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 Το πρόγραμμα με τίτλο“English for Hospitality”, στο οποίο συμμετέχει το σχολείο 

μας ως εταίρος, έχει θέμα τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας ως εργαλείο 

διερεύνησης, ανάλυσης και περιγραφής του ειδικού λεξιλογίου που σχετίζεται με 

τους τομείς του Τουρισμού και της Τεχνολογίας Τροφίμων. Στόχο έχει τη βελτίωση 

του επιπέδου γνώσεων με τη βοήθεια των αγγλικών, καθώς και τη βελτίωση των 

προοπτικών σταδιοδρομίας των μαθητών που φοιτούν στα αντίστοιχα τμήματα του 

σχολείου μας. 

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των 

εμπλεκόμενων σχολείων : το   Colegiul Economic "Dimitrie Cantemir" από τη 

Ρουμανία, το Turističko Ugostiteljska Skola από την Κροατία, το Halide Nusret 

Zorlutuna Meslekive Teknik Anadolu Lisesi από την Τουρκία, το Esprominho - 

Escola Profissional do Minho από την Πορτογαλία, το Istituto di Istruzione 

Superiore "Renato Guttuso" από την Ιταλία και το ΕΠΑΛ Ναυπάκτoυ από την 

Ελλάδα. 

Από τις 29 Οκτωβρίου ως τις 4 Νοεμβρίου2017, στο Milazzo της Σικελίας, 30 

μαθητές και 25 καθηγητές  από τα σχολεία-συνεργάτες συνάντησαν, γνώρισαν τους 

Ιταλούς συνεργάτες τους και συνεργάστηκαν αρμονικά ώστε να επιτευχθούν οι 

στόχοι της πρώτης κινητικότητας όπως ορίζονται στην αρχική αίτηση που 

υποβλήθηκε από το σχολείο της Ρουμανίας που είναι και η συντονίστρια χώρα. Οι 

σχολικές μονάδες εκπροσωπήθηκαν, εκτός από τους μαθητές και τους υπεύθυνους 

καθηγητές, και από τους αντίστοιχους διευθυντές που ταξίδεψαν μαζί με τις εθνικές 

αποστολές προκειμένου να υπογράψουν την τελική σύμβαση βάση της οποίας θα 

διαμορφωθεί το 24μηνο αυτό πρόγραμμα . 



Το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από τη Διευθύντρια κ. Πατσιού Ιωάννα, τη 

Συντονίστρια του προγράμματος κ. Μυλωνά Ασπασία, τον καθηγητή/μέλος της 

παιδαγωγικής ομάδας  κ.Αβραμόπουλο Αβραάμ καθώς και τις καθηγήτριες 

Αγγλικών Αναστασιάδου Αθηνά και Κωνσταντοπούλου Βασιλική , μέλη επίσης της 

παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος. Η μαθητική κοινότητα του σχολείου 

εκπροσωπήθηκε από τους μαθητές Βλαχογιάννη Χρήστο, Καλαφάτη Σπυρίδωνα, 

Πλυταριά Χαράλαμπο και Σακκούλη Ιωάννη καθώς και τις μαθήτριες Λυκογιάννη 

Ιωάννα και Μπινιάρη Ειρήνη. 

Στο πλαίσιο αυτής της  διακρατικής συνάντησης οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο 

ομάδες και παρακολούθησαν, εκτός των γενικών μαθημάτων, 5 συνολικά μαθήματα 

βασισμένα στη μέθοδο CLIL . Στα πλάισια της μεθόδου αυτής χρησιμοποίησαν την 

αγγλική γλώσσα δουλεύοντας πάνω σε θέματα που αφορούν τη βιομηχανία του 

Τουρισμού, τους τρόπους επικοινωνίας, την παρασκευή, παρουσίαση και τον τρόπο 

σερβιρίσματος πίτσας και  ζυμαρικών, δύο χαρακτηριστικών πιάτων της Ιταλίας . 

Επίσης οι μαθητές κάθε εθνικής μονάδας κλήθηκαν να παρουσιάσουν 3 

παραδοσιακά πιάτα της χώρας τους, προάγοντας έτσι τις γαστρονομικές 

παραδόσεις του τόπου τους. 

Οι Κροάτες, Έλληνες, Πορτογάλοι, Τούρκοι και Ρουμάνοι μαθητές και καθηγητές 

ξεναγήθηκαν την πόλη και στο κάστρο του Milazzo με τη βοήθεια των Ιταλών 

μαθητών και καθηγητών αφήνοντας όλους με τις καλύτερες εντυπώσεις. Οι 

εργασίες της πρώτης συνάντησης ολοκληρώθηκαν με την αξιολόγηση από τους 

συμμετέχοντες, την απονομή πιστοποιητικών και δελτίων κινητικότητας Europass 

στους μαθητές και κορυφώθηκαν με ένα εξαιρετικά προσεγμένο γεύμα που 

ετοίμασαν οι μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου υποδοχής, αποδεικνύοντας 

για άλλη μια φορά την άρτια ιταλική φιλοξενία. Όλοι οι συμμετέχοντες 

(εκπαιδευτικοί και μαθητές/ριες) αποκόμισαν πλούσιες εκπαιδευτικές εμπειρίες, 

καθώς και την ευκαιρία δημιουργικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών και 

των εκπαιδευτικών των έξι χωρών.  

Το ραντεβού ανανεώθηκε για τις 26 Φεβρουαρίου 2017  στη Ναύπακτο που θα 

αποτελέσει και τον τόπο 

διεξαγωγής της 2ης κινητικότητας 

στα πλαίσια του εν λόγω 

προγράμματος.  
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