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ΑΙΤΗΣΗ 9ΟΥ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 
ΔΡΑΣΗ ΚΑ1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: 
 
Η εν λόγω αίτηση κινητικότητας υποβλήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 2019, KA102 - 
Κινητικότητα εκπαιδευόμενων και προσωπικού ΕΕΚ, από το 9ο ΕΠΑΛ Πάτρας, σχολείο Β/βάθμιας 
Επαγ/κής Εκπ/σης (ΕΠΑ.Λ), στο οποίο κατά το σχολικό έτος 2018-2019 φοιτούσαν 244 μαθητές και 
δίδασκαν 45 εκπαιδευτικοί, ενώ υποστηρίζει τομείς Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής & 
Αυτοματισμού και Εφαρμοσμένων Τεχνών. 
 
Τον Ιούνιο του 2019, εγκρίθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει συνολική διάρκεια 12 μηνών και 
λήγει τον Ιούνιο του 2020. 
 

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε 1 ροή με 14 
συμμετέχοντες μαθητές και δύο συνοδούς 
καθηγητές και διάρκεια τοποθέτησης 14 ημέρες 
κατάρτισης και 2 ημέρες ταξίδι, στη Μπράγκα της 
Πορτογαλίας, με αναχώρηση την 01/12/2019 και 
επιστροφή στις 16/12/2019. 
Οι συμμετέχοντες είναι 9 μαθητές του τομέα 
Μηχ/γίας και 5 μαθητές του τομέα Ηλεκτ/γίας, 
Ηλεκτ/κής. Όλοι είχαν τη δυνατότητα να έρθουν 
σε επαφή με την εγκατάσταση και χρήση των 
εφαρμογών του υγραερίου (LPG), αλλά και 
θέματα που αφορούν τις ειδικότητές τους.  
 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
 
Βασικός στόχος του σχεδίου ήταν η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο εξωτερικό σε φορείς 
ανάλογους με αυτούς που μπορούν οι μαθητές μας να εργασθούν στην χώρα μας και την 
Ενωμένη Ευρώπη (Ε.Ε), η προσωπική τους ανάπτυξη, οι "ευκαιρίες" της Ε.Ε και η σύναψη 
συνεργασιών στην Ε.Ε. 
 
Επιμέρους στόχοι είναι οι ακόλουθοι: 
 

✓ πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση-κατάρτιση σε συστήματα LPG, 
✓ ανάπτυξη δεξιοτήτων-ικανοτήτων σε πραγματικούς χώρους εργασίας και αιχμής της 

Τεχνολογίας, 
✓ επαφή με επαγγελματίες, σχεδιαστές και συντηρητές τέτοιων συστημάτων, υλικών, 

μεθοδολογιών, αποκομίζοντας έγκυρη γνώση και πληροφόρηση, 
✓ βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, 
✓ αυτοπεποίθησης, αυτοσυντήρησης, αλληλεγγύης, κατανόησης, υπευθυνότητας, 

συνέπειας, 
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✓ αξιοπιστίας, κριτικής, κοινωνικότητας, συνεργασίας και λειτουργίας στα πλαίσια μιας 
ομάδας, 

✓ γνωριμία με τον πολιτισμό-κουλτούρα-ιστορία της Πορτογαλίας, 
✓ ενίσχυση του βιογραφικού τους και απόκτηση του πιστοποιητικό Europass Mobility, 
✓ χρήση μίας ξένης γλώσσας (καθημερινής χρήσης, ορολογία), 
✓ ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασιών, επαφών και γνωριμιών, 
✓ γνωριμία με το πρόγραμμα Erasmus+ και το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι,  
✓ γνωριμία με την διευρυμένη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και τις ευκαιρίες της Ε.Ε. 

Οι ανωτέρω στόχοι επιτεύχθηκαν στο μεγαλύτερο ποσοστό (87%). 
 
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 
 
Το πρόγραμμα κινητικότητας σχεδιάστηκε για 14 συμμετέχοντες (9 μηχανολόγους και 5 
ηλεκτρολόγους-ηλεκτρονικούς) με έμφαση στο θέμα: "Εγκαταστάσεις Υγραερίου LPG", τόσο στα 
μηχανολογικά μέρη των εγκαταστάσεων (τομέας ενδιαφέροντος μηχανολόγων) όσο και στα 
ηλεκτρολογικά μέρη σύνδεσης (τομέας ενδιαφέροντος ηλεκτρολόγων) και μέρη αυτοματισμών-
ηλεκτρονικών συνδέσεων (τομέας ενδιαφέροντος ηλεκτρονικών). 

  
Πραγματοποιήθηκαν τοποθετήσεις σε εταιρίες 
αντίστοιχης θεματολογίας, συναντήσεις με 
ειδικούς του χώρου με διακεκριμένη 
επαγγελματική εμπειρία, ώστε όλοι οι 
συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να κάνουν 
πρακτική άσκηση, να συνομιλήσουν, να 
ανταλλάξουν απόψεις με ειδικούς του χώρου και 
να καλύψουν το γνωστικό τους αντικείμενο.  

Οι εκπαιδευόμενοι εργάστηκαν από τις 08:30 έως 
12:30 και 14:00 έως 18:00 Δευτ - Παρ.  
Κάθε βράδυ από τις 19:00 μέχρι τις 20:00 σε ειδικό 
χώρο του ξενοδοχείου γίνονταν καταγραφή και 
ανάλυση των πεπραγμένων της ημέρας και οι 
συμμετέχοντες ανέφεραν σε όλους τις εμπειρίες, τις 
γνώσεις και κάθε τι που τους έκανε είτε θετική, είτε 
αρνητική εντύπωση. Το Σαββατοκύριακο 
συμμετείχαν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναντήσεις με συμμετέχοντες από άλλες χώρες στο 
πλαίσιο του Erasmus+. 
 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ: 
 
Ο φορέας υποδοχής στην Πορτογαλία είναι η APLICAPROPOSTA Lda, με διακριτικό τίτλο Braga Mob 
(BMO), μια μικρομεσαία επιχείρηση με μεγάλη όμως εμπειρία στην οργάνωση και εκτέλεση 
ολοκληρωμένων προγραμμάτων τοποθετήσεων και σεμιναρίων στο πλαίσιο του Erasmus+. 
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Ο φορέας ΒΜΟ, λόγω του δικτύου συνεργασιών και του έμπειρου 
προσωπικού, καλύπτει σχεδόν απόλυτα τις ανάγκες των 
συμμετεχόντων για πρακτική άσκηση και κινητικότητα στο πλαίσιο 
του Erasmus+ και καλύπτει τις ανάγκες και τους στόχους του 
προτεινόμενου σχεδίου.   
Τέλος, υπάρχει σχέδιο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων που θα 
προκύψουν (ημερίδα, αναρτήσεις σε ιστοσελίδες, social media, 
έντυπο υλικό, κτλ) καθώς και η βιωσιμότητα του σχεδίου και τα 
πιθανά μακροπρόθεσμα οφέλη (δημιουργία φύλλων έργου, 
ασκήσεων, σεμιναρίων, projects, παραγωγή οπτικοακουστικού 
υλικού, για επόμενους μαθητές, άλλα ΕΠΑΛ και κάθε 
ενδιαφερόμενο). 

 
 
 
 
 
 

 


