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LEONARDO DA VINCI ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΥΔΔΙ 

 

ΔΚΘΔΗ ΠΡΟΟΓΟΤ 

Γηα ζρέδηα πνπ έρνπλ εγθξηζεί ην 2010 

 

 

 

Παξαθαινύκε όπωο απνζηείιαηε ηελ έθζεζε πξνόδνπ ζηελ ΕΜ-ΙΚΥ, πξνζεθόληωο 

ζπκπιεξωκέλε θαη ππνγεγξακκέλε, έωο 30
ε
 Ινπλίνπ 2011 όπωο πξνβιέπεηαη ζρεηηθά ζην 

Άξζξν 7 (Παξαθνινύζεζε, Εθηίκεζε θαη Έιεγρνο) ηεο ζύκβαζεο επηρνξήγεζεο. Η έθζεζε 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ηελ Εζληθή Μνλάδα γηα ζθνπνύο παξαθνινύζεζεο. 

 

1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο: 

 

Κωδηθόο ζύκβαζεο επηρνξήγεζεο:  2010-1-TR1-LEO04-15847_7 

Τίηινο ζρεδίνπ: “NEW AND ALTERNATIVE TOURISM ENTERPRISES” 

                    «Νέες και εμαλλακτικές τοσριστικές επιτειρήσεις» 

Φώξεο Εηαίξωλ: Σνπξθία, Σνπξθία, Διιάδα, Βέιγην, Βνπιγαξία, Πνισλία 

Ο θνξέαο ζαο είλαη:  Σπληνληζηήο 

 Εηαίξνο           Υ 

Επωλπκία Ιδξύκαηνο/ νξγαληζκνύ: 1
ν
 Δπαγγεικαηηθό Λύθεην Γξάκαο  

Δηεύζπλζε: Αδξηαλνππόιεωο 70, Δξάκα, 66100 

Τειέθωλν: 25210 22888, fax: 25210 55216 

Ολνκαηεπώλπκν ηνπ ππεύζπλνπ γηα ηελ επηθνηλωλία: Φνύζαλιε Αηθαηεξίλε 

¨Τειέθωλν: 25210 45793 

E-mail: tee1_drama@yahoo.gr  

 

 

mailto:tee1_drama@yahoo.gr
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2. Πεξηερόκελν ρεδίνπ  

 

2.1. Παξαθαινύκε πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί 

από ηελ Δηαηξηθή ρέζε θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί έσο ηώξα: 

Γεκηνπξγία νκάδαο εξγαζίαο, δεκηνπξγία Leonardo Da Vinci corner 

Γεκηνπξγία yahoo group γηα ηνπο ζπληνληζηέο θάζε ρώξαο θαη δεκηνπξγία facebook 

group γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα 

Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο γηα ην πξόγξακκα ζην website ηνπ ζρνιείνπ: http://1epal-

dramas.dra.sch.gr/Leonardo2010-12/Leonardo2010-12.htm  

πλάληεζε γηα ην πξόγξακκα ζηελ Σνπξθία κε ηε ζπκκεηνρή 2 θαζεγεηώλ (1 θαζεγεηή 

θαη ηνπ Γηεπζπληή)  όπνπ παξνπζηάζηεθαλ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ  ρσξώλ, ηα 

ηδξύκαηα, ε πόιε θαη ε πεξηνρή ηνπο. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε πηήζε κε αεξόζηαην 

ησλ Anatolian Balloons θαη ππήξμε ελεκέξσζε γηα ηελ εηαηξεία θαη ηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ αεξόζηαησλ 

Αμηνιόγεζε ηεο ζπλάληεζεο γηα ην πξόγξακκα ζηε Σνπξθία, ελεκέξσζε ηνπ website 

Αλαξηήζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ πιαηθόξκα ειεθηξνληθήο εθκάζεζεο 

http://www.nms-elearning.be/  πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ην πξόγξακκα από ην εηαηξηθό 

ίδξπκα ηνπ Βειγίνπ 

Αλαθνηλώζεηο ζηνλ ηνπηθό ηύπν 

Γεκηνπξγία από ην ζπληνληζηηθό ίδξπκα ηνπ website  http://www.natecappadocia.net/  

Γηαλνκή θπιιαδίσλ ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε πηεηηθά κέζα 

Γεκηνπξγία posters από ηνπο καζεηέο, πνπ ζηνρεύνπλ ζηε δηαθήκηζε  εηαηξεηώλ πνπ 

αζρνινύληαη κε πηεηηθά κέζα θαη ελαιιαθηηθό ηνπξηζκό  

Έθζεζε poster θαη θπιιαδίσλ 

πιινγή επηρεηξεκαηηθώλ ηδεώλ από ηνπο καζεηέο 

Έξεπλα από καζεηέο θαη θαζεγεηέο γηα ζπιινγή πιεξνθνξηώλ από ηνλ πξόεδξν θαη 

ηνπο αζιεηέο ηνπ Air Club Aiolos πνπ εδξεύεη ζηε Γξάκα κε ζθνπό ηελ ζύληαμε κηαο 

κειέηεο πεξηπηώζεσλ, ζαλ ηειηθό πξντόλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

πλάληεζε γηα ην πξόγξακκα ζηελ Πνισλία κε ηε ζπκκεηνρή 2 θαζεγεηώλ όπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε επαθή κε ηνλ αληηπξόζσπν κηαο εηαηξίαο πνπ αζρνιείηαη κε πηεηηθά 

κέζα θαη απνθαζίζηεθαλ ηα επόκελα βήκαηα 

Αμηνιόγεζε ηεο ζπλάληεζεο γηα ην πξόγξακκα ζηελ Πνισλία 

Αλαθνηλώζεηο ζηνλ ηνπηθό ηύπν, ελεκέξσζε ηνπ website 

Αλαξηήζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ πιαηθόξκα ειεθηξνληθήο εθκάζεζεο  

Έλαξμε δηαγσληζκνύ κέζσ Facebook γηα ηνπο καζεηέο, κε ζπκκεηνρή όισλ ησλ 

ζρνιείσλ, κε επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο ζηνλ ηνκέα πνπ αθνξά πηεηηθά κέζα, εθθξαδόκελεο 

κε posters. Ο δηαγσληζκόο ζπλερίδεηαη ζην θεληξηθό website ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ύληαμε ηεο κειέηεο πεξηπηώζεσλ 

http://1epal-dramas.dra.sch.gr/Leonardo2010-12/Leonardo2010-12.htm
http://1epal-dramas.dra.sch.gr/Leonardo2010-12/Leonardo2010-12.htm
http://www.nms-elearning.be/
http://www.natecappadocia.net/
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πλάληεζε γηα ην πξόγξακκα ζηε Βνπιγαξία κε ηε ζπκκεηνρή 4 θαζεγεηώλ θαη 2 

καζεηώλ όπνπ παξνπζηάζηεθαλ νη κειέηεο πεξηπηώζεσλ θαη ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα.  

Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε δηαγσληζκόο δεκηνπξγίαο ζαιάηαο θαη επηρεηξεκαηηθώλ 

ηδεώλ κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ θαη αθνινύζεζε βξάβεπζε 

Αμηνιόγεζε ηεο ζπλάληεζεο γηα ην πξόγξακκα ζηε Βνπιγαξία, ελεκέξσζε ηνπ website 

Γηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε θαζεγεηέο θαη καζεηέο, αλαθνηλώζεηο ζηνλ ηνπηθό 

ηύπν 

ύληαμε ηεο έθζεζεο πξνόδνπ 

2.2. Πνηα πξνβιήκαηα/ εκπόδηα αληηκεησπίζαηε ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ, εάλ 

ππάξρνπλ. Με πνηεο ελέξγεηεο αληηκεησπίζηεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα?   

Σν πξώην πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίζακε ήηαλ όηη δελ εγθξίζεθαλ νη εηαίξνη καο από 

ηελ Ιηαιία θαη ηελ Ρνπκαλία θαη όηη ε Πνισλία εγθξίζεθε αξγά νπόηε έπξεπε λα 

αλαδηνξγαλώζνπκε ηηο κεηαθηλήζεηο θαη θάπνηα από ηα απνηειέζκαηα. Δπίζεο ε 

Πνισλία δελ ζπκκεηείρε ζηελ πξώηε ζπλάληεζε γηα ην πξόγξακκα αιιά ελεκεξώζεθε 

δηεμνδηθά κε email θαη θαηά ηε δεύηεξε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ελ ιόγσ 

ίδξπκα. Τπήξρε επίζεο κηα δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία κε ηελ εηαηξεία Anatolian 

Balloons αιιά μεπεξάζηεθε. 

2.3. Γξαζηεξηόηεηεο Κηλεηηθόηεηαο 

Διάρηζηνο αξηζκόο 

πξνβιεπόκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

θηλεηηθόηεηαο 

(παξαθαινύκε ζεκεηώζηε 

Υ) 

 4           8          Υ 12            24 

 κηθξόηεξνο αξηζκόο δξαζηεξηνηήησλ θηλεηηθόηεηαο ___ 

2.4 Γξαζηεξηόηεηεο θηλεηηθόηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμύ 1.08.10 θαη 30.6.11 

(πξνζζέζηε ζεηξέο εάλ απαηηείηαη) 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο Κηλεηηθόηεηαο Αξηζκόο 

ζπκκεηερόλησλ 

πξνζσπηθνύ1 

Αξηζκόο 

ζπκκεηερόλησλ 

θαηαξηηδνκέλσλ 

Uchisar Belediyesi in Nevsehir, 

Turkey, 22-27 November 2010 

2  

Zespol Szkol Technicznych im. gen. 

Wl. Andersa w Bialymstoku, Bialystok, 

Poland, 4-9 April 2011 

2  

Gymnasium “Dr. Ivan Panov”, 

Bercovica, Bulgaria, 13-18 June 2011 

4 2 

   

                                                 
1 Including - in the case of mobility involving persons with special needs - accompanying persons  
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πλνιηθόο αξηζκόο δξαζηεξηνηήησλ θηλεηηθόηεηαο 8 2 

2.5 Αξηζκόο δξαζηεξηνηήησλ θηλεηηθόηεηαο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ έσο ηηο 31.7.2012 

Σνπιάρηζηνλ 2 

 

 

3. Τπεύζπλε Γήισζε: λα ππνγξαθεί από ην άηνκν ην λνκίκωο εμνπζηνδνηεκέλν λα 

ππνγξαθεί εθ κέξνπο ηνπ θνξέα/ ηδξύκαηνο θαζώο θαη από ηνλ ππεύζπλν επηθνηλωλίαο γηα ην 

παξόλ ζρέδην: 

 

Οη θάηωζη ππνγεγξακκέλνη βεβαηώλνπκε όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα 

έθζεζε πξνόδνπ είλαη απ’ όζν γλωξίδνπκε αθξηβείο. 

Ηκεξνκελία: 27-6-2011 

Τόπνο: Δξάκα 

 

Όλνκα θαη ζέζε ππεπζύλνπ επηθνηλωλίαο: 

Φνύζαλιε Αηθαηεξίλε, Καζεγήηξηα ΠΕ 19 

Υπνγξαθή ηνπ ππεπζύλνπ επηθνηλωλίαο: 

Ηκεξνκελία: 27-6-2011 

Τόπνο: Δξάκα 

 

Ολνκαηεπώλπκν θαη ζέζε ηνπ Επηθεθαιήο ηνπ 

ηδξύκαηνο/ νξγαληζκνύ: 

Κωλζηαληηλίδεο Γεώξγηνο, Δ/ληεο ΠΕ 09 

Υπνγξαθή ηνπ επηθεθαιή ηνπ ηδξύκαηνο. 

νξγαληζκνύ: 

 

 

 

Σθξαγίδα ηνπ νξγαληζκνύ/ ηδξύκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****** 

 


