
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΣΤΟ ΤΕΕ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ 
 

Το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής –ΕΙΔΙΚΟ 

ΕΠΑΛ Σερρών υλοποίησε κατά το σχολικό 

έτος 2009-2010 ένα πρόγραμμα δια βίου 

μάθησης LEONARDO DA VINCI, στην 

Κύπρο. 

 

 
Πάφος - Αρχαίο Θέατρο "Κούριο" 

 

Ο τίτλος του προγράμματος ήταν: 

«Συστηματική και ουσιαστική κατάρτιση των 

νέων του ΤΕΕ-ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής 

Σερρών σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό 

επαγγελματικό περιβάλλον».  

To Leonardo da Vinci είναι μία δράση 

που υποστηρίζει την επαγγελματική 

κατάρτιση, μέσω σχεδίων διακρατικής 

κινητικότητας. Μια περίοδο δηλαδή πρακτικής 

άσκησης που διανύει ο καταρτιζόμενος σε μια 

επιχείρηση ή σε ένα Ίδρυμα κατάρτισης σε 

άλλη χώρα. 

09 μαθητές της Α΄ βαθμίδας 

(γυμνασιακές τάξεις) και 10 μαθητές του 

ΕΠΑΛ (τάξεις Λυκείου) ταξίδεψαν στην 

Κύπρο όπου τοποθετήθηκαν σε επιχειρήσεις, 

σε διοικητικές υπηρεσίες δημόσιων 

υπηρεσιών, σε λογιστήρια και βιβλιοθήκες.  

Οι επισκέψεις ήταν καθημερινές και 

ομαδικές και αφορούσαν την εκπαίδευση και 

κατάρτισή τους σε θέματα της ειδικότητάς 

τους (Τομέας: Οικονομίας-Διοίκησης). Το 

περιεχόμενο δηλαδή της κατάρτισης 

στηρίχθηκε στα αναλυτικά προγράμματα των 

μαθημάτων της ειδικότητά τους και ήταν: η 

γραμματειακή υποστήριξη και οι εργασίες 

γραφείου.  

Οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν από τον 

φορέα Υποδοχής στη Λεμεσό, πάντα με την 

επίβλεψη των συνοδών καθηγητών. 

Ο συγκεκριμένος φορέας (το Ινστιτούτο E-

RCI: Educational, Research & Consultancy 

Institute ) έχει μεγάλη εμπειρία στην 

οργάνωση και υλοποίηση ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων κινητικότητας, μεγάλο μέρος 

των οποίων αφορά Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. 

 

 
Λεμεσός - Δημαρχείο Μέσα Γειτονιάς 

 

Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της 

κινητικότητας αποτέλεσε η γνωριμία με τη 

χώρα υποδοχής, τους ανθρώπους, τον 

πολιτισμό και την κουλτούρα της Κύπρου. 

Με το πέρας της κατάρτισης οι 

συμμετέχοντες παρέλαβαν από τον εταίρο 

υποδοχής πιστοποιητικό συμμετοχής στο 

πρόγραμμα. Πέρα από την απόκτηση των 

αποδεικτικών πιστοποίησης γνώσεων και 

δεξιοτήτων, τα οφέλη των μαθητών από τη 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ήταν 

πολλαπλά. Απόκτησαν νέες γνώσεις, 

βελτίωσαν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και 

δεξιότητές τους και απόκτησαν εμπειρίες και 

εφόδια που θα τους βοηθήσουν στην 

μετέπειτα επαγγελματική τους ζωή και θα 

τους διευκολύνουν στην επαγγελματική τους 

ένταξη. 

  

 



Ζωή Χατζηιωαννίδου 

Υποδιευθύντρια του ΤΕΕ-ΕΠΑΛ  

Ειδικής Αγωγής Σερρών 


