
 

 

Χαλκίδα, 20 Μαρτίου 2018 
 

Δελτίο Τφπου 2ου ΕΠΑΛ Χαλκίδασ 

« Ημερίδα Διάδοςησ Αποτελεςμάτων Erasmus+ » 

Με απόλυτθ επιτυχία πραγματοποιικθκε τθν  Παραςκευή 16 Μαρτίου  2018 θ Ημερίδα 
Διάδοςησ Αποτελεςμάτων  Erasmus+ του 2ου ΕΠΑΛ Χαλκίδασ, ςτο Αμφικζατρο Μεγάρου 
Π.Ε. Εφβοιασ. 

τθν θμερίδα παρευρζκθκαν και απεφκυναν χαιρετιςμό ο  Βουλευτισ Εφβοιασ κ.Γιϊργοσ 
Ακριϊτθσ, ο Αντιδιμαρχοσ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Δ.Χαλκιδζων κ.Γεϊργιοσ 
Γιαννοφκοσ, ο Πρόεδροσ χολικισ Επιτροπισ Δ/κμιασ  Εκπ/ςθσ Δ.Χαλκιδζων κ.Δθμιτριοσ 
Παπαποςτόλου, ο Προϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ και Παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ Δ/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ τερεάσ Ελλάδασ κ.Κωνςταντίνοσ Αργυρόπουλοσ, ο Διευκυντισ Δ/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ Εφβοιασ κ.Δθμιτριοσ  Κυριτςόπουλοσ και θ χ.φμβουλοσ τ. Ελλάδασ ΠΕ06 
και Πρζςβειρα προγραμμάτων Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ  κα Ροφλα Κεχρι. 
 
Ωσ ομιλθτζσ ςυμμετείχαν ο κ.Λζων Κωνςταντίνοσ, διευκυντισ του 2ου ΕΠΑΛ Χαλκίδασ,       
ο κ.Σρακαντηίδθσ Ιωάννθσ, υπεφκυνοσ υλοποίθςθσ Προγραμμάτων Erasmus+,                
ο κ.Χριςτοσ Γιαννοφλθσ, υπεφκυνοσ των φορζων Τποδοχισ RCI & Ratio ςτθν       
Κφπρο κακϊσ και εκπρόςωποι των μακθτϊν/τριων που ςυμμετείχαν ςτο 
πρόγραμμα. 

Οι ομιλθτζσ επικεντρϊκθκαν και ανζλυςαν τα οφζλθ του προγράμματοσ 
κινθτικότθτασ Erasmus+ για το ςχολείο, τισ εμπειρίεσ που αποκόμιςαν κακϊσ και τισ 
ενζργειεσ που πραγματοποιικθκαν για τθν υλοποίθςι του. Από τθν πλευρά τουσ οι 
μακθτζσ περιζγραψαν τισ δεξιότθτεσ που απζκτθςαν και τισ επαγγελματικζσ 
προοπτικζσ που τουσ προςφζρκθκαν, μζςα από τθν τοποκζτθςι τουσ ςε 
επιχειριςεισ τθσ ειδικότθτάσ τουσ. Επιπλζον τονίςτθκε το πολιτιςτικό και 
ψυχαγωγικό  ςκζλοσ τθσ κινθτικότθτασ ςτθν Κφπρο.  

Επιπλζον, μζςω επιςτολϊν, εςτάλθςαν χαιρετιςμοί του εβαςμιοτάτου 
Μθτροπολίτθ Χαλκίδασ, Ιςτιαίασ και Βορείων ποράδων,  κ.Χρυςόςτομου και τθσ 
χολικισ υμβοφλου ΠΕ06 και Τπεφκυνθσ Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ 2ου ΕΠΑΛ 
Χαλκίδασ, κασ Άννασ ιγανοφ, που δεν κατζςτθ δυνατό να παρευρεκοφν ςτθν 
εκδιλωςθ, ενϊ το παρόν ζδωςαν ο Πρόεδροσ και το Διοικθτικό ςυμβοφλιο του 
υλλόγου Κυπρίων Ευβοίασ και θ υπεφκυνθ του τομζα Παιδείασ Ν.Ευβοίασ τθσ Ν.Δ., 
κα Σηοβάνα Γκόγκου.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ προβλικθκαν βίντεο με ςτιγμιότυπα από όλεσ τισ 
θμζρεσ εφαρμογισ του προγράμματοσ ςτθν Κφπρο και δθμιουργικθκαν από τουσ 
μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτο χρθματοδοτοφμενο ςχζδιο κινθτικότθτασ Erasmus+, 
με κωδικό  αρικμό  2017-1-EL01-KA102-035287, «Ανάπτυξη τησ ποιότητασ και τησ 
βιωςιμότητάσ ςε επαγγελματικζσ ςχολζσ, μζςω επιμόρφωςησ των εκπαιδευτών 
και τησ on the job άςκηςησ των μαθητών» που πραγματοποιικθκε ςτθ Λεμεςό τθσ 
Κφπρου από 01/11/2017-16/11/2017 με 2 ροζσ, ςυνολικά 30 μακθτϊν. 
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