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Erasmus Plus Program ‘Geoparks – Natural and Cultural Heritage that 

Joins European Students and Teachers’ 

Tο Λύκειο Αγίου Ιωάννη από τον Σεπτέμβριο του 2018 συμμετέχει στο πρόγραμμα 
Erasmus Plus με τίτλο GEOPARKS - NATURAL AND CULTURAL HERITAGE THAT 
JOINS EUROPEAN STUDENTS AND TEACHERS, 2018-1-PL01-KA229-050575_5. Το 
πρόγραμμα είναι επιστημονικό και οι μαθητές, που θα λάβουν μέρος, θα ασχοληθούν με 
παρατηρήσεις και εργαστήρια με στόχο την εξοικείωσή τους με τα θέματα της Γεωλογίας 
(Γεωφυσική, Γεωχημεία, Τεχνολογία, Υπολογιστές, Γεωγραφία και άλλα). Απώτερος 
σκοπός είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με την έννοια του Γεωπάρκου και τις 
πληροφορίες που μπορούμε να λάβουμε από αυτό σε σχέση με τη Γεωγραφία και την 
Ιστορία μιας περιοχής.  

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 6 σχολεία από:   
- Κύπρο,  
- Πολωνία,  
- Ουγγαρία,  
- Ισπανία,  
- Βουλγαρία,  
- Γαλλία.  

 
Τα σχολεία που συμμετέχουν και οι αντίστοιχοι συντονιστές του προγράμματος για κάθε 
χώρα είναι:  

1. Salezjanskie Liceum Ogolnoksztalcace (Wroclow, Poland),  
Magdalena Szewczyk, Main Coordinator 

2. Lykeio Agiou Ioanni (Limassol, Cyprus), Nikolas Nikolaou, partner 
3. Private Trade School "Konto Trade" Ltd (Varna, Bulgaria), Iva Paneva, partner 
4. Instituto De Ensenanza Secundaria Jose Marin (Velez Rubio, Spain), Diego Gea 

Perez, partner 
5. Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium (Kaposvar, Hungury), Balind Varga, 

partner 
6. Lycée Polyvalent de Pointe Noire (Pointe Noire, Guadalupe, France), Nathalie 

Subirats, partner.  

Συνολικά στο πρόγραμμα συμμετέχουν 15 μαθητές της Α και Β τάξης του Σχολείου μας, οι 

οποίοι θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες του προγράμματος και θα έχουν τις εξής 

υποχρεώσεις:  
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(α) Φιλοξενία μαθητών από τις αντίστοιχες χώρες από τις 4 μέχρι τις 8 Νοεμβρίου (ή και 

λίγο νωρίτερα / αργότερα ανάλογα με τις αφίξεις / αναχωρήσεις των προσκεκλημένων). 

(β) Συμμετοχή τους σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα οργανώνονται από 

τη συντονιστική επιτροπή των εκπαιδευτικών του προγράμματος και τον συντονιστή του 

προγράμματος (εργαστήρια, επισκέψεις στο Γεωπάρκο Τροόδους, παρατηρήσεις, 

πειραματικά αποτελέσματα, ανάλυση παρατηρήσεων και αποτελεσμάτων, έρευνα, 

ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας, αναφορές για δραστηριότητες που θα κάνουν) και για 

τις δύο χρονιές που θα διαρκεί το πρόγραμμα (από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι και τον 

Ιούνιο του 2020). Σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι μαθητές θα καθοδηγούνται 

από έμπειρους εκπαιδευτικούς και ερευνητές σε σχέση με το Γεωπάρκο.  

(γ) Συμμετοχή τους σε τουλάχιστο ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο στο εξωτερικό και στο 

σεμινάριο που θα γίνει στην Κύπρο σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα του κάθε 

σεμιναρίου, σύμφωνα με τον εξής κατάλογο:  

1. C1 1st Meeting – Cyprus – November 2018 (3 students, 2 teachers from each 
country, 15 students and no of teachers from Cyprus) 

2. C2 2nd Meeting: March 2019, Spain (3 students, 2 teachers from each partner 
country) 

3. C3 3rd meeting: June 2019, Bulgaria (3 students, 2 teachers from each partner 
country)  

4. C4 4th meeting: September 2019, Huguary (3 students, 2 teachers from each 
partner country).  

5. C5 Organizing meeting: November 2019, Spain (Coordinators planning, 2 
teachers from each partner country) 

6. C6 6th meeting: March 2020, France - Guadalupe (3 students, 2 teachers from 
each partner country) 

7. C7 7th meeting: June 2020, Poland (3 students, 2 teachers from each partner 
country) 

 
Όλοι οι μαθητές θα φιλοξενούνται στα σεμινάρια από αντίστοιχες οικογένειες μαθητών του 
σχολείου της εν λόγω χώρας.  Οι μαθητές, που έχουν επιλεγεί, δεν θα επωμιστούν κανένα 
οικονομικό κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο χρόνων πέραν από τα προσωπικά τους 
έξοδα. Επίσης θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία ενός Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος, το οποίο έχει μοναδικά  μαθησιακά αποτελέσματα μέσα από μεθόδους μη 
τυπικής εκπαίδευσης.  
 

 

Νικόλας Νικολάου 

Συντονιστής Προγράμματος Erasmus Plus  

‘Geoparks – Natural and Cultural Heritage that Joins European Students and 

Teachers’, 2018-1-PL01-KA229-050575_5 

 


