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1o ΕΠΑ.Λ. Δράμας - Leonardo Da Vinci Partnerships 
Τετάρτη, 29/06/2011 

 

"NEW AND ALTERNATIVE TOURISM 
ENTERPRISES" 

"Νέες και εναλλακτικές τουριστικές επιχειρήσεις" 
Στα πλαίσια του 1ου χρόνου υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci 

Partnerships με τίτλο "NEW AND ALTERNATIVE TOURISM ENTERPRISES" πραγματοποιήθηκαν έξι 

μετακινήσεις του σχολείου μας στους εταίρους μας στη Berkovitsa της Βουλγαρίας μεταξύ 13 και 18 

Ιουνίου 2011. 

Κύριος σκοπός της επίσκεψης ήταν η παρουσίαση των μέχρι τώρα δράσεων και αποτελεσμάτων και ο 

σχεδιασμός και προγραμματισμός των δραστηριοτήτων που πρόκειται να λάβουν χώρα μέχρι την 

επόμενη συνάντηση. 

Πιο συγκεκριμένα: 

1. Παρουσιάστηκε από μέρους μας το site του προγράμματος που αναπτύχτηκε από το σχολείο μας. 

2. Αναπτύχθηκαν με λεπτομέρειες όλες οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του προγράμματος που 

πραγματοποιήθηκαν σε κάθε ίδρυμα μέχρι τη συνάντηση. 

3. Παρουσιάστηκαν από όλα τα ιδρύματα μελέτες περίπτωσης επιχειρηματικότητας και επιχειρηματικά 

σχέδια από την Βουλγαρία και την Τουρκία. 

4. Πραγματοποιήθηκαν 8 μετακινήσεις μαθητών από τη Πολωνία και 2 μαθητών από την Ελλάδα και 

είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος. 

5. Πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός επιχειρηματικών ιδεών ανάμεσα στους μαθητές από τη Βουλγαρία, 

την Ελλάδα και την Πολωνία και ακολούθησε βράβευση. 

6. Πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός σαλάτας ανάμεσα στους μαθητές από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και 

την Πολωνία και ακολούθησε βράβευση. 

7. Παρουσιάστηκε η επιχείρηση Ava Flying Center που ασχολείται με πτητικά μέσα που εδρεύει κοντά 

στη Berkovitsa και πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην επιχείρηση. 

8. Συμφωνήθηκαν οι ημερομηνίες για τις επόμενες συναντήσεις για το σχέδιο στο Βέλγιο (3-8 

Οκτωβρίου 2011). 

9. Συζητήθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με την πραγματοποίηση σε κάθε σχολείο του διαγωνισμού στο 

Facebook ψηφίζοντας διαφημιστικές αφίσες υποτιθέμενων και υπαρχόντων εταιρειών σχετικών με τα 

πτητικά μέσα. 

10. Συζητήθηκε και παρουσιάστηκε η κεντρική ιστοσελίδα του προγράμματος που αναπτύχθηκε από το 

συντονιστή του προγράμματος από την Τουρκία http://www.natecappadocia.net/ 

http://www.dramina.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7875%3A1o-leonardo-da-vinci-partnerships&catid=35%3A2008-11-12-22-14-44&Itemid=59
http://www.dramina.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7875%3A1o-leonardo-da-vinci-partnerships&catid=35%3A2008-11-12-22-14-44&Itemid=59
http://www.dramina.gr/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=134
http://www.dramina.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=59
http://www.natecappadocia.net/
http://www.dramina.gr/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5kcmFtaW5hLmdyL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTc4NzU6MW8tbGVvbmFyZG8tZGEtdmluY2ktcGFydG5lcnNoaXBzJmNhdGlkPTM1OjIwMDgtMTEtMTItMjItMTQtNDQmSXRlbWlkPTU5
http://www.dramina.gr/index.php?view=article&catid=35:2008-11-12-22-14-44&id=7875:1o-leonardo-da-vinci-partnerships&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=59
http://www.dramina.gr/images/stories/news/2011/jun/1epal/1_ep_1.jpg


Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας, οι Βούλγαροι εταίροι μας, μας ξενάγησαν στην ευρύτερη περιοχή 

και επισκεφτήκαμε το σπήλαιο της Magyra και άλλα αξιοθέατα της περιοχής. Συμμετέχοντες καθηγητές: 

Κασμερίδης Ιωάννης, Σουλτανίδης Συμεών, Χούσανλη Αικατερίνη, Φωτιάδου Κυριακή. 
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