπτυξθ και να
διευρφνει τθν ευρωπαϊκι τουσ κουλτοφρα. Ψζλοσ να δράςουν ωσ πολλαπλαςιαςτζσ.
- ςε επίπεδο φορζων, να καλφψει τθν αυξθμζνθ ανάγκθ για επιμόρφωςθ του προςωπικοφ
τουσ ςε εξειδικευμζνα κζματα, αλλά κι άλλων ςυναδζλφων ςε επίπεδο Ρομοφ, με
ενδοχπθρεςιακά ςεμινάρια που κα υλοποιθκοφν από τουσ ςυμμετζχοντεσ μετά τθ λιξθ του
ςχεδίου
- να επιτφχει περαιτζρω χριςθ των μεκόδων D-learning ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και να
παρακινιςει τουσ εκπαιδευτικοφσ του νομοφ να επιμορφωκοφν ςε καινοτόμεσ μεκόδουσ
και διδακτικζσ πρακτικζσ και ςτθν ψθφιακι τεχνολογία γενικότερα.
Ψα ςχολεία του consortium κα αποκτιςουν εξειδικευμζνο προςωπικό, κα αυξιςουν τθν
ελκυςτικότθτα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και κατ’ επζκταςθ κα μειϊςουν τθ μακθτικι
τουσ διαρροι. Κα αναπτφξουν ςυνεργαςίεσ με μελλοντικοφσ εταίρουσ, κα αυξιςουν τθν
εξωςτρζφειά τουσ και κα ενεργοποιθκοφν ςε μελλοντικζσ ςυμμετοχζσ ςε ανάλογα
προγράμματα. Ωσ πρωτοπόροι ςε επίπεδο Ρομοφ και Υεριφζρειασ κα αυξιςουν τθ φιμθ
τουσ. Κα επικεντρωκοφν ςτθν υλοποίθςθ του φιλόδοξου 3ετοφσ προγράμματοσ και κα
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αποτελζςει το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο υπόβακρο για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε μελλοντικό
πρόγραμμα KA2 που κα υποβάλει το consortium ςε ανάλογο κζμα.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: PADAGOGISCHE HOCHSCHULE WIEN - Austria

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035784
Φορζασ: ΛΡΕΔΛΒΛΠ- ΛΕΞ ΑΓΛΣΩ ΔΘΠΘΨΦΛΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Reggio Emilia: πθγι ζμπνευςθσ για τθ δθμιουργικι ζκφραςθ των παιδιϊν
προςχολικισ θλικίασ - 3D Printing and Laser Cut Training - Ξαινοτόμεσ τεχνικζσ ςτα δίκτυα
και τισ ςφγχρονεσ τθλεπικοινωνίεσ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο Δ.ΛΕΞ Αγίου Δθμθτρίου αποςκοπεί ςτθν υλοποίθςθ ςχεδίου με τρεισ
ροζσ κινθτικότθτασ που αφοροφν τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ των ςπουδαςτϊν.
- Θ πρϊτθ ροι αφορά τθν κατάρτιςθ δζκα οκτϊ ςπουδαςτϊν τθσ ειδικότθτασ «Β.
Βρεφονθπιοκόμων» ςτθν Λταλία και ζχει τίτλο: «Reggio Emilia: πθγι ζμπνευςθσ για τθ
δθμιουργικι ζκφραςθ των παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ».
- Θ δεφτερθ ροι ζχει τίτλο «3D Printing and Laser Cut Training» και ςτοχεφει ςτθν κατάρτιςθ
δζκα οκτϊ ςπουδαςτϊν τθσ ειδικότθτασ «Εςωτερικι Αρχιτεκτονικι, Διακόςμθςθ και
Χχεδιαςμόσ Αντικειμζνων» ςτθν Υορτογαλία .
- Θ τρίτθ ροι αφορά τθν κατάρτιςθ δζκα οκτϊ ςπουδαςτϊν τθσ ειδικότθτασ «Ψεχνικόσ
Δικτφων και Ψθλεπικοινωνιϊν» ςτθν Φουμανία και ζχει τίτλο «Ξαινοτόμεσ τεχνικζσ ςτα
δίκτυα και τισ ςφγχρονεσ τθλεπικοινωνίεσ».
Σι βαςικοί ςτόχοι των ροϊν είναι:
- Θ ανάπτυξθ των γνϊςεων, των επαγγελµατικϊν δεξιοτιτων και ικανοτιτων των
ςπουδαςτϊν μζςα από τα εκπαιδευτικά ςεμινάρια και τθν πρακτικι άςκθςθ.
- Θ εφαρμογι των νζων τεχνολογιϊν και θ υιοκζτθςθ καινοτόμων τεχνικϊν.
- Θ διεφρυνςθ των επαγγελµατικϊν οριηόντων και μελλοντικϊν προοπτικϊν
- Θ ανάπτυξθ επαγγελµατιςµοφ των ςπουδαςτϊν και θ ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ και
αυτοπεποίκθςισ τουσ.
- Θ ανάπτυξθ και βελτίωςθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων επικοινωνίασ, ομαδικότθτασ και
ςυνεργατικότθτασ.
- Θ ενκάρρυνςθ για ανάπτυξθ των γλωςςικϊν τουσ ικανοτιτων
- Θ προςωπικι και θ επαγγελματικι ανάπτυξθ και εξζλιξθ των ςπουδαςτϊν.
- Θ ενίςχυςθ τθσ διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ και θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ.
- Θ ενίςχυςθ τθσ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ των ςυμμετεχόντων.
Σι δραςτθριότθτεσ τθσ τριϊν ροϊν περιλαμβάνουν:
- Ψθν εκτζλεςθ projects και τθν παρουςίαςι τουσ ςτθν ολομζλεια τθσ ομάδασ των
ςπουδαςτϊν.
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- Ψθν ενεργό ςυμμετοχι των καταρτιηομζνων ςε εκπαιδευτικά ςεμινάρια που αφοροφν το
ςφςτθμα εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ διοργανωμζνα από εξειδικευμζνουσ
εκπαιδευτικοφσ φορείσ και επαγγελματίεσ.
- Υρακτικι άςκθςθ των ςπουδαςτϊν ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ.
- Ξοινωνικο-πολιτιςτικζσ επιςκζψεισ ςε παραδοςιακά κτίρια, μουςεία, μνθμεία και
εκκζςεισ, οι οποίεσ ςυνδζουν τουσ ςυμμετζχοντεσ με τθν κοινωνικι ηωι των χωρϊν
υποδοχισ και δίνουν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν τον πολιτιςμό και τθν κουλτοφρα μιασ
ευρωπαϊκισ χϊρασ.
Θ υλοποίθςθ των τριϊν ροϊν αναμζνεται να ζχει πολφ ςθμαντικό αντίκτυπο και πολλαπλά
βραχυπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα εκπαιδευτικά και κοινωνικο-πολιτιςτικά οφζλθ ςε
επίπεδο γνϊςεων, δεξιοτιτων/ικανοτιτων και ςτάςεων ςε όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ ομάδεσ:
ςυμμετζχοντεσ ςπουδαςτζσ, μθ ςυμμετζχοντεσ ςπουδαςτζσ, εκπαιδευτζσ, διοικθτικό
προςωπικό, Δ.ΛΕΞ Αγίου Δθμθτρίου και τθν τοπικι κοινότθτα και τθν ευρφτερθ κοινωνία. Σι
δραςτθριότθτεσ αναμζνεται να ςυμβάλλουν αποτελεςματικά ωσ προςτικζμενθ αξία ςτθν
ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ που παρζχει το
Δ.ΛΕΞ Αγίου Δθμθτρίου, ςτθν ενςωμάτωςθ καινοτόμων τεχνικϊν, ςτθ διαςφνδεςθ με τθν
αγορά εργαςίασ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ απαςχολιςιμότθτασ, ςτθν αφξθςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, ςτθν
προςζλκυςθ μεγαλφτερου όγκου ςπουδαςτϊν, ςτθν απόκτθςθ του Υιςτοποιθτικοφ
Europass, και ςτθν απόκτθςθ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ και διεκνοποίθςθσ του Δ.ΛΕΞ Αγίου
Δθμθτρίου.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

Sistema Turismo s.r.l. - Italy,

•

EPD - European Projects Development Unipessoal Lda - Portugal,

•

APOPSIS ACTIV SRL - Romania

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035786
Φορζασ: ΕΡΛΑΛΣ ΕΛΔΛΞΣ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΣ ΓΩΠΡΑΧΛΣ/ΟΩΞΕΛΣ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΥΑΦΑΓΩΓΘ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΡΚΣΞΣΠΛΞΩΡ ΦΩΨΩΡ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο ΕΥΑ.Ο. Ειδικισ Αγωγισ είναι το μοναδικό Επαγγελματικό Οφκειο
ςτο χϊρο των αυτοτελϊν ΧΠΕΑ ςτθν Ξριτθ. Χτο Χχολείο λειτουργοφν οι τομείσ τθσ
Γεωπονίασ και τθσ Υλθροφορικισ.Χτο ςχζδιο κα ςυμμετάςχουν 12 μακθτζσ και απο τουσ
δυό τομείσ οι οποίοι κα ςυνοδεφονται από 5 κακθγθτζσ.
Ψο κζμα είναι θ "Υαραγωγι και Διαχείριςθ Ανκοκομικϊν Φυτϊν". Σι ανκοκομικζσ
καλλιζργειεσ είναι ζνα εκπαιδευτικό πεδίο με ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τουσ μακθτζσ του
κλάδου Γεωπονίασ.
Θ ανκοκομικι καλλιζργεια (πρωτογενισ τομζασ) ςιμερα ςτθν Ξριτθ είναι, δυςτυχϊσ, ο
μεγάλοσ αςκενισ τθσ τοπικισ οικονομίασ μασ, αφοφ ςυνειςφζρει κατά ζνα μικρό μζροσ
ς'αυτι. Χτόχοσ είναι να εξευρεκοφν πρότυποι τρόποι παραγωγισ καινοφριων ανκοκομικϊν
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προϊόντων ζτςι ϊςτε οι ανάγκεσ να καλφπτονται από τθν εγχϊρια παραγωγι, να
δθμιουργθκοφν νζεσ κζςεισ εργαςίασ και μακροπρόκεςμα θ εξαγωγι του παραγόμενου
προϊόντοσ.
Χτθν περιοχι τθσ Ξφπρου που κα επιςκεφτοφμε υπάρχουν μεγάλεσ ανκοκομικζσ
καλλιζργειεσ και οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ προςομοιάηουν με αυτζσ τθσ Ξριτθσ. Σι
μακθτζσ μασ δυςτυχϊσ δεν ζχουν τθν ευκαιρία να επιςκεφτοφν τζτοιεσ μονάδεσ γι αυτό
επιλζξαμε τθν περιοχι αυτι θ οποία προςφζρεται πζρα των παραπάνω λόγων και λόγω τθσ
γλϊςςασ.
Θ διεξαγωγι του προγράμματοσ περιλαμβάνει κεωρθτικό και πρακτικό μζροσ. Ψο
κεωρθτικό κα ςτθριχκεί ςτθ μζκοδο επίλυςθσ προβλιματοσ που ζχει υιοκετιςει το ςχολείο
μασ, ενϊ το πρακτικό κα γίνει με δραςτθριοποίθςθ των μακθτϊν πάνω ςε μελζτθ και
ςχεδιαςμό καταςκευϊν.
Χτόχοι του προγράμματοσ είναι:
•
Ρα καταςτοφν οι μακθτζσ πρόκυμοι να ςυνεργαςτοφν με άτομα από άλλθ χϊρα
χωρίσ προκαταλιψεισ διακρίςεισ και εμπόδια.
•
Ρα αναγνωρίςουν τθ ςθμαντικότθτα τθσ νζασ τεχνολογίασ ςτθν γεωργικι
παραγωγι.
•

Ρα προωκθκεί θ ζρευνα και θ καινοτομία.

•
Ρα γνωρίςουν τον ρόλο του ςχολείου ςτθν τοπικι κοινωνία και τον τρόπο που αυτό
ςυνδζεται με τθν ανάπτυξθ και διατιρθςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.
•
Ρα γνωρίςουν επαγγελματικζσ και εκπαιδευτικζσ διεξόδουσ ςτο νζο Ευρωπαϊκό
πλαίςιο.
•

Ρα γνωρίςουν το εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ Ξφπρου

Σφζλθ για τουσ ςυμμετζχοντεσ:
•
Κα γνωρίςουν νζεσ τεχνικζσ παραγωγισ όπωσ τθσ υδροπονικισ καλλιζργειασ
ανκοκομικϊν, εμπορίασ και προϊκθςθσ τοπικϊν γεωργικϊν προϊόντων.
•
Κα μάκουν το ρόλο των τεχνολογικϊν εξελίξεων ςτθν πρόοδο και τθν
αποδοτικότθτα του γεωργικοφ τομζα.
•

Κα βελτιϊςουν τισ δεξιότθτζσ και τισ ικανότθτζσ τουσ ςτο χειριςμό πλθροφοριϊν.

•

Κα τονωκεί θ αυτοεκτίμθςθ τουσ.

Θ κινθτικότθτα προγραμματίηουμε να γίνει από τισ 09/04/2018 μζχρι 24/04/2018 Σι
θμερομθνίεσ μπορεί να τροποποιθκοφν ανάλογα με τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ϊςτε να μθν
διαταραχκεί θ εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ
ΧΧΘΠΑ:
PERIFEREIAKI
AMMOCHOSTOU/AVGOROU - Cyprus

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035787
Φορζασ: 1o ΕΥΑΟ ΧΑΟΞΛΔΑΧ

TECHNIKI

KAI

GEORGIKI

SCHOLI
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Ψίτλοσ Χχεδίου: Drones ςτθ Γεωργία: Διαχείριςθ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ με τθ χριςθ
πλθροφορικισ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψα drones μποροφν να λειτουργιςουν προσ όφελοσ τόςο τθσ
γεωργίασ, αυξάνοντασ τθν αγροτικι παραγωγι ποιοτικότερων προϊόντων, βελτιϊνοντασ τθν
ανταγωνιςτικότθτα και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ και κακιςτϊντασ τθν µια κερδοφόρα
εναςχόλθςθ, όςο και τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Πζςα από τθν ανάπτυξθ τθσ
τεχνολογίασ αιςκθτιρων ςυλλζγονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κατάςταςθ του
εδάφουσ, του νεροφ αλλά και του μικροκλίματοσ με αποτζλεςμα τθν εξοικονόμθςθ πόρων
και ειςροϊν, ςτθρίηοντασ τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ αγροτικισ επιχείρθςθσ. Θ χριςθ drones
για τθ ςυλλογι μεγάλου όγκου δεδομζνων αποτελεί ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τθ
διαχείριςθ και πρόβλεψθ τθσ παραγωγισ όχι μόνο για τα φυτά μεγάλθσ καλλιζργειασ, αλλά
και για τισ κερμοκθπιακζσ καλλιζργειεσ, αφοφ υπό προχποκζςεισ τα ςυςτιματα αυτά
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ςε περιβάλλον κερμοκθπίου για ςυλλογι δεδομζνων.
Πζςα από το πρόγραμμα οι ςυμμετζχοντεσ, εκπαιδευόμενοι των ειδικοτιτων γεωπονίασ
και πλθροφορικισ, κα ζχουν τθ δυνατότθτα να γνωρίςουν τισ εφαρμογζσ των Drones ςτισ
γεωργικζσ καλλιζργειεσ ςε δφο χϊρεσ – Λταλία και Λςπανία – που είναι παραδοςιακά
πρωτοπόρεσ ςτον γεωργικό τομζα. Υαράλλθλα, οι φορείσ υποδοχισ ProfAgri Salerno ςτθν
Λταλία και I.R.T.A. ςτθν Λςπανία που κα πραγματοποιιςουν τθν εκπαίδευςι τουσ είναι
ινςτιτοφτα αγροτικισ ανάπτυξθσ και ζρευνασ και πραγματοποιοφν πειραματικζσ εφαρμογζσ
και καινοτομικά εργαλεία ςτθν γεωργία.
Σι ςτόχοι του ςχεδίου αφοροφν:
- τθν εξειδίκευςθ ςε νζεσ τεχνολογίεσ του τομζα τθσ γεωργίασ,
- τθν κατανόθςθ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ του ςυνόλου τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ
με τθ χριςθ των drones, δορυφορικοφ εντοπιςμοφ κζςθσ δεδομζνων τθλεπιςκόπθςθσ και
ςυλλογισ δεδομζνων,
- τθν ικανότθτα χριςθσ των drones ςτθ διαχείριςθ και πρόβλεψθ τθσ παραγωγισ,
- τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των πλθροφοριϊν που ςυλλζγονται ςχετικά με τθν κατάςταςθ
του εδάφουσ, του νεροφ και του μικροκλίματοσ ςτθν καλφτερθ δυνατι επιλογι και χριςθ
των χθμικϊν ειςροϊν,
- τθν αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ δια βίου μάκθςθσ,
- τθ βελτίωςθ τθσ προςωπικισ ανάπτυξθσ των ςυμμετεχόντων μζςω τθσ απόκτθςθσ
γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων,
- τθν απόκτθςθ δυνατοτιτων απαςχόλθςισ τουσ τόςο ςτθν ελλθνικι, όςο και τθν
ευρωπαϊκι και παγκόςμια αγορά εργαςίασ,
- τθ βελτίωςθ των γνϊςεων ξζνων γλωςςϊν,
- τθν εξοικείωςι τουσ με άλλουσ πολιτιςμοφσ και άλλεσ χϊρεσ,
- τθ δθμιουργία δικτφων διεκνϊν επαφϊν,
- τθν ανάπτυξθ του αιςκιματοσ τθσ ευρωπαϊκισ ικαγζνειασ και ταυτότθτασ,
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- τθν εξαςφάλιςθ τθσ αναγνϊριςθσ των γνϊςεων που αποκτϊνται ςτθ διάρκεια των
περιόδων εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό.
Ψο υποβαλλόμενο ςχζδιο με τίτλο: «Drones ςτθ Γεωργία: Διαχείριςθ γεωργικισ
εκμετάλλευςθσ με τθ χριςθ πλθροφορικισ» αφορά τθν κινθτικότθτα 44 ςπουδαςτϊν, ςε
δφο ροζσ, τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ των ειδικοτιτων γεωπονίασ και πλθροφορικισ,
με τθ ςυνοδεία 4 κακθγθτϊν, οι οποίοι για διάςτθμα 15 θμερϊν κα μεταβοφν ςτθν ProfAgri
Salerno ςτθν Λταλία και ςτο I.R.T.A. ςτθν Λςπανία.
Πετά το πζρασ τθσ κατάρτιςθσ οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ να εφαρμόηουν τισ νζεσ
τεχνολογίεσ ςτθν γεωργία που ςχετίηονται με τουσ αιςκθτιρεσ, τθ φωτογραμμετρία, τθ
χαρτογράφθςθ, τθν ραγδαία ανάπτυξθ των μθ επανδρωμζνων αεροχθμάτων και τθ
ςφνδεςθ όλων αυτϊν με δράςεισ που ςχετίηονται με τθν παραγωγικι διαδικαςία όπωσ τθν
καλλιζργεια, τθ ςπορά, τθ λίπανςθ, τθν εφαρμογι ςκευαςμάτων και τζλοσ τθ ςυγκομιδι.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES - Spain,

•

Istituto Professionale per l'Agricoltura Salerno - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035794
Φορζασ: ΛΡΕΔΛΒΛΠ-ΛΕΞ ΓΟΩΦΑΔΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ξαινοτομία και Ξατάρτιςθ: Σ δρόμοσ για τθν ανάπτυξθ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο παρόν ςχζδιο ςτοχεφει ςτθν κατάρτιςθ 92 ςπουδαςτϊν του ΔΛΕΞ
Γλυφάδασ των ειδικοτιτων Χκίτςου-Εικονογραφίασ, Αρτοποιίασ-Ηαχαροπλαςτικισ,
Αιςκθτικισ- Υοδολογίασ και Βοθκόσ Φαρμακείου και κα υλοποιθκεί ςε 5 ςυνολικά ροζσ για
δφο εβδομάδεσ κάκε ροι.
Βαςικοί ςτόχοι του ςχεδίου είναι:
- θ υιοκζτθςθ από τουσ ςπουδαςτζσ ςφγχρονου τρόπου ςκζψθσ, ςτάςεων και νοοτροπίασ
που κα τουσ επιτρζψει να αντεπεξζρχονται ςτισ ιδιαιτερότθτεσ μιασ τόςο απαιτθτικισ
εποχισ, με ςυνεχι ανανζωςθ και προςαρμογι κακϊσ και θ ανάπτυξθ ςυμπεριφορϊν
ομαδικισ εργαςίασ και ςυνεργαςίασ ςτο επαγγελματικό τουσ περιβάλλον
- θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων και ικανοτιτων και θ εξοικείωςθ τουσ με το αντίςτοιχο
επαγγελματικό περιβάλλον
- θ ανάπτυξθ υψθλοφ επαγγελματικοφ προφίλ ϊςτε να ενιςχυκοφν οι προοπτικζσ
απαςχόλθςθσ των ςπουδαςτϊν του ΛΕΞ μασ,
- θ προϊκθςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ που προκφπτει από τθν ανάγκθ ςυνεχοφσ
κατάρτιςθσ των ςπουδαςτϊν αλλά και μετζπειτα επαγγελματιϊν
Σι επιμζρουσ ςτόχοι ανά ροι είναι:
Α. Χκίτςο-Εικονογραφία Υολιτικι Γελοιογραφία 18 άτομα Φουμανία:
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-θ βελτίωςθ των ικανοτιτων/δεξιοτιτων των ςυμμετεχόντων ςχετικά με τθ πολιτικι
γελοιογραφία για να ενδυναμϊςουν τθ κζςθ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ
- να αναπτφξουν ικανότθτα ςχεδιαςµοφ πολιτικισ γελοιογραφίασ με φανταςία,
δθµιουργικότθτα και χιοφµορ
Β. Αρτοποιία-Ηαχαροπλαςτικι Ανατολίτικα Γλυκά και Ψωμιά 20 άτομα Ψουρκία:
-να αυξθκεί θ ανταγωνιςτικότθτα των ςυμμετεχόντων ςτο γνωςτικό αντικείμενο,
-να εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ και να αποκτιςουν τεχνογνωςία ςτθν παραδοςιακι
ανατολίτικθ αρτοποιία και ηαχαροπλαςτικι.
Γ. Αιςκθτικι-Υοδολογία Ξαλλιτεχνικά Ρφχια 18 άτομα Λταλία:
-θ βελτίωςθ των ικανοτιτων/δεξιοτιτων των ςυμμετεχόντων ςχετικά με τα καλλιτεχνικά
νφχια
Γ. Βοθκόσ Φαρμακείου Πζκοδοσ ΒΦΠΘ 18 άτομα Φουμανία & 18 άτομα Υορτογαλία:
-να αποκομίςουν τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν απόκτθςθ τθσ απόλυτθσ
καινοτομίασ του Best Possible Medical History (ΒΦΠΘ).
-να μάκουν τισ διαδικαςίεσ λιψθσ του φαρμακευτικοφ ιςτορικοφ από ζναν βοθκό
φαρμακείου
Σι δραςτθριότθτεσ που περιγράφονται ςτο πρόγραμμα είναι απόλυτα ςυναφείσ και
απαραίτθτεσ για τθν απόκτθςθ εξειδίκευςθσ και ικανοποίθςθσ των ςτόχων του ςχεδίου ςτο
αντικείμενο. Θ μεκοδολογία που προτείνεται είναι θ βζλτιςτθ δυνατι κακϊσ δεν κα ιταν
δυνατόν να καλυφκεί όλθ θ φλθ που ηθτικθκε από τουσ καταρτιηόμενουσ ςε 2 εβδομάδεσ,
μόνο μζςω εργαςτθρίων, οπότε ςυνδυάςτθκαν κεωρθτικά ςεμινάρια με εργαςτθριακζσ
αςκιςεισ, τεχνικζσ επιςκζψεισ και εργαςιακι εμπειρία, ϊςτε οι ςπουδάςτεσ να δουν εκ του
ςφνεγγυσ πϊσ λειτουργεί θ εκάςτοτε ειδικότθτα ςε πραγματικό περιβάλλον.
Θ πιςτοποίθςθ (Europas mobility/Βιογραφικό/ECVET) που επιλζχκθκε είναι αναγνωριςμζνθ
ςε ευρωπαϊκό επίπεδο και ο κάτοχοσ του ευρωδιαβατθρίου, δφναται να αναηθτιςει
εργαςία ςτθν Ελλάδα και ςε ευρωπαϊκζσ χϊρεσ κακϊσ ςτο ευρωδιαβατιριο αναγράφονται
αναλυτικά όλεσ οι δραςτθριότθτεσ που ζλαβαν χϊρα κατά τθ διάρκεια του ςχεδίου ςτθν
ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα. Πε τισ μονάδεσ ECVET κα αναγνωρίηεται θ εξειδίκευςθ αυτι
εξίςου παντοφ.
Ψο ςχζδιο ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, τθσ πολυγλωςςίασ, τθσ
χριςθσ τεχνολογίασ για επικοινωνία, τθν κατανόθςθ εκνικισ και ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ,
τθ μείωςθ τθσ ανεργίασ, τθν αφξθςθ τθσ τεχνογνωςίασ ςτο εκάςτοτε αντικείμενο τθ
δθμιουργία ςυνεργαςιϊν με φορείσ και ευκαιριϊν για απαςχόλθςθ ςτο εξωτερικό κακϊσ
και τθ βελτίωςθ τθσ κατάρτιςθσ μζςω καινοτόμων και ελκυςτικϊν τρόπων εκπαίδευςθσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

CO.EUR.- Associazione di Consulenza e Formazione Europea - Italy,

•

Associação Educativa Nacional de Inclusão e Inovação nas Escolas- AENIE - Portugal,

•

APOPSIS ACTIV SRL - Romania,
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•

Aktif Genclik ve Spor Kulubu Dernegi - Turkey

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035795
Φορζασ: ΛΡΕΔΛΒΛΠ- ΛΕΞ ΞΑΦΩΧΨΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Χφγχρονεσ Ψεχνολογίεσ Αποκικευςθσ Ενζργειασ (ΑΥΕ)
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο προτεινόμενο ςχζδιο ζχει τίτλο: «Χφγχρονεσ Ψεχνολογίεσ
Αποκικευςθσ Ενζργειασ (ΑΥΕ)». Αναμζνεται να ςυμμετάςχουν ςτθν κινθτικότθτα 30
ςπουδαςτζσ (15 ανά ροι) του τομζα Πθχανολόγων και Θλεκτρολόγων, οι οποίοι για
διάςτθμα 15 θμερϊν κα μεταβοφν ςτθν Λταλία το πρϊτο τρίμθνο του 2018.
Χτθν περιοχι τθσ νότιασ Ξαρυςτίασ θ οποία ζχει αιολικά πάρκα των μεγαλφτερων εταιριϊν
Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ και υπάρχει ζντονθ θ ανάγκθ για εξειδικευμζνα άτομα
αναφορικά με τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςε ΑΥΕ. Υαράλλθλα θ περιοχι μασ είναι γεωγραφικά
απομονωμζνθ (απζχει 3 ϊρεσ) από τθν πρωτεφουςα του Ρομοφ με αποτζλεςμα οι μακθτζσ
να μθν ζχουν τθ δυνατότθτα για εκπαίδευςθ ι εξειδικευμζνα ςεμινάρια ςτο αντικείμενο
τουσ.
Ψο ςχολείο μασ δεν ζχει ςυμμετάςχει ποτζ ςτο πρόγραμμα ERASMUS+ και πραγματικά κα
είναι μια ευκαιρία που κα βοθκιςει ςτθν εξωςτρζφεια του οργανιςμοφ μασ και γενικότερα
ςτθν ενίςχυςθ του αιςκιματοσ του Ευρωπαίου πολίτθ.
Εμπνευςμζνοι από το πρόγραμμα ςπουδϊν, τισ νζεσ τάςεισ ςε Χφγχρονεσ Ψεχνολογίεσ
Αποκικευςθσ Ενζργειασ και τισ επιταγζσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ που επιηθτά
εξειδικευμζνα ςτελζχθ ςτουσ τομείσ τθσ ενζργειασ κεωριςαμε ευκαιρία και δυνατό ςθμείο
τθ ςυμμετοχι του ΛΕΞ ΞΑΦΩΧΨΣΩ ςτο πρόγραμμα κινθτικότθτασ ζχοντασ ωσ ςτόχο:
• Υαροχι ποιοτικότερθσ Αρχικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
ςφνδεςι τθσ με τθν αγορά εργαςίασ,

και Ξατάρτιςθσ και

• Υαροχι εξειδικευμζνων γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτον τομζα των ςφγχρονων τεχνολογιϊν
αποκικευςθσ ενζργειασ,
• Γνωριμία και επαφι με ζνα ςφγχρονο, διαπολιτιςμικό και ευρωπαϊκό εργαςιακό
περιβάλλον.
• Διεφρυνςθ των επαγγελματικϊν διεξόδων των ςπουδαςτϊν ςε ζνα νζο αντικείμενο
• Επαφι των ςπουδαςτϊν με επιχειρθματίεσ και ςτελζχθ του χϊρου.
• Απόκτθςθ του πιςτοποιθτικοφ europass, τθσ βεβαίωςθσ κινθτικότθτασ και τθσ
παρακολοφκθςθσ του ςεμιναρίου.
• Γνωριμία με τον πολιτιςμό, τα ικθ, τθν κουλτοφρα, τθν ιςτορία, τθ γλϊςςα τθσ Λταλίασ
• Ενίςχυςθ επαγγελματικϊν ςυνεργαςιϊν.
• Απόκτθςθ καλϊν πρακτικϊν ςτον τομζα των ΑΥΕ
• Ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ των ςπουδαςτϊν μζςω τθσ καλλιζργειασ του ομαδικοφ
πνεφματοσ, τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ αμοιβαίασ κατανόθςθσ,
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• Ψόνωςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ των ςπουδαςτϊν με τθ ςυμμετοχι τουσ και τθν ενεργό
εμπλοκι τουσ ςε ζνα ξζνο περιβάλλον
• Ενκάρρυνςθ ςτθ Δια Βίου Πάκθςθ και απόκτθςθ τθσ ευρωπαϊκισ ςυνείδθςθσ.
Θ ςυμμετοχι ςτο ςχζδιο κινθτικότθτασ κα αποφζρει παράλλθλα πολφτιμεσ εμπειρίεσ και
εφόδια και ςτουσ εταίρουσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να δθμιουργιςουν μια κουλτοφρα
μάκθςθσ εντόσ των οργανιςμϊν.
Κεωροφμε ότι θ ςυνεργαςία με τον φορζα SICME – εταιρία ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΘΧ
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ κα μασ επιτρζψει να αναπτφξουμε ζνα πρόγραμμα που κα βοθκιςει τουσ
δικαιοφχουσ καταλυτικά ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων – δεξιοτιτων και ςτάςεων αλλά και ςτθν
απαςχολθςιμότθτα τουσ. Κα παρζχει γερά κεμζλια για τθν ανάπτυξθ μελλοντικϊν,
βιϊςιμων, καινοτόμων ςχεδίων για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ των ςπουδαςτϊν του φορζα
μασ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: SICME ENERGY E GAS srl - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035799
Φορζασ: ΑΓΦΣΨΛΞΣΧ ΧΩΡΕΨΑΛΦΛΧΠΣΧ ΥΩΦΓΕΨΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Χφγχρονοι Πζκοδοι Υαραγωγισ και Υροϊκθςθσ του Ακτινιδίου
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Σ Αγροτικόσ Χυνεταιριςμόσ Υυργετοφ αςχολείται κυρίωσ με τθν
καλλιζργεια τθσ ακτινιδιάσ, τθν οποία ζχει καταφζρει με τισ ωσ τϊρα ενζργειζσ του αφενόσ
να τθ διατθριςει προςτατευμζνθ από επιηιμια αίτια (ζντομα και αςκζνειεσ) και αφετζρου
να κάνει γνωςτό το παραγόμενο ακτινίδιο ςε όλθ ςχεδόν τθν Ελλάδα. Βαςικζσ μασ
προτεραιότθτεσ είναι: α) θ ςυνζχιςθ τθσ προςταςίασ τθσ καλλιζργειασ από επιηιμια αίτια
με επιπλζον φυτοχγειονομικά και βιολογικά μζτρα και β) θ διεκνοποίθςθ του προϊόντοσ.
Υροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ οι ςτόχοι του ςχεδίου ςχετίηονται με:
•
Ψθν ανάπτυξθ νζων ςυνεργαςιϊν με φορείσ μίασ άλλθσ ευρωπαϊκισ χϊρασ που
δραςτθριοποιείται με επιτυχία ςτθν καλλιζργεια και εμπορία του ακτινιδίου.
•
Ψθν απόκτθςθ γνϊςθσ για ςφγχρονεσ πρακτικζσ προςταςίασ τθσ καλλιζργειασ, από
επιηιμια αίτια.
•

Ψθν τεχνογνωςία για παραγωγι υγιοφσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ.

•

Ψθν απόκτθςθ γνϊςεων για μεκόδουσ παραγωγισ βιολογικοφ ακτινιδίου.

•
Ψθν απόκτθςθ δεξιοτιτων για προϊκθςθ και γνωςτοποίθςθ ςτθ Διεκνι αγορά του
ακτινιδίου τθσ περιοχισ μασ ωσ προϊόντοσ ελλθνικοφ και ευρωπαϊκοφ με υψθλι διατροφικι
αξία.
•
Ψθ γνωριμία με τθ νοοτροπία, τισ ςυμπεριφορζσ των κατοίκων και τον ιταλικό
πολιτιςμό γενικότερα.
Ψο ςχζδιο αφορά τθ ςυμμετοχι 16 μελϊν που κα αναπτφξουν δεξιότθτεσ μεταξφ Ελλάδασ
και Λταλίασ κατά τθ διάρκεια 10 επιςκζψεων που κα πραγματοποιθκοφν το Ροζμβριο του
2017.
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Για τθν επίτευξθ των ςτόχων κα πραγματοποιθκοφν οι παρακάτω δραςτθριότθτεσ:
•
Ενθμζρωςθ από τον οργανιςμό-εταίρο για τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ ιταλικισ
γεωργίασ.
•

Επίςκεψθ ςε φυτϊρια υγιοφσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ ακτινιδιάσ.

•

Ενθμζρωςθ από ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ για τισ δραςτθριότθτζσ τουσ.

•

Επιςκζψεισ ςε οπωρϊνεσ ακτινιδιάσ.

•
Επίςκεψθ ςε βιολογικοφσ οπωρϊνεσ και ςε εταιρία παραγωγισ βιολογικϊν
προϊόντων.
•
Εκπαίδευςθ ςε Ερευνθτικό Λνςτιτοφτο για ςφγχρονα ςυςτιματα καλλιζργειασ, για
μοντζλα πρόγνωςθσ, που εφαρμόηονται ςτθν αντιμετϊπιςθ αςκενειϊν και για
προγράμματα Σλοκλθρωμζνθσ Φυτοπροςταςίασ ςτθν ακτινιδιά.
•

Επίςκεψθ ςε επιχείρθςθ κατεργαςίασ και διαλογισ.

•

Ενθμζρωςθ από Επιςτθμονικό Μδρυμα για τισ ζρευνεσ που διεξάγει.

Σ αντίκτυποσ και τα πικανά μακροπρόκεςμα οφζλθ που κα προκφψουν είναι ότι κα γίνει το
προϊόν γνωςτό εκτόσ ςυνόρων κακϊσ και ότι οι τεχνικζσ που κα εφαρμοςτοφν για
παραγωγι βιολογικοφ προϊόντοσ κα ςυμβάλλουν ςτθ μείωςθ των φυτοφαρμάκων και κατά
ςυνζπεια ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Υαράλλθλα κα διαφθμιςτεί θ περιοχι μασ
που βρίςκεται ςε πλεονεκτικι τουριςτικι κζςθ ςτουσ πρόποδεσ του Σλφμπου ανάμεςα ςτα
γραφικά Ψζμπθ και το καταγάλανο Αιγαίο. Κα αναβακμίςει το επίπεδο των γνϊςεων τόςο
των ςυμμετεχόντων όςο και των υπολοίπων μελϊν. Κα αυξθκεί το ειςόδθμα των
παραγωγϊν και οι κζςεισ απαςχόλθςθσ ςυμβάλλοντασ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ
χϊρασ μασ που είναι πολφτιμθ αυτιν τθ δφςκολθ περίοδο.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: AMFI Agenzia per la Mobilità e la Formazione Internazionale - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035812
Φορζασ: 1ο ΕΥΑΟ ΓΟΩΦΑΔΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΧΨΛΗΣΡΨΑΧ ΨΘΡ ΞΑΦΛΕΦΑ ΨΣΩ ΕΡΣΔΣΧΕΛΑΞΣΩ ΠΑΡΑΨΗΕΦ ΧΘΠΕΦΑ, ΧΨΑ
ΚΕΠΕΟΛΑ ΨΣΩ ΧΚΕΧ ΞΑΛ ΨΣΩ ΑΩΦΛΣ
Διάρκεια Χχεδίου: 18 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο παρόν ςχζδιο "Χτίηοντασ τθν καριζρα του ενοδοχειακοφ Manager
ςιμερα, ςτα κεμζλια του χκεσ και του αφριο", αποςκοπεί ςτθν πρακτικι εφαρμογι των
κεωρθτικϊν γνϊςεων και τθν απόκτθςθ επαγγελματικισ εμπειρίασ 16 μακθτϊν του 1ου
ΕΥΑΟ Γλυφάδασ που φοιτοφν ςτθν ειδικότθτα "Ωπάλλθλοσ Σικονομίασ και Διοίκθςθσ ςτον
Ψουριςμό" του Ψομζα Διοίκθςθσ και Σικονομίασ, οι οποίοι προζρχονται απο οικογζνειεσ
χαμθλοφ μορφωτικοφ και κοινωνικοφ επιπζδου, με μθδαμινζσ δυνατότθτεσ μετακίνθςθσ
ςτο εξωτερικό για εκπαίδευςθ και απόκτθςθ επαγγελματικισ εμπειρίασ ςτο αντικείμενο
ςπουδϊν τουσ ςε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον.
Για μια χϊρα όπωσ θ Ελλάδα, όπου υποδζχεται περιςςότερουσ από 25 εκατομμφρια
τουρίςτεσ ςε ετιςια βάςθ αποτελεί προτεραιότθτα θ εκπαίδευςθ ςτελεχϊν που να είναι ςε
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κζςθ να ανταποκρικοφν ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ του ςφγχρονου ξενοδοχειακοφ πελάτθ.
Βαςικόσ ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ είναι θ απόκτθςθ των εφοδίων που
απαιτοφνται για τθ ςτελζχωςθ των νευραλγικϊν διοικθτικϊν πόςτων μίασ ξενοδοχειακισ
μονάδασ. Σι ςυμμετζχοντεσ κα μοιραςτοφν ςε ομάδεσ, κα τοποκετθκοφν ςε επιλεγμζνα
ξενοδοχεία και κα επικεντρωκοφν ςτισ διαδικαςίεσ Σργάνωςθσ και Διοίκθςθσ των
επιμζρουσ υπθρεςιϊν/τμθμάτων τουσ(υποδοχι/κρατιςεισ, διοίκθςθ & ζλεγχοσ-τιμολόγθςθ
ςτον επιςιτιςτικό τομζα, οροφοκομία, οργάνωςθ και λειτουργία εςτιατορίου, οργάνωςθ
εκδθλϊςεων).
Θ επιλογι τθσ χϊρασ και πόλθσ υποδοχισ βαςίςτθκε ςτισ ομοιότθτεσ του τρόπου
λειτουργίασ των ξενοδοχειακϊν μονάδων με των αντίςτοιχων υποδομϊν ςτθν Ελλάδα.
Ανταποκρίνονται ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ του πελάτθ, αξιοποιϊντασ ωςτόςο τουσ
παραδοςιακοφσ τρόπουσ φιλοξενίασ που χαρακτθρίηουν τθν τοπικι κοινωνία. Ωςτόςο,
ηθτικθκε από το φορζα υποδοχισ και θ απαςχόλθςθ των μακθτϊν ςε Hostels (ξενϊνεσ),
που ενϊ ζχουν αναπτυχκεί ιδιαίτερα ςτθν Υορτογαλία και ςε άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ,
ςτθν Ελλάδα είναι μία τουριςτικι υποδομι που δεν ζχει γνωρίςει ακόμθ μεγάλθ άνκθςθ,
αλλά προβλζπεται πολλά υποςχόμενθ για το μζλλον, λόγω τθσ ανάπτυξθσ του μακθτικοφ
και φοιτθτικοφ τουριςμοφ και τθν ανάγκθ για φτθνι διαμονι ςε τουριςτικό κατάλυμα.
Χε ςυνδυαςμό με εκπαιδευτικζσ και πολιτιςτικζσ επιςκζψεισ και γλωςςικά ςεμινάρια, θ
προςτικζμενθ αξία του ςχεδίου για τουσ μακθτζσ αναμζνεται μεγάλθ, ςυμβάλλοντασ:
-ςτθν ανάπτυξθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων που κα καταςτιςουν πιο ομαλι τθ μετάβαςθ
από το ςχολείο ςτθν αγορά εργαςίασ και μακροπρόκεςμα τθ δθμιουργία δικισ τουσ
επιχείρθςθσ
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-ςτθν πιςτοποίθςθ τθσ αποκτθκείςασ γνϊςθσ και τθν αναγνϊριςι τθσ με το εργαλείο
Europass Mobility
-ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ανάγκθσ για πολυγλωςςία, απαραίτθτου προςόντοσ ςτον τουριςτικό
κλάδο
-ςτθν κατανόθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ τουσ ταυτότθτασ
-ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ξενοφοβίασ και ςτθν καλλιζργεια ςεβαςμοφ ςτθν κουλτοφρα των
άλλων λαϊν
-ςτθ διεκδίκθςθ κζςεων εργαςίασ υψθλϊν προςόντων και αμοιβϊν ςτθν Ελλάδα και ςτο
εξωτερικό
Θ υλοποίθςθ του ςχεδίου κινθτικότθτασ κα ζχει πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα και για
τθ ςχολικι μονάδα, μζςω τθσ διάδοςθσ των αποτελεςμάτων, αυξάνοντασ τθν εξωςτρζφεια
και αναγνωριςιμότθτά τθσ, αποκτϊντασ Ευρωπαϊκι διάςταςθ και ανοίγοντασ το δρόμο για
ςυνεργαςία με τοπικοφσ επιχειρθματικοφσ φορείσ ςτον ξενοδοχειακό κλάδο, προκειμζνου
να αυξιςει τθν απορροφθςιμότθτα των αποφοίτων τθσ από τθν τοπικι αγορά εργαςίασ.
Θ ςυνολικι διάρκεια του ςχεδίου είναι 16 θμζρεσ ( 2/7/2018 ζωσ 17/7/2018) και κα
πραγματοποιθκεί ςτθν πόλθ Ζβορα τθσ Υορτογαλίασ.

ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: Associação Educativa Nacional de Inclusão e Inovação nas Escolas- AENIE
– Portugal

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035816
Φορζασ: 1ο ΕΥΑΟ ΦΑΦΘΡΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Marketing Skills: Communication and Teamworking
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο πρόγραμμα «Marketing Skills: Communication and Teamworking»
ζρχεται ςτθν ουςία να καλφψει τθν ανάγκθ που προκφπτει από τθ νζα οικονομικοκοινωνικι
πραγματικότθτα αλλά και να επανδρϊςει τθν επαγγελματικι εικόνα των μακθτϊν τθσ
ΞΣΛΡΣΥΦΑΛΑΧ (1ο ΕΥΑΟ ΦΑΦΘΡΑΧ Χυντονιςτισ Εταίροσ, το 1 ΕΥΑΟ ΔΛΣΡΩΧΣΩ εταίροσ και
το 9 ΕΥΑΟ ΑΚΘΡΑΧ εταίροσ) και να ςτοχεφει ςε μια ςυνδυαςτικι μορφι γνϊςθσ και
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ με επικεντρωμζνθ ςτοχοκζτθςθ τθσ καριζρασ των δικαιοφχων
των τριϊν ΕΥΑΟ ϊςτε να λάβουν τθν κατάλλθλθ κακοδιγθςθ και επιμόρφωςθ ςχετικά με
τθν επαγγελματικι τουσ πορεία και εξζλιξθ ϊςτε να απαςχολθκοφν ςτον κλάδο που
ςπουδάηουν. Υροβλζπεται να ςυμμετάςχουν ςε αυτό 44 μακθτζσ των ςχολείων ςε δφο
ροζσ 22 για Ξυπρο και 22 για Λταλία με τθ ςυνοδεία 2 κακθγθτϊν ανά ροι.
ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ – ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΩΡ
Πζςα από το πρόγραμμα οι καταρτιηόμενοι κα αςχολθκοφν με :
1. Εξατομικευμζνο coaching ςτθν ανάπτυξθ Ξαριζρασ, πλάνο καριζρασ, ενδυνάμωςθ και
ςτοχοκεςία.
2. Aνάπτυξθ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων που ηθτά θ αγορά.
3. Δθμιουργία δυνατοφ βιογραφικοφ, προετοιμαςία για τθ ςυνζντευξθ,
4. Διαςφνδεςθ με τα κατάλλθλα δίκτυα ανκρϊπων ςτθν αγορά εργαςίασ.
5. Ανίχνευςθ επαγγελματικϊν ενδιαφερόντων και κλίςεων μζςω ειδικοφ εργαλείου - τεςτ
επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ.
ΧΨΣΧΣΛ- ΑΡΑΠΕΡΣΠΕΡΑ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΑ
Σ κφριοσ ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι πζραν από τθ κεωρθτικι κατάρτιςθ είναι θ
πραγματικι επαφι και θ διενζργεια ςυνεντεφξεων με επιτυχθμζνουσ επιχειρθματίεσ τθσ
Ξφπρου και τθσ Λταλίασ. Σι 3 βαςικότεροι πυλϊνεσ τθσ αγοράσ «Εργαςία, Εκπαίδευςθ και
Επιχειρθματικότθτα» κα φζρουν κοντά υποψθφίουσ με ςτελζχθ επιχειριςεων. Σι
ςυμμετζχοντεσ κα ζρκουν ςε επαφι με επαγγελματικζσ προοπτικζσ, με υπεφκυνουσ
επιλογισ προςωπικοφ και εκπροςϊπουσ τμθμάτων Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.
Θ ςυμμετοχι ςε αυτό το ςχζδιο κινθτικότθτασ κα ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ των κάτωκι
ςτόχων ζτςι ϊςτε μετά το πζρασ του ςχεδίου, οι ςυμμετζχοντεσ να είναι ςε κζςθ να:
1. εκτιμιςουν το πλαίςιο εφρεςθσ εργαςίασ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και το εξωτερικό,
2. προςδιορίςουν τον επαγγελματικό τουσ ςτόχο,
3. εκτιμιςουν τισ δυνατότθτζσ τουσ και τα τυπικά τουσ προςόντα,
4. αναρωτθκοφν για τθν ζλλειψθ ι βελτίωςθ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων ςχετικϊν με τον
επαγγελματικό τουσ ςτόχο,
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5. μετριςουν τθν αποτελεςματικότθτα του τρόπου με τον οποίο κα αναηθτιςουν εργαςία,
6. επιδείξουν και περιγράψουν τα δυνατά ςθμεία τουσ, τα ςχετικά με τον επαγγελματικό
τουσ ςτόχο,
7. καταςκευάςουν το προφίλ τουσ ςτα κοινωνικά δίκτυα,
8. ςυντάξουν το βιογραφικό τουσ ςθμείωμα,
9. εφαρμόςουν τεχνικζσ αναηιτθςθσ εργαςίασ ςτθν αγορά τθσ Ελλάδασ ι του εξωτερικοφ,
10. υιοκετιςουν ςτρατθγικι μάρκετινγκ για τθ διαχείριςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ εικόνασ,
11. αναπτφξουν δεξιότθτεσ διαχείριςθσ καριζρασ,
12. ςχεδιάςουν τα βιματά τουσ για το επαγγελματικό τουσ μζλλον.
Σι φορείσ υποδοχισ είναι ςτθν Ξφπρο θ SYMAKO MOB και ςτθν Λταλία θ IMPARA E LAVORA
οι οποίοι επιλζχκθκαν γιατί ζχουν μεγάλθ εμπειρία ςτθν δια βίου μάκθςθ και εκπαίδευςθ –
ςε προγράμματα κινθτικότθτασ αλλά κυρίωσ γιατί το πρόγραμμα που από κοινοφ
ςχεδιάςαμε και καταλιξαμε ιταν ανταποκρινόμενο ςτα μακθςιακά αποτελζςματα που
είχαμε ςχεδιάςει και ςφμφωνο με τισ ανάγκεσ των μακθτϊν μασ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•
•

SYMAKO MOB LTD - Cyprus,
IMPARA E LAVORA - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035817
Φορζασ: 7o ΕΥΑΟ ΥΑΨΦΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Practical Exercise: Learning by Doing
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο 7ο ΕΥΑΟ Υάτρασ, είναι αιτϊν οργανιςμόσ και φορζασ αποςτολισ.
Χε αυτόν φοιτοφν 280 μακθτζσ και διδάςκουν 37 εκπαιδευτικοί. Υροςφζρει τισ ειδικότθτεσ:
Γεωπονίασ, Ωγείασ-Υρόνοιασ και Σικονομίασ-Διοίκθςθσ. Ξατόπιν αυτοφ θ Διευκφντρια και θ
αρμόδια παιδαγωγικι ομάδα ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ, πρότειναν ςτο ςφλλογο
διδαςκόντων και ζλαβαν ζγκριςθ για τθν οργάνωςθ του ακόλουκου προγράμματοσ
κινθτικότθτασ με τίτλο «Practical Exercise: Learning by doing», ςτο πλαίςιο του
προγράμματοσ Erasmus + και ςτθ δράςθ ΞΑ1 «Ξινθτικότθτα εκπαιδευόμενων και
προςωπικοφ» . Θ ςυνολικι διάρκεια είναι 12 μινεσ, από 01-06-2017 ζωσ και 31-05-2018.
Σμάδα ςτόχοσ είναι 24 μακθτζσ τθσ Γ’ Ουκείου, των τομζων Γεωπονίασ, Σικονομίασ και
Ωγείασ-Υρόνοιασ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και 4 ςυνοδοί κακθγθτζσ. Σι
ςυμμετζχοντεσ προζρχονται από οικογζνειεσ χαμθλοφ μορφωτικοφ και οικονομικοφ
επιπζδου, με χαμθλζσ ευκαιρίεσ επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ. Ψο ςχζδιο κα
πραγματοποιθκεί ςε δφο ροζσ. Θ τοποκζτθςθ κα ζχει διάρκεια δφο εβδομάδεσ (κάκε ροι),
το χρονικό διάςτθμα από 03/03/2018 ζωσ 08/04/2018 ςτθν Braga τθσ Υορτογαλίασ. Φορζασ
υποδοχισ κα είναι θ APLICAPROPOSTA LDA ι εν ςυντομία BragaMob.
Σ γενικόσ ςκοπόσ του προτεινομζνου προγράμματοσ είναι να δοκεί θ δυνατότθτα ςε
μακθτζσ μασ να αποκτιςουν, εφαρμόςουν, εξελίξουν και αναπτφξουν αντίςτοιχεσ τθσ
ειδικότθτασ τουσ επαγγελματικζσ αλλά και εγκάρςιεσ βαςικζσ δεξιότθτεσ και προςόντα που
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είναι ςιμερα αναγκαία ςε μεςαία/χαμθλά ςτελζχθ ΠΠΕ του πρωτογενι και τριτογενι
τομζα και ανάλογων μικρϊν μονάδων υγείασ-πρόνοιασ που εποπτεφονται και λειτουργοφν
από περιφερειακοφ – τοπικοφ επιπζδου δομζσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ψ.Α).
Σι 24 ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ που κα μετακινθκοφν για 2 εβδομάδεσ ςτθν Braga, κα
τοποκετθκοφν για πρακτικι άςκθςθ ςε επιχειριςεισ του πρωτογενι (γεωπόνοι) και
τριτογενι τομζα ι ςε τμιματα διοίκθςθσ τθσ ΨΑ οι οικονομολόγοι, κακϊσ και του τομζα
Ωγείασ (βοθκ. Ροςθλευτϊν, βοθκ. Βρεφονθπιοκόμων, βοθκ. Λατρικϊν Εργ.) που κα
τοποκετθκοφν ςε ανάλογεσ εγκαταςτάςεισ και μονάδεσ τθσ ΨΑ.
Αποτελεί βαςικι ανάγκθ θ φπαρξθ εργαηομζνων, μεςαίου επιπζδου προςόντων (για τουσ
οποίουσ θ ηιτθςθ ζχει αυξθτικι τάςθ τθν ερχόμενθ δεκαετία) που κα ζχουν καταρτιςκεί και
αναπτφξει ςε ςθμαντικό βακμό και τισ επαγγελματικζσ και τισ βαςικζσ εγκάρςιεσ
δεξιότθτεσ/ικανότθτεσ, που ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν πρόςβαςθ ςτθν εργαςία και
τθν περαιτζρω μάκθςθ και αποτελοφν βαςικι κατεφκυνςθ τθσ Ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ
ςτθν ΕΕΞ για τθν υποςτιριξθ τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020».
Σι μακθτζσ μασ, με τθν εκπαίδευςθ τουσ κατακτοφν ζνα καλό επίπεδο γνϊςεων ςε
κεωρθτικι βάςθ, υςτεροφν όμωσ ςτθν πρακτικι εφαρμογι, ενϊ ζχουν ανάγκθ
(κοινωνικοοικονομικι προζλευςθ / προθγουμζνθ εκπαιδευτικι διαδρομι) να αναπτφξουν
και ενιςχφςουν τισ βαςικζσ εγκάρςιεσ ικανότθτεσ.
Βαςικοί ςτόχοι που αναμζνουμε να υλοποιθκοφν:
-Ανάπτυξθ - εξζλιξθ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων και ικανοτιτων μακθτϊν ςτουσ τομείσ
Γεωπονίασ, Σικονομίασ και Ωγείασ Υρόνοιασ.
-Ανάπτυξθ εγκάρςιων βαςικϊν δεξιοτιτων, («μεταγνωςτικζσ», κοινωνικζσ, ικανότθτεσ
πολίτθ, ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν, επιχειρθματικό πνεφμα, δθμιουργικότθτα, πολιτιςμικι
ευαιςκθτοποίθςθ και ζκφραςθ) για τθν γενικότερθ επαγγελματικι ανάπτυξθ των μακθτϊν.
-Χυνειςφορά ςτθν ποιοτικι βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ από το ςχολείο μασ ΕΕ, ςφνδεςθ με
τθν αγορά εργαςίασ, αφξθςθ τθσ καινοτομίασ, χρθςτικότθτασ και ελκυςτικότθτασ τθσ.
-Ανάπτυξθ επαγγελματικϊν ενδιαφερόντων, βελτίωςθ αυτοεκτίμθςθσ μακθτϊν,
επικοινωνία/ςυνεργαςία μακθτϊν/μακθτϊν ςυνοδϊν για επαγγελματικι και προςωπικι
τουσ ανάπτυξθ.
-Ενίςχυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ διάςταςθσ ςτο ςχολείο μασ.
-Γνωριμία με τον πολιτιςμό και κουλτοφρα τθσ Υορτογαλίασ.
Σι μακθτζσ κα αποκτιςουν Υιςτοποιθτικό Europass, ενϊ κα υπάρξει διάχυςθ / αξιοποίθςθ
αποτελεςμάτων και εμπειριϊν και ευαιςκθτοποίθςθ, ςε επίπεδο ςχολείου και ςτθν
ευρφτερθ κοινωνία.
Ψζλοσ με τθν ενίςχυςθ τθσ κινθτικότθτασ, ο φορζασ αποςτολισ, ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ
των ςτόχων τθσ Ευρϊπθσ 2020, ενιςχφει τθν εξωςτρζφειά του, τθν πικανι ςυνεργαςία με
τοπικοφσ, περιφ/κοφσ, εκν. ι/και ευρωπ. φορείσ και τθν ςυμμετοχι του ςε ζνα επόμενο
ΞΑ1 ι/και ΞΑ2.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: APLICAPROPOSTA LDA - Portugal
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Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035828
Φορζασ: ΕΡΩΧΘ ΕΡΣΔΣΧΩΡ ΥΛΕΦΛΑΧ (ΕΕΥ)
Ψίτλοσ Χχεδίου: Χφγχρονεσ υπθρεςίεσ φιλοξενίασ ςτον ξενοδοχειακό τομζα
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο ςυγκεκριμζνο ςχζδιο κινθτικότθτασ αφορά επαγγελματικι
κατάρτιςθ προςωπικοφ ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων τθσ Ζνωςθσ ενοδόχων Υιερίασ
(ΕΕΥ). Ζχει ωσ γενικό ςτόχο οι υπεφκυνοι λειτουργίασ των ξενοδοχείων να αποκτιςουν
νζεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ προκειμζνου οι επιχειριςεισ τουσ να γίνουν πιο ανταγωνιςτικζσ
και να προςελκφςουν περιςςότερουσ επιςκζπτεσ για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα. Σι
επιμζρουσ ςτόχοι είναι οι ςυμμετζχοντεσ:
1. Ρα ενθμερωκοφν και να υιοκετιςουν ςφγχρονα ποιοτικά και λειτουργικά
ξενοδοχειακά πρότυπα.
2. Ρα αντιλθφκοφν τισ νζεσ τάςεισ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν προσ τον πελάτθ.
3. Ρα γνωρίςουν πωσ εφαρμόηονται τα νζα εργαλεία του διαδικτυακοφ μάρκετινγκ.
4. Ρα γνωρίςουν νζεσ επιτυχθμζνεσ επιχειρθματικζσ πρακτικζσ οι οποίεσ εφαρμόηονται
από άλλεσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ τθσ Ξφπρου.
5. Ρα γνωρίςουν το διεκνζσ ανταγωνιςτικό περιβάλλον ςτον επιχειρθματικό τομζα που
δραςτθριοποιοφνται ζτςι ϊςτε να μπορζςουν να προςαρμοςτοφν επιτυχθμζνα ςε αυτό.
6. Ρα διαπιςτϊςουν τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα του ελλθνικοφ χϊρου ςτον οποίο
δραςτθριοποιοφνται και να τα αναδείξουν.
7. Ρα δθμιουργιςουν δίκτυο επαφϊν και επικοινωνίασ με ςυναδζλφουσ τουσ ςε
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.
Για τθν επίτευξθ των ανωτζρω κα υλοποιθκεί 5ιμερο πρόγραμμα κατάρτιςθσ από τον
εταίρο-Φορζα Ωποδοχισ IHE Innovative Hospitality Education ςτθν Ξφπρο ο οποίοσ
εξειδικεφεται ςε κζματα φιλοξενίασ και τουριςμοφ. Ψο πρόγραμμα προβλζπει επίςθσ και
επιςκζψεισ ςε επιλεγμζνα ξενοδοχεία τα οποία εφαρμόηουν επιτυχθμζνα πρακτικζσ που
ζχουν καταφζρει να επιμθκφνουν τθν τουριςτικι περίοδο. Επίςθσ προβλζπονται επιςκζψεισ
και ςε κεςμικοφσ φορείσ του τουριςμοφ τθσ Ξφπρου, όπωσ ενϊςεισ και επιμελθτιρια,
προκειμζνου οι ςυμμετζχοντεσ να ενθμερωκοφν ςε κζματα τθσ κυπριακισ τουριςτικισ
πολιτικισ και τθσ γενικότερθσ κατάςταςθσ που επικρατεί ςτθ χϊρα.
Χτο πρόγραμμα κα ςυμμετάςχουν 20 άτομα από το προςωπικό διαφορετικϊν
ξενοδοχειακϊν μονάδων τθσ ΕΕΥ.
Ψα ανωτζρω αποτελζςματα και οι καλζσ πρακτικζσ που κα αποκομιςκοφν από το ςχζδιο κα
διαδοκοφν με τισ προγραμματιςμζνεσ δράςεισ του ςχεδίου όπωσ θμερίδεσ ενθμζρωςθσ,
διανομι φυλλαδίων, δελτία τφπου ςτισ εφθμερίδεσ και ανάρτθςθ όλων των ςτοιχείων ςτο
website τθσ Ζνωςθσ ενοδόχων Υιερίασ, τθσ Υανελλινιασ Σμοςπονδίασ ενοδόχων (Υ.Σ..),
του Χυνδζςμου Ελλθνικϊν Ψουριςτικϊν Επιχειριςεων (Χ.Ε.Ψ.Ε.) και ςτα θλεκτρονικά
κοινωνικά δίκτυα. Σι δράςεισ αυτζσ κα είναι προςβάςιμεσ ςε όλεσ τισ ενδιαφερόμενεσ
επιχειριςεισ ςε τοπικό, περιφερειακό και εκνικό επίπεδο.
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Πακροπρόκεςμα το ςχζδιο αυτό ευελπιςτεί να αποτελζςει τθν απαρχι τθσ γνωριμίασ και
ςυνεργαςίασ με επαγγελματίεσ του τομζα φιλοξενίασ και τουριςμοφ ςτο εξωτερικό,
ξεκινϊντασ από τθν Ξφπρο και ςτοχεφοντασ ςτο μζλλον και ςε αντίςτοιχεσ ςυνεργαςίεσ με
επαγγελματίεσ από άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ οι οποίεσ διακζτουν ανεπτυγμζνεσ
ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Κα καλλιεργθκεί ζτςι θ εξωςτρζφεια των επιχειριςεων και κα
επιδιωχκεί θ δθμιουργία μόνιμων δικτφων επικοινωνίασ με ανάλογεσ επιχειριςεισ του
εξωτερικοφ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: IHE INNOVATIVE HOSPITALITY EDUCATION LTD - Cyprus

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035834
Φορζασ: ENIAIO ΕΛΔΛΞΣ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΣ ΓΩΠΡΑΧΛΣ - ΟΩΞΕΛΣ ΥΑΨΦΩΡ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΨΛΞΣΨΘΨΑΧ ΑΥΣΦΣΛΨΩΡ ΠΕ ΕΛΔΛΞΕΧ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΕΧ ΑΡΑΓΞΕΧ ΧΨΣ ΧΩΦΣ ΕΦΓΑΧΛΑΧ: ΠΑΚΘΠΑΨΑ ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑΧ ΧΕ
ΕΩΦΩΥΑΛΞΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΡΑΥΨΩΘ ΥΦΣΛΣΡΨΩΡ ΠΕ ΕΡΑΟΟΑΞΨΛΞΕΧ ΥΦΩΨΕΧ ΩΟΕΧ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ:
Ειδικόσ ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι θ βελτίωςθ τθσ
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και θ απόκτθςθ
εξειδικευμζνων δεξιοτιτων ςτθν καταςκευι καινοτόμων προϊόντων με τθν χριςθ
εναλλακτικϊν πρϊτων υλϊν, με ςυνεργατικζσ δράςεισ των μακθτϊν δφο Ευρωπαϊκϊν
χωρϊν, αντλϊντασ εμπειρίεσ από το ςυνεργαηόμενο εκπαιδευτικό οργανιςμό ςτθν Οειψία
τθσ Γερμανίασ. Ευρφτεροσ ςτόχοσ μασ είναι θ ανάπτυξθ Ευζλικτων Εξατομικευμζνων
Εκπαιδευτικϊν Υρογραμμάτων με άμεςθ ςφνδεςθ με τισ απαιτιςεισ τθν αγοράσ εργαςίασ
και με απϊτερο ςτόχο τθν αφξθςθ των πικανοτιτων απαςχόλθςθσ των αποφοίτων του
οργανιςμοφ μασ.
Θ ροι κινθτικότθτασ κα αποτελείται από οκτϊ μακθτζσ δφο από κάκε ειδικότθτα και
τζςςερισ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ ζναν από τθν αντίςτοιχθ ειδικότθτα και ζνα
εκπαιδευτικό που κα δράςει ωσ ςυντονιςτισ. Σι ομάδεσ των μακθτϊν των δφο ςχολείων
κα ςυνεργαςτοφν για τθν ανάπτυξθ ενόσ πρωτοτφπου προϊόντοσ που κα απαιτεί
τεχνολογικζσ γνϊςεισ από όλεσ τισ ειδικότθτεσ. Υαράλλθλα ομάδα εργαςίασ εκπαιδευτικϊν
κα ςυγκροτιςει τθν αποκτθκείςα τεχνογνωςία ςτθν υλοποίθςθ ενόσ χρθςτικοφ Σδθγοφ
Ανάπτυξθσ Υροϊόντων με τθ χριςθ Εναλλακτικϊν Υρϊτων Ωλϊν που κα αποτελζςει και
παραδοτζο του ζργου.
Πζςα από τθν ςυμμετοχι ςτο ςχζδιο κινθτικότθτασ οι ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ
• κα βελτιϊςουν το επίπεδο των βαςικϊν ικανοτιτων και δεξιοτιτων,
• κα αυξιςουν τισ ευκαιρίεσ μελλοντικισ απαςχόλθςθσ
• κα αποκτιςουν εμπειρία ςυνεργαςίασ με ςυνομιλικουσ μιασ ξζνθσ χϊρασ
• κα βελτιϊςουν τισ επικοινωνιακζσ τουσ ικανότθτεσ και τθν γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ
Πζςα από τθν ςυμμετοχι ςτο ςχζδιο κινθτικότθτασ οι ςυνοδοί εκπαιδευτικοί :
• κα καλφψουν ανάγκεσ τουσ ςε κζματα οργάνωςθσ και αποτελεςματικότθτασ τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ με τθν ειςαγωγι πρωτοποριακϊν μεκόδων και δράςεων
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• κα προετοιμαςτοφν με οργανωμζνο και επαγγελματικό τρόπο για τθν ενςωμάτωςθ των
καλϊν πρακτικϊν και νζων μεκόδων ςε κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ και λειτουργίεσ του
ςχολείου
• κα προςφζρουν ςτουσ μακθτζσ τουσ περιςςότερο ελκυςτικά και ευζλικτα προγράμματα
δράςεων που κα μεγιςτοποιιςουν το εκπαιδευτικό αποτζλεςμα και τθν ενςωμάτωςθ τουσ
ςτο χϊρο εργαςίασ
• κα αποκτιςουν εμπειρία ςυνεργαςίασ και κα επεκτείνουν το δίκτυο ςυνεργαςίασ του
ςχολείου με φορείσ του εξωτερικοφ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH - Germany

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035841
Φορζασ: ΕΩΦΩΥΑΝΞΣ ΞΕΡΨΦΣ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘ ΑΡΩΡΩΠΘ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Geothermal And Solar Skills
Διάρκεια Χχεδίου: 16 Πινεσ

Διάρκεια Χχεδίου: 16 Πινεσ

ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: In the construction industry, the workers dealing with RES are plumbers
and electricians. In this context, the GS Skills project (approved in the frame of the
PROGRESS programme http://www.gs-skills.gr), was carried out in order to study and
determine the skills needed on the labour market for plumbers and electricians in,
respectively, the geothermal and solar fields, as well as the gaps between existing trainings
and needed trainings in continuous vocational training. The results of the project showed on
one hand a clear skills gap for both trades in the labour market, and a lack of adapted
trainings in the partner countries. Moreover, according to the conclusions of the Build-up
Skills initiative (strategic initiative under the Intelligent Energy Europe programme, to boost
continuing education and training of construction workers), although the demand for
workers in the field of construction fell, demand for workers with RES skills will grow in all
countries of the EU. It is therefore crucial to offer to unemployed or active workers having
finalised their initial training an adapted and innovative continuous vocational training which
will allow them to re-enter, or evolve in, the labour market.
The objectives of GSSVet project are:
*To meet the growing demand for new skills of electricians and plumbers working on
geothermal and solar installations in the current construction industry, by the eadoption of
innovative teaching methods and curriculum in RES geothermal and solar systems
installations.
*The enhancement of consortium partners European dimension and reputation at a local,
regional, national and European level. Its participation in international activities and
experience exchange, the update of teachers skills in innovative teaching methods and
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educational tools, the enrichment of curricula, the development of management skills, the
improvement of language skills, the familiarizing with educational systems of other countries
and the increase of European awareness through contact with the culture of other countries
and cooperation with institutions or/and colleagues of other countries.
In this sense, the GSSVet project will update the skills of professional adult trainers in the
field of geothermal and solar installations. To address the above objective, the project will
promote participation to transnational motilities of 30 professional adult trainers in
identifying curriculum and acquiring innovative teaching methods in RES geothermal and
solar systems installations,
including qualitative work-based learning, allowing the
acquisition, evaluation and validation of learning outcomes in the work place.
At the local regional and national levels, the impact will be the improvement of the training
content of the VET centres and companies providing work based learning" training schemes.
The impact will reach the following target groups:
- The consortium partners;
- Plumbers and electricians;
- VET centres with a construction department and/or focusing on Green Jobs;
- Career guidance organisations and national employment agencies;
- Construction companies needing qualified people, and companies’ associations.
The project in long term impact will promote training courses provided by VET institutes in
geothermal and solar installations field. Skills mismatch, caused by increased demand for
green skills will be diminished. This will have a direct result on the employment growth in
the sector. Green sectors companies will easier assess skills and competences of their
potential employees in the specific field. Policy makers will address the needs for green
energy construction sector, implementing relative policy actions.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: LDI UG - Germany

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035849
Φορζασ: 2ο ΕΥΑΟ ΕΟΕΩΧΛΡΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ψεχνολογίεσ Φόρτιςθσ και Αποκικευςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ Ωβριδικϊν
& Θλεκτρικϊν οχθμάτων: Ανάπτυξθ δεξιοτιτων εκπαιδευομζνων και εκπαιδευτϊν ςε
τεχνολογίεσ οχθμάτων παραγωγισ και πρωτοτφπων
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο 2ο ΕΥΑΟ Ελευςίνασ επικυμεί να καταρτίςει 15 μακθτζσ ειδικοτιτων
Πθχανολογίασ και Θλεκτρολογίασ , ςε εκπαίδευςθ 14 θμερϊν και 8 εκπαιδευτικοφσ
αντίςτοιχων ειδικοτιτων, ςε κατάρτιςθ 7 θμερϊν με κοινό κζμα «Ψεχνολογίεσ φόρτιςθσ και
αποκικευςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ υβριδικϊν & θλεκτρικϊν οχθμάτων: Ανάπτυξθ
δεξιοτιτων μακθτϊν και εκπαιδευτϊν ςε τεχνολογίεσ οχθμάτων παραγωγισ και
πρωτοτφπων».
Σι ςτόχοι τθσ δραςτθριότθτασ κινθτικότθτασ των μακθτϊν είναι θ Ανάπτυξθ γνϊςεων και
δεξιοτιτων ςε τεχνολογίεσ φόρτιςθσ και αποκικευςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ των
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υβριδικϊν/ θλεκτρικϊν οχθμάτων, ςτθν τεχνολογία των υποδομϊν και εγκαταςτάςεων
φόρτιςθσ, θ βελτίωςθ του βιογραφικοφ των μακθτϊν για ευκολότερθ εφρεςθ εργαςίασ και
επαγγελματικι εξζλιξθ και θ ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων και επαγγελματικισ
ςυμπεριφοράσ ςε μια άλλθ Ευρωπαϊκι χϊρα.
Σι μακθτζσ μετά το τζλοσ τθσ κινθτικότθτασ επικυμοφμε να αναγνωρίηουν τουσ
διαφορετικοφσ τρόπουσ φόρτιςθσ των plug – in και induction charging υβριδικϊν και
θλεκτρικϊν αυτοκινιτων, να κατανοιςουν τθν δομι και εξοπλιςμό ενόσ ςτακμοφ plug – in
ι αςφρματθσ φόρτιςθσ, α αναγνωρίηουν τισ νζεσ τεχνολογίεσ των μζςων αποκικευςθσ
θλεκτρικισ ενζργειασ, να μετροφν τθν χωρθτικότθτα/κατάςταςθ των μζςων αποκικευςθσ
θλεκτρικισ ενζργειασ, να κάνουν διάγνωςθ βλαβϊν ςτα ςυςτιματα αποκικευςθσ
θλεκτρικισ ενζργειασ των υβριδικϊν-θλεκτρικϊν οχθμάτων, να αλλθλεπιδράςουν με
επαγγελματίεσ τθσ ειδικότθτασ, να διαμορφϊςουν επαγγελματικι ςυμπεριφορά ςε
ςφγχρονουσ ευρωπαϊκοφσ εργαςιακοφσ χϊρουσ, να εξαςκιςουν τισ γλωςςικζσ τουσ
δεξιότθτεσ ςτθν Αγγλικι και εν μζρει ςτθν Λςπανικι γλϊςςα και να διαπιςτϊςουν τισ
δυνατότθτεσ επαγγελματικισ εξζλιξθσ που τουσ προςφζρει το επάγγελμά τουσ ςε ζνα
ςφγχρονο Ευρωπαϊκό περιβάλλον.
Πετά τθν υλοποίθςθ τθσ κινθτικότθτασ οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί κα ςχεδιάςουν
οκτϊ (8) εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (1 άςκθςθ/ςυμμετζχοντα εκπαιδευτικό) ςτισ τεχνολογίεσ
φόρτιςθσ και αποκικευςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ υβριδικϊν & θλεκτρικϊν οχθμάτων, ενϊ
κα καταςκευαςτεί course μακθμάτων ςχετικά με το θλεκτρικό αυτοκίνθτο ςτθν
θλεκτρονικι πλατφόρμα moodle, που λειτουργεί το οικείο 1ο Εργαςτθριακό Ξζντρο Δυτικισ
Αττικισ.
Ψο ςχζδιο αναμζνουμε να ζχει ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθν εικόνα και τον ρόλο του ςχολείου.
Πζςα από τισ ενζργειεσ διάχυςθσ και διάδοςθσ του ςχεδίου αναμζνουμε να προβλθκεί το
ςχολείο και ο ρόλοσ του ςτθν τοπικι κοινωνία κάνοντασ πιο ελκυςτικι τθν επιλογι του από
υποψιφιουσ μελλοντικοφσ μακθτζσ. Κα αναβακμιςτεί ςθμαντικά το επίπεδο τθσ
προςφερόμενθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ςτουσ τομείσ τθσ Πθχανολογίασ και
Θλεκτρολογίασ. Κα βελτιωκεί θ ςχζςθ μακθτϊν - εκπαιδευτικϊν και κα εκςυγχρονιςτοφν τα
προγράμματα ςπουδϊν οριςμζνων ειδικοτιτων. Επίςθσ κα τεκοφν οι βάςεισ για τθν
δθμιουργία ενόσ μακροπρόκεςμου δικτφου πικανϊν ςυνεργαςιϊν με οργανιςμοφσ αλλά
και ςχολεία άλλων χωρϊν για πραγματοποίθςθ μελλοντικϊν ςχεδίων.
Για τθν διάχυςθ του ςχεδίου κα γραφοφν Δελτία τφπου με ςυνεντεφξεισ/μαρτυρίεσ
μακθτϊν/εκπαιδευτικϊν και κα δθμοςιευτοφν τουσ ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου, ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Αττικισ, ςτον τοπικό τφπο και ςτο
Ψμιμα Επικοινωνίασ και Υροβολισ του ΛΞΩ. Κα γίνει ενθμζρωςθ των μακθτϊν, του
Χυλλόγου Διδαςκόντων και του Χυλλόγου Γονζων κ’ Ξθδεμόνων του 2ου ΕΥΑ.Ο. Ελευςίνασ,
κα διεξαχκεί τεχνικι θμερίδα επιμόρφωςθσ με κζμα «Ψρόποι Φόρτιςθσ και αποκικευςθσ
θλεκτρικισ ενζργειασ Ωβριδικϊν/Θλεκτρικϊν Σχθμάτων», δθμιουργία ςελίδασ Facebook και
ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου των οκτϊ (8) εργαςτθριακϊν αςκιςεων που
ςχεδιάςτθκαν από τουσ κακθγθτζσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

MOVEU PROFESSIONAL SERVICES - Spain,

•

CENTRO CREVE -AJUNTAMIENTO Santa Perpetua de Mogoda - Spain
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Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035857
Φορζασ: 3ο ΕΥΑΟ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Επαγγελματικι εφαρμογι πρϊτων βοθκειϊν ςε επείγουςεσ καταςτάςεισ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο προτεινόμενο ςχζδιο αφορά ςτθ μετακίνθςθ μακθτϊν/τριϊν του
Ψομζα Ωγείασ - Υρόνοιασ - Ευεξίασ ςτθν Γερμανία για τθν υλοποίθςθ προγράμματοσ
κατάρτιςθσ ςτθν εφαρμογι Υρϊτων Βοθκειϊν ςε επείγουςεσ καταςτάςεισ. Κα
ςυμμετάςχουν ς' αυτό 16 εκπαιδευόμενοι και δφο ςυνοδοί - εκπαιδευτικοί. Ψο πρόγραμμα
κα περιλαμβάνει, εκτόσ από τθν κατάρτιςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ,
επιςκζψεισ ςε νοςοκομεία και ςτακμοφσ Υρϊτων Βοθκειϊν, κακϊσ και ςτοχευμζνεσ
πολιτιςτικζσ επιςκζψεισ, επιδιϊκοντασ μια, όςο το δυνατόν, πιο ολοκλθρωμζνθ,
αποτελεςματικι και ευχάριςτθ εμπειρία μάκθςθσ.
Βαςικοί ςτόχοι του ςχεδίου, όςον αφορά ςτουσ εκπαιδευόμενουσ είναι:
- Ρα βελτιϊςουν τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ ικανότθτζσ τουσ ςτθν παροχι Υρϊτων
Βοθκειϊν.
- Ρα γνωρίςουν βιωματικά τθν επαγγελματικθ εκπαίδευςθ, ςε μια άλλθ χϊρα με πολφ
ψθλό επίπεδο παρεχόμενων υπθρεςιϊν, ςτο ςυγκεκριμζνο Ψομζα.
- Ρα μάκουν να επικοινωνοφν επαρκϊσ και με τθν κατάλλθλθ επαγγελματικι ορολογία ςε
μια ξζνθ γλϊςςα.
- Ρα αποκτιςουν μεγαλφτερθ αυτοπεποίκθςθ ςχετικά με τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτζσ
τουσ.
- Ρα εξοικιωκοφν με τθν ιδζα τθσ ςυνεχοφσ επιμόρφωςθσ και τθσ δια βίου μάκθςθσ.
- Ρα ζρκουν ςε επαφι με ζνα διαφορετικό κοινωνικό και πολιτιςμικό περιβάλλον, γεγονόσ
που κα ενιςχφςει τθν διαπολιτιςμικι αλλθλοκατανόθςθ και τθν ενδυνάμωςθ τθσ κοινισ
Ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ.
Ψα αναμενόμενα αποτελζςματα του ςχεδίου, όςον αφορά ςτο ςχολείο και ςτθ ςχολικι
κοινότθτα είναι:
- Βελτίωςθ των διοικθτικϊν δεξιοτιτων ςχετικά με το ςχεδιαςμό, οργάνωςθ και διαχείριςθ
Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτιςθσ γενικότερα.
- Ωιοκζτθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν μάκθςθσ με ςτόχο τθν παροχι ποιοτικότερθσ
εκπαίδευςθσ προσ όφελοσ των μακθτϊν/τριϊν.
- Υροϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ οργανιςμϊν/ιδρυμάτων
Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ςτθν Ευρϊπθ.

που

παρζχουν

- Δθμιουργία κινιτρων αυτοβελτίωςθσ και ςυνεχοφσ επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν και
εκπαιδευομζνων.
- Αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ ςτουσ νζουσ ανκρϊπουσ.
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Πακροπρόκεςμα θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ αναμζνεται να ενδυναμϊςει τουσ ςυμμετζχοντεσ
ζτςι ϊςτε να μποροφν να διεκδικιςουν αποτελεςματικότερα τθν επαγγελματικι τουσ
αποκατάςταςθ ςτθν απαιτθτικι Ευρωπαϊκι και διεκνι αγορά εργαςίασ, μειϊνοντασ τισ
πικανότθτεσ περικωριοποίθςθσ και αποκλειςμοφ τουσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: WBS TRAINING AG - Germany

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035869
Φορζασ: ΛΡΕΔΛΒΛΠ-ΛΕΞ ΠΣΡΑΧΨΘΦΛΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ανάπτυξθ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων Εκπαιδευόμενων και Διοικθτικοφ
Υροςωπικοφ ςε καινοτόμεσ δράςεισ κατάρτιςθσ ςτο ςφγχρονο Ευρωπαϊκό περιβάλλον
και εφαρμογι τουσ ςτο πλαίςιο Υιςτοποίθςθσ Υροςόντων
Διάρκεια Χχεδίου: 24 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψζςςερεισ ομάδεσ καταρτιηόμενων του ΔΔ.ΛΕΞ Ποναςτθρίου) και μια
ομάδα από το διοικθτικό προςωπικό εξοπλιςμζνεσ με χαμόγελο και αιςιοδοξία, με γνϊςεισ
εξειδικευμζνθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, με ενδιαφζροντα και ανθςυχίεσ για το μζλλον
τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, για το προςωπικό τουσ μζλλον κακϊσ και
για το μζλλον τθσ Ελλάδασ γενικότερα, ςτοχεφουν και οδεφουν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με
τθν παροφςα αίτθςθ-πρόταςθ κινθτικότθτασ του Erasmus +.
Για το λόγο αυτό ςυνάψαμε ςχζςθ και ςχζδιο με τθν Υορτογαλία, τθν Λςπανία και τθ
Οετονία με καταξιωμζνουσ ςτθ χϊρα τουσ φορείσ ςτον τομζα τθσ δια βίου μάκθςθσ, οι
οποίοι κα μασ βοθκιςουν να υλοποιιςουμε νζεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ ςε ςυςτιματα
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, να αποκομίςουμε νζεσ εμπειρίεσ και νζεσ προοπτικζσ για τθν
επιτυχζςτερθ μετάβαςθ των καταρτιηομζνων μασ από τθν επιτυχθμζνθ κατάρτιςθ ςτθν
επιτυχθμζνθ επαγγελματικι ςταδιοδρομία. Πε επιμορφϊςεισ, με επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςε
ιδρφματα και χϊρουσ εργαςίασ, με ςχετικι επιμόρφωςθ περί των ιςχυόντων εκεί (ςτα
εκπαιδευτικά δεδομζνα, ςτθ κακθμερινότθτα και ςτθν εργαςιακι τουσ πραγματικότθτα), με
ςεβαςμό ςτισ πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ των επιμζρουσ χωρϊν καταλιγουμε ςε
ςυμπεράςματα για να ενιςχφςουμε και να ενδυναμϊςουμε τθν ελλθνικι και ευρωπαϊκι
ανταγωνιςτικότθτα των καταρτιηομζνων μασ ςτα πλαίςια τθσ ΕΕΞ όπου ςυμμετζχουμε
ενεργά.
Θ υιοκζτθςθ ορκϊν ευρωπαϊκϊν πρακτικϊν ςτα αντικείμενά μασ, θ βιωματικι προςζγγιςθ
ευρωπαϊκϊν ιδιωτικϊν και δθμοςίων φορζων άμεςα ςχετιηόμενων με τισ κλαδικζσ ανάγκεσ
των-καταρτιηόμενων, θ πικανότθτα δθμιουργίασ δικτφων ςυνεργαςίασ με όςο
περιςςότερουσ ςυναντθκοφμε ςτισ χϊρεσ υποδοχισ, αλλά και θ δίψα μασ για διάδοςθ
όλων των πεπραγμζνων ςε άλλουσ εδϊ ςτθν Ελλάδα (ςε κακθγθτζσ και καταρτιηόμενουσ)
με γνϊμονα τθν ιςάξια και ιςότιμθ δυναμικι μασ ανταγωνιςτικότθτα ςτθ ςυνεχϊσ
μεταβαλλόμενθ ευρωπαϊκι αγορά εργαςίασ είναι ό,τι επικυμοφμε και πιςτεφουμε ότι κα
καταφζρουμε με τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ ςχεδίου που αιτοφμαςτε.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: EPD - European Projects Development Unipessoal Lda - Portugal
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Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035870
Φορζασ: ΕΞ ΑΓΦΛΡΛΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΧΨΣΧΕΩΠΕΡΕΧ ΔΦΑΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΨΩΡ
Γεωπονία - Βιολογικά Υροιόντα 2. Ρζεσ Ψεχνολογίεσ Σχθμάτων
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ

ΠΑΚΘΨΩΡ : 1.

ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Tο ςχζδιο αυτό κα περιλαμβάνει 2 ροζσ μακθτϊν (14+14) από το
Εργαςτθριακό Ξζντρο τθσ Αγρινίου, και κα πραγματοποιθκοφν εντόσ του ςχολικοφ ζτουσ
2017-20178. Πία ροι για τον τομζα γεωπονίασ και μία ροι για τον τομζα Σχθμάτων.
Βαςικοί ςτόχοι του προγράμματοσ είναι:
- Εκμάκθςθ γνϊςεων-δεξιοτιτων-ικανοτιτων ςχετικζσ με τθν ειδικότθτά τουσ
-Εκπαίδευςθ και εξοικείωςθ των μακθτϊν ςτθν κατανόθςθ του ςφγχρονου επιχειρθματικοφ
περιβάλλοντοσ.
- Διαςφνδεςθ με τθν αγορά εργαςίασ.
-Ανάπτυξθ δεξιοτιτων γραπτισ και προφορικισ επικοινωνίασ.
-Ανάπτυξθ πρακτικϊν δεξιοτιτων που καλφπτουν ανάγκεσ ανάπτυξθσ εταιρικισ
επικοινωνίασ.
-Ανάπτυξθ εφαρμογϊν επικοινωνίασ και ςυναλλαγισ με πελάτεσ, προμθκευτζσ και
ςυνεργάτεσ.
-Ευαιςκθτοποίθςθ ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ.
-Ενκάρρυνςθ τθσ δθμιουργίασ νζων επιχειριςεων.
Θ πρϊτθ ροι, με τίτλο: Agriculture - Biological path, αφορά 14 μακθτζσ του τομζα
Γεωπονίασ και κα πραγματοποιθκεί ςτο εκπαιδευτικό κζντρο τθσ EkoConnect ιδρφκθκε το
2003 ωσ μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ. Θ δεφτερθ ροι, με τίτλο:New Technologies of
Automobile αφορά 14 μακθτζσ του τομζα οχθμάτων και κα πραγματοποιθκεί ςτον
εκπαιδευτικό οργανιςμό Infol ςτθν Λταλία.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•
EkoConnect - Internationales Zentrum für den ökologischen Landbau Mittel- und
Osteuropas e.V. - Germany,
•

INNOVAZIONE FORMAZIONE ORIENTAMENTO e LAVORO - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035875
Φορζασ: ΛΡΕΔΛΒΛΠ-ΛΕΞ ΞΛΟΞΛΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ξαταρτιηόμενοι ςε κίνθςθ - Ενα βιμα προσ τθν προςωπικι και
επαγγελματικι ανάπτυξθ
Διάρκεια Χχεδίου: 15 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Σ ακριτικόσ νομόσ Ξιλκίσ και θ τοπίκι κοινωνία αντιμετοπίηουν
ςθμαντικά προβλιματα τα τελευταία χρόνια λόγω τθσ ςυνεχιηόμενθσ οικονομικισ κρίςθσ,
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τθσ προςφυγικισ κρίςθσ αλλά και τισ ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν γεωργικι παραγωγι. Υαρότι
με παλαιότερεσ Διευκφνςεισ του ΔΛΕΞ Ξιλκίσ ζχουν γίνει προςπάκειεσ ο φορζασ να ενταχκεί
ι να υλοποιιςει ζνα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, κάτι τζτοιο δεν ζχει ςυμβεί μζχρι τϊρα. Σ
τίτλοσ του προτεινόμενου ςχεδίου δίνει ουςιαςτικά και κυριολεκτικά τθν κατευκυτιρια
γραμμι για τουσ νζουσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ: "Ξαταρτιηόμενοι ςε κίνθςθ - Ενα βιμα
προσ τθν προςωπικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ"
Ψο ςχζδιο περιλαμβάνει δφο ροζσ:
Ξατά τθν 1θ ροι, οι 12 καταρτιηόμενοι (Χτελζχθ Διοίκθςθσ και Σικονομίασ) εκτόσ των
άλλων κα εςτιαςτοφν ςτθν νεανικι επιχειρθματικότθτα και καινοτομία, με επιλεγμζνο
φορζα υποδοχισ τον οργανιςμό “Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion
Dominus (S.I.C.I. Dominus)”, ςτθν Γρανάδα τθσ Λςπανίασ.
Ξατά τθν 2θ ροι οι 16 καταρτιηόμενοι (Βοθκοί Εργοκεραπείασ) εκτόσ των άλλων να
εςτιαςτοφν ςτθν χριςθ νζων τεχνολογιϊν ςτθν εκπαιδευςθ ατόμων με ειδικζσ μακθςιακζσ
ανάγκεσ, με επιλεγμζνο φορζα υποδοχισ τον εκπαιδευτικό οργανιςμό "EPRALIMA_Escola
Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L." ςτθν περιοχι Arcos de Valdevez τθσ Υορτογαλίασ.
Ψα αναμενόμενα αποτελζςματα του ςχεδίου κινθτικότθτασ καταρτιηομζνων είναι:
- βελτιωςθ του τρόπου μάκθςθσ
- ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα περιβάλλοντοσ και βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ,
- να ενιςχυκεί θ απαςχολθςιμότθτα και να βελτιωκοφν οι προοπτικζσ ςταδιοδρομίασ,
- να αυξθκεί αίςκθςθ τθσ πρωτοβουλίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ,
- αυξθςθ τθσ προςωπικισ ενδυνάμωςθσ και τθσ αυτοεκτίμθςθσ,
- να βελτιωκοφν οι δεξιότθτεσ ςτθν ξζνθ γλϊςςα (Αγγλικά),
- αυξθμζνθ διαπολιτιςμικι ευαιςκθτοποίθςθ,
- πιο ενεργό ςυμμετοχι ςτθν τοπικι κοινωνία,
- καλφτερθ ςυνειδθτοποίθςθ του ευρωπαϊκοφ οικοδομιματοσ και των αξιϊν τθσ Ε.Ε.
ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ:
•
Χεμινάρια κατάρτιςθσ (6-7 ςεμινάρια ανα ροι ςε διάςτθμα 2 εβδομάδων) για
εμπζδωςθ κεωρθτικϊν γνϊςεων ,
•
Βιωματικά εργαςτθρια (3 workshop ανα ροι) για τθν πρακτικι εφαρμογι ςε
κεωρθτικά κζματα που διδάχκθκαν
•
Επιςκζψεισ ςε επαγγελματικοφσ χϊρουσ (3-5 ανα ροι): ςε εταιρίεσ παραγωγισ,
εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν, τοπικοφσ φορείσ, οργανιςμοφσ, τοπικά κζντρα, δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ, κλπ
•

Υολιτιςτικζσ επιςκζψεισ (3 ανα ροι) για τθν γνωριμία τθσ τοπικισ κουλτοφρασ.

ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΕΧ:
Αλεξάνδρειο ΨΕΛ Κες/νίκθσ (τμιμα φυςικοκεραπείασ),
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Επιμελθτιριο Ξιλκίσ
Φορείσ εκπαιδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτουσ νομοφσ Ξιλκίσ και Κες/νίκθσ (ΞΕΧΩΥ, ΔΛΕΞ
Υαιονίασ, Οαγκαδά, Χϊνδου και Ψριανδρίασ).
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

Servicios Integrales de Contratación e Intermediación DOMINUS, S.L. - Spain,

•

EPRALIMA_Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L. - Portugal

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035895
Φορζασ: 1ο ΕΥΑΟ ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ
Ψίτλοσ Χχεδίου: "ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ + ΠΑΚΘΨΕΛΑ ==> ΕΦΓΑΧΛΑ"
Διάρκεια Χχεδίου: 24 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Χτο παρόν ςχζδιο κινθτικότθτασ, κα λάβουν μζροσ 8 εκπαιδευτικοί και
30 μακθτζσ κυρίωσ Γ' Ψάξθσ ΕΥΑ.Ο., από τουσ ακόλουκουσ τομείσ: Πθχανολογίασ,
Υλθροφορικισ και Θλεκτρολογίασ-Θλεκτρονικισ. Οαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ Γερμανία είναι
από τα πιο εξελιγμζνα κράτθ του κόςμου ςε τεχνολογικό και οργανωτικό επίπεδο, οι
ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα κα ζρκουν ςε επαφι με νζεσ μεκόδουσ κατάρτιςθσ, νζεσ
τεχνολογίεσ και καινοτομίεσ, δίνοντασ εναφςματα για προβλθματιςμό και αναβάκμιςθ των
ικανοτιτων και επαγγελματικϊν δεξιοτιτων τουσ.
Σ φορζασ υποδοχισ (kAöR) υποςτθρίηει όλεσ τισ ειδικότθτεσ που υπάρχουν ςτο ςχολείο
μασ, παρζχοντασ ςυμβάςεισ μακθτείασ με αντίςτοιχεσ κζςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ ι
εναλλακτικά ςτα δικά του Δθμοτικά εργαςτιρια.
Σι βαςικοί ςτόχοι και τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα για τουσ ςυμμετζχοντεσ αυτοφ του
ςχεδίου περιλθπτικά είναι :
• διαπολιτιςμικι ανταλλαγι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ, ςτα πλαίςια των
Ευρωπαϊκϊν προδιαγραφϊν για τθν δια βίου εκπαίδευςθ
• ενκάρρυνςθ απόκτθςθσ εμπειρίασ με ςυνδυαςμό κεωρθτικισ και πρακτικισ εκπαίδευςθσ
ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ
• προϊκθςθ τθσ αλλθλοκατανόθςθσ πολιτιςμϊν και εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων
• γνωριμία με ζνα εκπαιδευτικό ςφςτθμα που ςυνδζει το ςχολείο με τθν αγορά εργαςίασ,
μζςω πρακτικι άςκθςθσ - μακθτείασ ςε εταιρίεσ, κακ' όλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν
• δυνατότθτα ανάδειξθσ ιδεϊν για τθν αξιοποίθςθ των γνϊςεων τουσ ςτο χϊρο τθσ
επαγγελματικισ τουσ ηωισ
• πρακτικι άςκθςθ ςε πραγματικοφσ χϊρουσ εργαςίασ, γνωρίηοντασ ζτςι από κοντά τθν
τεχνολογικι εξζλιξθ που υπάρχει ςτθν ειδικότθτά τουσ ςτθν ευρωπαϊκι αγορά ςιμερα, που
κα τουσ δϊςει τθ δυνατότθτα να αναπτφξουν τισ δεξιότθτεσ και τισ γνϊςεισ τουσ
• καλλιζργεια τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ πρωτοβουλίασ, τθσ υπευκυνότθτασ και του
κριτικοφ ενδιαφζροντοσ για τεχνολογικά κζματα
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• απόκτθςθ "πράςινων" δεξιοτιτων και ευαιςκθτοποίθςθ ςε περιβαλλοντικά κζματα
(ανάμεςα ςτισ εταιρίεσ με τισ οποίεσ κα ςυνεργαςτοφμε περιλαμβάνονται εταιρίεσ
περιβάλλοντοσ, ενζργειασ και αξιοποίθςθσ ςυςκευϊν)
• ανάπτυξθ πολιτιςτικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων και γλωςςικϊν ικανοτιτων
• ανάπτυξθ γνωριμιϊν με πικανοφσ μελλοντικοφσ ςυνεργάτεσ
• εξάλειψθ προκαταλιψεων, όπωσ είναι για παράδειγμα ο ρατςιςμόσ και θ ξενοφοβία
• εξάλειψθ προκαταλιψεων ςχετικά με τθν ειςροι και απορρόφθςθ μεταναςτϊν και
προςφφγων και επιπλζον ανταλλαγι απόψεων, εμπειριϊν, γνϊςεων και προβλθματιςμϊν
με Χφριουσ πρόςφυγεσ ςτα Λωάννινα και ςτο Göttingen
• απόκτθςθ εμπειρογνωμοςφνθσ ςτον χϊρο των ςπουδϊν τουσ
• δθμιουργία ευρωπαϊκοφ οικοδομιματοσ για τθ δια βίου εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ
• δυνατότθτα ανταλλαγισ εξειδικευμζνου προςωπικοφ μεταξφ των ςυμμετεχόντων, ςε
αυτό το πρόγραμμα, χωρϊν.
Σι δραςτθριότθτεσ κα πραγματοποιθκοφν ςτο Göttingen, ςτο kAöR και τουσ
ςυνεργαηόμενουσ φορείσ του, τα ςχολικά ζτθ 2017-2018 και 2018-2019.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: Beschäftigungsförderung Göttingen kAöR - Germany

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035900
Φορζασ: 1ο ΕΥΑΟ ΑΓΦΛΡΛΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: «Εφαρμογζσ μθχανιςμϊν παιχνιδιοφ (gamification) ςτθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία και θ αλλθλεπίδραςθ με τον μακθτι»
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Σ ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςτθ διαμόρφωςθ νζων μακθςιακϊν
μοντζλων και ςτρατθγικϊν υπιρξε πάντα ιδιαίτερα ςθμαντικόσ. Πε τθν ενςωμάτωςθ των
Ψεχνολογιϊν τθσ Υλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ (ΨΥΕ) ςτθ ςφγχρονθ εκπαιδευτικι
πραγματικότθτα και τθ δθμιουργία ενόσ νζου εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ, ο ρόλοσ αυτόσ
αναπροςαρμόηεται, κακϊσ ο εκπαιδευτικόσ αναμζνεται να κατζχει νζεσ γνϊςεισ και
δεξιότθτεσ.
Χτόχοσ είναι θ επιμόρφωςθ των ςυμμετεχόντων και θ επαγγελματικι εξζλιξθ του
προςωπικοφ τθσ ΕΕΞ, για τθν ανάπτυξθ καινοτόμου περιεχομζνου παιδαγωγικϊν μεκόδων
και διδακτικϊν εργαλείων, αξιοποιϊντασ τισ νζεσ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ.
Ψα τελευταία χρόνια παρατθρείται ζνα ςυνεχϊσ αυξανόμενο ενδιαφζρον για τθν ζννοια του
gamification και θ εφαρμογι του ςε διάφορουσ τομείσ είναι πλζον ιδιαίτερα διαδεδομζνθ.
H προτεινόμενθ κατάρτιςθ εςτιάηει ςτθν ζννοια του gamification παρζχοντασ ζνα
ολοκλθρωμζνο κεωρθτικό υπόβακρο γφρω από τον όρο. Εξετάηεται θ ςφνδεςθ του
gamification με τα παιχνίδια, ενϊ γίνεται ανάλυςθ των κινιτρων που δίνουν ϊκθςθ ςτουσ
ανκρϊπουσ για ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ μζςα από το πρίςμα τθσ ανκρϊπινθσ ψυχολογίασ.
Πζςα από τθν ανάλυςθ ορίηονται οι δυναμικζσ, οι μθχανιςμοί και τα αιςκθτικά ςτοιχεία
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ενόσ παιχνιδοποιθμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, ενϊ γίνεται εξζταςθ εφαρμογϊν του
gamification ςε διάφορουσ τομείσ.
Ψα ςοβαρά παιχνίδια είναι εκπαιδευτικά παιχνίδια, με χριςθ των υπολογιςτϊν
(διερευνθτικά ι εκπαιδευτικά), βαςιςμζνα ςτθν προςομοίωςθ. Δίνουν τθν δυνατότθτα
ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να προςομοιϊνουν πειράματα μερικά από τα οποία δεν κα
μποροφςαν να τα πραγματοποιιςουν με άλλο τρόπο ι να ςχεδιάηουν και να υλοποιοφν νζα
βαςιςμζνα ςε κεωρίεσ μθ αποδειγμζνεσ.
Χτο εικονικό εργαςτιριο μποροφμε να πειραματιςτοφμε ςχεδιάηοντασ μια διάταξθ θ οποία
αποτελείται από "εικονικά" όργανα, ςυςκευζσ, μθχανζσ κλπ. Δίνεται θ δυνατότθτα να
ρυκμίςουμε παραμζτρουσ, να παρατθριςουμε τισ επιπτϊςεισ που προκαλοφν και να
μετριςουμε τθν επίδραςθ που ζχουν.
Χτόχοσ τθσ κατάρτιςθσ είναι οι ςυμμετζχοντεσ να βελτιϊςουν τα προςόντα τουσ και να
αποκτιςουν νζεσ τεχνικζσ ϊςτε να μποροφν να χρθςιμοποιοφν τισ βαςικζσ αλλά και πιο
προχωρθμζνεσ λειτουργίεσ και τεχνικζσ ςτο 3D Animation, με αποτζλεςμα να μποροφν να
δθμιουργοφν τριςδιάςτατεσ κινοφμενεσ εικόνεσ, ςτθ διδαςκαλία των εργαςτθριακϊν
πειραμάτων.
Σι βαςικζσ ενότθτεσ που κα εςτιάςει θ κατάρτιςθ είναι:
• Χοβαρά παιχνίδια και παιχνιδοποίθςθ
• Ανάλυςθ των δικτυακϊν εικονικϊν περιβαλλόντων κακϊσ επίςθσ και παρουςίαςθ τθσ
τεχνολογίασ τθσ εικονικισ πραγματικότθτασ.
• Εικονικά περιβάλλοντα και εφαρμογζσ που χρθςιμοποιοφνται για εκπαίδευςθ από
απόςταςθ.
• Θ χριςθ ςοβαρϊν παιχνιδιϊν και προςομοιϊςεων ςτθν θλεκτρονικι μάκθςθ.
• Θ χριςθ εικονικϊν εργαλείων και ςυςκευϊν ςτθ δθμιουργία τεχνικϊν μακθμάτων.
Ψο ςχζδιο περιλαμβάνει ςεμινάριο ςτον φορζα υποδοχισ, επαγγελματικζσ - εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ και πολιτιςτικά δρϊμενα και κα υλοποιθκεί εντόσ του ςχολικοφ ζτουσ 20172018.
Θ κατάρτιςθ κα πραγματοποιθκεί ςτθν ιταλία, ςτθν εταιρία imaginary srl (via Mauro
Macchi 52 20124 Πιλάνο) θ οποία από το 2004 ζχει επικεντρϊςει τισ δραςτθριότθτζσ τθσ
ςτθν ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν εργαλείων και ςοβαρϊν παιχνιδιϊν με βάςθ τισ
διαδραςτικζσ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: IMAGINARY SRL - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035907
Φορζασ: ΑΡΑΞΨΘΧΘ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ξατάρτιςθ επαγγελματιϊν ψυχικισ υγείασ και δικαςτικϊν λειτουργϊν
ςτθ διαχείριςθ και κεραπεία ψυχικά παςχόντων αςκενϊν με ςτοιχεία διαταραχϊν
προςωπικότθτασ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
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ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Υολλζσ επιπλοκζσ ςυνοδεφουν τισ Διαταραχζσ τθσ Υροςωπικότθτασ. Σι
πιο κοινζσ είναι: κατάκλιψθ, αυτοκτονία, παροδικά ψυχωτικά ςυμπτϊματα, βραχζα
ψυχωτικά επειςόδια, κατάχρθςθ ουςιϊν. Επιπρόςκετθ ςθμαντικι επιπλοκι είναι θ βία, και
θ παραβατικι ςυμπεριφορά. Χτθν πράξθ θ διάγνωςι τουσ δεν είναι πάντα εφκολθ ενϊ θ
ςυννοςθρότθτά τουσ και με ψυχικζσ νόςουσ (ψυχωςικζσ ςυναιςκθματικζσ και αγχϊδεισ)
περιπλζκει περαιτζρω τθν διαχείριςθ τουσ. Σι διαταραχζσ προςωπικότθτασ παραμζνουν
ςτακερζσ ςτο χρόνο και εξαιρετικά δφςκολεσ ςτθν διαχείριςθ τουσ κακϊσ τα άτομα αυτά
δεν πάςχουν, και γι’αυτό δεν ηθτοφν βοικεια από ειδικοφσ. Απαςχολοφν όμωσ ςυνεχϊσ,
πολλζσ και διαφορετικζσ υπθρεςίεσ του κράτουσ που αδυνατϊντασ να βοθκιςουν
ουςιαςτικά, παραπζμπουν ςε άλλεσ υπθρεςίεσ μετακζτοντασ και τελικά διογκϊνοντασ τα
αρχικά προβλιματα, δαπανϊντασ πολφτιμoυσ πόρουσ υπθρεςιϊν του κράτουσ. Σι
υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ αν και καλοφνται να παρζμβουν/ διαχειριςτοφν αυτοφσ τουσ
ανκρϊπουσ, ςυχνά αδυνατοφν να αντιμετωπίςουν με επιτυχία αυτζσ τισ διαταραχζσ
ςυμπεριφοράσ. Θ διαχείριςθ και κεραπεία των ολοκλθρωμζνων διαταραχϊν
προςωπικότθτασ αλλά και των ιςςονων περιπτϊςεων (που κάποιοσ ζχει ςτοιχεία από
διαταραχζσ προςωπικότθτασ ςτον χαρακτιρα του) αποτελεί επιτακτικι ανάγκθ, ιδιαίτερα
ςτθ ςθμερινι εποχι που ςτθ χϊρα μασ το οικονομικό και κοινωνικό πολιτικό περιβάλλον
είναι ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο. Θ ανελαςτικότθτα των προςωπικοτιτων αυτϊν και θ
δυςκολία/ αδυναμία προςαρμογισ ςε μεταβαλλόμενεσ κοινωνικζσ και προςωπικζσ
καταςτάςεισ επιδεινϊνει ακόμθ περιςςότερα τθν προςαρμογι των ατόμων αυτϊν ςτισ
ςυνκικεσ αυτζσ. Ψο κόςτοσ που απορρζει από τθ δυςπροςαρμοςτικότθτα των ατόμων
αυτϊν είναι μεγάλο. Θ διαχείριςθ και κεραπεία των διαταραχϊν προςωπικότθτασ αποτελεί
επιτακτικι ανάγκθ, ιδιαίτερα ςτθ ςθμερινι εποχι που ςτθ χϊρα μασ το οικονομικό και
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον είναι ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο. Αυτό, επιδεινϊνει ακόμθ
περιςςότερα τθν προςαρμογι των ατόμων αυτϊν. Ψο κόςτοσ που απορρζει από τθ
δυςπροςαρμοςτικότθτα των ατόμων αυτϊν είναι μεγάλο όχι μόνο ςε ατομικό αλλά και
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο για τθ χϊρα μασ
Ξφριοσ ςτόχοσ του ςχεδίου είναι θ εκπαίδευςθ των επαγγελματιϊν ψυχικισ υγείασ ςτο
Εξειδικευμζνο Ξζντρο Διαταραχϊν προςωπικότθτασ του φορζα υποδοχισ
και
ςυγκεκριμζνα θ εκπαίδευςι τουσ ςτθ διάγνωςθ, ςτθ διαχείριςθ "ςυγκεκριμζνων
χαρακτθριςτικϊν των Διαταραχϊν προςωπικότθτασ και ςτθν οργάνωςθ ενόσ
εξατομικευμζνου κεραπευτικοφ πλάνου αντιμετϊπιςθσ με τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων
επιςτθμονικϊν εργαλείων και παρεμβάςεων. Επιπρόςκετα, κρίνεται αναγκαία θ
εκπαίδευςθ των δικαςτικϊν λειτουργϊν γιατί οι διαταραχζσ προςωπικότθτασ ςυνδζονται
με τθν παραβατικι ςυμπεριφορά κακϊσ και άλλων ειδικοτιτων γιατί ζρχονται ςε επαφι
και πρζπει να αναγνωρίηουν και να διαχειρίηονται τα ςυγκεκριμζνα άτομα
Για τθν επίτευξθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων, κα εκπαιδευτοφν δφο ροζσ των 14 ατόμων
από τθν Ελλάδα (ςφνολο 28 ςυμμετζχοντεσ), για 6 θμζρεσ θ κακεμία, ςε κεωρία και
πρακτικι. To κεωρθτικό μζροσ αυτισ κα πραγματοποιθκεί ςτο Institute of Psychiatry,
(τμιμα Λατρικισ Χχολισ Υανεπιςτθμίου Οονδίνου) από ακαδθμαϊκοφσ και υψθλόβακμα
διοικθτικά ςτελζχθ. Θ πρακτικι κα πραγματοποιθκεί ςε δίκτυο υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ,
τόςο ενδονοςοκομειακϊν όςο και κοινοτικϊν του South London and Πaudsley NHS
Foundation Trust (τμιμα Εκνικοφ ςυςτιματοσ υγείασ) και ςυγκεκριμζνα ςτο Εξειδικευμζνο
Ξζντρο Κεραπείασ Διαταραχϊν Υροςωπικότθτασ και διαςυνδεόμενεσ με αυτό κοινοτικζσ
υπθρεςίεσ. Θ πρακτικι εκπαίδευςθ κα είναι με τθ μορφι" on the job training". Σι
ςυμμετζχοντεσ κα επιλεγοφν μετά από αξιοκρατικι διαδικαςία, που κα περιλαμβάνει
αίτθςθ και ςυνζντευξθ. Κα λάβουν κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ (οn the job
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training). Σι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ κα υπόκεινται ςε διαδικαςία ελζγχου και
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.
Χτόχοσ είναι οι ςυμμετζχοντεσ να επωφελθκοφν από τθν πολιτιςμικι ανταλλαγι, να
αποκτιςουν εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, να αναπτφξουν νζεσ δεξιότθτεσ και ςτάςεισ. Χτόχοσ
του επιςτθμονικοφ μασ ςυλλόγου είναι θ ευρεία διάδοςθ των εκπαιδευτικϊν
αποτελεςμάτων του προγράμματοσ και θ ανάπτυξθ περαιτζρω ςυνεργαςιϊν με το φορζα
υποδοχισ
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: South London and Maudsley NHS Foundation Trust - United Kingdom

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035919
Φορζασ: ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΨΩΧΛΑΨΦΣΔΛΞΑΧΨΛΞΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΩΡ ΨΩΧΛΞΘΧ ΩΓΕΛΑΧ / ΧΩΦΦΣΡΛΧΨΛΞΩΡ
ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ /ΔΛΞΑΧΨΛΞΩΡ ΧΨΘΡ ΑΡΑΥΨΩΘ ΔΛΞΨΩΣΩ ΨΩΧΛΑΨΦΣΔΛΞΑΧΨΛΞΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ
ΧΨΘΡ ΕΟΟΑΔΑ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Χτθν Ελλάδα ο τομζασ τθσ ψυχιατροδικαςτικισ δεν ζχει τον ίδιο βακμό
ανάπτυξθσ ςε ςφγκριςθ με τισ άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Χφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία
τθσ αξιολόγθςθσ για τθν ανακεϊρθςθ του προγράμματοσ ψυχιατρικισ μεταρρφκμιςθσ
«Ψυχαργϊσ» (2011-2020) ςε ςυνδυαςμό με τθν υπάρχουςα ελλθνικι και διεκνι
βιβλιογραφία, κακϊσ και με τισ ςυςτάςεισ διεκνϊν οργανιςμϊν (Επιτροπι κατά των
Βαςανιςτθρίων) θ χϊρα μασ δεν ζχει προβεί ςτθν ανάπτυξθ και λειτουργία
ψυχιατροδικαςτικϊν υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τα διεκνι standards.
Ζωσ τϊρα, για τθν ψυχιατρικι αντιμετϊπιςθ των ατόμων με ψυχικι διαταραχι τα οποία
ζχουν ι είχαν προβλιματα με τον νόμο λόγω των πράξεων τουσ υπάρχει μόνο το
Ψυχιατρικό Ξατάςτθμα των Φυλακϊν Ξορυδαλλοφ (ΨΞΞ) ι τα ψυχιατρικά νοςοκομεία για
τουσ ακαταλόγιςτουσ παραβάτεσ.
Χτθν παροφςα φάςθ και ςτα πλαίςια τθσ αλλαγισ του νομικοφ πλαιςίου που διζπει τισ
προαναφερόμενεσ κατθγορίεσ αςκενϊν επιχειρείται αφενόσ θ μεταφορά του ΨΞΞ ςτο ΕΧΩ
με
τθν επιςτθμονικι ευκφνθ τθσ λειτουργίασ να αναλαμβάνει
το Ψμιμα
Ψυχιατροδικαςτικισ τθσ Β’ Ψυχιατρικισ Ξλινικισ ςτο ΥΓΡ Αττικόν, αφετζρου θ ανάπτυξθ
ενόσ δικτφου ψυχιατροδικαςτικϊν υπθρεςιϊν ςτθ χϊρα μασ.
Σ κφριοσ ςτόχοσ είναι να εκπαιδευκεί μια ομάδα επαγγελματιϊν ψυχικισ υγείασ
δικαςτικϊν λειτουργϊν και ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων από τθν Ελλάδα ςτον τρόπο με τον
οποίο αςκείται θ ψυχιατροδικαςτικι ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο. Ξαι ςυγκεκριμζνα ςτο φορζα
South London and Maudsley NHS Foundation Trust» ο οποίοσ διακζτει αφενόσ μεγάλθ
εμπειρία και απαραίτθτθ τεχνογνωςία ςε επίπεδο ανάπτυξθσ και λειτουργίασ
ψυχιατροδικαςτικϊν υπθρεςιϊν, αφετζρου εξειδικευμζνεσ ακαδθμαϊκζσ γνϊςεισ ςτον
τομζα τθσ Ψυχιατρικισ.
Σι κφριοι εκπαιδευτικοί ςτόχοι είναι οι εξισ: α) οι ςυμμετζχοντεσ να αναπτφξουν
προθγμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ςτάςεισ ςτθν ψυχιατροδικαςτικι, β) οι ςυμμετζχοντεσ
να κατανοιςουν τθν αναγκαιότθτα λειτουργίασ ενόσ ολοκλθρωμζνου δικτφου
ψυχιατροδικαςτικϊν υπθρεςιϊν, γ) οι ςυμμετζχοντεσ να κατανοιςουν ενόσ ςυνόλου
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νοοτροπιϊν επαγγελματικότθτασ που είναι απαραίτθτεσ για τθν ομαλι λειτουργία ενόσ
δικτφου ψυχιατροδικαςτικϊν υπθρεςιϊν δ) να επιτευχκεί θ αλλαγι ςτάςεων και
αντιλιψεων των ςυμμετεχόντων και ιδιαίτερα των ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων απζναντι
ςτουσ ψυχικά πάςχοντεσ κρατοφμενουσ.
Για τθν επίτευξθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων, κα φιλοξενθκοφν δφο ομάδεσ των 16
επαγγελματιϊν ψυχικισ υγείασ από τθν Ελλάδα (ςφνολο 28 ςυμμετζχοντεσ), για 6 θμζρεσ θ
κακεμία, ςε ζνα άριςτο δίκτυο ψυχιατροδικαςτικϊν υπθρεςιϊν ςτο Οονδίνο του Θνωμζνου
Βαςιλείου. Σι ςυμμετζχοντεσ κα επιλεγοφν μετά από αξιοκρατικι διαδικαςία, που κα
περιλαμβάνει αίτθςθ και ςυνζντευξθ. Σι ςυμμετζχοντεσ κα λάβουν δομθμζνθ εκπαίδευςθ
ςτθν ψυχιατροδικαςτικι ειδικά ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να ταιριάηει ςτον επαγγελματικό ρόλο
τουσ. Θ διδαςκαλία κα παρζχεται από το κλινικό και το διοικθτικό προςωπικό, που κα
ζχουν προετοιμαςτεί κατάλλθλα για αυτό το ςκοπό. Θ δομθμζνθ εκπαίδευςθ κα
ςυμπλθρωκεί με τθν κλινικι ςκιϊδθ παρακολοφκθςθ των επαγγελματιϊν ψυχικισ υγείασ
του δικτφου. Θ διδαςκαλία κα περιλαμβάνει επίςθσ τθν εκπαιδευτικι ζκκεςθ των
ςυμμετεχόντων ςε μια ςειρά άλλων υπθρεςιϊν που προςφζρονται από τον Ψομζα, και τθν
ευκαιρία να εξαςκιςουν τθν αυτογνωςία τουσ, όπωσ και να ςυμμετάςχουν ςε μικρζσ
ομάδεσ διαλόγου. Σι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ κα υπόκεινται ςε διαδικαςία ελζγχου
και διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.
Χτόχοσ μασ είναι οι ςυμμετζχοντεσ να εκτιμιςουν τθν αξία που ζχει θ πολιτιςμικι
ανταλλαγι, και να αναπτφξουν τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ ςτάςεισ που κα
ςυναντιςουν κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςισ τουσ. Χτοχεφουμε επίςθσ ςτο να
αναπτφξουν οι ςυμμετζχοντεσ τισ ικανότθτζs τουσ ϊςτε να εφαρμόςουν τισ κετικζσ
πρακτικζσ που βίωςαν κατά τθν εκπαίδευςθ ςτθ ςυνζχεια και ςτθ δικι τουσ εργαςία.
Επιπλζον, ςτόχοσ μασ είναι οι ςυμμετζχοντεσ να αναλάβουν δράςεισ που κα εξαςφαλίςουν
τθ διαχρονικι παρακολοφκθςθ και τθν ευρεία διάδοςθ των εκπαιδευτικϊν
αποτελεςμάτων.

ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: South London and Maudsley NHS Foundation Trust - United Kingdom

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035927
Φορζασ: 6ο ΕΧΥΕΦΛΡΣ ΕΥΑΟ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Θ παιχνιδοποίθςθ ωσ εργαλείο για τουσ επαγγελματίεσ υγείασ ςτθν
ψυχοςωματικι υποςτιριξθ αςκενϊν
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Θ παιχνιδοποίθςθ (gamification) είναι ζνα δθμιουργικό και καινοτόμο
εργαλείο το οποίο υιοκετεί τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα παιχνίδια προκειμζνου να
οδθγιςει ςτθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων ςτόχων.
Βαςικόσ ςκοπόσ του προγράμματόσ είναι θ διερεφνθςθ και θ ανάδειξθ των δυνατοτιτων
τθσ παιχνιδοποίθςθσ ωσ εργαλείου ψυχολογικισ υποςτιριξθσ ςτον τομζα τθσ υγείασ.
Ξφριοι ςτόχοι του προγράμματοσ είναι:
• Ρα γίνει κατανοθτι θ ζννοια τθσ παιχνιδοποίθςθσ.
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• Ρα καταγραφοφν τα πεδία εφαρμογισ τθσ.
• Ρα διερευνθκοφν και να διδαχκοφν οι τεχνικζσ ανάπτυξθσ των ςχετικϊν λογιςμικϊν
• Ρα μελετθκεί ο τρόποσ εφαρμογισ τθσ ςτα επαγγζλματα υγείασ.
• Ρα αξιολογθκεί, ωσ καινοτόμο εργαλείο μζςα από τθν πρακτικι τθσ εφαρμογι.
• Ρα διαγνωςτεί θ ςυμβολι τθσ ςτθ ςτρατθγικι ανάπτυξθ των επιχειριςεων.
Πε βάςθ τα παραπάνω ςχεδιάςτθκε από τον οργανιςμό εταίρο ζνα πρόγραμμα
δραςτθριοτιτων που αφορά τθν επιμόρφωςθ μακθτϊν το οποίο κα εκπονθκεί ςτθν
Λςπανία και θ γλϊςςα ςτθν οποία κα πραγματοποιθκεί κα είναι θ Αγγλικι. Θ ομάδα των
ςυμμετεχόντων κα αποτελείται από 36 μακθτζσ οι οποίοι κα παρακολουκιςουν το
πρόγραμμα ςε 2 ροζσ και οι οποίοι φοιτοφν ςτουσ τομείσ «Υλθροφορικισ»,«Σικονομίασ και
Διοίκθςθσ» και «Ωγείασ,Υρόνοιασ και Ευεξίασ». Σι μακθτζσ που ςυμμετζχουν είναι
ενιλικεσ, άνεργοι και ζχουν εγγραφεί ςτο ςχολείο προςπακϊντασ να ενιςχφςουν τα
ακαδθμαϊκά τουσ προςόντα αλλά και τισ δεξιότθτζσ τουσ. Σι περιςςότεροι από τουσ
παραπάνω μακθτζσ είναι προςανατολιςμζνοι ςτθ ςυνζχιςθ των ςπουδϊν ςτα ΑΕΛ.
Ψο περιεχόμενο τθσ κατάρτιςθσ περιλαμβάνει και για τισ 2 ροζσ ςυμμετεχόντων:
1. Χεμινάρια κατάρτιςθσ ςε χϊρουσ εργαςίασ και εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ.
2. Πελζτθ τθσ παιχνιδοποίθςθσ ςε επιχειριςεισ που απαςχολοφνται ςτο χϊρο τθσ υγείασ.
3. Πελζτθ τθσ δομισ εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων και επιχειριςεων ςτθν Λςπανία.
Ψο ςχζδιο περιλαμβάνει τθ δθμιουργία, εφαρμογι και προϊκθςθ ενόσ εργαλείου το οποίο
απευκφνεται ςε αςκενείσ που βρίςκονται ςτο νοςοκομείο για ιατρικοφσ λόγουσ αλλά και ςε
αςκενείσ που αντιμετωπίηουν χρόνια προβλιματα υγείασ και επομζνωσ για τουσ λόγουσ
αυτοφσ μπορεί να χρειαςτοφν οποιαςδιποτε μορφισ ψυχολογικι βοικεια ι υποςτιριξθ.
Πζςα από αυτό προςεγγίηονται ψυχολογικζσ κεραπείεσ με ςκοπό τθν ενκάρρυνςθ
αςκενϊν που υποφζρουν από μια ψυχολογικι δυςκολία και δυςκολεφονται να
αναηθτιςουν τθ βοικεια τθν οποία χρειάηονται από το κατάλλθλο ιατρικό και νοςθλευτικό
προςωπικό.
Ψο πρόγραμμα επιμόρφωςθσ των ςυμμετεχόντων ςχεδιάςτθκε με τζτοιο τρόπο ϊςτε τα
αποτελζςματα να αντανακλϊνται ςε όλουσ τουσ τομείσ, τόςο ςε επίπεδο ειδικότθτασ όςο
και ςυνδυαςτικά, επιτυγχάνοντασ μεταξφ άλλων τθν ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ, τθ
βιωματικι μάκθςθ και τθν απόκτθςθ διεπιςτθμονικϊν εμπειριϊν των ςυμμετεχόντων.
Πζςα από τθν εμπλοκι τουσ ςτο ςχζδιο αυτό οι ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ αναλαμβάνοντασ
το ρόλο του προςωπικοφ ενόσ ιδρφματοσ εκπαιδεφονται ςτθν επιλογι, χριςθ και
αξιοποίθςθ του κατάλλθλου εργαλείου για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που
αντιμετωπίηουν τα μζλθ τθσ ομάδασ ςτόχου. Ζτςι οι μακθτζσ του Ψομζα Ωγείασ, Υρόνοιασ
και Ευεξίασ κα αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ϊςτε να μποροφν να χειρίηονται
αποτελεςματικά ζνα εργαλείο παιχνιδοποίθςθσ ενϊ ταυτόχρονα να μποροφν να επιλζξουν
και να προτείνουν τεκμθριωμζνα, ςτουσ αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ, το εργαλείο που
χρειάηονται κατά περίπτωςθ. Σι μακθτζσ του τομζα Υλθροφορικισ για να πετφχουν τθν
καταςκευι ενόσ εργαλείου κα εμπλακοφν πρακτικά ςε μια ανάλυςθ απαιτιςεων ενόσ
λογιςμικοφ που προχποκζτει βακιά εμπλοκι με τισ υπόλοιπεσ ειδικότθτεσ και, τζλοσ, οι
μακθτζσ του τομζα Σικονομίασ και Διοίκθςθσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να ενθμερωκοφν για
ςφγχρονα εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται ςε διάφορουσ τομείσ τθσ επιχειρθματικισ
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δραςτθριότθτασ και τθν αποδοτικότθτά τουσ ενϊ παράλλθλα να μελετιςουν το πλαίςιο τθσ
λιψθσ αποφάςεων για τθν ζνταξθ προϊόντων ςτα ςτρατθγικά ςχζδια των οργανιςμϊν.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: MOVEU PROFESSIONAL SERVICES - Spain

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035935
Φορζασ: 1o ΕΥΑΟ ΛΧΨΛΑΛΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Υεριβαλλοντικά μοντζλα επιχειρθματικότθτασ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο ΕΥΑΟ ΛΧΨΛΑΛΑΧ ωσ οργανιςμόσ αποςτολισ, ζχει ςτόχο να
ανταποκρικεί ςτισ νζεσ ςυνκικεσ που επιβάλλει το επιχειρθματικό περιβάλλον και να
ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ και προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και προςαρμοςτικότθτασ
των ςπουδαςτϊν του και ςτθν αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων τουσ. Χυμμετζχει ςτο ςχεδιαςμό
τθσ πρόταςθσ με τίτλο «ΥΦΑΧΛΡΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ- ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΑ ΥΦΣΨΩΥΑ»
επιλζγοντασ κεματικά αντικείμενα ςφμφωνα με τα πορίςματα και τα δεδομζνα που
προκφπτουν από τθν ανίχνευςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και των αναγκϊν τθσ αγοράσ
εργαςίασ.
Ψο αντικείμενο τθσ πρόταςθσ αφορά τθν εφαρμογι ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ με ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ πόρων και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ,
αποβλζποντασ ςτθν ανάπτυξθ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ και τθν αλλαγι ςτάςθσ προσ
πιο φιλικζσ προσ το περιβάλλον τακτικζσ.
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Για τθν εξυπθρζτθςθ και επίτευξθ των ανωτζρω, ςχεδιάςτθκε τον εν λόγω πρόγραμμα που
ζχει ωσ ςκοπό τθν ενίςχυςθ για τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και επιχειρθματικισ
τουσ δράςθσ μζςω πράςινων διαδικαςιϊν.
Ωσ κεντρικόσ ςτόχοσ του ςχεδίου ορίηεται :
• Θ παρουςίαςθ τεχνικϊν για εξοικονόμθςθ πόρων με χαμθλό ι κακόλου κόςτοσ,
• Θ ενθμζρωςθ για ορκι χριςθ κζρμανςθσ και φωτιςμοφ,
• Θ ενθμζρωςθ για οφζλθ που προκφπτουν με τθν βελτίωςθ τθσ μόνωςθσ και τον
περιοριςμό των απωλειϊν κερμότθτασ,
• Θ παρουςίαςθ χωροταξικϊν οδθγιϊν που βελτιϊνουν τθν ενεργειακι απόδοςθ,
• Θ εφαρμογι εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ και θλεκτρονικοφσ
υπολογιςτζσ,
• Θ παρουςίαςθ υλικϊν που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον,
• Θ χριςθ και αξιοποίθςθ αποβλιτων.
ΑΡΑΠΕΡΣΠΕΡΑ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΑ και οι βαςικοί ςτόχοι τθσ πρόταςθσ είναι θ εκπαίδευςθ
των ςπουδαςτϊν (ειδικοτιτων γεωπονίασ και θλεκτρολογίασ) να ανταπεξζλκουν και να
προςαρμοςτοφν ςτο ρεφμα τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ. Ζτςι, τα προςδοκϊμενα οφζλθ που κα
ζχουν αποκομίςει οι ςυμμετζχοντεσ μετά το πζρασ του ςχεδίου αφοροφν:
• Υροςαρμογι ςτθν τάςθ τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ

• Υεριοριςμό εξόδων μζςα
χρθςιμοποιοφμενων υλικϊν

από

περιοριςμό

ενεργειακισ

κατανάλωςθσ

και

• Αξιοποίθςθ υπάρχουςασ υποδομισ ςε φιλικζσ προσ το περιβάλλον κατευκφνςεισ
• Χτροφι ενδιαφζροντοσ ςε φιλικζσ προσ το περιβάλλον διαδικαςίεσ και υλικά
• Ενεργι ςυμμετοχι ςτθν προςπάκεια προςταςίασ του περιβάλλοντοσ
• Υεριοριςμόσ των εξόδων των επιχειριςεων τουσ
• Χριςθ τισ νεοαποκτθκζντων γνϊςεων και δεξιοτιτων προσ όφελοσ του περιβάλλοντοσ
αλλά και των ιδίων
• Υεριοριςμόσ ςτθν άςκοπθ ςπατάλθ υλικϊν
• Εφαρμογι ςτισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ και μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφνται από επιχειριςεισ
ςτισ διεκνείσ αγορζσ γενικότερα
Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ ςτρατθγικισ κεντρικόσ ςτόχοσ του ςχεδίου είναι θ υλοποίθςθ
δράςεων κατάρτιςθσ ςε επιλεγμζνουσ φορείσ του εξωτερικοφ, προκειμζνου οι μακθτζσ των
εν λόγω ειδικοτιτων, να αποκτιςουν νζεσ γνϊςεισ και προςόντα που κα ανοίξουν νζεσ
προοπτικζσ ςτθν επιχειρθματικι τουσ δραςτθριότθτα.
Θ παροφςα πρόταςθ αφορά ςτθν υλοποίθςθ ςχεδίου κεωρθτικισ και πρακτικισ
εκπαίδευςθσ ομάδασ 50 ςπουδαςτϊν (25 ανά ροι) τθσ Αρχικισ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ ςτθν Λςπανία και 2 ςυνοδοί κακθγθτζσ ανά ροι. Θ ροι κα είναι διάρκειασ δφο
(2) εβδομάδων κατάρτιςθσ και 1 θμζρα ταξιδίου.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: Erasmia Spain S.L. - Spain

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035939
Φορζασ: ΣΠΣΧΥΣΡΔΛΑ ΟΕΛΨΣΩΦΓΩΡ ΨΕΧΡΛΞΘΧ ΞΑΛ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ
OΟTEE
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ξατάρτιςθ ςε
ςυςτιματα Laser, Πικροθλεκτρονικισ και
Σπτοθλεκτρονικισ,
για τθν υποςτιριξθ προθγμζνων εφαρμογϊν Ψθφιακισ
Υλθροφορίασ,Ψθλεπικοινωνιϊν και Λατρικισ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο παρόν ςχζδιο ςυνίςταται ςτθν πιςτοποιθμζνθ κατάρτιςθ 16
εκπαιδευτικϊν (Θλεκτρολόγων, Θλεκτρονικϊν, Πθχανολόγων), ανϊτερθσ και ανϊτατθσ
τεχνικισ εκπαίδευςθσ από τθν Ελλάδα ςε εργαςτιρια του Ξζντρου Ζρευνασ
Σπτοθλεκτρονικισ (Optoelectronics Research Centre), του πανεπιςτθμίου του
Southampton. Θ κατάρτιςθ των προαναφερομζνων εκπαιδευτϊν αναφζρεται ςε
εφαρμοςμζνα ςυςτιματα Σπτοθλεκτρονικισ και Πικροθλεκτρονικισ ςε αμιγϊσ διαφανι
δίκτυα, για τθ μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομζνων ςε υψθλζσ ταχφτθτεσ, για τθν
υποςτιριξθ εφαρμογϊν Web 2.0.
Θ πλζον ςφγχρονθ τεχνικι θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ μεταφοράσ δεδομζνων, όπωσ είναι τα
δίκτυα ευρείασ ηϊνθσ, γίνεται με τθ χριςθ οπτικϊν ινϊν και lasers. Εγκαταςτάςεισ
μεταφοράσ δεδομζνων ευρείασ ηϊνθσ με οπτικζσ ίνεσ και μετριςεισ για τθν πιςτοποίθςθ
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του αντίςτοιχου δικτφου, δεν διδάςκονται ςε κανζνα εκπαιδευτικό Σργανιςμό ςτθν Ελλάδα
κάκε βακμίδασ, όχι μόνο ςε εκπαιδευτικοφσ αλλά και ςε επαγγελματίεσ του κλάδου,
γεγονόσ που υποβακμίηει τθν ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ ςτουσ μελλοντικοφσ
θλεκτρολόγουσ και θλεκτρονικοφσ εγκαταςτάτεσ, προβάλλοντασ τθν αδυναμία του
ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ να παρακολουκιςει τισ ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ
εξελίξεισ. Ψθ ςυγκεκριμζνθ τεχνογνωςία μεταφοράσ
ςθμάτων όπωσ είναι τα
τθλεπικοινωνιακά και τα δεδομζνα υπολογιςτϊν (data, ιχοσ, εικόνα, video) αλλά και τισ
εφαρμογζσ του web 2.0, όπωσ το video casting που πολφ ςφντομα κα χρθςιμοποιιςουμε,
τθν διακζτουν μόνο μερικζσ εταιρείεσ κυρίωσ αμερικανικϊν ςυμφερόντων και τθν
μεταφζρουν με φειδϊ μόνο ςε τεχνικοφσ ςυνεργάτεσ τουσ. Βαςικι ανάγκθ υλοποίθςθσ του
ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ κινθτικότθτασ εκτόσ των άλλων είναι θ κάλυψθ μακθςιακϊν
κενϊν του νζου Αναλυτικοφ Υρογράμματοσ ςπουδϊν του ΩΥΑΛΚ, ςτον Θλεκτρολογικό και
Θλεκτρονικό Ψομζα.
Βαςικοί ςτόχοι είναι θ μεγιςτοποίθςθ τθσ ςυμβολισ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςτο
επίπεδο τθσ καινοτομίασ, με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθν ανάδειξθ
νζων δυνατοτιτων απαςχόλθςθσ, με τθν κατάρτιςθ και πιςτoποίθςθ ςε κεματικι ενότθτα
τεχνολογίασ αιχμισ.
Ψα αναμενόμενα αποτελζςματα κα είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων και πρακτικϊν δεξιοτιτων
ςε κεματικζσ ενότθτεσ που αφοροφν ςυςτιματα διαχείριςθσ οπτικϊν ςθμάτων μζςω των
πλζον ςφγχρονων θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων αςκενϊν ρευμάτων, θ αναβάκμιςθ του
επιςτθμονικοφ επιπζδου τθσ εκπαιδευτικισ και διδακτικισ πρακτικισ και θ
ευαιςκθτοποίθςθ Ελλινων ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ λογικι τθσ δια βίου μάκθςθσ και
κατάρτιςθσ ϊςτε θ μεταφορά τθσ ςχετικισ τεχνογνωςίασ από αυτοφσ ςτουσ μακθτζσ τουσ,
να είναι επίκαιρθ και όχι παρωχθμζνθ.
Χε περίπτωςθ ζγκριςισ του, το πρόγραμμα κα υλοποιθκεί ςε περίοδο μθ λειτουργίασ του
ςχολείου μιασ και ο ORC λειτουργεί αδιάλειπτα όλο το χρόνο.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON - United Kingdom

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035949
Φορζασ: 8ο ΕΥΑΟ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: "Δϊρα από τθ φφςθ για τθ φφςθ: Θ επαγγελματικι παραγωγι φυςικϊν
καλλυντικϊν"
Διάρκεια Χχεδίου: 18 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Θ παραςκευι φυςικϊν καλλυντικϊν αποτελεί ςιμερα παγκόςμια
τάςθ, θ οποία ακολουκεί τθ ςτροφι των καταναλωτϊν ςτθ γθ, τα φαρμακευτικά βότανα
και τισ εναλλακτικζσ κεραπείεσ, αναηθτϊντασ τισ λφςεισ των αρχαίων παραδόςεων για τθ
κεραπεία αςκενειϊν αλλά και τθν αιςκθτικι.
Σι μακθτζσ τθσ ειδικότθτασ αιςκθτικισ των Επαγγελματικϊν Ουκείων, που καλοφνται να
γίνουν επαγγελματίεσ ςτο χϊρο τθσ αιςκθτικισ, διδάςκονται διάφορα μακιματα όπωσ
αιςκθτικι προςϊπου, αιςκθτικι ςϊματοσ, μακιγιάη, οργάνωςθ και διαχείριςθ μονάδων
αιςκθτικισ κ.ά., από το πρόγραμμα ςπουδϊν τουσ όμωσ απουςιάηουν μακιματα
παραςκευισ φυτικϊν καλλυντικϊν.
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Για το λόγο αυτό, παρακολουκϊντασ τισ τάςεισ τθσ παγκόςμιασ κοςμετολογίασ και τα
αναλυτικά προγράμματα ςπουδϊν του τομζα αιςκθτικισ, ςκεφτικαμε να υποβάλλουμε μια
πρόταςθ που κα ζχει ςα ςτόχο τθ μετακίνθςθ 15 μακθτϊν και 2 ςυνοδϊν κακθγθτϊν τθσ
ειδικότθτασ αιςκθτικισ του 8ου ΕΥΑΟ Κεςςαλονίκθσ ςτθ Βαρκελϊνθ τθσ Λςπανίασ τον
Απρίλιο του 2018. Θ κινθτικότθτα κα ςυμπεριλαμβάνει ζνα ςεμινάριο 30 ωρϊν με
κεωρθτικι διδαςκαλία και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ ςτθν παραςκευι φυςικϊν
καλλυντικϊν, επιςκζψεισ ςε μονάδεσ παραγωγισ, ςε κλινικζσ αιςκθτικισ και γνωςτά κζντρα
κοςμετολογίασ ςτθ Βαρκελϊνθ, κακϊσ και πλοφςιεσ πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ.
Χτόχοι του προγραμματοσ:
•
Ρα αποκτιςουν
δζρματοσ,
•

γνϊςεισ ςτισ γενικζσ αρχζσ ανατομίασ και φυςιολογίασ του

Ρα μάκουν τα ωφζλιμα ςυςτατικά για κάκε τφπο δζρματοσ

•
Ρα ενθμερωκοφν για τισ κατθγορίεσ των αρωματικϊν και φαρμακευτικϊν φυτϊν
και τον τρόπο χρθςιμοποίθςθσ αυτϊν ςτθν παραςκευι φυτικϊν καλλυντικϊν προϊόντων
•
Ρα αναλφςουν τα “μυςτικά” των βοτάνων και τον τρόπο που τα εκχυλίηουμε ϊςτε
να πάρουν τισ ευεργετικζσ ουςίεσ τουσ
•
Ρα γνωρίςουν τισ διαδικαςίεσ παραςκευισ μιασ κρζμασ μζςω τθσ εξάςκθςθσ τουσ
ςτα εργαςτιρια
•
Ρα γνωρίςουν τα νζα φυςικά ςυςτατικά και τρόπουσ εφαρμογισ αυτϊν για τθν
ςυντιρθςθ των καλλυντικϊν προϊόντων
•
Ρα είναι ςε κζςθ να διακρίνουν τα φυςικά από τα χθμικά ςυντθρθτικά καλλυντικϊν
και τθ δράςθ τουσ ςτο δζρμα
•
Ρα διακρίνουν και να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ πρϊτεσ φλεσ των φυςικϊν
καλλυντικϊν ςτθν παραςκευι τουσ
•
Ρα γνωρίςουν τα υλικά, τισ ςυςκευζσ και τα ςκεφθ, τθ ςθμαςία τθσ αςφαλοφσ
χριςθσ των οργάνων και των χθμικϊν αντιδραςτθρίων τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τθν
αςφαλι παραςκευι καλλυντικϊν προϊόντων
•
Ρα μελετιςουν τθ δομι και τθν οργάνωςθ των εταιριϊν ςτθν Λςπανία, τουσ
κανόνεσ ποιότθτασ και αςφάλειασ που ακολουκοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ ςε
μια άλλθ ευρωπαϊκι χϊρα
Για τον αντίκτυπο και τα μακροπρόκεςμα οφζλθ αναμζνουμε:
Πε τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν άτομα από απομακρυςμζνεσ γεωγραφικά περιοχζσ, και
ευάλωτεσ οικονομικά και κοινωνικά ομάδεσ κα ςυμβάλλει ςτθν άρςθ των εμποδίων ςτθν
εκπαίδευςθ, ςτθν ομαλότερθ κοινωνικά ζνταξθ αυτϊν ςτθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ και τζλοσ
ςτθν ενςωμάτωςθ τουσ.
Σι ςυμμετζχοντεσ κα αποκτιςουν πολφτιμεσ εμπειρίεσ ςτθ διαχείριςθ ζργων, ςτθν
πρόςβαςθ και αναηιτθςθ πλθροφοριϊν και ςυνεργαςιϊν. Σι νζεσ εμπειρίεσ, οι καλζσ
πρακτικζσ, οι νζεσ αντιλιψεισ και ςυμπεριφορζσ κα μεταφερκοφν ςτο τοπικό επίπεδο και
κα ενιςχφςουν τθν αλλαγι ςε αντιλιψεισ και ςτάςεισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ.
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Χε διεκνζσ επίπεδο μζςω των ςυμπράξεων και των αδελφοποιιςεων των επαγγελματικϊν
Σργανιςμϊν αναμζνεται να ενιςχυκεί θ κινθτικότθτα, να μεταφερκοφν καλζσ ιδζεσ και
πρακτικζσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Τλεσ αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ κα ςυμβάλλουν καταλυτικά
ςτθ προετοιμαςία των νζων να ηιςουν ςε μία κοινωνία που χαρακτθρίηεται όλο και
περιςςότερο από πολιτιςμικό και γλωςςικό πλουραλιςμό.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: EPD - European Projects Development Unipessoal Lda - Portugal

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035953
Φορζασ: 5ο ΕΞ Γ’ ΑΚΘΡΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Υιςτοποίθςθ και Αξιολόγθςθ τθσ Πακθτείασ ςτθν Επαγγελματικι
Εκπαίδευςθ και Ξατάρτιςθ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο προτεινόμενο ςχζδιο με τίτλο «Υιςτοποίθςθ και Αξιολόγθςθ τθσ
Πακθτείασ ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Ξατάρτιςθ» ςχεδιάςκθκε και
διαμορφϊκθκε με τθν προτροπι τθσ Διεφκυνςθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ του
Ωπουργείου Υαιδείασ Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων. Αποτελεί ςυνζχεια προθγοφμενου
προγράμματοσ κινθτικότθτασ που υλοποιείται από τθν κοινοπραξία, ςτο οποίο οι
εκπαιδευτικοί επιμορφϊκθκαν για το δυικό ςφςτθμα ςτθν Γερμανία. Πε δεδομζνο ότι το
ςφςτθμα τθσ Πακθτείασ κα εφαρμοςκεί ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ, από δεφτερο
εξάμθνο του ςχολικοφ ζτουσ 2016-17 (ΦΕΞ 3529/1.11.2016), με το ςχζδιο αυτό κα
αντιμετωπιςκοφν διαπιςτωμζνεσ ανάγκεσ κατάρτιςθσ, ςτουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ
οργανϊνεται θ πιςτοποίθςθ των εκπαιδευομζνων και θ αξιολόγθςθ του προγράμματοσ τθσ
Πακθτείασ.
Ψο 5ο Ε.Ξ. Γϋ Ακινασ γνωρίηοντασ το ςθμαντικό ρόλο που κατζχουν τα ςτάδια τθσ
πιςτοποίθςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ ςτθν αποτελεςματικότθτα του κεςμοφ τθσ μακθτείασ,
και διαβλζποντασ τισ προοπτικζσ που κα φζρει ο κεςμόσ αυτόσ ςτθν απαςχόλθςθ των
αποφοίτων τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, αποφάςιςε τθν υποβολι αυτοφ του ςχεδίου
ϊςτε οι εκπαιδευτικοί του:
•να αποκτιςουν ειδικζσ επαγγελματικζσ γνϊςεισ κυρίωσ ςτθν οργάνωςθ και τθν διαδικαςία
που ακολουκείται ςτθν πιςτοποίθςθ των εκπαιδευομζνων
•να αποκτιςουν δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ για τθν υλοποίθςθ των τελικϊν εξετάςεων
πιςτοποίθςθσ τθσ Πακθτείασ
•να αποκτιςουν δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ για τθν αξιολόγθςθ ςε ότι αφορά τθν
αποτελεςματικότθτα του κεςμοφ τθσ μακθτείασ και τθσ ςωςτισ επιλογισ των
εκπαιδευτικϊν και εποπτϊν τθσ Πακθτείασ
•να υιοκετιςουν μια νζα άποψθ για τθ δομι τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, όπου κα
κυριαρχοφν θ εξωςτρζφεια, θ υιοκζτθςθ καλϊν πρακτικϊν και θ κετικι ςχζςθ μεταξφ τθσ
ςχολικισ κοινότθτασ και τθσ αγοράσ εργαςίασ.
Σ φορζασ υποδοχισ LDI UG ςτο Βερολίνο, επιλζχκθκε με γνϊμονα τθν εξειδίκευςθ του ςτθν
παροχι εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν, και ειδικά ςτθν διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν
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εργαςτθρίων με ζμφαςθ ςτθν επαγγελματικι κατάρτιςθ, ωσ καταλλθλότεροσ για τθν
επιλογι των κυριότερων φορζων που εμπλζκονται ςτθν αξιολόγθςθ τθσ Πακθτείασ.
Χτο ςχζδιο κινθτικότθτασ κα πραγματοποιθκεί μια ροι με τθ ςυμμετοχι δεκαοκτϊ (18)
εκπαιδευτικϊν διαφόρων ειδικοτιτων από τζςςερισ (4) ςχολικζσ μονάδεσ (3 Επαγγελματικά
Οφκεια και 1 Εργαςτθριακό Ξζντρο) τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Γϋ Ακινασ. Ωσ χϊρα
υποδοχισ ζχει επιλεγεί θ Γερμανία, όπου κα γίνουν επιμορφϊςεισ ςε οργανιςμοφσ που
ςυμμετζχουν ςτθν πιςτοποίθςθ τθσ μακθτείασ (Επαγγελματικό Οφκειο, Επιμελθτιριο,
Δθμόςιο Σργανιςμό) όπου αναμζνεται για τουσ ςυμμετζχοντεσ:
•θ βελτίωςθ του επιπζδου γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων με ιδιαίτερθ ζμφαςθ για
τισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ και τθν αξιολόγθςθ τθσ μακθτείασ
• θ απόκτθςθ νζων επαγγελματικϊν ενδιαφερόντων που κα τουσ διευκολφνουν ςτθν
υλοποίθςθ των ςτόχων τουσ και ςτα ςχζδια τθσ ςταδιοδρομίασ τουσ
•θ ανάπτυξθ προςωπικϊν δεξιοτιτων (ικανότθτα αυτοεκπαίδευςθσ, προςαρμοςτικότθτα,
κετικι αυτοεκτίμθςθ, προςωπικι παρουςίαςθ, λιψθ αποφάςεων)
• θ μεταφορά ορκϊν πρακτικϊν, μζςω μελζτθσ case studies, ςε κζματα που αφοροφν ςτθ
ςωςτι λειτουργία του κεςμοφ τθσ μακθτείασ ςτθν Ελλάδα, από μια χϊρα που βαςίηει τθν
επαγγελματικι τθσ εκπαίδευςθ ςτθ Πακθτεία
•θ ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ τθσ εκπαίδευςθσ-κατάρτιςθσ και τθσ
δια βίου μάκθςθσ μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ κινθτικότθτασ, τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ
εταίρων από διαφορετικζσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε.
Ψα μακροπρόκεςμα οφζλθ κα είναι θ καταξίωςθ τθσ Επαγγελματικισ ΕκπαίδευςθσΞατάρτιςθσ ςτθν ελλθνικι κοινωνία, θ αλλαγι νοοτροπίασ των επιχειριςεων ςχετικά με τον
κεςμό τθσ μακθτείασ και θ μείωςθ τθσ ανεργίασ των νζων.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: LDI UG - Germany

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035954
Φορζασ: ΛΡΕ ΓΧΕΕ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ξινθτικότθτα εκπαιδευομζνων και Υροςωπικοφ ΕΕΞ ςτον Ψουριςμό -ΛΛ
Διάρκεια Χχεδίου: 24 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Βαςικόσ ςτόχοσ του ςχεδίου είναι να προωκιςει και να διευρφνει τουσ
επαγγελματικοφσ ορίηοντεσ των ςπουδαςτϊν των ΛΕΞ , του Ωπ. Ψουριςμοφ ςε 8 περιφζρειεσ
τθσ Ελλάδασ και να τουσ ςτθρίξει ςτα ηθτιματα τθσ απόκτθςθσ επαγγελματικισ,
πολιτιςτικισ και προςωπικισ μακθςιακισ εμπειρίασ ςε νζο ευρωπαϊκό εργαςιακό
περιβάλλον κακϊσ και τθσ τόνωςθσ τθσ απαςχολθςιμότθτάσ τουσ ςτθν αναπτυςςόμενθ
καριζρα τουσ.
Χτουσ κεντρικοφσ ςτόχουσ του ςχεδίου είναι και θ διαςφνδεςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν
των ςπουδαςτϊν ςτθν ΕΕΞ ςτον τουριςμό με τθν απαςχόλθςθ, μζςω τθσ υλοποίθςθσ
δράςεων κατάρτιςθσ ςτο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα του επαγγζλματοσ ςτισ χϊρεσ
υποδοχισ κακϊσ και με τθ μορφι πρακτικισ άςκθςθσ και απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ
ςε ξενοδοχεία & επιςιτιςτικζσ επιχ., προκειμζνου να αποκτιςουν γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και
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προςόντα που κα αναδείξουν νζεσ ευκαιρίεσ ςτο επαγγελματικό τουσ μζλλον. Χθμαντικόσ
επίςθσ ςτόχοσ είναι θ ςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ μθχανιςμϊν ςφνδεςθσ ανάμεςα ςτουσ φορείσ
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ, τισ αντίςτοιχεσ επιχειριςεισ και τθν
τυπικι/μθ τυπικι μάκθςθ (αμφίδρομθ ενςωμάτωςθ προςόντων και εμπειριϊν).
Θ επιλογι τθσ ομάδασ ςτόχου δεν είναι τυχαία, εφόςον ο τομζασ του τουριςμοφ είναι από
τουσ πλζον ςθμαντικοφσ για τθν ελλθνικι οικονομία και πολλά υποςχόμενοσ ςτθν
ςτοχευόμενθ ανάκαμψθ.
Σι επιμζρουσ ςτόχοι εςτιάηουν ςτουσ παρακάτω άξονεσ:
-Απόκτθςθ εξειδικευμζνων και αναγνωριςμζνων επαγγελματικϊν δεξιοτιτων που
προςδίδουν ςτουσ ςπουδαςτζσ και πρόςφατα απόφοιτουσ ςτον τομζα του τουριςμοφ,
ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα.
-Εξοικείωςθ με νζο επαγγελματικό περιβάλλον, ιδιαίτερα ανταγωνιςτικό και απαιτθτικό
που κα ςυνειςφζρει με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτθν εξάςκθςθ του
επαγγζλματοσ τουσ.
-Ενκάρρυνςθ να υιοκετιςουν νζεσ αντιλιψεισ ςτθν επαγγελματικι τουσ πρακτικι, θκικι
και δεοντολογία.
-Ψόνωςθ τθσ αυτοπεποίκθςισ τουσ ςαν ςυνζπεια τθσ εργαςιακισ τουσ εμπειρίασ ςε άλλθ
χϊρα.
-Ενδυνάμωςθ ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν για τθν προςωπικι και επαγγελματικι τουσ
εξζλιξθ.
Σι δραςτθριότθτεσ κινθτικότθτασ του ςχεδίου αφοροφν:
-Ψθν αποςτολι για 2 μινεσ, 70 πρόςφατα αποφοίτων των ΛΕΞ του Ωπ. Ψουριςμοφ από τισ 8
περιφερειακζσ ςχολζσ του ςτθν Ελλάδα ςε ξενοδοχειακζσ/επιςιτιςτικζσ μονάδεσ ςε Λταλία,
Γαλλία, Αυςτρία, Λςπανία και Ξφπρο, προκειμζνου να αποκτιςουν νζα επ. προςόντα μζςω
τθσ κατάρτιςθσ 2 εβδομάδων ςε τομείσ ςχετικοφσ με το επάγγελμα και τθν ειδικότθτά τουσ
κακϊσ και εργαςιακι εμπειρία ςε ξενοδοχειακζσ και επιςιτιςτικζσ επιχειριςεισ, ανά
ειδικότθτα.
-Αποςτολι 5 εκπαιδευτικϊν/ςτελεχϊν από τισ παραπάνω ςχολζσ για 1 εβδομάδα , που κα
παρακολουκιςουν μαηί με τουσ ςπουδαςτζσ κατάρτιςθ ςτθν γαςτρονομία/οινολογία ανά
χϊρα υποδοχισ, προκειμζνου να μεταφζρουν νζεσ ανταγωνιςτικζσ γνϊςεισ ςτο περιβάλλον
τουσ.
Θ επιλεγείςα μεκοδολογία αφορά ςτθν εφαρμογι του ποιοτικοφ κφκλου ςφμφωνα με τισ
αρχζσ του Ευρωπαικοφ Χυςτιματοσ Διάςφαλιςθσ τθσ Υοιότθτασ (Equavet), ακολουκϊντασ
όλα τα ςτάδια εφαρμογισ: προγραμματιςμό, υλοποίθςθ, παρακολοφκθςθ, διάδοςθ των
αποτελεςμάτων και αξιολόγθςθ του ζργου.
Ψα αναμενόμενα αποτελζςματα από τισ περιγραφείςεσ δράςεισ κινθτικότθτασ ταυτίηονται
με τουσ ςτόχουσ του παρόντοσ ςχεδίου, ενϊ ο αντίκτυποσ που αναμζνεται να ζχουν
επικεντρϊνεται ςτα παρακάτω ςθμεία:
•
Χτθν προςτικζμενθ αξία ςε κλαδικό επίπεδο, μζςω τθσ επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο
κεφάλαιο.
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•
Χτθν αποδεδειγμζνθ βελτίωςθ τθσ παροχισ ποιοτικϊν υπθρεςιϊν ςτον τομζα του
τουριςμοφ λόγω τθσ επιτυχοφσ κατάρτιςθσ/εργαςιακισ εμπειρίασ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο
των ςπουδαςτϊν και προςωπικοφ του.
•
Χτθν δθμιουργία αμφίδρομθσ προςτικζμενθσ αξίασ ςτισ χϊρεσ υποδοχισ και
αποςτολισ και τουσ εταίρουσ του ςχεδίου.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: EUROPAISCHER VERBAND BERUFLICHER BILDUNGSTRAGER (EVBB) Germany

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035965
Φορζασ: ΛΡΕΔΛΒΛΠ-ΛΕΞ ΘΟΛΣΩΥΣΟΘΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Θ Ξαινοτομία και θ Εξειδικευμζνθ Ψεχνογνωςία ωσ κλειδί Επαγγελματικισ
Εξζλιξθσ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Σι υποψιφιοι ςυμμετζχοντεσ είναι καταρτιηόμενοι ςτο Δθμόςιο Λ.Ε.Ξ
Θλιοφπολθσ ςε δφο ειδικότθτεσ: 1) "Ψεχνικόσ Παγειρικισ Ψζχνθσ-Αρχιμάγειρασ (Chef)" ςε
τζςςερα τμιματα και κα υλοποιιςουν πρόγραμμα που αφορά τισ "Ξαινοτόμεσ Ψεχνικζσ τθσ
Ποριακισ Γαςτρονομίασ" (Αϋκαι Βϋροι) και 2) ςτθν ειδικότθτα "Γραφίςτασ Εντφπου και
Θλεκτρονικϊν Πζςων", ςε δφο τμιματα και κα υλοποιιςουν πρόγραμμα που αφορά τθν
γνωριμία τουσ με τισ "Ρζεσ Ψεχνολογίεσ των Ψθφιακϊν και 3D Εκτυπϊςεωv" ( Γϋροι).
Υαρότι παρακολουκοφν αρχικι επαγγελματικι κατάρτιςθ τεςςάρων εξαμινων, δεν ζχουν
τθν δυνατότθτα να ζρκουν ςε επαφι με καινοτόμεσ τεχνικζσ όπωσ με τθν Ποριακι
Γαςτρονομία (α και β ροι), οφτε με τον ςυγχρονο εξοπλιςμό των Ψθφιακϊν και 3D
εκτυπϊςεων (γ ροι). Σι τεχνικζσ αυτζσ δεν διδάςκονται ςε κανζνα εκπαιδευτικό Σργανιςμό
ςτθν Ελλάδα κάκε βακμίδασ, όχι μόνο ςε εκπαιδευόμενουσ, αλλά και ςε επαγγελματίεσ
του κλάδου, γεγονόσ που υποβακμίηει τθν ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ ςτουσ
μελλοντικοφσ επαγγελματίεσ, προβάλλοντασ τθν αδυναμία του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ να παρακολουκιςει τισ ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ. Βαςικι ανάγκθ
υλοποίθςθσ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ κινθτικότθτασ είναι εκτόσ των άλλων, θ
κάλυψθ μακθςιακϊν κενϊν του αναλυτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν του Ωπουργείου
Υαιδείασ και θ ενίςχυςθ των καταρτιηομζνων με εξειδικευμζνεσ δεξιότθτεσ, γεγονόσ που κα
δϊςει ϊκθςθ ςτθν επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ και εξζλιξθ.
Επειδι μεταξφ των καταρτιηομζνων υπιρξε τεράςτιο ενδιαφζρον για ςυμμετοχι ςτο
πρόγραμμα και προκειμζνου να μθν υπάρξουν πολλοί αποκλειςμοί, αποφαςίςτθκε να
ςυμμετάςχουν ςτο ςχζδιο ςαρανταοκτϊ (48) ςυνολικά καταρτιηόμενοι ςε τρείσ ροζσ των
16 ατόμων θ κάκεμια: θ αϋ ροι ςτο Λταλικό φορζα φορζα CO.EUR. – European Consulting
and Training Association (ΛΨ) ςτθ Φϊμθ και το Άςκολι, 07-20 Δεκεμβρίου 2017, θ δεφτερθ
ςτον Λςπανικό φορζα Global Skills Network (ES) ςτθ Βαρκελϊνθ από 25 Λανουαρίου - 07
Φεβρουαρίου 2018, και θ τρίτθ ςτον Γερμανικό φορζα “alfatraining Bildungszentrum” από
22 Παρτίου- 04 Απριλίου 2018.
Σι καταρτιηόμενοι τθσ Α και Β ροισ κα καταρτιςτοφν ςε "Ξαινοτόμεσ Ψεχνικζσ τθσ Ποριακισ
Γαςτρονομίασ", ενϊ τθσ Γ ροισ ςτισ "Ψεχνικζσ των Ψθφιακϊν και 3D εκτυπϊςεων"
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Ψο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα προβλζπει:
• επιςκζψεισ ςτα αξιοκζατα των πόλεων υποδοχισ.
• Υαρακολοφκθςθ οργανωμζνων ςεμιναρίων
• Υρακτικι άςκθςθ και επιςκζψεισ ςε αντίςτοιχεσ επαγγελματικζσ ςχολζσ.
Ψθν ίδια χρονικι περίοδο και εκτόσ ωραρίου μακθμάτων, κα λαμβάνουν χϊρα επιςκζψεισ
ςε εςτιατόρια και ςυμμετοχι με δοκιμζσ πιάτων Ποριακισ μαγειρικισ (Α και Β ροι), κακϊσ
και επιςκζψεισ ςε εταιρείεσ με 3D εκτυπωτζσ και εκδοτιρια εντφπων ςε πραγματικι ϊρα
εργαςίασ (Γ ροι).
Χε κάκε ροι, οι ςυμμετζχοντεσ κάκε ροισ κα χωριςτοφν ςε δφο ομάδεσ. Ζτςι κα μποροφν
καλφτερα να εφαρμόηουν τισ γνϊςεισ που κα ζχουν αποκομίςει κατά τθ διάρκεια των
ςεμιναρίων. Κα λάβουν πρακτικι εξάςκθςθ από επαγγελματίεσ υψθλοφ επιπζδου με
πλιρθ κατάρτιςθ.
Ψα αναμενόμενα αποτελζςματα για τουσ ςυμμετζχοντεσ καταρτιηόμενουσ ςυνοψίηονται
ςτα παρακάτω:
• Απόκτθςθ νζων δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςε κεματικζσ ενότθτεσ που αφοροφν
καινοτόμεσ τεχνικζσ τθσ ειδικότθτάσ τουσ και γνωριμία με τεχνολογία αιχμισ.
• θ αφξθςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και βελτίωςθ των προοπτικϊν ςταδιοδρομίασ με
παράλλθλθ αφξθςθ τθσ πρωτοβουλίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ
• βελτιωμζνεσ ικανότθτεσ ξζνθσ γλϊςςασ και αυξθμζνθ διαπολιτιςμικι ευαιςκθτοποίθςθ
• κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ δια βίου κατάρτιςθσ, ϊςτε να επιδιϊκουν να
ενθμερϊνονται διαρκϊσ πάνω ςε ό,τι πιο καινοτόμο ζχει να επιδείξει ο τομζασ τθσ
ειδικότθτάσ τουσ.
Θ διάρκεια τθσ τοποκζτθςθσ ορίςτθκε ςτισ δφο εβδομάδεσ για κάκε ροι και χϊρεσ
υποδοχισ για τθν υλοποίθςθ επελζγθςαν θ Iταλία, θ Λςπανία και θ Γερμανία, ςτο χρονικό
διάςτθμα από τον Ροζμβριο του 2017, ζωσ Πάιο του 2018.

ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

alfatraining Bildungszentrum e.K. - Germany,

•

Global Skills Network - Spain,

•

CO.EUR.- Associazione di Consulenza e Formazione Europea - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035988
Φορζασ: 2ο ΕΥΑΟ ΕΩΣΧΠΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: MEDICAL EQUIPMENT FOR LIFELINE: SPECIAL DIGITAL AND PROFESSIONAL
SKILLS
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
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ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ωποβάλουμε αυτιν τθν πρόταςθ διότι ζχουμε τθν ανάγκθ το ςχολείο
μασ να "ανοίξει" δυνατότθτεσ εργαςίασ ςτουσ μακθτζσ του. Ευελπιςτοφμε μζςω των
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων οι επωφελοφμενοι να ανοίξουμε νζουσ επαγγελματικοφσ
δρόμουσ ςτουσ αποφοίτουσ μασ ϊςτε να βρουν καλφτερεσ κζςεισ εργαςίασ ςε μια αγορά
εργαςίασ που κλυδωνίηεται λιγότερο από τθν δθμοςιονομικι λιτότθτα.
Επιδιϊκουμε να καταςτοφν οι επωφελοφμενοι ικανοί να:
1/ εργαςτοφν ςε απαιτθτικζσ κζςεισ εργαςίασ με υψθλζσ απολαβζσ
2/ αναπτφξουν επιχειρθματικζσ δράςεισ ςτον κλάδο των ιατρικϊν μθχανθμάτων τεχνθτοφ
νεφροφ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ.
Θ πρόταςι μασ ςχετίηεται με ζνα πεδίο ςτο οποίο διαςταυρϊνονται:
• Από τθ μία οι προνοιακζσ ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ πολιτικζσ για ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ
αςκενϊν (όπωσ οι νεφροπακείσ) οι οποίεσ παρά τισ περικοπζσ των δθμοςιϊν δαπανϊν
ςυνεχίηουν να εξαςφαλίηουν ςθμαντικζσ χρθματοδοτιςεισ αφοφ εντάςςονται ςτθν
κατθγορία των αναπιρων με αποτζλεςμα να «απελευκερϊνονται» ςθμαντικά κονδφλια για
νοςθλεία και κεραπεία.
• Ξαι από τθν άλλθ θ ραγδαία ανάπτυξθ τθσ ιατρικισ ψθφιακισ τεχνολογίασ, θ οποία δίνει
μεγάλα περικϊρια ανάπτυξθσ και δθμιουργεί κζςεισ εργαςίασ που απαιτοφν ειδικζσ
ψθφιακζσ και επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ τόςο για το νοςθλευτικό όςο και για το τεχνικό
προςωπικό.
Ψο ςχζδιο περιλαμβάνει δφο ροζσ/δράςεισ «εκπαιδευομζνων»:
• Δράςθ Α-Ψεχνικοί (medical-dialysis technicians) επωφελοφμενοι δεκαπζντε (15) μακθτζσ
αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ οι οποίοι φοιτοφν ςτο 2ο ΕΥΑΟ Ευόςμου ςτισ
ειδικότθτεσ του Ψομζα Θλεκτρολογίασ, Θλεκτρονικισ και Αυτοματιςμοφ και Υλθροφορικισ
και ςυγκεκριμζνα του Ψεχνικοφ Θλεκτρονικϊν & Ωπολογιςτικϊν Χυςτθμάτων,
Εγκαταςτάςεων, Ψεχνικοφ Θλεκτρολογικϊν Χυςτθμάτων, Εγκαταςτάςεων & Δικτφων,
Ψεχνικοφ Αυτοματιςμοφ και Ψεχνικόσ Δικτφων & Ψθλεπικοινωνιϊν.
Σι παραπάνω μακθτεσ, μετά τθν αποφοίτθςι τουσ να αποτελζςουν το τεχνικό προςωπικό
(medical-dialysis technicians) που υποςτθρίηει τθν αξιόπιςτθ και απρόςκοπτθ λειτουργία
τουσ. Θ οργάνωςθ τθσ εργαςίασ διεξάγεται με βάςθ ειδικά ιατρικά μθχανιματα, τα
μθχανιματα αιμοκάκαρςθσ (dialysis equipment) τα οποία ςυνοδεφονται από αντίςτοιχο
εξειδικευμζνο θλεκτρονικό εξοπλιςμό.
• Δράςθ Β-Ροςθλευτζσ (dialysis nurses) επωφελοφμενοι δεκαπζντε (15) μακθτζσ αρχικισ
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ οι οποίοι φοιτοφν ςτο ίδιο ςχολείο ςτθν ειδικότθτα του
Ψομζα Ωγείασ και Υρόνοιασ και ςυγκεκριμζνα ςε αυτι του Βοθκοφ Ροςθλευτι.ς
Σι παραπάνω μακθτζσ μετά τθν αποφοίτθςι τουσ μποροφν να καταςτοφν το νοςθλευτικό
προςωπικό (dialysis nurses) που χειρίηεται τα μθχανιματα αιμοκάκαρςθσ και με βάςθ τθν
επαγγελματικι του εμπειρία ςτθν ψυχολογικι ςτιριξθ των αςκενϊν και ςτισ μεκόδουσ τθσ
νεφρικισ νόςου και κεραπείασ (kidney disease and treatment) κάνει κάκε επίςκεψθ
αιμοκάκαρςθσ αςφαλι, αποτελεςματικι και αποδοτικι.
Επιλζξαμε δφο ευρωπαϊκζσ χϊρεσ τθν Γερμανία για τουσ Ψεχνικοφσ (Δράςθ Α) και τθν
Λςπανία για τουσ Ροςθλευτζσ (Δράςθ Β) οι οποίεσ παρόλθ τθν οικονομικι κρίςθ κινοφνται
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δυναμικά και αξιοποιοφν όλεσ τισ δυνατότθτεσ ϊςτε να διατθροφν υψθλζσ τισ υπθρεςίεσ
του Ξράτουσ Υρόνοιασ αλλά και να μειϊνουν τθν ανεργία των νζων και μζςω τθσ αφξθςθσ
των κζςεων εργαςίασ αλλά και μζςω τθσ ανάπτυξθσ μικρϊν, ατομικϊν και ευζλικτων
επιχειριςεων υψθλισ ψθφιακισ εξειδίκευςθσ.
Ξατά τθ φάςθ τθσ τοποκζτθςθσ οι επωφελοφμενοι κα διδαχκοφν κεωρθτικά αντικειμζνα ςε
ςεμινάρια , κα αςκθκοφν ςε εργαςτθριακοφσ και επαγγελματικοφσ χϊρουσ ςε εταιρείεσ
ιατρικϊν μθχανθμάτων και ςε νοςοκομειακζσ μονάδεσ. Επίςθσ κα πραγματοποιθκοφν
εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε Υανεπιςτθμία, ςε δθμόςια Επαγγελματικά Χχολεία, ςε
κρατικζσ υπθρεςίεσ εφρεςθσ εργαςίασ.

ΕΨΑΛΦΛΞΣΧΧΘΠΑ:
•

GESELLSCHAFT FUR EUROPABILDUNG EV - Germany,

•

MOVEU PROFESSIONAL SERVICES - Spain

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035990
Φορζασ: ΕΞ ΞΑΧΨΣΦΛΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Διευρφνοντασ Σρίηοντεσ
Διάρκεια Χχεδίου: 24 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ:Ψο Εργαςτθριακό Ξζντρο Ξαςτοριάσ υποβάλλει τθν αίτθςθ υλοποίθςθσ
ςχεδίου κινθτικότθτασ με κζμα "Διευρφνοντασ Σρίηοντεσ (Broadening Horizons)" διάρκειασ
δφο (2) ετϊν με ςκοπό τθν απόκτθςθ ςφγχρονων πρακτικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων και
τθν ενίςχυςθ των προςόντων των ςυμμετεχόντων μακθτϊν που κα τουσ καταςτιςουν
ικανοφσ να ανταπεξζλκουν ςτο δφςκολο ςθμερινό ανταγωνιςτικό εργαςιακό περιβάλλον
και κα τουσ βοθκιςουν ςτθν επαγγελματικι τουσ αποκατάςταςθ και ςτθν καλλιζργεια
κοινωνικοπολιτιςμικϊν αξιϊν.
Σι ςτόχοι - αναμενόμενα αποτελζςματα είναι: να καταςτοφν οι απόφοιτοι μασ ικανοί να
ανταπεξζλκουν ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ αγοράσ εργαςίασ, να ενιςχυκοφν οι γνϊςεισ
και οι δεξιότθτζσ τουσ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ που ςχετίηονται με αντικείμενα του τομζα τουσ,
να αποκτιςουν οι ςυμμετζχοντεσ (αλλά και οι υπόλοιποι μακθτζσ του τομζα, μζςω τθσ
διαςποράσ του αποτελζςματοσ) τα εφόδια να γίνουν επιτυχθμζνοι επαγγελματίεσ, να
ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ, να αποκτιςουν μια
ευρωπαϊκά αποδεκτι πιςτοποίθςθ, να γνωρίςουν τθν κουλτοφρα και τον πολιτιςμό μιασ
άλλθσ χϊρασ, να αποδεχκοφν τθ διαφορετικότθτα των λαϊν, να αποκτιςουν γλωςςικζσ
δεξιότθτεσ, να γίνουν υπεφκυνοι, ανεξάρτθτοι και εργατικοί πολίτεσ, να κινθτοποιθκοφν
ϊςτε να είναι πιο ςυνεπείσ ςτισ ςχολικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, να ςταματιςει θ μακθτικι
διαρροι που αυξικθκε με τθν οικονομικι κρίςθ.
Χτο ςχζδιο κα ςυμμετζχουν:
-- Χτθν πρϊτθ ροι: δϊδεκα (12) μακθτζσ του Ψομζα Υλθροφορικισ των δφο ΕΥΑ.Ο (ΕΥΑ.Ο
Άργουσ Σρεςτικοφ και ΕΥΑ.Ο Ξαςτοριάσ) με δφο ςυνοδοφσ κακθγθτζσ οι οποίοι κα
μετακινθκοφν ςτθν Λςπανία το ςχολικό ζτοσ 2017-2018.
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--Χτθν δεφτερθ ροι: δεκαοκτϊ (18) μακθτζσ του Ψομζα Θλεκτρολογίασ/Θλεκτρονικισ και
Αυτοματιςμοφ: των δφο ΕΥΑ.Ο (ΕΥΑ.Ο Άργουσ Σρεςτικοφ και ΕΥΑ.Ο Ξαςτοριάσ) με τρεισ
ςυνοδοφσ κακθγθτζσ οι οποίοι κα μετακινθκοφν ςτθν Υορτογαλία το ςχολικό ζτοσ 20172018.
--Χτθ τρίτθ ροι: δϊδεκα (12) μακθτζσ του Ψομζα Υλθροφορικισ των δφο ΕΥΑ.Ο (ΕΥΑ.Ο
Άργουσ Σρεςτικοφ και ΕΥΑ.Ο Ξαςτοριάσ) με δφο ςυνοδοφσ κακθγθτζσ οι οποίοι κα
μετακινθκοφν ςτθν Αυςτρία το ςχολικό ζτοσ 2018-2019.
Ψο επίπεδο κατάρτιςθσ τουσ είναι ικανοποιθτικό ςε ότι αφορά τα μακιματα του Ψομζα τουσ
και χαμθλότερο ςε μακιματα γενικισ παιδείασ. Αρκετοί προζρχονται από κατϊτερα
ειςοδθματικά ςτρϊματα, μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, είναι αλλοδαποί ι οικονομικοί
μετανάςτεσ. Σι περιςςότεροι δεν ζχουν ταξιδζψει ποτζ ςτο εξωτερικό και δεν ζχουν καν τθν
οικονομικι ευχζρεια να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςε ζνα ΨΕΛ άλλθσ πόλθσ.
Επιλζχκθκαν τρείσ Σργανιςμοί υποδοχισ: o EPD, ο CINEL και ο Amadeus με πολφ μεγάλθ
εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων κινθτικότθτασ.
Ψο Εργαςτθριακό Ξζντρο (Ε.Ξ.) Ξαςτοριάσ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του ςχεδίου, κα
αναλάβει: τθν επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία με τουσ οργανιςμοφσ υποδοχισ, τον
προςδιοριςμό των ςτόχων και το περιεχόμενο του προγράμματοσ, τθν ενθμζρωςθ
(ςυμμετεχόντων και γονζων), τθν οργάνωςθ του ταξιδιοφ, τθσ διαμονισ, τθσ διατροφισ, τθσ
γλωςςικισ και πολιςτιςτικισ προετοιμαςίασ, τθν αςφάλεια, τθν ζκδοςθ ταξιδιωτικϊν
εγγράφων, τθν προετοιμαςία των ςυμμετεχόντων, τθν παρακολοφκθςθ για τθν τιρθςθ των
υποχρεϊςεων των ςυμμετεχόντων και του οργανιςμοφ υποδοχισ,τθν οικονομικι
διαχείριςθ, τθν αξιολόγθςθ και τθ ςφνταξθ τθσ τελικισ ζκκεςθσ, τθ διοργάνωςθ
δραςτθριοτιτων για τθ διάδοςθ των αποτελεςμάτων.
Σι φορείσ υποδοχισ κα αναλάβουν το ςχεδιαςμό και το πλάνο κατάρτιςθσ των
ςυμμετεχόντων ςε ςυνεργαςία με το φορζα αποςτολισ,τθν τιρθςθ των αρχϊν όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτα Πνθμόνια Χυνεργαςίασ, τθν οργάνωςθ τθσ κατάρτιςθσ ςτισ εταιρίεσ, τθν
αξιολόγθςθ των ςυμμετεχόντων, τθν κακοδιγθςθ -επίβλεψθ-διδαςκαλία-αξιολόγθςθ των
εκπαιδευόμενων, τθν τελικι πιςτοποίθςθ και τισ εκκζςεισ αναφοράσ, τθ διάδοςθ των
τελικϊν αποτελεςμάτων του ζργου.
Υικανά επικυμθτά μακροπρόκεςμα οφζλθ κα είναι να καταςτεί ο Σργανιςμόσ (το
Εργαςτθριακό Ξζντρο Ξαςτοριάσ)
και γενικότερα θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ
ελκυςτικότερθ για τα νζα παιδιά, να αναβακμιςτεί το κφροσ του οργανιςμοφ και των
αποφοίτων μασ, να ενιςχυκεί - ενκαρρυνκεί θ εξωςτρζφεια των ςχολικϊν μονάδων του
τόπου μασ με τθν υποβολι αιτθμάτων και τθν υλοποίθςθ ςχεδίων κινθτικότθτασ.

ΕΨΑΛΦΛΞΣΧΧΘΠΑ:
•

AMADEUS VEREIN FUR TRANSNATIONALE BILDUNG - Austria,

•

MOVEU PROFESSIONAL SERVICES - Spain,

•

EPD - European Projects Development Unipessoal Lda - Portugal,

•
CINEL - Centro de Formação Profissional da Industria Eletronica, Energia,
Telecomunicações, e Tecnolog
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Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-035992
Φορζασ: 1ο ΕΞ ΓΛΑΡΡΛΨΧΩΡ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςε καινοτόμεσ κεραπευτικζσ αγωγζσ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Θ οικονομικι ανάπτυξθ των προθγμζνων χωρϊν ςτθρίηεται, τα
τελευταία χρόνια, κατά κφριο λόγο ςτθ γνϊςθ και τθν καινοτομία. Θ Ελλάδα δυςτυχϊσ
υςτζρθςε ςθμαντικά ςτον τομζα αυτό. Χιμερα όμωσ επιβάλλεται να ςτοχεφςει ςε
καινοτόμεσ δραςτθριότθτεσ, με υψθλι προςτικζμενθ αξία, που κα τθν οδθγιςουν ξανά
ςτθν ανάπτυξθ.
Θ φωτοχρωματοκεραπεία είναι μια νζα επιςτθμονικι κεραπευτικι αγωγι που αξιοποιεί
τθν φωτεινι ενζργεια των χρωμάτων για να διεγείρει το δζρμα και τα όργανα του ςϊματοσ,
με ςτόχο τθν ενίςχυςθ του οργανιςμοφ και τθ κεραπεία διαφόρων πακιςεων.
Ζτςι, ςχεδιάςαμε, ςε ςυνεργαςία με τον εταίρο, 2 ροζσ κινθτικότθτασ εκπαιδευομζνων,
ςτο πεδίο τθσ πρόλθψθσ αςκενειϊν, τθσ
κεραπείασ και τθσ εναλλακτικισ
ιατρονοςθλευτικισ φροντίδασ, με τθν ςυμβολι τθσ ευεργετικισ επίδραςθσ των χρωμάτων,
χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογία αιχμισ ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνουσ χϊρουσ φροντίδασ
αςκενϊν.
Θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευομζνων κα γίνει από:
1. εξειδικευμζνο νοςθλευτικό προςωπικό με ευρφτερο φάςμα γνϊςεων ςτθν εναλλακτικι
ιατρικι και τισ ευεργετικζσ τθσ ιδιότθτεσ.
2. εξειδικευμζνο προςωπικό πλθροφορικισ για το ςχεδιαςμό των πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων και τθν ανάπτυξθ δικτφων επικοινωνίασ με online ενθμζρωςθ βάςεων
δεδομζνων, απαραίτθτθ για τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ κεραπείασ βάςθ του ιςτορικοφ
του αςκενι και των πικανϊν ςυμπτωμάτων τθσ επικείμενθσ πάκθςθσ.
3. εξειδικευμζνο προςωπικό θλεκτρολόγων για τθν εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ και
γενικότερθ υποςτιριξθ τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ του ςυςτιματοσ.
Ψο περιεχόμενο τθσ κατάρτιςθσ που ζχει προβλεφκεί και για τισ δφο ροζσ περιλαμβάνει:
1. Χεμινάρια, επιςκζψεισ κατάρτιςθ ςε χϊρουσ εργαςίασ και ςε ιατρικά εργαςτιρια
εφαρμογισ τθσ κεραπείασ των χρωμάτων
2. Πελζτθ ςχεδίων δράςθσ ςτισ εναλλακτικζσ κεραπείεσ ανά ειδικότθτα (Ροςθλευτικισ,
Υλθροφορικισ και Θλεκτρολογίασ).
3. Πελζτθ μεκόδων άτυπθσ και τυπικισ εκπαίδευςθσ ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ςχολεία
τθσ Βαρκελϊνθσ και ςτο τμιμα Ροςθλευτικισ ςτο Υανεπιςτιμιο τθσ Βαρκελϊνθσ.
4. Πελζτθ τθσ δομισ και των δραςτθριοτιτων των αντίςτοιχων εξοπλιςμζνων χϊρων
πρόλθψθσ και κεραπείασ με Laser, των τεχνικϊν εφαρμογισ και κεωρίασ τθσ
χρωματοκεραπείασ, μελζτθ δικτφωςθσ, διαχείριςθσ και ενθμζρωςθσ ψθφιακϊν
πλθροφοριϊν, απαραίτθτων για τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ κεραπείασ με βάςθ τθν
επεξεργαςία των πλθροφοριϊν.
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Σι ςτόχοι του ςχεδίου κινθτικότθτασ είναι θ κάλυψθ αναγκϊν των ςυμμετεχόντων
μακθτϊν/τριϊν και αφοροφν ςτθ:
•
διεφρυνςθ του ορίηοντα των μακθτϊν/τριϊν όςο αφορά καινοτόμεσ μεκόδουσ για
ολοκλθρωμζνθ αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ ςε επαναςτατικζσ πρακτικζσ ςτθ νοςθλευτικι ,
μζςω μελζτθσ ςχεδίων δράςθσ και μοντζλων ςυνεργαςίασ του τεχνικοφ επαγγελματικοφ
ςχολείου με αντίςτοιχεσ επιχειριςεισ υγείασ.
•
βελτίωςθ των γνϊςεων τουσ, ςχετικά με ςφγχρονα προγράμματα ςπουδϊν μζςω
ςεμιναρίων, επιςκζψεων ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ ςτα εργαςτιρια και ςτα κζντρα
εκπαίδευςθσ των νζων
Υικανά μακροπρόκεςμα οφζλθ: θ διεκδίκθςθ κζςεων υψθλότερθσ ειδίκευςθσ και
καλφτερων αμοιβϊν, τόςο εντόσ τθσ Ελλάδασ, όςο και ευρφτερα, ςτα πλαίςια τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: MOVEU PROFESSIONAL SERVICES - Spain

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-036018
Φορζασ: 1o ΕΥΑΟ ΑΧΥΦΣΥΩΦΓΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Βελτίωςθ Δεξιοτιτων ςτθν Ενζςιμθ Πεςοκεραπεία Υροςϊπου
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
.
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ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο αντικείμενο που πραγματεφεται το παρόν ςχζδιο είναι θ τεχνικι τθσ
ενζςιμθσ μεςοκεραπείασ, θ οποία είναι θ πιο γριγορα αναπτυςςόμενθ και θ πιο γνωςτι
μζκοδοσ που παρζχεται ςτα Medical Spas. Θ ενζςιμθ μεςοκεραπεία μετράει αρκετά
χρόνια, όμωσ θ ραγδαία εξζλιξθ τθσ και θ εφαρμογι τθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν
αποτελεςματικότθτα και τθν αςφάλεια τθσ τα τελευταία χρόνια, κακιςτϊντασ τθ μία από
τισ πιο μελλοντικζσ ευρζωσ διαδεδομζνεσ τεχνικζσ και οχι απλά μία ακόμα μθ επεμβατικι
μζκοδοσ.
Θ ενζςιμθ μεςοκεραπείασ τισ περιςςότερεσ φορζσ είναι ανϊδυνθ, μπορεί να εφαρμοςτεί
ςε όλουσ τουσ τφπουσ δζρματοσ κάκε θλικίασ και οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι, μζςω τθσ
οποίασ επιτυγχάνεται θ μεταφορά ουςιϊν ςτο χόριο τθσ επιδερμίδασ, όπωσ υαλουρονικοφ
οξζοσ, βιταμινϊν, αντιοξειδωτικϊν παραγόντων και πολλϊν άλλων. Θ μεςοκεραπεία γίνεται
με τθ χριςθ πολφ λεπτϊν ενζςεων, όπου επιδερμικά εγχφεται ζνα κοκτζιλ ςυςτατικϊν που
ζχει επιλεγεί, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του κάκε πελάτθ, και διακρίνεται ςε:
- Πεςοκεραπεία προςϊπου
- Πεςοκεραπεία ςϊματοσ
Χτο παρόν ςχζδιο, το 1ο ΕΥΑΟ ΑΧΥΦΣΥΩΦΓΣΩ, επικυμεί να επιμορφϊςει 15 μακθτζσ -τριεσ
με 2 ςυνοδοφσ - κακθγθτζσ, ειδικότθτασ Αιςκθτικισ, οι οποίοι κα μεταβοφν για 14 θμζρεσ
ςτθ Βαρκελϊνθ τθσ Λςπανίασ. Θ Βαρκελϊνθ ζχει επιλεγεί ωσ προοριςμόσ ςτο τομζα τθσ
Αιςκθτικισ, κακϊσ είναι από τισ πιο εξειδικευμζνεσ ςτον τομζα αυτό και διακζτει 2 από τα
μεγαλφτερα Υανεπιςτθμιακά Ροςοκομεία που εξειδικεφονται ςτο χϊρο τθσ Λατρικισ
Αιςκθτικισ.

Σ Σργανιςμόσ υποδοχισ που ζχει επιλεγεί, θ MOVEU, διακζτει τθν απαραίτθτθ εμπειρία
αναφορικά με τθν κινθτικότθτα και μζςω κεωρθτικισ και τεχνικισ κατάρτιςθσ και
εργαςτθρίων κα αποδόςει το αντικείμενο εξειδίκευςθσ τθσ παροφςασ αίτθςθσ.

ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: MOVEU PROFESSIONAL SERVICES - Spain

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-036020
Φορζασ: 5ο ΕΧΥΕΦΛΡΣ ΕΥΑΟ ΥΑΨΦΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Θ Επιχειρθματικότθτα ςτθν Ψθφιακι Εποχι
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο προτεινόμενο ςχζδιο κινθτικότθτασ με τίτλο «Θ Επιχειρθματικότθτα
ςτθν Ψθφιακι Εποχι» ςτοχεφει ςτθν επαφι και τθν εναςχόλθςθ των μακθτϊν με
εκπαιδευτικά ςυςτιματα και περιβάλλοντα εργαςίασ που αντικατοπτρίηουν τισ τελευταίεσ
τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτθ βιομθχανία και τθν παροχι υπθρεςιϊν, με τθ βοικεια ψθφιακϊν
και αυτοματοποιθμζνων ςυςτθμάτων. Θ ςτενι επαφι των εκπαιδευομζνων με επιχειριςεισ
που διακζτουν ςφγχρονα ςυςτιματα και εγκαταςτάςεισ κα τουσ δϊςει τθ δυνατότθτα να
εξοικειωκοφν με τισ ςθμερινζσ επαγγελματικζσ απαιτιςεισ. Χυνδζουμε τθν ζννοια τθσ
επιχειρθματικότθτασ ςτθν ψθφιακι εποχι με τθν αφξθςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και τθν
οικονομικι ανάπτυξθ του ατόμου.
Σι εκπαιδευόμενοι που ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν ςτθν κινθτικότθτα ανικουν ςε
θλικίεσ 17-55 ετϊν. Είναι κυρίωσ άνεργοι ι υποαπαςχολοφνται ςε εργαςίεσ που δεν
ςχετίηονται με το περιεχόμενο ςπουδϊν τουσ. Ελάχιςτοι είναι οι εργαηόμενοι μακθτζσ
πλιρουσ απαςχόλθςθσ ι οι μακθτζσ που εργάηονται ςτο αντικείμενο το οποίο ςπουδάηουν.
Χτθν πλειοψθφία τουσ πρόκειται για μακθτζσ με χαμθλό οικονομικό προφίλ. Θ εγγραφι
τουσ ςτο εςπερινό ςχολείο υποδθλϊνει τθν αναγκαιότθτά τουσ να εργάηονται παράλλθλα
με τισ ςπουδζσ τουσ για βιοποριςτικοφσ λόγουσ. Γενικότερα, διακζτουν περιοριςμζνεσ
εργαςιακζσ εμπειρίεσ και ζχουν χαμθλι αυτοεκτίμθςθ ωσ προσ τισ δυνατότθτζσ τουσ να
διεκδικιςουν επαγγζλματα υψθλισ κοινωνικισ αποδοχισ ι με υψθλζσ απολαβζσ. Επικυμία
τουσ είναι να παρακολουκιςουν εξειδικευμζνα μακιματα ςτο επάγγελμα που τουσ
ενδιαφζρει, και να προςεγγίςουν καινοτόμεσ πρακτικζσ, προκειμζνου να βελτιϊςουν τισ
δεξιότθτζσ τουσ, που είναι καταλυτικζσ για το ξεκίνθμα ενόσ επαγγζλματοσ αλλά και για τθν
αναβάκμιςι του.
Ψο ςχζδιό μασ πρόκειται να καλυφκεί από 48 μακθτζσ-τριεσ του ςχολείου μασ, από όλεσ τισ
τάξεισ τεςςάρων διαφορετικϊν τομζων, με τθ ςυνοδεία 8 εκπαιδευτικϊν διαφορετικϊν
ειδικοτιτων. Θ κινθτικότθτα κα υλοποιθκεί ςε τζςςερισ ροζσ προσ τρεισ διαφορετικζσ
χϊρεσ. Σ τρόποσ με τον οποίο ζχει γίνει θ επιλογι των χωρϊν των μετακινιςεων ςχετίηεται
με τθν εξειδίκευςθ τθσ κάκε χϊρασ ςτο αντίςτοιχο αντικείμενο τθσ ειδικότθτασ όπου είναι
εγγεγραμμζνοι οι εκπαιδευόμενοι. Σι ςυνοδοί εκπαιδευτικοί που κα ςυμμετζχουν ςτο
πρόγραμμα, μζςω τθσ εμπειρίασ τουσ, αλλά και με τθ βοικεια βιβλιογραφικισ και
διαδικτυακισ ζρευνασ, κατζλθξαν ςτθ μετακίνθςθ των μακθτϊν για πρακτικι άςκθςθ τεχνικζσ επιςκζψεισ - πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, ςε 4 ροζσ ωσ εξισ:
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• 1θ ροι: 12 μακθτζσ του Ψομζα Διοίκθςθσ και Σικονομίασ, ςε μία κορυφαία τουριςτικι
χϊρα τθν Λςπανία. Ψοποκζτθςθ των εκπαιδευομζνων ςε επιλεγμζνεσ εταιρείεσ που
προςφζρουν τουριςτικζσ υπθρεςίεσ υψθλοφ επιπζδου.
• 2θ ροι: 12 μακθτζσ του Ψομζα Εφαρμοςμζνων Ψεχνϊν, ςτο κζντρο του design και τθσ
οπτικισ επικοινωνίασ, ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο. Ψοποκζτθςθ των εκπαιδευομζνων ςε
δθμιουργικά τμιματα διαφθμιςτικϊν εταιριϊν.
• 3θ ροι: 12 μακθτζσ του Ψομζα Υλθροφορικισ, ςτθ Γερμανία, τθ χϊρα που αποτελεί τθν
ευρωπαϊκι χϊρα που κρατά τα πρωτεία ςτα Υλθροφοριακά Χυςτιματα Επιχειριςεων.
Ψοποκζτθςθ ςε αναπτυςςόμενεσ επιχειριςεισ που αξιοποιοφν τα οφζλθ των νζων
τεχνολογιϊν και του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ.
• 4θ ροι: 12 μακθτζσ του Ψομζα Θλεκτρολογίασ, Θλεκτρονικισ και Αυτοματιςμοφ, ςτθ
Γερμανία, που πρωτοπορεί ςτισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και τα δίκτυα. Ψοποκζτθςθ ςε
οργανιςμοφσ που χρθςιμοποιοφν ψθφιακά ςυςτιματα ελζγχου, μετάδοςθσ πλθροφοριϊν
και δίκτυα επικοινωνιϊν.
Σι ςυγκεκριμζνεσ μετακινιςεισ κα ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ των δυνατοτιτων
απαςχόλθςθσ, ςτθν καλλιζργεια του επιχειρθματικοφ πνεφματοσ των μακθτϊν και ςτθ
διεφρυνςθ τθσ ευρωπαϊκισ κουλτοφρασ. Ψο ςχολείο κα ςυνειςφζρει ςτθν επίτευξθ του
ευρωπαϊκοφ ςτόχου, για μακθτζσ που ολοκλθρϊνουν τισ ςπουδζσ τουσ και ςυμμετζχουν
ςτθ δια βίου μάκθςθ, προκειμζνου να αποκτοφν υψθλότερα προςόντα που κα τουσ
επιτρζπουν να ειςζρχονται ςτθν αγορά εργαςίασ. Θ ανάπτυξθ του επαγγελματικοφ προφίλ
όλων των ςυμμετεχόντων ζχει αντίκτυπο ςτθν κοινωνία και αναδεικνφει τθν αξία του
ευρωπαϊκοφ εγχειριματοσ για αφξθςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

BERLINK ETN GMBH - Germany,

•

Globtrain GbR. - Germany,

•

ONECO CONSULTING SL - Spain,

•

Kairos Europe Limited - United Kingdom

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-036021
Φορζασ: ΠΑΦΛΑ Π. ΑΡΔΦΕΑΔΑΞΘ ΞΑΛ ΧΛΑ Ε.Ε-ΛΛΕΞ MORFI
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ξαινοτόμεσ παιδαγωγικζσ μζκοδοι κοινωνικοφ χαρακτιρα και καινοτόμεσ
μεκοδολογίεσ για ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ ςτθν ΕΕΞ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Χτο πλαίςιο τθσ φιλοςοφίασ τθσ Δια Βίου Πάκθςθσ, το ΛΕΞ MORFI,
ςυνεκτιμϊντασ τα οφζλθ από τισ προθγοφμενεσ ςυμμετοχζσ ςε ευρωπαϊκά προγράμματα
κινθτικότθτασ, κακϊσ και τισ ανάγκεσ του φορζα ςε επίπεδο ανάπτυξθσ, ποιότθτασ και
διεκνοποίθςθσ υποβάλλει το παρόν ςχζδιο με τίτλο: «Ξαινοτόμεσ παιδαγωγικζσ μζκοδοι
κοινωνικοφ χαρακτιρα και καινοτόμεσ μεκοδολογίεσ για ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτθ διαδικαςία
». Βαςικότεροσ ςτόχοσ τόςο μζςω τθσ μετακίνθςθσ των ςπουδαςτϊν όςο και των
εκπαιδευτικϊν, είναι θ βελτίωςθ των διδακτικϊν εργαλείων και εκπαιδευτικϊν μεκόδων, θ

174

ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν με ζμφαςθ ςτθν καινοτομία, θ παροχι ελκυςτικότερων
προγραμμάτων, προοπτικϊν και ευκαιριϊν κατάρτιςθσ ςτουσ ςπουδαςτζσ του οργανιςμοφ
(ςυμμετζχοντεσ ι μθ) για τθν προςωπικι και επαγγελματικι τουσ ενδυνάμωςθ,
διαφοροποίθςθ, ολοκλιρωςθ και ίςθ ςυμμετοχι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία με τελικό
ςκοπό τθν επαγγελματικι τουσ αποκατάςταςθ.
Ψο ςχζδιο περιλαμβάνει τθ ΔΦ.1 που προβλζπει τθ μετακίνθςθ 10 ςπουδαςτϊν τθσ
ειδικότθτασ Βοθκόσ Βρεφονθπιοκόμου και ενόσ ςυνοδοφ εκπαιδευτι ςτθν Ξφπρο όπου κα
καταρτιςτοφν από τον φορζα υποδοχισ «Intercollege» ςε εργαλεία και εφαρμοςμζνεσ
μεκοδολογίεσ ανίχνευςθσ και πρόβλεψθσ Ξακοποίθςθσ & Υαραμζλθςθσ βρεφϊν και
νθπίων, όπωσ το καινοτόμο εργαλείο Intovian. Ψο πρόγραμμα περιλαμβάνει τόςο
κεωρθτικι κατάρτιςθ όςο και πρακτικι άςκθςθ, επαγγελματικζσ επιςκζψεισ ςε
βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ και μονάδεσ φροντίδασ κακοποιθμζνων παιδιϊν, εξάςκθςθ
μζςω case studies και βιωματικϊν εργαςτθρίων αλλά και πολιτιςτικζσ επιςκζψεισεκδρομζσ. Σι ςυμμετζχοντεσ είναι 18-25 ετϊν ςτο Γϋεξάμθνο, οι οποίοι δεν ζχουν ευκαιρίεσ
προςωπικισ και επαγγελματικισ ανάπτυξθσ και διαφοροποίθςθσ, μιλοφν ικανοποιθτικά τθν
αγγλικι, ζχουν βαςικζσ γνϊςεισ Θ/Ω, και δεν ζχουν ταξιδζψει για εκπαίδευςθ ςτο
εξωτερικό.
Σι ςυμμετζχοντεσ κα αναπτφξουν ιςχυρά αντανακλαςτικά και ευαιςκθςία ςτο φαινόμενο
τθσ παιδικισ κακοποίθςθσ. Κα είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςουν και να εφαρμόςουν
διάφορα εργαλεία και μεκόδουσ όπωσ το Intovian αποτελεςματικά και με επαγγελματικό
τρόπο (διακριτικότθτα, προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων κλπ) και να αξιολογοφν
επαγγελματικά τουσ διάφορουσ προςδιοριςτζσ επικινδυνότθτασ. Κα εκπαιδευτοφν ςτθν
ορκι διαχείριςθ περιςτατικϊν κακοποίθςθσ και κα μάκουν τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ
παρεμβαίνοντασ ζγκαιρα και μεκοδευμζνα. Ψο τελευταίο κακίςταται επιτακτικό κακϊσ
ςφμφωνα με ερευνθτικά αποτελζςματα τζτοια φαινόμενα αυξάνονται διαρκϊσ ςε περιοχζσ
τθσ Ξριτθσ και επιπλζον αποςιωπϊνται εξαιτίασ του κλειςτοφ και εςωςτρεφοφσ χαρακτιρα
τθσ κοινωνίασ του νθςιοφ.
Ψο ςχζδιο περιλαμβάνει επίςθσ τθ ΔΦ.2 που αφορά ςτθ μετακίνθςθ 12 εκπαιδευτϊν του ΛΕΞ
ςτθν Λςπανία, όπου κα επιμορφωκοφν μζςα από κεωρθτικι κατάρτιςθ, παρατιρθςθ,
επαγγελματικζσ επιςκζψεισ, εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, ανταλλαγι απόψεων και ςτάςεων,
πάνω ςε διδακτικά εργαλεία, καλζσ πρακτικζσ και εφαρμοςμζνθ μεκοδολογία ςτθν
εκπαίδευςθ ενθλίκων που αντιμετωπίηουν μακθςιακζσ δυςκολίεσ από το φορζα υποδοχισ
«Ψribeka Training». Oι ςυμμετζχοντεσ είναι εργαηόμενοι θλικίασ 30-55 ετϊν με ανϊτατεσ
ςπουδζσ (πτυχίο, MSc). Διακζτουν άριςτεσ γνϊςεισ Θ/Ω και τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. Δεν
ζχουν ςυχνά ευκαιρίεσ επικοινωνίασ ςε γλϊςςεσ διαφορετικζσ τθσ μθτρικισ και δεν ζχουν
επαφι με τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα και τισ πολιτικζσ ΕΕΞ άλλων χωρϊν.
Θ ανάγκθ τθσ κατάρτιςθσ προκφπτει από το γεγονόσ ότι υπάρχουν ιδθ ςτο ΛΕΞ
εγγεγραμμζνοι ςπουδαςτζσ με μακθςιακζσ ιδιαιτερότθτεσ και ωσ εκ τοφτου με
διαφορετικζσ ανάγκεσ μάκθςθσ και επομζνωσ θ διαχείριςθ και θ εξζλιξθ του τρόπου
προςζγγιςθσ τουσ μζςω τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ κρίνεται επιτακτικι. Επιπλζον θ
ανάγκθ αυτι ςυνάδει με τθν πολιτικι τθσ ΕΕ για υιοκζτθςθ μεκόδων και εργαλείων ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία προκειμζνου για ςπουδαςτζσ ΕΕΞ με δυςκολίεσ μάκθςθσ.
Σι ςυμμετζχοντεσ ςτθ ΔΦ.2 αναμζνεται να καταρτιςτοφν ςτθν ανάπτυξθ καινοτόμων
εργαλείων και μεκόδων αναφορικά με τουσ τρόπουσ προςζγγιςθσ, αναγνϊριςθσ και
κατανόθςθσ, ψυχολογικισ υποςτιριξθσ, μεταφοράσ γνϊςθσ και τελικά αναμόρφωςθσ και
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προςαρμογισ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ και τθσ διαδικαςίασ τθσ διδαςκαλίασ ςτθ
διαχείριςθ περιπτϊςεων ςπουδαςτϊν με μακθςιακζσ ιδιαιτερότθτεσ όπωσ ειδικζσ
μακθςιακζσ δυςκολίεσ, δυςλεξία, ΔΕΥΩ κ.α.
Θ επιτυχισ υλοποίθςθ του Χχεδίου κα ςυμβάλει ςτθ μεταρρφκμιςθ των αςκοφμενων
πολιτικϊν ςε τοπικό, περιφερειακό και εκνικό επίπεδο και ςυνακόλουκα ςτθ δθμιουργία
ενόσ ευρωπαϊκοφ χϊρου δια βίου μάκθςθσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

Intercollege - Cyprus,

•

TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. - Spain

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-036023
Φορζασ: 1o ΕΥΑΟ ΔΑΦΡΘΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Εκπαίδευςθ ςε Εφαρμογζσ Φομποτικϊν Χυςτθμάτων ςτθν βιομθχανία
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ:Ψο ςφγχρονο περιβάλλον τθσ βιομθχανίασ και τθσ εφοδιαςτικισ
αλυςίδασ για άμεςθ απόκριςθ ςτισ αλλαγζσ ςτθ ηιτθςθ και διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και
αςφάλειασ των παραγόμενων προϊόντων ειςάγει ρομποτικά ςυςτιματα.
Οόγω του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν για το αντικείμενο αλλά και εξαιτίασ των νζων
εξελίξεων που αναφζρκθκαν παραπάνω ςχεδιάςαμε το πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευςθ
ςε Εφαρμογζσ Φομποτικϊν Χυςτθμάτων ςτθν βιομθχανία» για 44 μακθτζσ των ειδικοτιτων
Υλθροφορικισ. Σι φορείσ υποδοχισ κα είναι θ uve GmbH ςτθ Γερμανία και Avans
Hogeschool ςτθν Σλλανδία.
Χτόχοι του ςχεδίου είναι να αποκτιςουν οι ςυμμετζχοντεσ δεξιότθτεσ ςχετικά με τθν
εφαρμογι, χριςθ, κινθματικι ανάλυςθ και ευφυι ζλεγχο ρομποτικϊν μθχανιςμϊν και
ςυςτθμάτων. Ειδικότερα:
- ειςαγωγι των ςυμμετεχόντων ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ και τθ κεματολογία τθσ Φομποτικισ,
κυρίωσ όςον αφορά ςτθν ανάλυςθ και τον ζλεγχο κλαςςικϊν ρομποτικϊν χειριςτϊν,
ςυςτιματα τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ πλθκϊρασ εργαςιϊν,
- εξοικείωςθ των ςυμμετεχόντων με τα αναλυτικά μακθματικά εργαλεία που υπειςζρχονται
ςτθ μελζτθ κλαςςικϊν ρομποτικϊν ςυςτθμάτων, ϊςτε να είναι μεταξφ άλλων κατάλλθλα
προετοιμαςμζνοι για τθν καλφτερθ αφομοίωςθ και κατανόθςθ ςτθν πράξθ των λειτουργιϊν
και του τρόπου ελζγχου ενόσ ρομποτικοφ ςυςτιματοσ,
- εφαρμογι διαφόρων μεκόδων αυτοματιςμοφ για τον ζλεγχο των ρομποτικϊν
ςυςτθμάτων,
- κατανόθςθ κεμάτων ςχετικά με τον ευφυι ζλεγχο (νευρωνικά δίκτυα και αςαφισ λογικι)
ρομποτικϊν ςυςτθμάτων.
Πζςα από το εν λόγο ςχζδιο κα γίνει ανάλυςθ των εννοιϊν των βιομθχανικϊν
αυτοματιςμϊν και ςυςτθμάτων ευφυοφσ ελζγχου με ζμφαςθ ςε εφαρμογζσ ρομποτικισ.
Ξακϊσ κα γίνει ανάλυςθ των βαςικϊν εννοιϊν τθσ ρομποτικισ όπωσ οριςμόσ βιομθχανικϊν

176

ρομπότ και βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ, ιςτορικι εξζλιξθ και εφαρμογζσ ρομποτικισ,
δομι, λειτουργία και ταξινόμθςθ βιομθχανικϊν ρομπότ.
Πετά το τζλοσ του μακιματοσ οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ:
• να αναγνωρίηουν τισ δυνατότθτεσ και τισ εφαρμογζσ τθσ ρομποτικισ ςε βιομθχανικό
επίπεδο.
• να γνωρίηουν τθ δομι, τθ λειτουργία, τθν ταξινόμθςθ και τθν κινθματικι ανάλυςθ
ενόσ ρομποτικοφ ςυςτιματοσ.
• να αναγνωρίηουν τουσ διάφορουσ τφπουσ ρομποτικϊν ςυςτθμάτων,
χρθςιμοποιοφμενεσ τεχνολογίεσ και τισ μεκόδουσ προγραμματιςμοφ τουσ.

τισ

• να εφαρμόηουν διάφορεσ μεκόδουσ αυτοματιςμοφ για τον ζλεγχο ρομποτικϊν
ςυςτθμάτων.
• να κατανοοφν κζματα ςχετικά με τον ευφυι ζλεγχο (νευρωνικά δίκτυα και αςαφισ
λογικι) ρομποτικϊν ςυςτθμάτων.
• να αξιολογοφν ρομποτικζσ τεχνολογίεσ και μεκόδουσ ευφυοφσ ελζγχου, ϊςτε να
επιλζγουν τθν καταλλθλότερθ ανάλογα με τθν εφαρμογι.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

uve GmbH - Germany,

•

STICHTING AVANS - Netherlands, Holland Door - Netherlands

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-036025
Φορζασ: 6o ΕΥΑ.Ο. ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου:6ο ΕΥΑ.Ο. Θρακλείου - Αειφόρο Χχολείο με Ψεχνολογία Αιχμισ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ

ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο παρόν ςχζδιο που υποβάλλεται για ζγκριςθ, περιλαμβάνει μία
δραςτθριότθτα (Α1) κινθτικότθτασ εκπαιδευτικϊν του 6ου ΕΥΑ.Ο Θρακλείου, για
επιμόρφωςθ, και μία δραςτθριότθτα (Α2) μακθτικισ κινθτικοτθτασ.
Υιο ςυγκεκριμζνα:
Χτθ ροι Α1 κα ςυμμετάςχουν 10 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κα παρακολουκιςουν
οργανωμζνο ςεμινάριο "Ιπιεσ Πορφζσ Υαραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ Φιλικζσ προσ το
Υεριβάλλον – Υράςινθ Ενζργεια", διάρκειασ 10 θμερϊν, με χϊρα υποδοχισ τθν Γερμανία
και περίοδο υλοποίθςθσ τον Πάρτιο 2018. Σι κφριεσ δραςτθριότθτεσ επιςκζψεισ ςτο πεδίο
και hands-on training ςε μονάδεσ παραγωγισ πράςινθσ ενζργειασ όπωσ φωτοβολταϊκά,
αιολικά πάρκα, εργοςτάςιο αφαλάτωςθσ, μονάδα παραγωγισ βιοντίηελ.
Χτθ ροι Α2 κα ςυμμετάςχουν 20 εκπαιδευτικοί με 3 ςυνοδοφσ κακθγθτζσ οι οποίοι κα
παρακολουκιςουν τθν ίδια οργανωμζνθ δραςτθριότθτα. Ψο αντικείμενο επιλζχκθκε γιατί
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ςυνάδει απόλυτα με τθ γενικότερθ φιλοςοφία του Αειφόρου Χχολείου και μπορεί πάλι να
ζχει μαηικι ςυμμετοχι από όλουσ τουσ τομείσ.
Βαςικό ςτόχο του ςχεδίου αποτελεί θ ανάγκθ για ςυμμετοχι ςε επιμορφωτικζσ δράςεισ
ςχετικζσ με μεκοδολογίεσ, εργαλεία, νζα εκπαιδευτικά παραδείγματα και καλζσ πρακτικζσ,
θ οποία υποςτθρίηεται από καινοτόμα προγράμματα και δράςεισ όπωσ αυτζσ του
Erasmus+, για επικαιροποίθςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων των εκπαιδευτικϊν ςε
τεχνολογίεσ αιχμισ. Θ επιλογι δφο ροϊν για τισ Εναλλακτικζσ Υθγζσ Ενζργειασ ζγινε
ςυνειδθτά κακϊσ οι γνϊςεισ που κα απκομίςουν οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί ςτθ ροι
Α1 κα ςυμβάλλουν αποφαςιςτικά ςτθν προετοιμαςία των μακθτϊν για τθ ροι Α2.
Επιπλζον ςυνάδει με τισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και κα ζχει άμεςο αντίκτυπο ςτθν
ταχφτερθ ζνταξθ των αποφοίτων μασ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Ψα μεκοδολογικά εργαλεία εκπαίδευςθσ που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι θ κεωρθτικι και
πρακτικι άςκθςθ, εργαςτιρια, μικρζσ διαλζξεισ, πολιτιςτικι προετοιμαςία, παρουςιάςεισ,
ΨΥΕ, πειραματιςμοί και δθμιουργικι ζκφραςθ ςτο πεδίο, καταςκευζσ και χριςθ υλικϊν από
το φυςικό περιβάλλον. Σι ςυμμετζχοντεσ κα εκπαιδευτοφν ςτο νζο μακθςιακό
οικοςφςτθμα που περιλαμβάνει μθ τυπικι και άτυπθ εκπαίδευςθ.
Σι ςυμμετζχοντεσ του προτεινόμενου ςχεδίου κινθτικότθτασ κα λάβουν γνϊςεισ και
δεξιότθτεσ που κα μποροφν να χρθςιμοποιιςουν άμεςα ςτθν ςχολικι τάξθ και ςτθν
μετζπειτα επαγγελματικι τουσ πορεία. Υαράλλθλα οι γνϊςεισ και δεξιότθτεσ αυτζσ κα τουσ
ενδυναμϊςουν προςωπικά και επαγγελματικά ϊςτε να ςυνδράμουν ουςιαςτικά ςτθν
επίτευξθ των ςτόχων που ζχουν τεκεί από το ςφλλογο του ςχολείου αναφορικά με το
ευρωπαϊκό ςχζδιο ανάπτυξθσ και τθν ουςιαςτικι βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ.
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Επιπλζον, κα βελτιϊςουν τισ γλωςςικζσ και πολιτιςτικζσ τουσ δεξιότθτεσ και κα αναπτφξουν
το αίςκθμα τθσ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ. Επίςθσ, κα αςκθκοφν ςτθ ςυνεργαςία, τθν
ανταλλαγι απόψεων και τθν ομαδικότθτα ενϊ κα αναγνωρίςουν τθν αξία τθσ εκμάκθςθσ
ξζνων γλωςςϊν και τθσ δια βίου μάκθςθσ.
Θ επιτυχισ υλοποίθςθ του ςχεδίου κα ενιςχφςει τθν προςπάκεια για τθν επίτευξθ του
βαςικοφ του ςτόχου που τίκεται από το ςχολείο αναφορικά με τθν ποιότθτα τθσ
παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ και επιπλζον τθν εξωςτρζφεια ςτθν κατάρτιςθ και τθ δικτφωςθ
με φορείσ, ιδρφματα και επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο τθσ ευρωπαϊκισ κοινότθτασ και κα
προωκιςει αλλαγζσ για εκςυγχρονιςμό και διεκνοποίθςθ.
Ψα οφζλθ που κα αποκομίςουν οι ςυμμετζχοντεσ και οι ομάδεσ - ςτόχοι, κα είναι ςτθ
διάκεςθ των εμπλεκόμενων ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ. Αυτό ςθμαίνει πωσ τα αποτελζςματα
του ςχεδίου μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των ςυςτθμάτων,
προγραμμάτων και δομϊν τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: WBS TRAINING AG - Germany

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-036026
Φορζασ: ΛΡΕΔΛΒΛΠ-ΛΕΞ ΞΣΦΩΔΑΟΟΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΑΚΟΘΨΛΞΘ ΦΩΧΛΞΣΚΕΦΑΥΕΛΑ ‘’RE- ACT’’ – ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΑΥΣΞΑΨΑΧΨΑΧΘ
ΠΕΨΑ ΑΥΣ ΨΦΑΩΠΑΨΛΧΠΣ Θ ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ ΕΥΕΠΒΑΧΘ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ

ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Χτόχοσ του ςχεδίου είναι να καταρτίςει νζουσ ζτςι ϊςτε να
αποκτιςουν επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ γνϊςεισ και υψθλοφ επιπζδου ικανότθτεσ για τθν
προϊκθςθ τθσ αςφαλοφσ και αποτελεςματικισ ςωματικισ δραςτθριότθτασ και να τουσ
καταςτιςει ικανοφσ να εργάηονται ωσ εξειδικευμζνοι Ακλθτικοί Φυςικοκεραπευτζσ. Επίςθσ
να είναι ικανοί να παρζχουν ςυμβουλζσ ςε ακλθτζσ και ακλοφμενουσ, να ςχεδιάηουν
προγράμματα αποκατάςταςθσ με ςκοπό τθν πρόλθψθ και τθν αποκατάςταςθ
τραυματιςμϊν, τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ και τθν επανάκτθςθ τθσ λειτουργικισ
ικανότθτασ ακλθτϊν και ακλουμζνων όλων των θλικιϊν που προζρχονται από τραυματιςμό
ι εμφανίηουν κινθτικζσ δυςλειτουργίεσ. Ψο πρόγραμμα είναι εναρμονιςμζνο με τισ
δεξιότθτεσ που ζχει ορίςει θ International Federation of Sports Physical Therapy (IFSPT).
Χτόχοι:
• Θ αξιολόγθςθ, θ πρόλθψθ και θ αποκατάςταςθ των ακλθτικϊν κακϊςεων
• Θ εμβάκυνςθ ςτισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ τθσ ακλθτικισ φυςικοκεραπείασ
• Θ εφαρμογι των ςφγχρονων τεχνικϊν τθσ ακλθτικισ φυςικοκεραπείασ ςτουσ
ακλοφμενουσ
• Θ κατανόθςθ, θ εξάςκθςθ και θ απόκτθςθ εμπειρίασ των πειραματικϊν οργάνων και
μεκόδων που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ακλθτικι Φυςικοκεραπεία
• Θ ανάπτυξθ των ερευνθτικϊν ικανοτιτων των φοιτθτϊν/τριϊν με ςκοπό να προαχκεί θ
γνϊςθ ςτο τομζα τθσ ακλθτικισ φυςικοκεραπείασ
Πε τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ οι ςπουδαςτζσ αναμζνεται να είναι ικανοί:
• Ρα αξιολογοφν τουσ κινδφνουσ τραυματιςμϊν που ςυνδζονται με τθν ςυμμετοχι ενόσ
ακλθτι ςε ζνα ςυγκεκριμζνο άκλθμα ι ςωματικι δραςτθριότθτα. Ρα ενθμερϊνουν και να
εκπαιδεφουν τουσ ακλθτζσ και άλλουσ επαγγελματίεσ για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να
γίνει πρόλθψθ των τραυματιςμϊν και των υποτροπϊν.
• Ρα ανταποκρικοφν άμεςα και ςωςτά παρζχοντασ πρϊτεσ βοικειεσ ςτθν οξεία κάκωςθ θ
οποία κα επιςυμβεί ςτο χϊρο άκλθςθσ .
• Ρα χρθςιμοποιοφν τα κλινικά ευριματα και τισ κεραπευτικζσ δεξιότθτεσ που κα
αποκτιςουν για τθν αξιολόγθςθ των ακλθτικϊν τραυματιςμϊν για να ςχεδιάηουν και να
εφαρμόηουν παρεμβάςεισ που κα ςτθρίηονται ςτισ ερευνθτικζσ αποδείξεισ με ςτόχο για τθν
αςφαλι επιςτροφι ςτο βζλτιςτο επίπεδο απόδοςθσ του τραυματία ακλθτι.
• Ρα ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των ακλθτϊν με τθν αξιολόγθςθ τθσ φυςικισ
τουσ κατάςταςθσ και να ςυμβουλεφουν ι να παρεμβαίνουν για να τθ βελτιςτοποίθςθ των
ςυνκθκϊν για τθν μζγιςτθ απόδοςθ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο άκλθμα, ςτο πλαίςιο μιασ
πολυκλαςματικισ προςζγγιςθσ τθσ ομάδασ.
• Ρα ςυνεργάηονται με άλλουσ επαγγελματίεσ με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ αςφαλοφσ
ςυμμετοχισ ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ και για τα άτομα όλων των θλικιϊν και
διαφορετικϊν ςωματικϊν ικανοτιτων.
• Ρα αποκτιςουν ικανότθτα αξιολόγθςθσ και ςφνκεςθσ τθσ υπάρχουςασ γνϊςθσπου
προζρχεται τόςο από εξειδικευμζνθ ζρευνα ςτθν Ακλθτικι Φυςικοκεραπεία, όςο και από
αναηθτιςεισ διεπιςτθμονικισ και πολυεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ,
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•
Ρα
αναπτφξουν
ερευνθτικι
ικανότθτα
προβλθματικισ
κεωρθτικοφ
χαρακτιρα,διατφπωςθσ διερευνθτζων υποκζςεων, ςχεδιαςμοφ και διεξαγωγισ ερευνϊν,
κακϊσ και ανάλυςθσ, ερμθνείασ και παρουςίαςθσ αποτελεςμάτων, και
Σι ςυμμετζχοντεσ κα ακολουκιςουν ζνα ςυνεκτικό πρόγραμμα κατάρτιςθσ
προςαρμοςμζνο ςτισ εκπαιδευτικζσ τουσ ανάγκεσ και περιελαμβάνει Επιμορφωτικζσ
Χυνεδρίεσ, workshops, κεματικζσ και πολιτιςτικζσ επιςκζψεισ. κα ακολουκθκοφν όλεσ
εκείνεσ οι εκπαιδευτικοί μζκοδοι εκπαίδευςθσ ενθλίκων (καταιγιςμόσ ιδεϊν, ενεργι
ςυμμετοχι ςε όλα τα ςτάδια τθσ εκπαίδευςθσ, ςφνδεςθ των κεωρθτικϊν γνϊςεων με
πρακτικζσ εφαρμογζσ) προκειμζνου να υπάρξουν τα καλφτερα δυνατά αποτελζςματα.
Αναμζνεται να ςυμμετάςχουν ςτθν κινθτικότθτα 50 (25 ανά ροι) ςπουδαςτζσ τθσ
ειδικότθτασ Βοθκοφ Φυςιοκεραπευτι, οι οποίοι για διάςτθμα 15 θμερϊν κα μεταβοφν
ςτθν Λταλία ςτον φορζα ASSOCIAZIONE CULTURALE AULA MAGNA με ςπουδαία εμπειρία ςε
προγράμματα δια βίου μάκθςθσ αλλά και ειδικά με το αντικείμενο του ςχεδίου αφοφ είναι
και το αντικείμενο εργαςιϊν του.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: ASSOCIAZIONE CULTURALE AULA MAGNA - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-036030
Φορζασ: 1ο EK ΑΚΘΡΩΡ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΧΕ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΨΘΦΛΑΞΘΧ ΧΘΠΑΡΧΘΧ ΧΕ ΧΩΦΣΩΧ ΥΑΦΣΧΘΧ
ΩΓΕΛΑΧ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
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ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ:Θ Ψθφιακι Χιμανςθ (Digital Signage) είναι ζνασ τρόποσ προϊκθςθσ
που ζχει κατακτιςει όλο τον κόςμο. Υρόκειται για μια διαφθμιςτικι και ενθμερωτικι
μζκοδο που χρθςιμοποιεί από απλζσ τθλεοράςεισ μζχρι και πολλαπλζσ οκόνεσ υψθλισ
ευκρίνειασ ςε διάφορουσ ςχθματιςμοφσ και μεγζκθ (video wall). Σι οκόνεσ αυτζσ
αναπαράγουν οπτικοακουςτικό υλικό που είτε διαφθμίηει προϊόντα και υπθρεςίεσ, είτε
ενθμερϊνει τουσ πελάτεσ για προςφορζσ και εταιρικά νζα. Θ Ψθφιακι Χιμανςθ είναι επί
τθσ ουςίασ ζνασ ιδιωτικόσ τθλεοπτικόσ ςτακμόσ του οποίου θ ροι προγράμματοσ αφορά
αποκλειςτικά μια ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ.
Θ υιοκζτθςθ ςυςτθμάτων ψθφιακισ ςιμανςθσ ςε χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ
επιτρζπει ςε αυτοφσ τουσ χϊρουσ να προβάλλουν περιεχόμενο που ενδιαφζρει τουσ
αςκενείσ και τουσ επιςκζπτεσ τουσ. Πε αυτό τον τρόπο, μία οκόνθ που χρθςιμοποιείται
ςιμερα για τθν προβολι ελεφκερων τθλεοπτικϊν καναλιϊν μπορεί με μικρό κόςτοσ να
μετατραπεί ςε ζνα ιδιαίτερα δυναμικό εργαλείο marketing για το ιατρείο, το οποίο μπορεί
να αυξιςει τθν εμπιςτοςφνθ των πελατϊν και να προωκιςει όλθ τθν γκάμα των υπθρεςιϊν
που προςφζρει.
Οόγω τθσ υιοκζτθςθσ αυτοφ του νζου τρόπου προβολισ / διαφιμιςθσ ςτουσ χϊρουσ
υγείασ, του μικρότερου κόςτουσ ςε ςχζςθ με τουσ κλαςικοφσ τρόπουσ προβολισ αλλά και
τθσ ανάγκθσ των μακθτϊν του 1ου ΕΞ Ακθνϊν και ςυγκεκριμζνα των ειδικοτιτων
Γραφιςτικισ, Υλθροφορικισ και Ροςθλευτικισ για τθν εξειδίκευςθ ςε νζα κεματικά
αντικείμενα με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ απαςχολθςιμότθτά τουσ μασ οδιγθςαν ςτο
ςχεδιαςμό του προγράμματοσ με τίτλο «ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΧΕ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΨΘΦΛΑΞΘΧ ΧΘΠΑΡΧΘΧ
ΧΕ ΧΩΦΣΩΧ ΥΑΦΣΧΘΧ ΩΓΕΛΑΧ».

Ζτςι οι μακθτζσ κα γνωρίςουν τθ διαδικαςία ςυνδεςιμότθτασ, τον εξοπλιςμό που
απαιτείται, τθ ςυντιρθςθ αλλά και το δθμιουργικό για το ςχεδιαςμό τθσ διαφθμιςτικισ
καμπάνιασ μζςω ψθφιακισ ςιμανςθσ. Πζςα από το ςχζδιο ςτοχεφουμε επίςθσ ςτθν
απόκτθςθ τθσ δυνατότθτασ ςυνεργαςίασ ςπουδαςτϊν από διαφορετικζσ ειδικότθτεσ ζτςι
ϊςτε να δθμιουργιςουν ζνα προϊόν ι μια υπθρεςία. Υζραν από τθν εξειδίκευςθ που κα
ζχουν οι ςυμμετζχοντεσ ςε αντίςτοιχα τμιματα των εταιριϊν που κα πραγματοποιιςουν
τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ (Υλθροφορικισ, Ροςθλευτικισ, Γραφιςτικισ) χωριςμζνοι ςε
ομάδεσ, αλλά και ςτα εργαςτθριακά μακιματα, ΞΩΦΛΑΦΧΣΧ ΧΨΣΧΣΧ είναι θ ανάπτυξθ
ΧΩΡΕΦΓΑΨΛΞΘΧ ΞΣΩΟΨΣΩΦΑΧ και θ απαςχόλθςθ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ
εργαςίασ ϊςτε να ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ.
Εκτόσ του παραπάνω κυρίαρχου ςτόχου, το ςχζδιο ςτοχεφει:
- οι ςυμμετζχοντεσ του τμιματοσ πλθροφορικισ να γνωρίςουν τα χαρακτθριςτικά αλλά και
τον εξοπλιςμό που χρειάηεται για τθν εφαρμογι Ψθφιακισ Χιμανςθσ,
- οι ςυμμετζχοντεσ του τμιματοσ γραφιςτικισ να ςχεδιάηουν με ψθφιακά εργαλεία και να
δθμιουργοφν ζντυπα και πολυμζςα,
- οι ςυμμετζχοντεσ του τμιματοσ νοςθλευτικισ να προςδιορίηουν τα αντικείμενα που κα
προβάλλονται ςτουσ χϊρουσ υγείασ, όπωσ ςυμβουλζσ υγείασ και πρόλθψθσ, πακιςεισ,
κεραπείεσ κλπ.,
- οι ςυμμετζχοντεσ όλων των ειδικοτιτων να αποκτιςουν γνϊςεισ, ςτάςεισ και δεξιότθτεσ
αναφορικά με τισ εφαρμογζσ ψθφιακισ ςιμανςθσ, να ζρκουν ςε επαφι με άλλεσ χϊρεσ και
πολιτιςμοφσ, να βελτιϊςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςε μια ξζνθ γλϊςςα, να εφοδιαςτοφν με
ευρωπαϊκά πιςτοποιθτικά αναγνϊριςθσ των γνϊςεων και να αναγνωρίςουν τθ ςθμαςία τθσ
δια βίου μάκθςθσ.
Πετά από ςχετικι διερεφνθςθ και επαφι με φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο ςχετικό
επιςτθμονικό / επαγγελματικό πεδίο επιλζχκθκαν ωσ φορείσ υποδοχείσ για το
ςυγκεκριμζνο ςχζδιο οι: The London First Aid Training ςτθν Αγγλία και ο A.I.A.M. ςτθν
Υορτογαλία. Υρόκειται για οργανιςμοφσ που διακζτουν μεγάλθ εμπειρία ςτθν κατάρτιςθ,
τον ςυντονιςμό και τθ διοργάνωςθ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ ενθλίκων, ενϊ ζχουμε ςτθ
διάκεςι μασ κετικζσ αξιολογιςεισ από φορείσ που ςυνεργάςκθκαν ςτο παρελκόν με τουσ
εν λόγω φορείσ ςε κζματα ςχετικά με τθν παροχι προγραμμάτων και υπθρεςιϊν ποιότθτασ
προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ.
Χτο ςχζδιο προτείνεται να ςυμμετάςχουν 22 μακθτζσ για Υορτογαλία και 22 μακθτζσ για
Αγγλία του 1ου Ε.Ξ. Ακθνϊν, οι οποίοι παρακολουκοφν μακιματα ςτουσ τομείσ Ειδικότθτεσ
Υλθροφορικισ, Ροςθλευτικισ και Γραφιςτικισ. Θ ειδικότθτα τθν οποία παρακολουκοφν
βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνάφεια με το πρόγραμμα κινθτικότθτασ, ωσ προσ τισ γνϊςεισ και
δεξιότθτεσ που προτείνεται να αποκτιςουν. Θ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτι τθ δράςθ κα τουσ
φζρει ςε επαφι με εξειδικευμζνο επαγγελματικό τομζα, ο οποίοσ ενδζχεται να
δθμιουργιςει προοπτικζσ μελλοντικισ απαςχόλθςθσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

The London First Aid Training Company - United Kingdom,

•

Associação Intercultural Amigos da Mobilidade - Portugal
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Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-036032
Φορζασ: 1ο EK ΞΛΑΨΣΩ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Χχεδίαςθ CAD, Ποντελοποίθςθ και Εκτφπωςθ ψθφιακϊν μοντζλων με
τθν τεχνολογία Υροςκετικισ Ξαταςκευισ – 3D Printing
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Θ παροφςα αίτθςθ ειςάγει τον όρο Υροςκετικι Ξαταςκευι (ΥΞ) - 3D
Printing, θ οποία είναι θ διαδικαςία τθσ ςφνδεςθσ υλικϊν με ςκοπό τθν καταςκευι
αντικειμζνων από δεδομζνα τριςδιάςτατων μοντζλων, ςυνικωσ μζςω τθσ προςκικθσ
διαδοχικϊν ςτρωμάτων.
Ψο 1ο Εργαςτθριακό Ξζντρο Ξιάτου επικυμεί να καταρτιςτοφν οι μακθτζσ των ειδικοτιτων
Θλεκτρονικισ και Υλθροφορικισ ςε δραςτθριότθτα κινθτικότθτασ 14 θμερϊν με κζμα
"Χχεδίαςθ CAD, Ποντελοποίθςθ και εκτφπωςθ ψθφιακϊν μοντζλων με τθν τεχνολογία
Υροςκετικισ Ξαταςκευισ – 3D Printing", ϊςτε να αποκτιςουν ζνα ανταγωνιςτικό
πλεονζκτθμα ςτθν αγορά εργαςίασ, να δραςτθριοποιθκοφν και εξοικειωκοφν ςε ζνα νζο
Ευρωπαϊκό περιβάλλον εργαςίασ ςτο οποίο κα τουσ δίνεται επιπλζον θ δυνατότθτα
εξάςκθςθσ ξζνων γλωςςϊν και ανάπτυξθσ ξενόγλωςςθσ τεχνικισ ορολογίασ.
Σι μακθτζσ μασ αναμζνουμε να αναγνωρίηουν τθν αρχιτεκτονικι ενόσ 3d εκτυπωτι, να
διακρίνουν τισ διαφορετικζσ μεκόδουσ 3d εκτφπωςθσ, να ςχεδιάηουν ςε περιβάλλον CAD
ζνα 3d μοντζλο, να χρθςιμοποιοφν λογιςμικό 3D Printing για τθν ψθφιακι ςτρωματοποίθςθ
του 3d μοντζλου και να το εκτυπϊνουν. Επίςθσ αναμζνουμε να αναπτφξουν ςτάςεισ και
ςυμπεριφορζσ όπωσ να διαμορφϊςουν επαγγελματικι ςυμπεριφορά ςε ςφγχρονουσ
ευρωπαϊκοφσ εργαςιακοφσ χϊρουσ, να εξαςκιςουν τισ γλωςςικζσ τουσ δεξιότθτεσ ςτθν
Αγγλικι γλϊςςα, να διαμορφϊςουν μια αγγλικι τεχνικι ορολογία για τθν τριςδιάςτατθ
εκτφπωςθ, να βελτιϊςουν διαπολιτιςμικζσ δεξιότθτεσ και να αλλθλεπιδράςουν με τθν
Λςπανικι κουλτοφρα και τον ιςπανικό πολιτιςμό κακϊσ και να ςυνεργάηονται με
επαγγελματίεσ άλλων ειδικοτιτων.
Ψο 1ο Εργαςτθριακό Ξζντρο Ξιάτου κα προχωριςει μετά τθν δραςτθριότθτα ςτθν αγορά
ενόσ 3D εκτυπωτι και κα υλοποιιςει το κοινό project "Υροςκετικι Ξαταςκευι
ανταλλακτικϊν (πλαςτικϊν γραναηιϊν) του ίδιου του 3D εκτυπωτι" των ειδικοτιτων
Θλεκτρονικϊν, Υλθροφορικισ, ωσ ςθμαντικό κομμάτι τθσ follow up διαδικαςίασ. Ψο ςχολείο
κα προςπακιςει να ενςωματϊςει αυτιν τθν τεχνογνωςία μόνιμα ςτο εκπαιδευτικό του
πρόγραμμα. Πε αυτόν τον τρόπο το ςχολείο κα καταςτεί ενεργό κφτταρο τθσ τοπικισ
κοινωνίασ, ςυμβάλλοντασ ςθμαντικά ςτθν αναβάκμιςθ του ιδίου οργανιςμοφ, αλλά και τθσ
πόλθσ του.
Επίςθσ, κα αναβακμίςει ςθμαντικά το Ευρωπαϊκό του χαρακτιρα και εμπειρία, μζςα από
τισ γνωριμίεσ και τισ ςυνεργαςίεσ με φορείσ του εξωτερικοφ και κα αποκτιςει μια
προςτικζμενθ αξία για τθν πραγματοποίθςθ μελλοντικϊν Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων.
Κα πραγματοποιθκοφν οι παρακάτω ενζργειεσ διάχυςθσ: Δθμιουργία δελτίων τφπου και
αναρτιςεων, διεξαγωγι θμερίδασ διάχυςθσ των αποτελεςμάτων, αναρτιςεισ ςτο blog,
ςτο facebook και ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου, ςε εγκεκριμζνουσ εκπαιδευτικοφσ
ιςτότοπουσ όπωσ το Alfavita, το esos και ςτθν ιςτοςελίδα etwinning (ςτθν Αγγλικι γλϊςςα).
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: MOVEU PROFESSIONAL SERVICES - Spain
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Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-036035
Φορζασ: 2ο ΕΥΑΟ ΞΣΠΣΨΘΡΘΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ενςωμάτωςθ των Ρζων Ψεχνολογιϊν ςτθ ςφγχρονθ Επαγγελματικι
Εκπαίδευςθ (διαδικτυακζσ μακθςιακζσ πλατφόρμεσ και ςεμινάρια, αςφγχρονθ Ψθλεεκπαίδευςθ, ανάπτυξθ και χριςθ εργαλείων καινοτομίασ)
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ:Θ αλματϊδθσ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και θ ταχφτατθ ενςωμάτωςι τθσ
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία των ςφγρονων Εκπαιδευτικϊν Ευρωπαικϊν Χυςτθμάτων,
οδιγθςε ςτθν ανάλθψθ τθσ πρωτοβουλίασ των ςυμμετεχόντων, για τθν κατάρτιςθ Χχεδίου
Δράςθσ Ξινθτικότθτασ Erasmus +, με ςκοπό τθν εκπαίδευςθ ςε πλατφόρμεσ Αςφγχρονθσ και
Χφγρονθσ εκπαίδευςθσ (Moodle, Webinars), για τθ δθμιουργία ευζλικτων Κεματικϊν
Δραςτθριοτιτων που αφοροφν τθ διδαςκαλία Πακθμάτων Ειδικότθτασ.
Κα ςυμμετάςχουν 10 εκπαιδευτικοί διαφόρων Ειδικοτιτων, με επαρκι γνϊςθ τθσ αγγλικισ
γλϊςςασ και τθσ χριςθ διαφόρων Εφαρμογϊν Υλθροφορικισ.
Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ κα πραγματοποιθκεί ςτο Βερολίνο. Σ φορζασ υποδοχισ
(BERLINK), ζχει τεράςτια εμπειρία ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ –κατάρτιςθσ προςωπικοφ
ςε Ρζεσ Ψεχνολογίεσ που αφοροφν δράςεισ κινθτικότθτασ, αξιόπιςτο προφίλ και άρτια
οργανωτικι ικανότθτα και ςυμπεριφορά. Ψο πρόγραμμα καταρτίςτθκε με τθ ςυνεργαςία
των φορζων αποςτολισ και υποδοχισ, με γνϊμονα τισ απαιτιςεισ και ανάγκεσ
επιμόρφωςθσ του εκπαιδευόμενου προςωπικοφ. Υεριλαμβάνει ςεμινάρια κεωρθτικισ και
πρακτικισ κατάρτιςθσ ςτθν Αςφγχρονθ πλατφόρμα Πάκθςθσ Moodle και ςτο περιβάλλον
Webinars, επιμόρφωςθ και πρακτικι εφαρμογι των γνϊςεων που κα αποκτθκοφν ςε
πραγματικό περιβάλλον, ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα Δευτεροβάκμιασ και Ψριτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ. Ξατά τισ επιςκζψεισ ςτουσ φορείσ, κα γίνεται ςυνεργατικι επίδειξθ
εφαρμογϊν, χριςθ μεκόδων τθλεδιάςκεψθσ ςε πραγματικό χρόνο, για τθν ουςιαςτικι
αξιολόγθςθ τθσ παρεχόμενθσ επιμόρφωςθσ. Σι εκπαιδευτικοί φορείσ που επιλζχκθκαν
είναι απο τουσ ςθμαντικότερουσ τθσ πόλθσ του Βερολίνου. Εκτόσ απο τθν εκπαίδευςθκατάρτιςθ, κα πραγματοποιθκοφν ξεναγιςεισ ςτισ υποδομζσ των εκπαιδευτικϊν φορζων
που κα επιςκεφκοφμε, αλλά και ςυναντιςεισ –διαςκζψεισ με εκπαιδευτικοφσ των φορζων.
Θ διάχυςθ των αποτελεςμάτων του Υρογράμματοσ κα πραγματοποιθκεί με πλικοσ
δραςτθριοτιτων, εντόσ και εκτόσ του ςχολείου (Θμεριδεσ, δθμοςιεφςεισ, παρουςίαςεισ
Αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ και Webinars, αφίςα, Υιςτοποίθςθ ΕΣΥΥΕΥ, εμφάνιςθ των
αποτελεςμάτων ςε διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ (Edmondo, e-Twining) κλπ.
Ξφριοι Χτόχοι τθσ δράςθσ είναι:
- Θ Αξιοποίθςθ Ψεχνικϊν Αςφγχρονθσ και Χφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ Διδαςκαλίασ μζςα από
το Υεριβάλλον Θλεκτρονικισ Πάκθςθσ Moodle και Webinars, προςαρμοςμζνου ςτα
αντικείμενα των μακθμάτων ειδικότθτασ.
-Θ εφαρμογι πολυμεςικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και διαδραςτικϊν μακθςιακϊν
δραςτθριοτιτων ςτα μακιματα Υανελλθνίων εξετάςεων (Δίκτυα Ωπολογιςτϊν και
Υρογραμματιςμόσ Ωπολογιςτϊν, Αρχζσ Σικονομικισ Κεωρίασ, Σργάνωςθ και Διοίκθςθ
Επιχειριςεων κλπ).

183

- Πεταςχθματιςμόσ του εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ με ενίςχυςθ τθσ διαδικαςίασ
απόκτθςθσ εξειδίκευςθσ και εργαςιακϊν προςόντων και επικουρικά υποςτιριξθ του
κεςμοφ τθσ Πακθτείασ.
- Αποδοτικότερθ διαχείριςθ τθσ Ψεχνολογίασ των εφαρμογϊν διαδικτυακϊν πολυμζςων
που διακζτει το ςχολείο μασ.
-Δθμιουργία ελκυςτικότερου μακθςιακά, περιβάλλοντοσ γνϊςεων και εξειδίκευςθσ για
τουσ μακθτζσ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ.
-Ανάπτυξθ των ικανοτιτων των μακθτϊν ςτθ χριςθ Ρζασ Ψεχνολογίασ.
-Ανάπτυξθ των ικανοτιτων των εκπαιδευτικϊν ςτθν εφαρμογι καινοτομικϊν εργαλείων
εκπαίδευςθσ.

ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: BERLINK ETN GMBH - Germany

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-036037
Φορζασ: 3ο ΕΥΑΟ ΑΚΘΡΩΡ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ ΚΕΦΠΣΞΘΥΛΑΞΩΡ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΩΡ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Θ ανάγκθ για εξοικονόμθςθ νεροφ και αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ,
ςε ςυνδυαςμό με τισ απαιτιςεισ των διεκνϊν αγορϊν για υψθλι και ςτακερι ποιότθτα και
υγιεινά τρόφιμα, οδθγεί ςτθν εκρθκτικι αφξθςθ των κερμοκθπιακϊν εγκαταςτάςεων ςε
παγκόςμιο επίπεδο όπωσ ςτθν Αλμερία τθσ Λςπανίασ και τθ γειτονικι Ψουρκία όπου ζχουν
επενδφςει τεράςτια κεφάλαια ςτθν ανάπτυξθ των κερμοκθπιακϊν καλλιεργειϊν τθν
τελευταία δεκαετία.
Σι λόγοι που επιλζξαμε να ςχεδιάςουμε το παρόν ςχζδιο ζγκειται:
1. Χτο ότι είναι ζνα αντικείμενο το οποίο κα ςυμβάλλει δυναμικά ςτθν προςτικζμενθ αξία
τθσ αγροτικισ παραγωγισ.
2. Θ αγροτικι παραγωγι ιταν ανζκακεν αλλά και παραμζνει μια ανελαςτικι ανάγκθ με τισ
εκτιμιςεισ να κάνουν λόγο για 70% αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ των αγροτικϊν προϊόντων ςε
παγκόςμια κλίμακα ζωσ το 2050.
3. Θ επαγγελματικι αποκατάςταςθ αφορά ςε ζνα ευρφ φάςμα εφαρμογϊν όπωσ ςτουσ
εξοπλιςμοφσ κερμοκθπίων, τθν καταςκευι κερμοκθπίων, τθ ςυντιρθςθ και ανανζωςθ, τθν
παραγωγι ι
και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ παραγωγισ αγροτικϊν προϊόντων
κερμοκθπίου τόςο ςτον Ελλαδικό Χϊρο όςο και ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Αττικισ όπωσ
Πζγαρα, Ξωροπι και Βαρνάβασ.
4. Σι εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςε τεχνικζσ καταςκευισ κερμοκθπίου, εμφανίηουν πολφ
μεγάλθ ηιτθςθ ςτθν αγορά εργαςίασ του αγροτικοφ κλάδου.
Ψο ςχζδιο «ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ ΚΕΦΠΣΞΘΥΛΑΞΩΡ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΩΡ» υποβάλλεται εκ
μζρουσ του 3ου ΕΥΑΟ Ακθνϊν και των μακθτϊν των τομζων Πθχανολόγων Εγκαταςτάςεων
και Γεωπονίασ. Σι 25 μακθτζσ και οι 2 ςυνοδοί κακθγθτζσ αναμζνεται να επιςκεφκοφν για
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15 θμζρεσ τθν Σλλανδία. Σ φορζασ υποδοχισ που κα ςυνδράμει ςτθν υλοποίθςθ τθσ
κινθτικότθτασ κα είναι το Avans Hogeschool (Υανεπιςτθμιακό ίδρυμα με γεωπονικό τμιμα
και με εδραιωμζνθ φιμθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ προςφζροντασ μοναδικζσ
εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ ςτουσ ςπουδαςτζσ του μζςω και των άρτια εξοπλιςμζνων
εργαςτθρίων του).

Θ εκπαίδευςθ των ςυμμετεχόντων κα πραγματοποιθκεί ςτα κερμοκιπια και ςτα
εργαςτιρια κερμοκθπιακϊν καταςκευϊν, αυτοματιςμϊν και εξοπλιςμοφ κερμοκθπίων,
γεωργικισ τεχνικισ και μθχανθμάτων, εδαφολογίασ και λιπαςματολογίασ, ςφμφωνα με το
αναλυτικό πρόγραμμα που ςυμφωνιςαμε με τον Φορζα Ωποδοχι. Πε τθ ςυνδρομι του
ζμπειρου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του ζτςι ϊςτε οι ςυμμετζχοντεσ να ειςζρκουν ςτθν
αγορά εργαςίασ εφοδιαςμζνοι με γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςε ςφγχρονεσ τεχνικζσ, που
αφοροφν ςε όλο το φάςμα τθσ καταςκευισ και λειτουργίασ των κερμοκθπίων.
Επιλζξαμε να υλοποιιςουμε το ςχζδιο ςτθν Σλλανδία διότι βρίςκεται ςτθν πρϊτθ τριάδα
των χωρϊν εξαγωγζων αγροτικϊν προϊόντων παγκοςμίωσ όπου προζρχονται από
υδροπονικζσ καλλιζργειεσ ςε κερμοκθπιακζσ εγκαταςτάςεισ. Σ ΧΞΣΥΣΧ του ςχεδίου είναι
να προετοιμάςει τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ μζςω ενόσ ςφγχρονου ςυςτιματοσ
εκπαίδευςθσ, ςε μια ςίγουρθ επαγγελματικι ςταδιοδρομία, ωσ τεχνίτεσ κερμοκθπιακϊν
καταςκευϊν καλφπτοντασ παράλλθλα τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ ςε
ειδικευμζνο προςωπικό ςτο δυναμικό χϊρο των κερμοκθπιακϊν εγκαταςτάςεων.
Πε το πζρασ τθσ υλοποίθςθσ του προτεινόμενου ςχεδίου προςδοκοφμε τθν επίτευξθ
πολλαπλαςιαςτικϊν αποτελεςμάτων και οφελϊν, τόςο για τουσ ςυμμετζχοντεσ, όςο και για
τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτο εςωτερικό αλλά και το εξωτερικό. Ψα αναμενόμενα οφζλθ
για τουσ εταίρουσ είναι θ ευκαιρία δικτφωςθσ και περαιτζρω ανταλλαγισ εμπειριϊν ςε
ομοειδείσ φορείσ και για τισ ομάδεσ – ςτόχο θ δθμιουργία κινιτρων ςτθν ευρφτερθ τοπικι
κοινωνία για τθ ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ δια βίου μάκθςθσ.
Ψα αναμενόμενα αποτελζςματα για τουσ ςυμμετζχοντεσ εντοπίηονται ςτθν απόκτθςθ
ικανοτιτων και δεξιοτιτων ϊςτε να:
1. Γνωρίηουν τισ τεχνολογίεσ και τισ τεχνικζσ που ςχετίηονται με τα κερμοκιπια.
2. Αναπτφςςουν και να υποςτθρίηουν τθν επίλυςθ προβλθμάτων μελζτθσ, επίβλεψθσ και
καταςκευισ κερμοκθπιακϊν εγκαταςτάςεων.
3. Διαμορφϊνουν κρίςεισ που περιλαμβάνουν προβλθματιςμό ςε ςυναφι ηθτιματα
κερμοκθπιακϊν εγκαταςτάςεων.
4. Γνωρίηουν ιδζεσ προβλιματα και λφςεισ που αφοροφν κερμοκθπιακζσ εγκαταςτάςεισ .
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

Holland Door - Netherlands,

•

STICHTING AVANS - Netherlands

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-036038
Φορζασ: 7ο ΕΞ ΥΕΛΦΑΛΑ
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Ψίτλοσ Χχεδίου: VET LEARNERS: ARDUINO, SEARCH ENGINES
Διάρκεια Χχεδίου: 24 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο ςχζδιο VET LEARNERS με τίτλο "ARDUINO, SEARCH ENGINES"
αφορά τθν κατάρτιςθ 20 μακθτϊν του τομζα Θλεκτρονικισ-Θλεκτρολογίασ (αϋ ροι) και 20
μακθτϊν τθσ Υλθροφορικισ (βϋ ροι) για 14 μζρεσ ςτθν Λςπανία. Υροζκυψε από τθν ανάγκθ
επιμόρφωςθσ των μακθτϊν ςε εφαρμογζσ, οι οποίεσ δεν περιλαμβάνονται ςτθ ςχολικι
φλθ, αλλά είναι απαραίτθτεσ ςτθ ςφγχρονθ αγορά εργαςίασ. Χυγκεκριμζνα, θ αϋ ροι
μακθτϊν κα εξοικειωκεί ςε ςφγχρονεσ εφαρμογζσ τθσ πλατφόρμασ Arduino για τθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε μία πόλθ, ςε ζνα κτιριο, ςε διάφορεσ ςυςκευζσ (smart city,
smart home) αλλά και γενικότερα για τθν οικονομικότερθ διεξαγωγι εργαςιϊν ςε μία
εταιρία. Θ βϋ ροι κα καταρτιςτεί ςτθ βελτιςτοποίθςθ ιςτοςελίδων μζςα από ςφγχρονα
εξειδικευμζνα εργαλεία των μθχανϊν αναηιτθςθσ, ϊςτε να ςυγχρονιςτοφν οι μακθτζσ μασ
με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ για παρουςίαςθ διαφθμιςτικϊν ιςτοςελίδων ςε μία
μθχανι αναηιτθςθσ ι ςτο facebook. Θ κατάρτιςθ των μακθτϊν κα είναι κεωρθτικι αλλά ωσ
επί το πλείςτον πρακτικι ςε εργαςτιρια και εταιρίεσ ςτθ Βαρκελϊνθ. Πε τθν υλοποίθςθ
του ςχεδίου ςτοχεφουμε ςτθν ενίςχυςθ του επαγγελματικοφ προφίλ των νζων αποφοίτων,
ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ τάςεισ τθσ αγοράσ. Ζτςι το ςχολείο εναρμονίηεται με τισ
ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ και καλφπτει το κενό μεταξφ των παρεχόμενων δεξιοτιτων
τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ και των απαιτοφμενων ςτθν επαγγελματικι ςταδιοδρομία. Άρα
επιδιϊκεται θ αφξθςθ του αρικμοφ των αποφοίτων μασ, οι οποίοι κα αςκιςουν
επαγγελματικό ζργο ςτο αντικείμενό τουσ και μακροπρόκεςμα θ μείωςθ τθσ ανεργίασ ςτθν
περιοχι του Υεράματοσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

MOVEU PROFESSIONAL SERVICES - Spain,

•

Gremi d'instal.ladors de Barcelonès Nord i Baix Maresme - Spain

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-036039
Φορζασ: ΞΕΥΑΡΧΘ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ξαινοτόμεσ δράςεισ κατάρτιςθσ Αιςκθτικισ και Ξομμωτικισ ςτο πεδίο
του τουριςμοφ Ωγείασ και Ευεξίασ
Διάρκεια Χχεδίου: 24 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο παρόν ςχζδιο με τίτλο Ξαινοτόμεσ δράςεισ κατάρτιςθσ Αιςκθτικισ
και Ξομμωτικισ ςτο πεδίο του τουριςμοφ Ωγείασ και Ευεξίασ ζχει γενικό αντικειμενικό
ςτόχο να εφοδιάςει τουσ ςυμμετζχοντεσ με τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ, πρακτικζσ δεξιότθτεσ
και ςυμπεριφορζσ κακϊσ και τα προςόντα που απαιτοφνται, ϊςτε να καταςτοφν ικανοί να
διεκδικιςουν με αξιϊςεισ μια κζςθ και να γίνουν ανταγωνιςτικοί ςτθν Ευρωπαϊκι αγορά
εργαςίασ. Βαςικό ςτοιχείο του ςχεδίου είναι θ εξειδίκευςθ ςε νζεσ υπθρεςίεσ τουριςμοφ
υγείασ ςτουσ τομείσ τθσ Αιςκθτικισ και τθσ Ξομμωτικισ, θ εξοικείωςθ ςτθν ζννοια του
wellbeing, θ πρακτικι άςκθςθ ςε επιχειριςεισ τζτοιου τφπου ςε ευρωπαϊκζσ χϊρεσ που
διακζτουν μεγάλθ εμπειρία και πρωτοποροφν ςτουσ τομείσ αυτοφσ, θ μεταφορά καλϊν
πρακτικϊν ςτθ χϊρα μασ, κακϊσ και να βοθκιςει τουσ ςυμμετζχοντεσ να
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ςυνειδθτοποιιςουν τθν αξία τθσ Δια Βίου Εκπαίδευςθσ και να αναπτφξουν τισ γλωςςικζσ
δεξιότθτζσ τουσ.
Χτο παρόν Χχζδιο, κα ςυμμετάςχουν καταρτιηόμενοι/εσ του Ξε.Δι.ΒΛ.Π 1 ΞΕΥΑΡΧΘ, οι
οποίοι διανφουν τα αρχικά ςτάδια τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κακϊσ και 2 ςυνοδοί ςε
δφο ροζσ.
Φοι 1: 10 καταρτιηόμενεσ από τθν ειδικότθτα τθσ Αιςκθτικισ κα μεταβοφν ςτο Φίμινι τθσ
Λταλίασ για να εκπαιδευτοφν ςτο αντικείμενο τθσ υγείασ και ευξίασ με φυςικζσ μεκόδουσ,
με ςτόχο να μάκουν νζεσ κεραπείεσ που εφαρμόηονται ςτον τομζα αυτό ςτο Φίμινι που
είναι φθμιςμζνθ λουτρόπολθ και διακζτει υπερςφγχρονεσ μονάδεσ και κζντρα ευεξίασ και
αναηωογόνθςθσ κι ζτςι να αποκτιςουν ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ςτθν αγορά εργαςίασ. Ψο
παραπάνω αποκτά ιδιαίτερθ βαρφτθτα ειδικότερα ςτθν Ξριτθ όπου ο κεραπευτικόσ
τουριςμόσ παρουςιάηει ςυνεχι ανάπτυξθ.
Φοι 2: 10 καταρτιηόμενοι/εσ από τθν ειδικότθτα Ξομμωτικισ τζχνθσ κα μεταβοφν ςτο Φίμινι
τθσ Λταλίασ για να εκπαιδευτοφν ςτο αντικείμενο του WELLBEING HAIR LOSS, με ςτόχο να
καλφψουν το κενό που υπάρχει ςτθ χϊρα μασ για εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ κεραπειϊν
ςτθν κομμωτικι. Θ επιλογι τθσ πόλθσ ςτθρίχκθκε ςτο γεγονόσ ότι κομμωτιρια και κλινικζσ
διακζτουν μακρόχρονθ εξειδίκευςθ και αναγνωριςιμότθτα ςτο αντικείμενο.
Πε τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο ςχζδιο οι ςυμμετζχοντεσ κα εκπαιδευτοφν μζςω κεωρθτικισ
κατάρτιςθσ και κα γνωρίςουν με πρακτικι άςκθςθ, τα νζα διακζςιμα εργαλεία και τισ νζεσ
μεκόδουσ που εφαρμόηονται ςτισ ειδικότθτζσ τουσ,κα αποκτιςουν εξειδίκευςθ, κα
ζρκουν ςε επαφι με διαφορετικά εργαςιακά περιβάλλοντα και κα γνωρίςουν εναλλακτικζσ
δομζσ εργαςίασ.
Σι ςυμμετζχοντεσ κα επιλεγοφν ςφμφωνα με τα κακοριςμζνα κριτιρια επιλογισ και κα
δεχκοφν Γλωςςικι και Υολιτιςτικι προετοιμαςία πριν τθν αναχϊρθςθ. Ψο εκπαιδευτικό
περιεχόμενο ςχεδιάςτθκε ςε ενότθτεσ, με κριτιριο τισ γνϊςεισ & πρακτικζσ δεξιότθτεσ που
απαιτοφνται για να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ Αγοράσ Εργαςίασ και το
πρόγραμμα κατάρτιςθσ κα υλοποιθκεί ςε 3 ςκζλθ: 1) Διαλζξεισ από ειδικοφσ 2) Υρακτικι
άςκθςθ ςε ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ και 3) Υολιτιςτικζσ Δραςτθριότθτεσ.
Σι διαδικαςίεσ οργάνωςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του ςχεδίου ςυνολικά και
των αποτελεςμάτων του κατοχυρϊνονται μζςα από μια ςειρά ςυμφωνιϊν. Για τθν
διαχείριςθ προβλζπεται θ ευρεία χριςθ των Ρζων Ψεχνολογιϊν. Ξατά τθ διάρκεια τθσ
τοποκζτθςθσ υπογραμμίηουμε τθ ςθμαςία τθσ πλιρουσ ενθμζρωςθσ όλων των
ςυμβαλλομζνων μερϊν και του ςυνεχοφσ ελζγχου. Κα χρθςιμοποιιςουμε για επικφρωςθ το
EUROPASS. Γνωρίηουμε τθ ςθμαςία τθσ διάδοςθσ του προγράμματοσ ERASMUS+ και κα
εφαρμόςουμε τισ οδθγίεσ τθσ Ε.Ε για πιο ποιοτικι διαχείριςθ. Χτα πλαίςια τθσ διάδοςθσ
των αποτελεςμάτων κα γίνει παρουςίαςθ του ςχεδίου ςε Θμερίδα που κα οργανωκεί για
τθ διάχυςθ τθσ εμπειρίασ ςε γονείσ – εκπαιδευτικοφσ – ςπουδαςτζσ – τοπικι κοινωνία.
O κφριοσ ςτόχοσ μασ είναι να ςυνεχίςουμε ςτα πλαίςια του ERASMUS+ τθ ςυνεργαςία με
Εταίρουσ που ζχουμε ςυνεργαςτεί άριςτα ςε παλαιότερα ςχζδια ζτςι ϊςτε να γίνει πιο
ιςχυρι θ ςυνεργαςία μαηί τουσ. Ωσ Φορζα υποδοχισ επιλζξαμε τον SISTEMA TURISΠΣ
όπου θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία μαηί του ιταν άριςτθ, κατά τθ διάρκεια ςφνταξθσ
του ςχεδίου αλλά και ςτο παρελκόν μζςω ςχεδίου κινθτικότθτασ που υλοποιιςαμε.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: Sistema Turismo s.r.l. - Italy
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Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-036040
Φορζασ: ΡΛΞΣΟΛΨΧΑ ΒΕΦΓΘ ΞΑΛ ΧΛΑ O.E.
Ψίτλοσ Χχεδίου: BEST PRACTICE 2017 - Υρακτικι
Πεταδευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πζςω Ξινθτικότθτασ
Διάρκεια Χχεδίου: 15 Πινεσ

Άςκθςθ

Χπουδαςτϊν

ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Ψο ςχζδιο “BEST PRACTICE 2017” αποτελεί καινοτόμο ζργο για τθν
ανάπτυξθ τθσ μακθςιακισ κινθτικότθτασ ςε φορείσ τθσ μεταδευτεροβάκμιασ
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ με ςτόχο τθ δθμιουργία ευρωπαϊκισ
ςυνείδθςθσ ςτθν εργαςία και τθν ανάπτυξθ ατομικϊν και επαγγελματικϊν προςόντων που
κα βελτιϊςουν τθν απαςχολθςιμότθτα ατομικά και ςτο ευρωπαϊκό επιχειρθματικό
περιβάλλον.
Πε το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο επιδιϊκεται θ επιμζρουσ καλλιζργεια των γνϊςεων, των
δεξιοτιτων, τθσ γλωςςικισ επάρκειασ, τθσ αυτονομίασ και τθσ προςαρμοςτικότθτασ των
ςυμμετεχόντων ςε ζνα ευρφτερο διακρατικό και πολυπολιτιςμικό περιβάλλον κακϊσ και θ
διεκνοποίθςθ τθσ Αρχικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ ωσ μία ελκυςτικι
βακμίδα εκπαίδευςθσ που εξαςφαλίηει κζςεισ εργαςίασ ςε μικρό χρονικό πλαίςιο
μειϊνοντασ πανευρωπαϊκά τουσ δείκτεσ ανεργίασ.
Ζνασ ακόμα ςτόχοσ του ςχεδίου “BEST PRACTICE 2017” είναι και θ προϊκθςθ ςυνεργαςίασ
μεταξφ διαφορετικϊν οργανιςμϊν και εκπαιδευτικϊν φορζων ςτθν ΕΕ ςτθν ανταλλαγι
γνϊςεων, εκπαιδευτικϊν εργαλείων και μεκόδων διαδαςκαλίασ για τουσ εκπαιδευτζσ.
Επίςθσ το ςχζδιο “BEST PRACTICE 2017” επιδιϊκει τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων, γνϊςεων και
δεξιοτιτων των εκπαιδευτϊν ενθλίκων που επιτυγχάνεται μζςω προγραμμάτων
επιμόρφωςθσ ςτουσ εταίρουσ οργανιςμοφσ.
Ψζλοσ, το ςχζδιο “BEST PRACTICE 2017" ςυμβάλλει ςτθν ενιαία ςτρατθγικι που ζχει
υιοκετιςει θ ΕΕ για τον εκςυγχρονιςμό τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με
ςτόχο τθν καλφτερθ ενςωμάτωςι τθσ ςτισ ςτρατθγικζσ οικονομικισ ανάπτυξθσ ςε τοπικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο μζςω τθσ δθμoςιοποίθςθσ και τθσ διάδοςθσ των αποτελεςμάτων.
Σ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων που κα πάρουν μζροσ ςτο ςχζδιο είναι 35 ςπουδαςτζσ
αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ.
Ψα αναμενόμενα αποτελζςματα του ςχεδίου “BEST PRACTICE 2017” για τουσ ςπουδαςτζσ
είναι θ απόκτθςθ αντίλθψθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ απαςχολθςιμότθτασ,
πολυπολιτιςμικότθτασ και διεκνιςμοφ ςτθν εργαςία και τθ διαβίωςθ, βελτίωςθ ξζνθσ
γλϊςςασ και δεξιοτιτων ςτισ εφαρμογζσ ΨΥΕ, προςαρμοςτικότθτα, ανάπτυξθ δεξιοτιτων
και ατομικϊν χαρακτθριςτικϊν. Επίςθσ είναι θ απόκτθςθ επαγγελματικισ εμπειρίασ και θ
προοπτικι επαγγελματικισ εξζλιξθσ των ςυμμετεχόντων μζςα από τα βιϊματα που κα τουσ
εξαςφαλίςει το ςχζδιο.
Σ αντίκτυποσ ςε τοπικό / περιφερειακό / εκνικό επίπεδο αλλά και διεκνζσ επίπεδο είναι
κυρίωσ θ διάδοςθ του πλαιςίου τθσ Αρχικισ Επαγγελματικθσ Ξατάρτιςθσ και θ προςζλκυςθ
νζων ςπουδαςτϊν με ςκοπό τθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ. Επιπλζον θ διαδραςτικότθτα,
θ διεκνοποίθςθ, θ βελτίωςθ και θ χριςθ ξζνων γλωςςϊν, θ ευρωπαϊκι ςυνείδθςθ και θ
καλλιζργεια ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ ςτθν εργαςία μαηί με τθν εξοικείωςθ ςε νζουσ
τρόπουσ και μοντζλα εργαςίασ αποτελοφν όχι μόνο οφζλθ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου
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αλλά και μακροπρόκεςμα, κακϊσ καλλιεργοφν ςτθν ςυνείδθςθ των νζων Ευρωπαίων
πολιτϊν και μελλοντικϊν επαγγελματιϊν τθν πεποίκθςθ ότι τα επαγγζλματα που
εξαςφαλίηονται μζςω τθσ Αρχικισ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ αναγνωρίηονται
πανευρωπαϊκά και αποκτοφν διευρυμζνθ προοπτικι.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

Berufsbildende Schule Wirtschaft 1 Ludwigshafen - Germany,

•

Centro de Formación de Administración y Hostelería S.L. - Spain,

•

BRIDGWATER AND TAUNTON COLLEGE - United Kingdom,

•
CENTRO STUDI CULTURA SVILUPPO ASSOCIAZIONE - Italy, Ensino e Formação
Profissional

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-036067
Φορζασ: 6ο ΕΞ ΑΚΘΡΑΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΑΡΑΡΕΩΧΛΠΩΡ ΥΘΓΩΡ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΞΑΛ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘ
ΦΩΨΣΒΣΟΨΑΝΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ
Διάρκεια Χχεδίου: 15 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Σι μακθτζσ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα κα ζχουν τθ δυνατότθτα
να καταρτιςτοφν ςτα πιο διαδεδομζνα ςυςτιματα ΑΥΕ (Ανεμογεννιτριεσ, Θλιοκερμικά και
Φωτοβολταϊκά Χυςτιματα ) και κα εξειδικευτοφν ςτθν εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν
ςυςτθμάτων. Υιο ςυγκεκριμζνα θ κατάρτιςθ περιλαμβάνει τισ παρακάτω ενότθτεσ:
- Ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ των τριϊν πιο διαδεδομζνων ςυςτθμάτων ΑΥΕ
(Ανεμογεννιτριεσ, Θλιοκερμικά και Φωτοβολταϊκά Χυςτιματα).
- Λςχφουςα νομοκεςία και κανονιςμοί τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςχετικά με τα ςυςτιματα
ΑΥΕ.
- Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ των διαφορετικϊν τεχνολογιϊν φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων,
είδθ φωτοβολταϊκϊν πάνελ.
- Βαςικά μζρθ ενόσ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ, απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ και τεχνικά
χαρακτθριςτικά, διαςταςιολόγθςθ.
- Υραγματοποίθςθ εγκατάςταςθσ ενόσ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ.
Πε τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ οι μακθτζσ κα ζχουν αποκτιςει επαρκείσ γνϊςεισ
και δεξιότθτεσ (μζςω πρακτικισ εξάςκθςθσ), ϊςτε να είναι ςε κζςθ να εγκαταςτιςουν ζνα
φωτοβολταϊκό ςφςτθμα.
Βαςικοί ςτόχοι του προγράμματοσ είναι:
• Ρα καλφψει τισ ανάγκεσ των μακθτϊν για αρχικι επαγγελματικι κατάρτιςθ ϊςτε να
βελτιϊςουν τισ γνϊςεισ και δεξιότθτζσ τουσ ςτα ςφγχρονα ςυςτιματα Ανανεϊςιμων Υθγϊν
Ενζργειασ και ςτθν εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων, ςφμφωνα με τα νζα
περιβαλλοντικά πρότυπα.
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• Θ απόκτθςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και προςόντων που κα διευκολφνουν τθν προςωπικι
τουσ εξζλιξθ, τθν απαςχολθςιμότθτα και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν ευρωπαϊκι αγορά
εργαςίασ.
• Ρα ςυνειδθτοποιιςουν τθν ανάγκθ για δια βίου εκπαίδευςθ ϊςτε να ενθμερϊνονται
πάνω ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ που αναπτφςςονται ςυνεχϊσ.
• Βελτίωςθ των γλωςςικϊν τουσ ικανοτιτων αλλά και ςυνειδθτοποίθςθ τθσ αναγκαιότθτασ
γνϊςθσ μιασ ξζνθσ γλϊςςασ.
• Γνωριμία με τθν κουλτοφρα και τον πολιτιςμό μιασ άλλθσ Ευρωπαϊκισ χϊρασ.
• Διευκόλυνςθ κινθτικότθτασ - απόκτθςθ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ, προάγοντασ ζτςι τα
ευρωπαϊκά ιδεϊδθ για ελεφκερθ διακίνθςθ ανκρϊπων.
• Υιςτοποίθςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων που
αναγνϊριςθ.

κα αποκτιςουν με ευρωπαϊκι

Επιπλζον, κα ενιςχυκοφν τα επαγγελματικά προςόντα των ςυμμετεχόντων κακθγθτϊν, ενϊ
το ςχολείο κα αποκτιςει μια εικόνα πιο ςφγχρονθ, πιο δυναμικι και πιο ελκυςτικι, με
ευρωπαϊκι διάςταςθ.
Σι κφριεσ δραςτθριότθτεσ που κα πραγματοποιθκοφν είναι:
• Ωποδοχι - Υαιδαγωγικι, πολιτιςμικι και γλωςςικι προετοιμαςία των μακθτϊν.
• Υαρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου "Renewable Energy Systems & PV Installation Single
Phase; Lev.4 ECVET; 4", διάρκειασ 60 ωρϊν.
• Ψεχνικζσ επιςκζψεισ ςε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα των ΑΥΕ και
ςτθν εγκατάςταςθ ΦΒ ςυςτθμάτων και ςε κτίρια που κάνουν χριςθ αυτϊν.
• Υαράδοςθ πιςτοποιθτικϊν και αξιολόγθςθ του προγράμματοσ.
• Υολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ (επιςκζψεισ ςε μουςεία, περιιγθςθ ςτα αξιοκζατα τθσ
χϊρασ κλπ).
Χτο ςυγκεκριμζνο ςχζδιο κα ςυμμετάςχουν 26 μακθτζσ των τμθμάτων Θλεκτρολογίασ,
Πθχανολογίασ και Θλεκτρονικισ του 6ου Ε.Ξ. Ακθνϊν, που κα ςυνοδεφονται από 4
κακθγθτζσ Θλεκτρολογίασ ι ςυναφϊν ειδικοτιτων. Ψο ςχζδιο κα υλοποιθκεί ςε δυο ροζσ
(14 μακθτζσ + 2 ςυνοδοί και12 μακθτζσ + 2 ςυνοδοί). Ψο πρόγραμμα κα υλοποιθκεί ςτθν
Πάλτα, θ διάρκειά του κα είναι 2 εβδομάδεσ ανά ροι και ο χρόνοσ υλοποίθςθσ κα είναι
ςτο χρονικό διάςτθμα Σκτϊβριοσ 2017 - Δεκζμβριοσ 2018.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: MALTA COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND TECHNOLOGY - Malta

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-036069
Φορζασ: 2ο ΕΞ ΥΕΛΦΑΛΑ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Γζφυρα Πακθτείασ με τθν Ευρϊπθ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
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ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Σ τίτλοσ του προτεινόμενου ςχεδίου του 2ου Εργαςτθριακοφ Ξζντρου
Υειραιά (2ο ΕΞ Υειραιά) είναι «Γζφυρα Πακθτείασ ςτθν Ευρϊπθ». Ξεντρικόσ ςτόχοσ του
ςχεδίου να ςυμβάλλει, μαηί με τα προθγοφμενα ςχζδια που υλοποιιςαμε ςτθν αλλαγι τθσ
ςτάςθσ των Ελλινων μακθτϊν απζναντι ςτθ Πακθτεία και θ δθμιουργία ενόσ διεκνοφσ
δικτφου, που κα ενιςχφει τθ Πακθτεία ςτθν Ευρϊπθ για τουσ μακθτζσ τθσ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα.
Ψο ςχζδιο περιλαμβάνει τρεισ κινθτικότθτεσ, διαφορετικϊν τομζων κατάρτιςθσ, οι οποίοι
εμπλζκονται ςτο προτεινόμενο ςχζδιο (Ψεχνολογίασ Ψροφίμων & Υοτϊν, Πθχανολόγων,
Ωγείασ & Υρόνοιασ). Για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ, τρεισ διαφορετικοί
εκπαιδευτικοί φορείσ από δφο διαφορετικζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (Λςπανία και Λταλία) κα
φιλοξενιςουν 36 μακθτζσ ςυνολικά, ςε προγράμματα μακθτείασ δφο εβδομάδων.
Σι τεχνολόγοι τροφίμων με τθ βοικεια των ςυνεργατϊν τθσ moveu κα ενθμερωκοφν και κα
εμπεδϊςουν γνϊςεισ που αφοροφν τα καινοτόμα λειτουργικά τρόφιμα των
γαλακτοκομικϊν προιόντων (χριςεισ , τεχνολογία , οφζλθ , προοπτικζσ) που προάγουν τθν
υγεία του ανκρϊπου και αποτελοφν ςθμαντικι προτεραιότθτα για Ε.Ε. Ψζτοια
παραδείγματα είναι τα γιαοφρτια με προβιοτικά και πρεβιοτικά ι ω3 λιπαρα κ.α.
Αποτελοφν ζνα δυναμικό κλάδο ςτθν βιομθχανία των τροφίμων και κερδίηουν ςε
δθμοτικότθτα διαρκωσ τόςο ςτθν Ε.Ε. όςο και ςτθν παγκόςμια αγορά.
Σι μθχανολόγοι και οι τεχνίτεσ οχθμάτων με τθ βοικεια των ζμπειρων ςυνεργατϊν ενόσ
αξιόπιςτου φορζα όπωσ είναι ο euroMind, κα καταςκευάςουν ζνα θλεκτροκίνθτο όχθμα,
ενϊ παράλλθλα κα επιςκεφτοφν ςυναφείσ με το εκπαιδευτικό αντικείμενο επιχειριςεισ και
κα ενθμερωκοφν για τισ νζεσ τεχνολογίεσ που αφοροφν τθν ειδικότθτά τουσ.
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Σι μακθτζσ του τομζα Ωγείασ & Υρόνοιασ με τθ βοικεια των ειδικϊν ςυνεργατϊν τθσ
ARocca, κα ζχουν τθ δυνατότθτα πρακτικισ άςκθςθσ - μακθτείασ ςε μονάδεσ παροχισ
φροντίδασ και περίκαλψθσ ςτθ Χικελία, όπου κα ζρκουν ςε επαφι, με βιωματικό τρόπο και
ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ, καταςτάςεισ που κα αντιμετωπίςουν ςτον εργαςιακό τουσ βίο.
Τλεσ οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ςχεδιάςτθκαν από εμπειρογνϊμονεσ του 2ου ΕΞ
Υειραιά, ϊςτε να παρζχουν τα βζλτιςτα μακθςιακά αποτελζςματα. Ζκαςτο πρόγραμμα
μακθτείασ είναι υβριδικισ μορφισ και περιλαμβάνει εντατικά βιωματικά εργαςτιρια
(workshops), μικρισ διάρκειασ πρακτικι άςκθςθ (job placement), παρακολοφκθςθ
εργαςίασ (job shadowing), ςεμινάρια ςτο χϊρο εργαςίασ, και εκπαίδευςθ ςτθ διεκνι
ορολογία.
Πια ςειρά από εκδθλϊςεισ διάχυςθσ των αποτελεςμάτων του ςχεδίου κα
πραγματοποιθκοφν μετά τθν ολοκλιρωςι του, με ςκοπό, από τθ μία, τθ διάχυςθ τθσ
αποκτθκείςασ γνϊςθσ και των δεξιοτιτων, που ανζπτυξαν οι μακθτζσ, και, από τθν άλλθ,
τθν επιςιμανςθ των καλϊν πρακτικϊν ςε ό,τι αφορά τθ Πακθτεία.
Ψο δυϊκό ςφςτθμα επαγγελματικισ (TVET) κεςμοκετικθκε πρόςφατα ςτθν Ελλάδα, κα
ξεκινιςει από τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά, όμωσ για να αλλάξει θ νοοτροπία και θ ςτάςθ
τθσ Ρεολαίασ και του Επιχειρθματικοφ κόςμου απζναντι ςτθ Πακθτεία χρειάηονται να
γίνουν πολλζσ δράςεισ. Ψο 2 ΕΞ Υειραιά ευελπιςτεί πωσ με το πρόγραμμα «Γζφυρα
Πακθτείασ για τθν Ευρϊπθ» κα είναι ζνα βιμα μπροςτά, προσ μια κουλτοφρα Πακθτείασ
ςτθν Ελλάδα.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:

•

EUROMIND PROJECTS SL - Spain,

•

MOVEU PROFESSIONAL SERVICES - Spain,

•

Associazione Artistica Culturale "A Rocca" - Italy

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-036070
Φορζασ: 2o EK ΧΨΑΩΦΣΩΥΣΟΘΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Εφαρμογζσ παλμικοφ φωτόσ για καταπολζμθςθ τριχοφυϊασ και ακμισ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ: Θ υλοποίθςθ του ςχεδίου κατάρτιςθσ των εκπαιδευομζνων του 2ου EK
ΧΨΑΩΦΣΩΥΣΟΘΧ ζχει ςαν ςτόχο να καταρτίςει κεωρθτικά και πρακτικά ςπουδαςτεσ του
τομζα ΩΓΕΛΑΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΞΑΛ ΕΩΕΛΑΧ ςτο κζμα: Εφαρμογι παλμικοφ φωτόσ ςτθν τριχοφυϊα
και τθν ακμι, εργαλείο ευρείασ χριςθσ με πολλαπλεσ εφαρομογζσ ςε τομείσ όπωσ θ
αιςκθτικι και θ ιατρικι. Σι 20 ςπουδαςτζσ κα μεταβοφν ςτθν χωρα τθσ Λςπανίασ και
ςυγκριμζνα ςτθν πόλθ τθσ Βαρκελϊνθσ τον Ροεμβριο του 2017. Σ χρόνοσ υλοποίθςθσ
ανζρχεται ςτο διάςτθμα των δφο εβδομάδων, χρόνοσ ικανοποιθτικόσ για τθν απόκτθςθ των
δεξιοτιων και τθσ ςχετικισ γνϊςθσ του κζματοσ .
Ψο πρόγραμμα δραςτθριοτιτων περιλαμβάνει κεωρθτικι κατάρτιςθ από ειδικά
καταρτιςμζνο προςωπικό του οργανιςμοφ υποδοχισ και επιςκζψεισ μελζτθσ ςε δθμόςιουσ
(πανεπιςτιμια ινςτιτοφτα) και ιδιωτικοφσ(επιχειρθςζισ) φορζισ για βιωματικι κατάρτιςθ
και πρακτικι άςκθςθ. Επίςθσ ςτο πρόγραμμα δραςτθριοτιτων κα πραγματοποιθκοφν
μακθςιακζσ ενότθτεσ πολιτιςμικισ και πολιτιςτικισ κεματολογίασ.
Πετά τθ λιξθ των κφριων δραςτθριοτιτων υλοποίθςθσ τθσ κινθτικότθτασ, για το
προτεινόμενο ςχζδιο, ο αναμενόμενοσ αντίκτυποσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ κα είναι θ
απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων για το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο κατάρτιςθσ, θ
ενίςχυςθ τθσαυτοεκτίμθςισ τουσ και θ ενίςχυςθ τθσ ιδιότθτασ του ευρωπαίου πολίτθ.
Θ προτεινόμενθ δράςθ κινθτικότθτασ κεωροφμε ότι κα επιφζρει ςθμαντικά οφζλθ τόςο ςε
ατομικό επίπεδο, όςο και γενικότερα ςε αναπτυξιακό επίπεδο, ςυμβάλλοντασ ςτθν
προςτικζμενθ αξία τθσ τοπικισ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ, δθμιουργϊντασ
καταρτιςμζνο επαγγελματικό δυναμικό, αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και ανάπτυξθ
ευκαιριϊν ςτισ κοινωνικζσ ομάδεσ.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ: MOVEU PROFESSIONAL SERVICES - Spain

Ξωδικόσ: 2017-1-EL01-KA102-036071
Φορζασ: 1ο ΕΞ ΞΣΠΣΨΘΡΘΧ
Ψίτλοσ Χχεδίου: Ζνα μοντζλο εκπαίδευςθσ που αντιμετωπίηει τισ πολιτιςτικζσ, κοινωνικζσ
και εκνικζσ ανιςότθτεσ μεταξφ των μακθτϊν, με το βλζμμα ςτραμμζνο ςτθν ενοποιθμζνθ
ευρωπαϊκι αγορά εργαςίασ, και οι προοπτικζσ εφαρμογισ του ςτθν Ελλθνικι
Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ
Διάρκεια Χχεδίου: 12 Πινεσ
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ΥΕΦΛΟΘΨΘ ΧΧΕΔΛΣΩ:Ψο ςχζδιο είναι μία πρόταςθ κινθτικότθτασ που περιλαμβάνει
κατάρτιςθ για 14 εκπαιδευτικοφσ. Χτο ςχζδιο παίρνουν μζροσ εκπαιδευτικοί από διάφορεσ
ειδικότθτεσ (Πθχανολόγοι, Θλεκτρολόγοι, Θλεκτρονικοί, κακθγθτζσ Υλθροφορικισ) που κα
ςυμμετάςχουν ςε πρόγραμμα κινθτικότθτασ δφο εβδομάδων με παρακολοφκθςθ
μακθμάτων του τομζα τουσ ςε επιλεγμζνα ςχολεία ςτθ νότια Λςπανία.
Χτόχοι του προγράμματοσ είναι:
•
θ επιμόρφωςθ του διοικθτικοφ και εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςτθν αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων ζνταξθσ και μάκθςθσ που παρουςιάηουν μακθτζσ προερχόμενοι από
ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ
•
θ υιοκζτθςθ και ενςωμάτωςθ νζων μεκόδων και εργαλείων διδαςκαλίασ ςτισ δομζσ
εκπαίδευςθσ του φορζα μασ για τθν εναρμόνιςθ των δεξιοτιτων που καλλιεργοφνται ςτουσ
μακθτζσ μασ με τισ ανάγκεσ τθσ ενοποιθμζνθσ ευρωπαϊκισ αγοράσ εργαςίασ.
•
Σι ςυμμετζχοντεσ κα βελτιϊςουν τισ διαπολιτιςμικζσ τουσ δεξιότθτεσ, κα
καλλιεργιςουν τθν προςαρμοςτικότθτά τουσ ςε νζα περιβάλλοντα εργαςίασ και κα
ενςωματϊςουν καλζσ πρακτικζσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.
•
Σι μακθτζσ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ επιβάλλεται να αποκτιςουν
εξειδικευμζνεσ δεξιότθτεσ που κα ενιςχφςουν τθν απαςχολθςιμότθτά τουσ, ζτςι ϊςτε να
ενταχκοφν ομαλά ςτον κοινωνικό ιςτό μζςω τθσ απαςχόλθςθσ.
Ψα αποτελζςματα που επικυμοφμε να επιτφχουμε με τθν υλοποίθςθ αυτοφ του ςχεδίου
είναι:
•
να αποκτιςουν οι εκπαιδευτικοί εμπειρία ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων
κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ και να γνωρίςουν τρόπουσ αποφυγισ του κινδφνου του
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.
•

να αναπτφξουν δεξιότθτεσ για τθ διαχείριςθ παρόμοιων καταςτάςεων

•
να γνωρίςουν οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ
ευρωπαϊκισ αγοράσ εργαςίασ και ποιεσ είναι οι κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ που πρζπει να
καλλιεργθκοφν ςτουσ μακθτζσ μζςα από τθν Ε.Ε.
•
το Ε.Ξ. να διευρφνει τισ προοπτικζσ ςυνεργαςίασ του με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ
οργανιςμοφσ, δθμιουργϊντασ ζνα δίκτυο ςυνεργατϊν για επικοινωνία, ανταλλαγι
απόψεων και καλϊν πρακτικϊν, ενθμζρωςθ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ των μακθτϊν που είναι και οι τελικοί
αποδζκτεσ των αποτελεςμάτων τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου.
•
οι εταίροι να βελτιϊςουν τθν ικανότθτά τουσ να διαπραγματεφονται και να
ςυνάπτουν ςυμφωνίεσ, να ανταλλάςςουν απόψεισ και να ςχεδιάηουν ςτρατθγικζσ για τθν
καλφτερθ οργάνωςθ των ςχεδίων τουσ.
•
οι εταίροι να ενιςχφςουν τα διαπολιτιςμικά χαρακτθριςτικά τουσ, κακϊσ κα
γνωρίςουν το ελλθνικό μοντζλο Ε.Ε.
Ψο ςχζδιο κα επθρεάςει τουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ, κοινωνικοφσ φορείσ και
επιχειριςεισ ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο αλλά και ςε ευρωπαϊκό μζςω του δικτφου
ςυνεργατϊν που ζχει δθμιουργθκεί για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ.
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Υιςτεφουμε ότι μακροπρόκεςμα θ ευαιςκθτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν και θ
αναπροςαρμογι των προγραμμάτων ςπουδϊν τθσ Ε.Ε, μζςα από τζτοιεσ ευκαιρίεσ
κατάρτιςθσ, κα ελαχιςτοποιιςει τον κίνδυνο κοινωνικοφ αποκλειςμοφ των νζων και κα
αυξιςει τα ποςοςτά απαςχόλθςθσ των αποφοίτων.
ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΧΘΠΑ:
•

ASOCIACION CENTRO BENEFICO ADA - Spain,

•

Fundación Proyecto Don Bosco - Spain,

•

SAFA Blanca Paloma - Spain,

•

Colegio Salesiano Santísima Trinidad - Spain,

•

EUROMIND PROJECTS SL - Spain,

•

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUCIA SL - Spain,
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