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Τίτλος Σχεδίου: Προώθηση νέων μαθησιακών εμπειριών μέσα από 
σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας μη τυπικής εκπαίδευσης και 
εκπαίδευσης εκτός ορίων τάξης

Ίδρυμα/Οργανισμός: A’ Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα
Συντονιστές Σχεδίου: Παναγιώτα Κτωρή, Μαρία Σωκράτους
Χώρες Υποδοχής: Ισπανία, Φινλανδία, Σουηδία
Περίοδος Υλοποίησης: 2018-2019

Το σχολείο μας αναζήτησε τρόπους ενίσχυσης των κινήτρων των μαθητών για μάθηση 
ενθαρρύνοντας καινοτομίες πέρα από τα όρια της τάξης. Μέσα σ΄αυτό το πλαίσιο, το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης προώθησε μαθησιακές εμπειρίες μέσα από σύγχρονες μεθόδους 
διδασκαλίας μη τυπικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης εκτός ορίων τάξης. Οι μαθητές 
απέκτησαν περισσότερα κίνητρα και ενθουσιασμό για μάθηση και ενδυνάμωσαν την 
αγάπη τους για το σχολείο βελτιώνοντας τα μαθησιακά τους αποτελέσματα. Ανέπτυξαν σε 
μεγάλο βαθμό δεξιότητες του 21ου αιώνα, αναπτύσσοντας τις κοινωνικές τους δεξιότητες 
και εξοικειώθηκαν αρκετά με τη χρήση της τεχνολογίας ως εναλλακτικό τρόπο μάθησης.

Στις εγκεκριμένες κινητικότητες συμμετείχαν τρεις εκπαιδευτικοί του σχολείου μας οι 
οποίοι μετά από τη συμμετοχή τους στα σεμινάρια πρότειναν τροποποιήσεις και αλλαγές 
στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου και οργάνωσαν δραστηριότητες προώθησης των 
στόχων του προγράμματος, ενδυναμώνοντας τα ήδη υφιστάμενα σχέδια δράσης. 

Οι μαθητές του σχολείου μας ενεπλάκησαν σε προγράμματα eTwinning, χρησιμοποίησαν 
εναλλακτικά περιβάλλοντα μάθησης, πραγματοποίησαν μελέτη πεδίου σε 
αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, κάστρα, περιβαλλοντικά κέντρα. Συνεργάστηκαν με 
εξωτερικούς φορείς και καλλιτέχνες για ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους και 
διοργάνωσαν δημοπρασία των έργων τους. Οι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν 
συνδιδασκαλίες και δειγματικά μαθήματα προς εκπαιδευτικούς και γονείς. Αναπτύχθηκαν 
διάδρομοι επικοινωνίας και συνεργασίας με μαθητές και συναδέλφους στην υπόλοιπη 
Ευρώπη. Aποκορύφωμα αποτέλεσε το ταξίδι που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με 
εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά όπου σε εκδήλωση με άλλα συνεργαζόμενα σχολεία τα 
παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. 
Παράλληλα, τα παιδιά του σχολεία μας είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν την πόλη της 
Αθήνας με ένα ευχάριστο τρόπο.  

Η διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου επεκτεινόταν με δημοσιοποίηση των 
δράσεων στην ιστοσελίδα του σχολείου, στην πλατφόρμα eTwinning, στο περιοδικό 
«Παιδική Χαρά» και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.  
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Τίτλος Σχεδίου: Pleasure of Reading, Pleasure of Writing

Ίδρυμα/Οργανισμός: Δημοτικό Σχολείο Λινόπετρας
Συντονιστής Κυπριακού Σχολείου: Πολίνα Κωμοδρόμου
Χώρες προέλευσης των συνεργαζoμένων σχολείων: Ουγγαρία, Πολωνία, 
Σλοβακία, Πορτογαλία, Τουρκία
Περίοδος υλοποίησης: 2016-2019

Η ανάπτυξη του τριετούς προγράμματος με τίτλο ‘Pleasure of reading, Pleasure of writing’, 
στα πλαίσια του Erasmus+ KA2, έγινε έπειτα από την κοινή διαπίστωση μεταξύ των 
συμμετεχόντων σχολείων της ανάγκης  βελτίωσης των βασικών δεξιοτήτων 
γραμματισμού των μαθητών τους. Η βελτίωση των δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης 
κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχημένη μαθησιακή πορεία των μαθητών αλλά εξίσου 
σημαντικό ρόλο παίζει  και στη μετέπειτά τους ζωή. 

Σκοπός του προγράμματος ήταν να παρέχει κίνητρο στους μαθητές να αναπτύξουν τις 
δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης μέσα από τη χρήση ποικίλων, ευχάριστων και 
παιδοκεντρικών δραστηριοτήτων. Μεταξύ άλλων, τα παιδιά έφτιαξαν κόμικς, έγραψαν και 
σκηνοθετήσαν τις δικές τους παραστάσεις, διασκεύασαν βιβλία της αρεσκείας τους και τα 
παρουσίασαν στο διαδίκτυο. Επίσης, έγραψαν ποιήματα και συμμετείχαν σε 
διαγωνισμούς ποίησης, κυκλοφόρησαν σχολική εφημερίδα και έμαθαν να γράφουν 
κριτικές έργων τέχνης. Πολλές από τις εργασίες που έγιναν στα πλαίσια του 
προγράμματος έχουν επιλεγεί για να ενταχθούν στο σχολικό πρόγραμμα και τις επόμενες 
σχολικές χρονιές λόγω της ανταπόκρισης που έλαβαν από τα παιδιά και της 
αποτελεσματικότητάς τους.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε και κινητικότητες τόσο εκπαιδευτικών όσο και μαθητών, 
ηλικίας 11-14 ετών. Οι συμμετέχοντες γνώρισαν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 
χωρών που τους φιλοξένησαν και ιδιαίτερα τα συστήματα εκπαίδευσής τους. Βελτίωσαν 
τις δεξιότητες επικοινωνίας τους σε μια ξένη γλώσσα καθώς και τις δεξιότητες ΤΠΕ. Οι 
εκπαιδευτικοί αντάλλαξαν ιδέες για τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν για να 
πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες.  

Το πρόγραμμα ενίσχυσε την ευρωπαϊκή ταυτότητα των συμμετεχόντων μα πάνω απ’ όλα 
βοήθησε στο να δημιουργηθούν δεσμοί φιλίας και να ανοιχτούν προοπτικές μελλοντικής 
συνεργασίας.
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Τίτλος Σχεδίου: “Αn Innovative Virtual Reality Educational Environment 
For School Physics Education” (World of Physics)

Ίδρυμα/Οργανισμός: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Συντονιστής Κυπριακού Ιδρύματος/Οργανισμού: Καθηγητής Γιώργος Α. 
Παπαδόπουλος (SEIT Lab)
Χώρες προέλευσης των συνεργαζομένων ιδρυμάτων: Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία, 
Σλοβακία.
Διάρκεια προγράμματος: 2016 – 2018 
Ιστότοπος Σχεδίου: www.worldofphysics.etcenter.eu

Το σχέδιο "World of Physics" υλοποιήθηκε στο πλαίσιο σύμπραξης 6 διεθνώς 
αναγνωρισμένων οργανισμών από 5 Ευρωπαϊκές χώρες: Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), 
ΙΤΥΕ Διόφαντος (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα), Centrul de Training European 
(Ρουμανία), Istituto per le Tecnologie Didattiche (Ιταλία) και New Edu (Σλοβακία). Το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν ο συντονιστής του σχεδίου, μέσω του Εργαστηριού SEIΤ 
(http://www.cs.ucy.ac.cy/seit) του Καθηγητή Γιώργου Παπαδόπουλου.
Tο σχέδιο είχε ως κύριο στόχο να βοηθήσει τους μαθητές στην καλύτερη μελέτη και 
εκμάθηση του μαθήματος της Φυσικής, χρησιμοποιώντας νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες.  

Οι στόχοι του σχεδίου ήταν:
• Μελέτη βιβλιογραφίας και συγγραφή εκθέσεων σχετικά με σημαντικά θέματα για την 
υλοποίηση του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των αναγκών των μαθητών 
και καινοτόμες τεχνολογίες.
• Υλοποίηση ενός 3D εικονικού κόσμου για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής σε 
μαθητές, το όποιο προσφέρει σύγχρονες και ασύγχρονες δυνατότητες κατάρτισης.
• Αρχειοθέτηση διαφόρων τύπων εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργήθηκε κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης του εικονικού κόσμου και της ένταξής τους σε ένα ανοικτό χώρο 
αποθήκευσης. 

Στα πλαίσια του σχεδίου, υλοποιήθηκε ένα 3D εκπαιδευτικό περιβάλλον εικονικής 
πραγματικότητας που διαθέτει καινοτόμες εκπαιδευτικές υποδομές και προσφέρει 
παρεμβατικές και αποτελεσματικές ευκαιρίες μάθησης, εμπλέκοντας μαθητές σε διάφορες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακά σενάρια και προσφέροντάς τους ένα 
ελκυστικό, διασκεδαστικό και αποτελεσματικό τρόπο για να μάθουν διάφορα θέματα στο 
δύσκολο τομέα της Φυσικής.

Μαθητές από τις χώρες της σύμπραξης αξιολόγησαν το 3D εκπαιδευτικό περιβάλλον 
εικονικής πραγματικότητας. Μέσω αυτών των αξιολογήσεων ήταν δυνατή η συλλογή 
ανατροφοδότησης από τους μαθητές για την βελτίωση του 3D εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας. Συγκεκριμένα, στην Κύπρο οι ερευνητές 
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έχουν επισκεφθεί τα σχολεία The English School και το Λύκειο Κύκκου Β΄, οπού έγιναν 
αξιολογήσεις με 42 μαθητές. Κατά τη διάρκεια του σχεδίου έγινε διάχυση του σχεδίου και 
των αποτελεσμάτων του μέσω διαφόρων εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανόμενων των  Eras-
mus+ Cyprus National Agency Dissemination Event 2017, Erasmus Festival 2017, 9η 
Ημερίδα Πληροφορικής για μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών 
2018, και το World-of-Physics Multiplier Event 2018. Να σημειωθεί επίσης ότι στο 
World-of-Physics Multiplier Event 2018 συμμετείχαν 39 μαθητές από το Περιφερειακό 
Γυμνάσιο Ξυλοφάγου, οι οποίοι χρησιμοποίησαν το 3D εκπαιδευτικό περιβάλλον 
εικονικής πραγματικότητας.
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Τίτλος Σχεδίου: “Skills4Life”

Ίδρυμα/Οργανισμός: Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακίου
Συντονίστρια Κυπριακού Σχολείου: Πόλα Μαρία Θεοχάρους
Χώρες προέλευσης των συνεργαζoμένων σχολείων: Ισπανία, Πολωνία,  
Πορτογαλία, Γαλλία, Κροατία και Αυστρία
Περίοδος Υλοποίησης: 2016-2019
Ιστότοπος Σχεδίου: www.skills4life.epm.edu.pt
Twinspace: twinspace.etwinning.net/30246/home

Το σχολείο μας συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2, με άλλα έξι σχολεία από την 
Ευρώπη, για την υλοποίηση του σχεδίου “Skills4Life”, διάρκειας τριών ετών (2016-2019). 
Στο σχέδιο συμμετείχαν σχολεία από την Ισπανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη 
Γαλλία, την Κροατία και την Αυστρία.  

Το σχέδιο δημιουργήθηκε από ομάδα εκπαιδευτικών, οι οποίοι συνειδητοποίησαν την 
ανάγκη να εξοπλιστούν οι μαθητές/τριες με δεξιότητες απαραίτητες για την απασχόλησή 
τους, από τη στιγμή που ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στο σχολείο.

Μέσα από τις δραστηριότητες που υλοποιήσαμε προσπαθήσαμε να καλύψουμε τους 
βασικούς στόχους του σχεδίου που ήταν:

• να αναπτυχθεί η απασχολησιμότητα μέσω της απόκτησης εγκάρσιων δεξιοτήτων: 
    - Μάθηση για μάθηση
    - Διαπροσωπικές, διαπολιτισμικές και κοινωνικές ικανότητες και ικανότητα των πολιτών
    - Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας
    - Πολιτιστική έκφραση
• να μεγιστοποιήσει τη δυναμική της μάθησης, ενθαρρύνοντας την κριτική σκέψη.
• να αναπτύξει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ποικιλομορφία της τοπικής/εθνικής 
/διεθνούς αγοράς εργασίας και των ευκαιριών απασχόλησης, εξοπλίζοντας ταυτόχρονα 
τους μαθητές/τριες με ερευνητικές δεξιότητες και τεχνικές αναζήτησης εργασίας.
• να δημιουργηθούν καινοτόμα εργαλεία για να υποστηριχθεί η συνεχής ανάπτυξη των 
εγκάρσιων δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, η παροχή κινήτρων, η ενθάρρυνση για 
συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών, προωθώντας τη δημιουργικότητα. 
• να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς να ασκήσουν την ικανότητα να εργάζονται σε 
διεπιστημονικές και πολυεθνικές ομάδες με άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της 
διδασκαλίας, με την ανταλλαγή μεθόδων, στρατηγικών, ιδεών και υλικών.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος υλοποιήθηκαν κινητικότητες σε όλες τις 
χώρες-εταίρους, επισκέψεις σε εταιρείες, δημιουργήθηκαν ερωτηματολόγια και έντυπο 
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υλικό, λήφθηκαν συνεντεύξεις,  διοργανώθηκαν δράσεις φιλανθρωπίας, εκθέσεις, 
εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες μέσα από τις οποίες οι εκπαιδευτικοί αλλά κυρίως 
οι μαθητές/τριες αποκόμισαν ανεκτίμητες εμπειρίες.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
& ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
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Τίτλος Σχεδίου: Increasing Students Employability and Enhancing 
Educators’ Teaching Methods with special concern in, inclusion, Active 
Citizenship, European Dimension and New Technologies

Ίδρυμα/Οργανισμός: Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης Λάρνακας  (ΤΕΣΕΚ Λάρνακας)
Συντονιστές Σχεδίου: Ηλίας Σκορδής, Στέλιος Μηλιάτης
Χώρες Υποδοχής: Ισπανία, Σκωτία, Ουγγαρία, Λετονία, Ρουμανία και Ελλάδα 
Περίοδος υλοποίησης: 2018-2019

Το Σχολείο μας, στα πλαίσια κατάρτισης ενός Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής 
Μονάδας, προχώρησε ενεργά στην υλοποίηση διαχρονικών στόχων που αφορούν την 
ενίσχυση της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών, τη μεγιστοποίηση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων και την καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων, απαραίτητων 
για την περαιτέρω ανέλιξη των επαγγελματικών προοπτικών των μαθητών μας. Οι 
παραπάνω στόχοι πραγματώθηκαν σε μεγάλο βαθμό συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα 
Erasmus+. Μέσα από γνωριμίες και επαφές με μαθητές και καθηγητές Ευρωπαϊκών χωρών 
τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός μελλοντικού δικτύου διεθνών συνεργασιών και 
ενισχύθηκε η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση.

Οι μαθητές/τριες, συνοδευόμενοι από δύο καθηγητές, εκπαιδεύτηκαν για περίοδο δύο 
εβδομάδων στις πιο πάνω χώρες. Συγκεκριμένα, δέκα μαθήτριες της ειδικότητας 
Σχεδιασμού και Κατασκευής Ενδυμάτων του κλάδου Εφαρμοσμένων Τεχνών, συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα κινητικότητας στη Σεβίλλη της Ισπανίας, όπου σχεδίασαν και 
κατασκεύασαν φορέματα «Φλαμένκο». Επίσης, δέκα μαθητές του κλάδου των 
Ξενοδοχειακών εργάστηκαν σε ξενοδοχειακές μονάδες στη Γλασκώβη της Σκωτίας. Ακόμη, 
έξι μαθητές του κλάδου της Μηχανικής των Η/Υ και τέσσερις μαθητές της ειδικότητας 
Σχεδιασμού Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών του κλάδου Εφαρμοσμένων Τεχνών 
εργάστηκαν στην Τεχνική Σχολή και σε Εργαστήριο Επίπλων στη Βουδαπέστη της 
Ουγγαρίας αντίστοιχα. Τέλος, δέκα μαθητές του κλάδου Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρικών 
Εφαρμογών/Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών εκπαιδεύτηκαν σε πολλούς 
και ποικίλους τομείς του κλάδου τους στη Θεσσαλονίκη.

Στα πλαίσια του ίδιου Προγράμματος, δύο εκπαιδευτικοί του κλάδου Σχεδίασης και 
Κατασκευής Επίπλων συμμετείχαν σε Σεμινάριο διάρκειας πέντε ημερών με θέμα 
«Εργαλειομηχανές CNC, Πρόγραμμα Inventor 2018», που πραγματοποιήθηκε στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην Καρδίτσα. Επιπρόσθετα, ένας καθηγητής παρακολούθησε 
πενθήμερο Σεμινάριο στη Ρίγα Λετονίας με θέμα «European Diversity Education». Τέλος, 
μία καθηγήτρια συμμετείχε στο Σεμινάριο, που διεξήχθη στη Ρουμανία (Bracof), με θέμα 
«Non – formal for Inclusion». 
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Τίτλος Σχεδίου: Εκπαιδεύοντας τους Κοινωνικούς Εταίρους για την 
Εθνοτική Ποικιλομορφία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (MigrAID)

Ίδρυμα/Οργανισμός: Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ)
Συντονιστής Κυπριακού Ιδρύματος: Δρ. Λουκάς Αντωνίου
Χώρες προέλευσης των συνεργαζομένων ιδρυμάτων: Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, 
Γαλλία, Δανία 
Διάρκεια προγράμματος: Οκτώβριος 2016 – Ιούλιος 2019 
Ιστότοπος Σχεδίου: www.migraid.eu 

Επίκεντρο του προγράμματος «MigrAID» ήταν η ανάπτυξη δράσεων για την ομαλή ένταξη 
των μεταναστών εργαζομένων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Στα πλαίσια του σχεδίου, 
έχουν εφαρμοστεί δύο ερευνητικές δράσεις, σε σχέση με τις πρακτικές και τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι πέντε χώρες ως προς την ένταξη και τις στάσεις, απόψεις και 
εκπαιδευτικές ανάγκες των κοινωνικών εταίρων. Βάσει των αποτελεσμάτων, αναπτύχθηκε 
πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόμενο στις ομάδες στόχου.  Ποικιλομορφία, ένταξη, 
διακρίσεις, ανθρώπινα δικαιώματα, διαφορετικότητα, ανισότητες, συγκρούσεις και 
επίλυση διαφορών είναι ανάμεσα στις θεματικές ενότητες του παραγόμενου 
εκπαιδευτικού υλικού. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό έχει ψηφιοποιηθεί και έχει 
δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) 
διαθέσιμο στις γλώσσες του προγράμματος με ανοικτή πρόσβαση. Ένα καινοτόμο 
εργαλείο έχει, επίσης, ενσωματωθεί στο πρόγραμμα αυτό,  ένας ‘Προσομοιωτής Επίλυσης 
Συγκρούσεων’ που έχει αναπτύξει η ομάδα εργασίας του σχεδίου με ρεαλιστικά σενάρια 
συγκρούσεων στο χώρο εργασίας.   

Με την παραγωγή και ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, εφαρμόστηκαν επιτυχώς 
συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δράσεις με τις ομάδες στόχου του σχεδίου στις πέντε χώρες. 
Απώτερος σκοπός των δράσεων αυτών ήταν η ενίσχυση των δεξιοτήτων των 
συμμετεχόντων, η ευαισθητοποίηση και η παροχή πληροφόρησης για τα δικαιώματα των 
μεταναστών. Επιπρόσθετα, έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία μια διακρατική 
εκπαιδευτική δράση στην Πάντοβα της Ιταλίας, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 
τις πέντε συμμετέχουσες χώρες. Τέλος, σημείο αναφοράς του σχεδίου «MigrAID» ήταν το 
τελικό Συνέδριο που διοργανώθηκε στη Λευκωσία και το οποίο προσέλκυσε ένα υψηλό 
αριθμό συμμετοχής (96) από περισσότερες από 40 οργανώσεις της τοπικής κοινωνίας και 
από τις δύο κοινότητες της Κύπρου.  
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Είδος κινητικότητας: Τοποθέτηση φοιτήτριας για πρακτική άσκηση

Ίδρυμα Αποστολής: Cyprus University of Technology
Ίδρυμα/Οργανισμός Υποδοχής: Instituto Politecnico de Portalegre
Συμμετέχουσα: Χλόη Στασή, Τμήμα: ΝΟΣ, Έτος: 4ο 
Email: chloestasi96@gmail.com 

Καταρχάς, νιώθω την ανάγκη να εκφράσω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Πρόγραμμα 
Erasmus+! Ευχαριστώ για τις εμπειρίες που μου πρόσφερε, για τη ζωή μου που άλλαξε, 
για τους ανθρώπους που "μου γνώρισε". Είναι μια απίστευτη εμπειρία που πρέπει να 
ζήσει κάποιος τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του. 

Αυτή η μία φορά είναι αρκετή για να σου αλλάξει για πάντα τη ζωή. Επιβάλλεται να βγεις 
από την άνεσή σου και να δεις τον κόσμο και τους ανθρώπους από άλλη οπτική γωνία και 
να συνειδητοποιήσεις πώς είναι ο κόσμος εκεί έξω, μακριά από το συννεφάκι της άνεσης 
και της σιγουριάς στην οποία ζεις.

Διάνυσα περίοδο πρακτικής άσκησης κατά την καλοκαιρινή περίοδο, στο μαγευτικό 
Πόρτο της Πορτογαλίας. Πέραν από την ευκαιρία που είχα να ταξιδέψω σε αυτή τη χώρα 
και να γνωρίσω τα ήθη, έθιμα και τους ανθρώπους της, είχα επίσης την ευκαιρία να μάθω 
μια νέα γλώσσα που υπό άλλες συνθήκες μάλλον δεν θα την άκουγα ποτέ. Γνώρισα 
ανθρώπους και έκανα φίλους από όλο τον κόσμο! Βελτίωσα τους τρόπους επικοινωνίας 
και κυρίως τα αγγλικά μου!

Τέλος, θεωρώ ότι το Erasmus με έκανε πιο ώριμη, και πλέον ξέρω τι θέλω να κάνω στο 
μέλλον, γιατί μπορώ!

18



Είδος κινητικότητας: Κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση

Ίδρυμα Αποστολής: P.A. College
Ίδρυμα/Οργανισμός Υποδοχής: Birmingham City University
Συμμετέχουσα: Ελευθερία Αττά-Ιωαννίδου

Το πρόγραμμα Erasmus+ KA1 μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχω σε κινητικότητα 
του προσωπικού στο Birmingham City University στο Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό την 
κατάρτιση. Η κινητικότητα επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή γνώσεων με άλλους 
συναδέλφους σχετικά με ενδεχόμενες κινητικότητες μεταξύ των δύο ιδρυμάτων, στην 
ανταλλαγή εμπειριών αναφορικά στις προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργούνται στο 
συντονισμό του προγράμματος Erasmus+, καθώς επίσης και στη δημιουργία νέων 
επαφών και διερεύνηση των δυνατοτήτων διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των δύο 
εμπλεκόμενων ιδρυμάτων.

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους 
υπευθύνους του συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ καθώς επίσης και με την 
ομάδα Προγραμμάτων και συγκεκριμένα τον Επικεφαλής και Αναπληρωτή Προϊστάμενο 
του Τμήματος Λογιστικής και Οικονομικών.

Αναμφισβήτητα, υπήρξε και η κοινωνική πτυχή της επίσκεψής μου, αφού το ίδρυμα 
υποδοχής ήταν εξαιρετικά φιλόξενο, προσφέροντας περιηγήσεις στην 
πανεπιστημιούπολη αλλά και στην πόλη του Birmingham.

Η επιτυχία της κινητικότητας βασίζεται στο γεγονός ότι δημιουργήθηκαν στενές 
επαγγελματικές σχέσεις με συναδέλφους στο Birmingham City University οι οποίες έχουν 
ευνοήσει περαιτέρω κινητικότητες τόσο για φοιτητές όσο και για προσωπικό μεταξύ των 
δύο ιδρυμάτων.
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Είδος κινητικότητας: Κινητικότητα φοιτήτριας για σπουδές (ΚΑ107)

Ίδρυμα Αποστολής: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ίδρυμα/Οργανισμός Υποδοχής: Saint Petersburg State University of Economics
Συμμετέχουσα: Pesotckaia Elena

Κατά τη διάρκεια της περιόδου σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, είχα την 
ευκαιρία να φοιτήσω για ένα εξάμηνο, στο  Saint Petersburg State University of Economics. 
Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, διότι μου έχει 
δώσει την ευκαιρία να συμμετέχω σε περίοδο ανταλλαγής. 

Μέσα από την κινητικότητά μου ήρθα σε επαφή με την κουλτούρα, τη νοοτροπία μιας 
άλλης χώρας, και γνώρισα ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα που ξεχωρίζει σε δομή 
και περιεχόμενο από άλλα εκπαιδευτικά συστήματα.

Η φιλοξενία από το ίδρυμα υποδοχής ήταν θερμή και ουσιαστική. Οι εισερχόμενοι 
φοιτητές είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε πολιτιστικά δρώμενα, εκδρομές, να 
επισκεφθούν μουσεία να παρακολουθήσουν γλωσσικά μαθήματα, ενώ στον καθένα είχε 
ανατεθεί και ένας φίλος (buddy), ο οποίος παρείχε βοήθεια τόσο σε ακαδημαϊκά θέματα 
καθώς και σε θέματα καθημερνής διαβίωσης. 

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα σπουδών, οι απαιτήσεις σε σύγκριση με την Κύπρο ήταν 
σημαντικά αυξημένες καθότι σε διάστημα δύο εβδομάδων ήταν απαραίτητο να 
αποπερατωθούν πολλές παρουσιάσεις, να ετοιμαστούν δοκίμια αλλά και να 
πραγματοποιηθούν αρκετές εξετάσεις. Από την άλλη πλευρά, μου άρεσε πραγματικά το 
γεγονός ότι υπήρχαν πολλές ομαδικές εργασίες και σχέδια τα οποία μας έδιναν την 
ευκαιρία για μιας εις βάθος κατανόηση του αντικειμένου σπουδών. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη διαμονή, ενώ μου δόθηκε η ευκαιρία να παραμείνω στην εστία του 
Πανεπιστημίου, προτίμησα να ενοικιάσω εκτός του Ιδρύματος. Μπορώ όμως να πω με 
βεβαιότητα ότι οι ξενώνες που παρέχονταν στο ίδρυμα ήταν καθαροί και ανακαινισμένοι. 
Όσον αφορά τα καθημερινά έξοδα, τα πλείστα αφορούσαν τρόφιμα και μεταφορές.

Αυτό που κρατώ από τη δική μου περίοδο σπουδών Erasmus στο εξωτερικό είναι οι 
γνώσεις και εμπειρία που αποκτήθηκαν, για τις οποίες είμαι ευγνώμων.

Erasmus, σε ευχαριστώ πάρα πολύ!
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Είδος κινητικότητας: Κινητικότητα φοιτήτριας για πρακτική άσκηση

Ίδρυμα Αποστολής: Πανεπιστήμιο Frederick
Ίδρυμα/Οργανισμός Υποδοχής: Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής και Κυκλαδικής 
Τέχνης στην Αθήνα
Συμμετέχουσα: Ήβη Παπαϊωάννου

Κατά το 2ο έτος των σπουδών μου ως Διδακτορική φοιτήτρια στον τομέα της 
Εκπαίδευσης, είχα την πολύτιμη ευκαιρία να εργαστώ στο μουσείο Αρχαίας Ελληνικής και 
Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Όλη η 
διάρκεια της εμπλοκής μου στο μουσείο, αποτέλεσε καταλυτική ευκαιρία για τον 
ερευνητικό τομέα που θα επικεντρωνόταν η διδακτορική μου έρευνα. Ως μέρος της 
ομάδας του εκπαιδευτικού τμήματος του μουσείου, είχα την ευθύνη της διεξαγωγής των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο των οργανωμένων επισκέψεων σχολείων της 
Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης. 

Εγώ, να καθοδηγώ παιδιά στους χώρους του μουσείου, να αναμειγνύομαι ως 
αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος, να αλληλεπιδρούμε όλοι μαζί με τα εκθέματα, με 
τα μέσα Νέας τεχνολογίας και ό,τι άλλο υπήρχε προς αξιοποίηση. Η πιο συγκινητική 
στιγμή, ήταν όταν μεταφέρθηκα στο τμήμα Ειδικής Εκπαίδευσης του Μουσείου, εκεί που 
είχα της ευθύνη για την εκπαιδευτική απασχόληση μαθητών των ειδικών σχολείων της 
Περιφέρειας Αττικής. Ο ενθουσιασμός τους, τα συνεχή χαμόγελα, τα απανωτά μαθήματα, 
αποτέλεσαν την πιο ισχυρή επιβεβαίωση του έργου μας. Αποτέλεσαν επίσης αφορμή, για 
περαιτέρω διερεύνηση του τρόπου που μαθαίνουν παιδάκια με ειδικές εκπαιδευτικές 
δυσκολίες στο χώρο του μουσείου. Έτσι, η εμπειρία μου αυτή αποτέλεσε αφορμή για τον 
ακριβή ερευνητικό τομέα που θα εστίαζε η διατριβή μου, την ενταξιακή 
Μουσειοπαιδαγωγική.

Τυχερή και προφανώς μπολιασμένη με γνώση, δύναμη και όραμα, μέσα από τη 
δυνατότητα που μου πρόσφερε το Erasmus+. Το να ζω στην Αθήνα, σαν μια δεύτερη 
φοιτητική ζωή και να ασχολούμαι καθημερινά με αυτό που πραγματικά αγαπώ, 
αποτελούσε για εμένα όνειρο πολλών χρόνων. Ήταν αδιαμφισβήτητα,  μια ευκαιρία, που 
πιθανόν να μην μπορούσα να αξιοποιήσω με άλλον τρόπο.

Η συνεχής παροχή τεχνογνωσίας εκτός των τοπικών συνόρων, μας αλλάζει, μας 
ενδυναμώνει, μας δίνει λόγο να θέτουμε εκ νέου, στόχους. 
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Είδος κινητικότητας: Κινητικότητα για πρακτική άσκηση για νέους 
απόφοιτους

Ίδρυμα Αποστολής: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
‘Ιδρυμα/Οργανισμός Υποδοχής:  Πανεπιστήμιο "Glasgow Caledonian"
Περίοδος κινητικότητας: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2019
Συμμετέχουσα: Καίτη Μύριαμ Μεττούρη,  απόφοιτος  Τμήματος Νοσηλευτικής

Αφότου ολοκλήρωσα την πρώτη μου κινητικότητα για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό,  
αποφάσισα ότι με το πέρας των σπουδών μου ήθελα να συνεχίσω για ακόμη ένα μικρό 
χρονικό διάστημα να συμμετέχω στο πρόγραμμα Erasmus+. Συγκεκριμένα, έγινα 
αποδεκτή από το Πανεπιστήμιο "Glasgow Caledonian" στην Γλασκώβη της Σκωτίας για 
πρακτική άσκηση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ενθουσιασμός μου και η χαρά μου ολοκληρώνοντας αυτήν μου 
την εμπειρία δεν περιγράφονται, αφού κατά την προσωπική μου άποψη μπορώ να 
δηλώσω ότι εκτός από το άψογο σύστημα που λειτουργεί στην χώρα και το άψογο 
περιβάλλον στον κλινικό χώρο, είναι και μια από τις πιο όμορφες πόλεις που έχω 
επισκεφθεί μέχρι σήμερα με αρκετά υψηλό βιοτικό επίπεδο, πολύ πράσινο, καθαρή και με 
ένα λαό, αρκετά βοηθητικό. 

Στις 29/8/2019 άρχισα την πρακτική μου άσκηση στις Πρώτες βοήθειες όπου διήρκεσε 
περίπου ένα μήνα. Ακολούθως, συνέχισα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σωρεία 
περιστατικών, το καθένα διαφορετικό και πρωτόγνωρο στα μάτια μου, αφού εκεί η μάζα 
είναι χρόνιοι χρήστες ουσιών ή θύματα του αλκοολισμού.  Οι βάρδιες μου ήταν 12ώρες 
όπως και του προσωπικού, όμως 3 φορές την εβδομάδα, δούλευα με άτομα από Κίνα, 
Ινδία, Φιλιππίνες, Ιταλία, Ελλάδα καθώς επίσης και με ντόπιους.  

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι ένα σύστημα με αρκετή οργάνωση, 
επαγγελματισμό και τυπικότητα που σου προκαλεί το αίσθημα της επιπρόσθετης αγάπης 
για το επάγγελμα αλλά και σε ωθεί να είσαι καθημερινά καλύτερος και περισσότερο 
παραγωγικός στον κλινικό χώρο. Εκεί μου δόθηκε μεγάλη σημασία αφού ήμουν μια από 
τους δικούς τους φοιτητές, παρόλο που ήμουν απόφοιτός. Να σημειωθεί ότι με 
αξιολογούσαν όπως και τους δικούς τους φοιτητές, με τη δική τους τακτική, κάτι που 
εμένα αρχικά μου φάνηκε αρκετά παράξενό, τελειώνοντας όμως κατάλαβα ότι ήταν για το 
καλύτερο.  Κάτι που δεν θα μπορέσω να ξεχάσω από τη Σκωτία είναι ότι, με έμαθαν να 
ακούω και να αποδέχομαι τα λάθη μου προσπαθώντας καθημερινά να τα βελτιώνω, να 
αποδέχομαι την κριτική χωρίς να  παίρνω προσωπικά το θέμα, και να είμαι όσο μπορώ 
πιο τυπική. 
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Περιληπτικά σαν φανατικός υποστηρικτής του Erasmus, αν μου δινόταν ξανά αυτή η 
ευκαιρία αδιαμφισβήτητα και χωρίς δεύτερη σκέψη θα έλεγα ΝΑΙ!

Τέλος, θα συμβούλευα κάθε νέο φοιτητή/απόφοιτο να αδράξει αυτή την ευκαιρία χωρίς 
κανένα δισταγμό. Εάν το κάνει ίσως να είναι ένα από τα ομορφότερα ρίσκα που θα 
επιλέξει. 
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Είδος δραστηριότητας: Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Προσωπικού 

Ίδρυμα: P.A. College

Το P.A. College πραγματοποίησε για πρώτη χρονιά τη διεθνή Εβδομάδα Επιμόρφωσης 
Προσωπικού από τις 8 μέχρι τις 12 Απριλίου 2019. Την πρωτοβουλία ανέλαβε το Γραφείο 
Erasmus+ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων Erasmus+ που διεξάγονται στο ίδρυμα. 
Συνολικά, ήταν μια εξαιρετική και πολυπολιτισμική εμπειρία. Καταφέραμε να 
φιλοξενήσουμε ακαδημαϊκούς από Πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη 
Λετονία και την Ιταλία.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν 
αλλά και να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σχετικές με τους τομείς της 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπολογιστών στις Επιχειρήσεις που κέντρισαν το ενδιαφέρον 
τόσο των συναδέλφων όσο και των φοιτητών ανταλλάσοντας απόψεις και γνώσεις. Οι 
συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να εμπλακούν σε συζητήσεις σχετικά με 
τρέχουσα και μελλοντική ερευνητική συνεργασία. Πέραν από το ακαδημαϊκό στοιχείο, η 
διοργάνωση συμπεριλάμβανε και φιλοξενία όπως οργανωμένη περιήγηση σε σημαντικά 
αξιοθέατα και δοκιμή της Κυπριακής κουζίνας.

Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν θετικά τη διοργάνωση και φιλοξενία που βίωσαν, 
επισημαίνοντας την ευκαιρία που είχαν να συναντηθούν και να ανταλλάξουν ιδέες με 
άλλους ακαδημαϊκούς, ειδικά τις δυνατότητες ερευνητικής συνεργασίας.
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Είδος δραστηριότητας: Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Προσωπικού 

Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου

Από τις 4-8 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου η 8η Εβδομάδα Κατάρτισης Erasmus με 34 συμμετέχοντες από 21 χώρες και 23 
διαφορετικά πανεπιστήμια από εντός και εκτός Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν παρουσιάσεις σε σχέση με την κινητικότητα Erasmus, το κυπριακό 
πρόβλημα, τη διαχείριση κοινωνικών δικτύων (social media management), τη 
διαπολιτισμική επικοινωνία (intercultural communication), την αποτελεσματική ηγεσία 
και διαχείριση κρίσης (effective leadership and crisis management) αλλά και μάθημα 
κινέζικης γλώσσας και κουλτούρας το οποίο προσφέρθηκε στους συμμετέχοντες από 
δασκάλες του Ινστιτούτου Κομφούκιος, το οποίο εδρέυει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής, λειτούργησε έκθεση των πανεπιστημίων με 
υλικό αλλά και παραδοσιακά προϊόντα από την κάθε χώρα. Οι συμμετέχοντες είχαν την 
ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για νέες συνεργασίες είτε για κινητικότητα είτε για νέα 
προγράμματα. 

Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαρία να γνωρίσουν την ιστορία και την κουλτούρα 
του νησιού. Επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό μουσείο στη Λευκωσία όπου είχαν την 
ευκαιρία να μάθουν για την ιστορία της Κύπρου, ενώ περπάτησαν στην παλιά πόλη της 
Λευκωσίας και κατά μήκος της πράσινης γραμμή με έμπειρη ξεναγό η οποία τους 
συνόδευε. Οι συμμετέχοντες έλαβαν επίσης μέρος σε ξενάγηση στο Μουσείο Θάλασσα 
στην Αγία Νάπα, όπου ξεναγήθηκαν από τον Διευθυντή του Μουσείου, κ. Φώτη Κίκιλλο. 
Χορηγός της 8ης εβδομάδας Κατάρτισης Erasmus ήταν ο Κυπριακός Οργανισμός 
Τουρισμού.
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Τίτλος Σχεδίου: “Employer Programme for Hospitality and Tourism”

Ίδρυμα/Οργανισμός: Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
Υπεύθυνη Κυπριακού Ιδρύματος / Οργανισμού: Δρ. Εύη Σωτηρίου, Διευθύντρια 
Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ)
Συντονίστρια Κυπριακού Ιδρύματος / Οργανισμού: κα Φραντζέσκα Αυξεντίου, 
Καθηγήτρια Ξενοδοχειακών Σπουδών
Χώρες Προέλευσης των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων: Κύπρος, Φιλανδία, Ιταλία, 
Ελλάδα, Ισπανία  
Διάρκεια Σχεδίου: Σεπτέμβριος 2016 – Οκτώβριος 2018
Ιστότοπος Σχεδίου: www.employerprogrammeforht.eu

Το Ευρωπαϊκό  Σχέδιο με τίτλο «Πρόγραμμα Συνεργάτη Εργοδότη για τα Ξενοδοχειακά και 
τον Τουρισμό» (Employer Programme for Hospitality and Tourism) το οποίο συντόνισε το 
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ), υποβλήθηκε στα πλαίσια του 
Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 2 για την Ανώτερη Εκπαίδευση.  Συμμετείχαν 
επτά (7) εταίροι από πέντε (5) διαφορετικές χώρες, την Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Φιλανδία 
και Ισπανία: το ΑΞΙΚ, το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Τάμπερε 
(Φινλανδία), το ΤΕΙ Κρήτης (Ελλάδα), το Mediterranean Management Centre (Κύπρος), ο 
Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (Κύπρος), η εταιρεία Gruppo 4 (Ιταλία) και το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Επιμόρφωση και Ανάπτυξη – Docuenta (Ισπανία).   

Στόχος του  σχεδίου ήταν η ανάπτυξη και συστηματοποίηση της συνεργασίας και 
οικοδόμησης στρατηγικών συμπράξεων μεταξύ των ξενοδοχειακών/τουριστικών 
επιχειρήσεων, των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που προσφέρουν 
προγράμματα στα ξενοδοχειακά και τον τουρισμό και των φοιτητών τους, μέσα από ένα 
σύγχρονο και αποτελεσματικό πρόγραμμα Συνεργάτη Εργοδότη, ειδικά σχεδιασμένο για 
τις ανάγκες της ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, μέσα από εκτενή έρευνα που διενεργήθηκε στα πλαίσια του σχεδίου 
καταδείχθηκε ότι υπάρχει ανάγκη στενότερης και αποτελεσματικότερης συνεργασίας 
μεταξύ της ξενοδοχειακής και ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας και των ανώτερων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που προσφέρουν προγράμματα στον τομέα αυτό και μεγάλη 
προοπτική για ανάπτυξη γόνιμων στρατηγικών συμμαχιών προς όφελος της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της βιομηχανίας και της οικονομίας/κοινωνίας ευρύτερα.  Το 
σχέδιο πρότεινε την προώθηση της εν λόγω συνεργασίας στα πλαίσια ενός ολιστικού 
συστήματος που χρειάζεται να καθιερωθεί το οποίο να προάγει συστηματικά, σύγχρονα 
και αποτελεσματικά τη συνεργασία τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό/διεθνές 
επίπεδο. 
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Στα πλαίσια του σχεδίου ετοιμάστηκαν συνολικά πέντε (5) παραδοτέα. Συγκεκριμένα 
ετοιμάστηκε Έκθεση Αξιολόγησης Αναγκών Συνεργασίας σε τοπικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, Έκθεση Καλών Πρακτικών Συνεργασίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς 
και Καλών Πρακτικών που σημειώθηκαν στα πλαίσια του έργου, Έκθεση Εισηγήσεων 
Καθιέρωσης Συστήματος Συνεργασίας, Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Συστήματος 
Συνεργασίας και ενδεικτική Πλατφόρμα υποστήριξης του συστήματος – demo platform 
(Xenios Zeus: https://xenios-zeus.gruppo4.com/eu ) η οποία μπορεί να καθοδηγήσει 
μελλοντική επένδυση στον τομέα αυτό.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
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Τίτλος Σχεδίου: Train-the-trainer course on the Pack: Know, Feel, Act! 
to Stop Marine Litter and "Alter Aqua: Educational Material on Non 
Conventional Water Resources

Ίδρυμα/Οργανισμός: Terra Cypria
Συμμετέχοντες: Κυριακή Μιχαήλ, Παναγιώτα Κουτσόφτα
Χώρα Υποδοχής: Ελλάδα
Οργανισμός υποδοχής: MIO-ECSDE (MEDITERRANEAN INFORMATION OFFICE FOR 
ENVIRONMENT, CULTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT ASSOCIATION)
Περίοδος υλοποίησης: 2018- 2019

Στο παρόν σχέδιο, οι δύο συμμετέχοντες του Ιδρύματος μετέβησαν στην Ελλάδα για να 
εκπαιδευτούν σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση για τη θαλάσσια ρύπανση και τις 
μη συμβατικές πηγές νερού από την MIO-ECSDE . 

Οι δύο συμμετέχοντες του Ιδρύματός μας, είχαν την ευκαιρία να μάθουν νέες διδακτικές 
μεθόδους προσέγγισης των συγκεκριμένων θεματικών και να ενημερωθούν για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί τυπικής μάθησης στη διεκπεραίωση 
περιβαλλοντικών θεματικών μέσα στην τάξη. Η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των 
συμμετεχόντων είχε μεγάλη θετική ανταπόκριση από όλους, προσφέροντάς τους 
εναλλακτικούς τρόπους διάχυσης της πληροφορίας.

Η συγκεκριμένη δράση είχε μεγάλο όφελος για το Ίδρυμά μας, μιας και μας δόθηκε 
επιπλέον πληροφορία και εκπαιδευτικό υλικό για τις δύο θεματικές του σεμιναρίου, το 
οποίο στη συνέχεια τροφοδότησε τη δημιουργία δικών μας εκπαιδευτικών δράσεων και 
μαθημάτων σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης και νερού αλλά και εμπλουτισμό των 
υφιστάμενων προγραμμάτων μας.

Οι τρόποι με τους οποίους το Terra Cypria έκανε διάχυση της γνώσης που αποκτήθηκε 
μέσω της δράσης ήταν:

A) Δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και  συμμέτοχή πολλών σχολείων 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην υλοποίησή τους (πέραν των 400 μαθητών μέσα σε 4 
μήνες)
Β) Διαφήμιση αυτών των δραστηριοτήτων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του 
Ιδρύματος.
Γ) Δημοσίευση στην πλατφόρμα EPALE
Δ) Δικτύωση με φορείς άλλων ευρωπαϊκών χωρών για την ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων και 
πρακτικών
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Τίτλος Σχεδίου: “A.R.T.I.S.A.N. - AspiRing enTrepreneurIaI families to 
perpetuate cultural buSiness Across geNerations”

Ίδρυμα/Οργανισμός: Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus
Συντονιστής Κυπριακού Ιδρύματος/Οργανισμού: Καθ. Πανίκκος Πουτζιουρής
Χώρες προέλευσης των συνεργαζομένων ιδρυμάτων: Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, 
Γαλλία, Πορτογαλία και Γερμανία
Διάρκεια προγράμματος: 2016 – 2018 
Ιστότοπος Σχεδίου: www.euartisan.eu

Το πρόγραμμα «ARTISAN» επικεντρώθηκε σε οικογενειακές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε κλάδους που προάγουν την τοπική πολιτιστική κληρονομιά και 
παράδοση, όπως βιοτεχνίες, αγροτουριστικές μονάδες, και άλλες εταιρείες πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, στόχευε στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων 
οικογενειακών μελών  που διαχειρίζονται τις εν λόγω εταιρείες. 

Το πρόγραμμα «ARTISAN» ήρθε να καλύψει την ανάγκη των επιχειρηματικών οικογενειών 
για ενδυνάμωση των επιχειρηματικών τους δυνατοτήτων με απώτερο σκοπό να 
επαυξηθούν οι διοικητικές και οργανωσιακές τους αρετές, καθώς και η ικανότητά τους να 
διαχειρίζονται σωστά την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Τα παραδοτέα του σχεδίου 
περιλάμβαναν προγράμματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, περιπτωσιακές 
μελέτες βέλτιστων πρακτικών, καθώς και συστάσεις επιχειρηματικής πολιτικής.

Το σχέδιο είχε θετικό αντίκτυπο στο πλήθος των ενδιαφερόμενων ομάδων, τόσο των 
Κυπριακών όσο και των υπολοίπων χωρών. Οι ενδιαφερόμενοι του σχεδίου ανήκαν στους  
κλάδους της βιοτεχνίας και του αγροτουρισμού καθώς και σε κυβερνητικές τουριστικές 
και πολιτιστικές αρχές. Τέλος, πέντε διαφορετικές δραστηριότητες διάδοσης έλαβαν χώρα 
από την σύμπραξη (υπό τη μορφή ημερίδων και συνεδρίων), στην Κύπρο, στο Παλέρμο 
της Ιταλίας, στην Αλμπαθέτε της Ισπανίας και στην Κοβίλια της Πορτογαλίας με σκοπό να 
διαδοθούν τα αποτελέσματα της έρευνας, να γίνουν γνωστά στο ευρύτερο κοινό και να 
αποτελέσουν ένα πρώτο εφαλτήριο συζήτησης για τη στήριξη των  επιχειρήσεων μέσω 
πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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eTwinning
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Τίτλος Σχεδίου: “ Lion hunt @ the museum: Art, History and 
Technology”

Σχολείο: 5o Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς-Τμήμα Α3
Συντονίστρια Κυπριακού Σχολείου: Σπίτσα Αικατερίνη, Νηπιαγωγός - 
Εκπαιδευτικός Τμήματος, spitsakaterina@hotmail.com
Συνεργαζόμενες χώρες: Ελλάδα, Κύπρος, Σλοβακία, Βουλγαρία
Περίοδος Υλοποίησης: 2018 – 2019

Βασικός σκοπός του έργου ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε σχέση με την 
πολιτιστική μας κληρονομιά. Στόχοι του έργου ήταν τα παιδιά με τη βοήθεια εργαλείων 
ΤΠΕ να διερευνήσουν τα αρχαιολογικά επιτεύγματα των διαφόρων πολιτισμών, να γίνουν 
τα ίδια αρχαιολόγοι και να κάνουν ανασκαφές και να γνωρίσουν τις πολιτιστικές 
απεικονίσεις των λιονταριών στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα, να διερευνήσουν τα Μουσεία, 
να αποκτήσουν μουσειακή συνείδηση και να ενισχύσουν την εθνική τους ταυτότητα. 
Παράλληλα, να γνωρίσουν μύθους, να μάθουν για τους αστερισμούς, να πειραματιστούν 
και να σχεδιάσουν τους δικούς τους πρωτότυπους αστερισμούς, να δουλέψουν 
ομαδοσυνεργατικά τόσο μεταξύ τους όσο και με τα άλλα Νηπιαγωγεία αλλά και να 
εξασκήσουν τις δεξιότητες που συμβάλλουν στον οπτικό αλφαβητισμό όπως η 
παρατήρηση, η σύγκριση και η αναγνώριση υλικών. 

Το έργο έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί πολυεπίπεδη  συνεργασία, ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί 
αντάλλασαν ιδέες, μεθόδους, πρακτικές προκειμένου να δημιουργήσουν συνθήκες 
δημιουργικής συνεργατικής μάθησης. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την 
πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους και άλλων περιοχών. Πειραματίστηκαν σε 
δραστηριότητες STEM και ρομποτικής, έγιναν μικροί εξερευνητές, γνώρισαν παιδιά 
άλλων σχολείων και επικοινώνησαν μαζί τους με διάφορους τρόπους, δημιούργησαν 
ψηφιακό υλικό και πολυτροπικά κείμενα.

Υλοποιήθηκαν πάνω από 15 δραστηριότητες στις οποίες όλοι οι συμμετέχοντες 
επικοινώνησαν, συνεργάστηκαν και αλληλεπίδρασαν, παράγοντας εκπαιδευτικό υλικό. 
Δημιουργήθηκαν συνεργατικά βιβλία, αφίσες, βίντεο, δραστηριότητες STEAM, λεξικό και 
ραδιοφωνική εκπομπή. Για την αξιολόγηση του έργου δόθηκαν στα παιδιά 
ερωτηματολόγια πρότερων γνώσεων και τελικής αξιολόγησης καθώς και στους 
εκπαιδευτικούς ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του έργου.
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Τίτλος Σχεδίου: Enhancing creativity and innovation in my classroom

Σχολείο: The Heritage Private School
Ίδρυμα/Οργανισμός Υποδοχής: FCL Summer Academy
Είδος Δραστηριότητας: Ευρωπαϊκό Εργαστήρι/Σεμινάριο eTwinning στα 
πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+
Χώρα Υποδοχής: Βέλγιο (Βρυξέλλες)
Περίοδος Υλοποίησης: 01/07/2019 – 03/07/2019
Συμμετέχουσα: Χαρά Γιωρκάτζη, Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

Στα πλαίσια του προγράμματος eTwinning/Erasmus+ μου δόθηκε η ευκαιρία να ταξιδέψω 
τον Ιούλιο του 2019 στις Βρυξέλλες για να παρακολουθήσω το Ευρωπαϊκό 
Εργαστήρι/Σεμινάριο με θέμα “Enhancing creativity and innovation in my classroom” το 
οποίο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς της Δημοτικής και της Μέσης εκπαίδευσης.

Στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου ήταν η εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών και συνάμα 
δημιουργικών εργαλείων και εφαρμογών (Augmented Reality, Virtual Reality, QR codes 
κτλ) με σκοπό τη δημιουργία μιας πρωτοποριακής και ενδιαφέρουσας διδασκαλίας.

Όλοι οι συμμετέχοντες είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε διάφορους ευέλικτους 
μαθησιακούς χώρους, τις δυνατότητες της τεχνιτής νοημοσύνης στην τάξη, τη 
δημιουργική αξιολόγηση, την ενσωμάτωση μηχανισμών παιχνιδιού στην εκπαίδευση 
(Gamification), την εκπαίδευση σε εξωτερικούς χώρους (Outdoor learning) αλλά και τo νέο 
εκπαιδευτικό μοντέλο της αντίστροφης τάξης (Flipped classroom) που ξεφεύγει από τα 
πλαίσια της παραδοσιακής διδασκαλίας.

Πάντοτε με ενδιέφερε η δημιουργικότητα και η χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία 
μου. Το συγκεκριμένο όμως πρόγραμμα μου έδωσε την ευκαιρία να μάθω ακόμα 
περισσότερα για τις νέες τεχνολογίες και τη χρησιμοποίηση νέων πρωτοποριακών 
εργαλείων στην εκπαίδευση. Γνώρισα εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες με τους οποίους 
ανταλλάξαμε πληροφορίες και απόψεις σε εκπαιδευτικά θέματα. 

Το συγκεκριμένο εργαστήρι ήταν μια ευκαιρία για εμένα να αποκτήσω νέες γνώσεις αλλά 
ταυτόχρονα και μια ευκαιρία να βρω συνεργάτες για μελλοντικά προγράμματα. 
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Είδος Δραστηριότητας: Εκδηλώσεις Εκμάθησης eTwinning

Σχολείο: Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αρεδιού
Συμμετέχουσα: Ευανθία Παναγή, Διευθύνουσα Νηπιαγωγός

Το πρόγραμμα eTwinning παρέχει ευκαιρίες για Διαδικτυακή Επαγγελματική Ανάπτυξη σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο με δύο τρόπους, τις Εκδηλώσεις μάθησης  και τα Διαδικτυακά 
Σεμινάρια.  Είχα την ευκαιρία να  παρακολούθησω το Διαδικτυακό Σεμινάριο από τον 
ειδικό Kurt Schlegal, Πρεσβευτή, με τίτλο: Having fun with music in Intercultural projects. 
Το σεμινάριο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων με βασικές ψηφιακές 
ικανότητες.  Δεν χρειάζεται να είσαι μουσικός για να παραγάγεις μουσική για το Twins-
pace, το μόνο που χρειάζεται είναι να χρησιμοποιήσεις διάφορες διαδικτυακές 
εφαρμογές.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να γνωρίσουμε κάποιες νόμιμες ιστοσελίδες και εφαρμογές 
για δωρεάν κατέβασμα μουσικής, να μάθουμε τον τρόπο για να κάνουμε εγγραφή, 
επεξεργασία και παραγωγή ήχου. Επίσης πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μουσική 
για βίντεο και παρουσιάσεις και να τα αναρτήσουμε στο Twinspace.

Σημαντικό είναι οι μουσικές που θα επενδύσουν τα βίντεο και τις παρουσιάσεις μας να 
έχουν νόμιμη λήψη. Υπάρχουν ιστοσελίδες στις οποίες διάφοροι  μουσικοί  παρέχουν 
δωρεάν τη μουσική τους. Τέτοιες είναι: ccMixter, Free Music Archive, Jamendo, soundc-
load, beatpic κλπ. Ένα πολύ εύκολο στη χρήση δωρεάν εργαλείο για επεξεργασία του ήχου 
είναι το Audasity καθώς επίσης και η δωρεάν εφαρμογή στο κινητό και στο  ipad to Hoku-
sai. 

Η μουσική είναι ένα κρίσιμο στοιχείο στην παραγωγή επιτυχούς βίντεο. Του προσδίδει 
την κατάλληλη υφή και ατμόσφαιρα και ορίζει τον συναισθηματικό τόνο του μηνύματός 
σου. Το ορθό τραγούδι μεταφέρει τη συγκίνηση, την ενέργεια και το ρυθμό της ιστορίας 
σου και καθοδηγά τον ακροατή πώς  και τι να νιώσει την κατάλληλη στιγμή. Αυτό 
συμβαίνει επειδή η μουσική ασκεί τον εγκέφαλο τόσο στο συνειδητό όσο και 
υποσυνείδητο επίπεδο. 
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