Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2017-2018
Πρόγραμμα: ERASMUS+2017-1-CY01-KA116-026632
Τίτλος προγράμματος: LPG and CNG GAS Conversion Systems
Γενικότερα, τα ευρωπαϊκά προγράμματα
ERASMUS+ προσφέρουν δυνατότητες
Δια Βίου Μάθησης σε πολλούς τομείς
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και ευκαιρίες για συνεργασία με σκοπό την ανταλλαγή καλών
πρακτικών και καινοτόμων ιδεών.
Το
συγκεκριμένο
πρόγραμμα
αφορούσε τη μετακίνηση εκπαιδευτικών σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα
με σκοπό την ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων
μέσα από επαγγελματική κατάρτιση

και παρακολούθηση σεμιναρίων. Στο πλαίσιο αυτό
πραγματοποιήθηκε μαθησιακή κινητικότητα εκπαιδευτικών της Σχολής μας στην πόλη Brescia στο
Μιλάνο (Ιταλία), από τις 30 Αυγούστου μέχρι τις 09
Σεπτεμβρίου 2017.
Συγκεκριμένα, ο κ. Γιώργος Μακρής, ΒΔ Μηχανικής
Αυτοκινήτων και ο κ. Τάσος Στυλιανού, εκπαιδευτής
Μηχανικής Αυτοκινήτων από την Α΄ Τεχνική Σχολή
Λεμεσού και ο κ. Χρίστος Νικολάου, εκπαιδευτής
Μηχανικής Αυτοκινήτων από την Τεχνική Σχολή
Αυγόρου, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της
Gasitaly (GI) και εκπαιδεύτηκαν τόσο σε θεωρητικό,
όσο και σε πρακτικό επίπεδο στα θέματα της υγραεριοκίνησης οχήματος με φυσικό αέριο CNG και
βιομηχανικό LPG.
Ακολούθως, κατά την ημέρα του εκπαιδευτικού στις
12/12/2018, οι τρεις εκπαιδευτές που έλαβαν μέρος
σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσαν,
στις εγκαταστάσεις της Σχολής μας, άλλους εκπαιδευτικούς από όλη την Κύπρο.
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2017-2018
Πρόγραμμα: ERASMUS+2017-1-CY01-KA101-026705
Τίτλος προγράμματος: ICT and free Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn
Κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς
2017-2018, η Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού συμμετείχε σε ακόμα ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με γενικό
τίτλο “Improving the quality of our school by international professionalization”. Μέρος του προγράμματος
αυτού, αφορούσε μαθησιακή κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού στην πόλη Αλμάδα της Πορτογαλίας, από τις 04 μέχρι τις 08 Σεπτεμβρίου 2017, για
την παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με
θέμα “ICT and free Web Tools in Education: Another
way to Teach and to Learn”.
Στο σεμινάριο συμμετείχε, από τη Σχολή μας, ο
καθηγητής Φυσικής κ. Αχιλλέας Καπαρτζιάνης και
εκπαιδευτικοί διαφόρων βαθμίδων από Σουηδία,
Φινλανδία, Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία.
Οι συμμετέχοντες, μέσω μεθοδολογίας που περιλάμβανε ενεργό, συνεργατική και συμμετοχική
προσέγγιση, εννοιολογική και θεωρητική πλαισίωση
εννοιών και συνδυασμών, ανάπτυξη ικανοτήτων
παραγωγής πολυμέσων, εργασία πεδίου (παρατήρηση, λήψη βίντεο και φωτογραφιών, χαρτογράφηση,
συνεντεύξεις), παραγωγή ταινιών/πολυμέσων (εικόνα,
ήχος και κείμενο), μοντάζ και επεξεργασία, κριτική
ανάλυση και προβληματισμό που σχετίζεται με
θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις και στρατηγικές
διάδοσης και παρακολούθησης είχαν την ευκαιρία να
εφαρμόσουν τα εργαλεία Google apps for education,
τα δωρεάν εργαλεία WEB 2.0, όπως Plickers,
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Kahoot!, Prezi, Voki και APPs, να χρησιμοποιήσουν
την πλατφόρμα Moodle, να ενθαρρυνθούν στην
ανάπτυξη παιδαγωγικών πρακτικών που αφορούν
ΤΠΕ, να εξασκηθούν στην χρήση Podcasting και
Vodcasting, να παράξουν πολυμεσικά παιδαγωγικά
αντικείμενα και να μοιραστούν πολυμεσικές παραγωγές. Έτσι, κάθε εκπαιδευτικός είχε τη δυνατότητα
να παρουσιάσει την εμπειρία του αναπτύσσοντας
έργα μέσω δικτύων στο διαδίκτυο.
Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία
να επισκεφθούν ένα Λύκειο και μια Τεχνική Σχολή,
όπου είχαν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με
τους διευθυντές, τους καθηγητές και τους μαθητές
των σχολείων, να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις
τους και να παρακολουθήσουν διδασκαλίες σε
διάφορα μαθήματα.
Επιστρέφοντας στο σχολείο, μεταδόθηκε η νέα
γνώση στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς με την
πραγματοποίηση σεμιναρίων, κατά τη διάρκεια των
ημερών του εκπαιδευτικού, και στους μαθητές με
παιχνίδια, ασκήσεις και δρώμενα με βάση τις νέες
μεθόδους. Η όλη εμπειρία χαρακτηρίζεται θετική
από τη σχολική κοινότητα γιατί έφερε τόσο τους
εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές μπροστά σε
νέα δεδομένα, σε νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και
σε προβληματισμούς γόνιμους για τη ζωή και την
καθημερινότητα του σχολείου.
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2017-2018
Πρόγραμμα: ERASMUS+ 2014-CY01-KA102-05
Τίτλος προγράμματος: By developing the competencies of teaching staff,
we develop the creativity in children and youth
Θέμα του προγράμματος αυτού ήταν η «ανάπτυξη δεξιοτήτων διδασκαλίας με σκοπό την ανάδειξη της δημιουργικότητας των παιδιών και των εφήβων» και διεξάχθηκε από
την 1η Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι την 1η Μαρτίου 2018. Τα
σχολεία και ινστιτούτα που έλαβαν μέρος προέρχονται
από την Πολωνία (δύο οργανισμοί), η οποία ήταν και η
διοργανώτρια χώρα, την Ισλανδία, την Ιταλία και την
Κύπρο (δύο οργανισμοί).

Σκοπός του προγράμματος ήταν η διερεύνηση των
μεθόδων που ακολουθούνται στη διδασκαλία συγκε-
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κριμένων ομάδων και ατόμων με ιδιαιτερότητες και
προβληματική συμπεριφορά και, ταυτόχρονα η
ανταλλαγή απόψεων στους τρόπους εφαρμογής
προς όφελος του μαθητή.
Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκαν σε Κρακοβία
(Πολωνία) και Λάρνακα (Κύπρο) τα τελευταία σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια με θέμα «Δημιουργικότητα στην τάξη» ολοκληρώνοντας έτσι μια πολύ
όμορφη πορεία 2,5 χρόνων με εμπειρίες και γνώσεις
μοναδικές και δημιουργικές.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2017-2018
Πρόγραμμα: ERASMUS+2017-1-CY01-KA116-026632
Τίτλος προγράμματος: High Technology in Mechanical Engineering
Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, από τις
03 Φεβρουαρίου μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2018
επισκέφθηκαν τη Γερμανία, εκ μέρους της Σχολής μας,
17 μαθητές του τμήματος ΘΜΓ2 με συνοδούς εκπαιδευτικούς τον κ. Χριστάκη Ξενοφώντος, ΒΔ Μηχανολογίας, τον κ. Ανδρέα Λουκά και τον κ. Χρήστο
Προδρόμου, εκπαιδευτές Μηχανολογίας. Ο οργανισμός υποδοχής ήταν o “Bildungsgeslleschaft mbH
Pritzwalk“, ένας πιστοποιημένος οργανισμός για την
διοργάνωση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Για το πρόγραμμα και τη συμμετοχή του σε αυτό ο
μαθητής Καπνίσης Αναστάσης του τμήματος ΘΜΓ2
κατέγραψε τις εμπειρίες και τις σκέψεις του:
Ως Μηχανολόγος της Θεωρητικής Κατεύθυνσης στην
Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού, έμαθα στο πρώτο έτος
της φοίτησής μου ότι θα πάμε εκπαιδευτικό ταξίδι στη

Γερμανία για να επισκεφθούμε εργοστάσια παραγωγής
αυτοκινήτων και να παρακολουθήσουμε τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας τους. Το ταξίδι αυτό έγινε
πραγματικότητα μέσω του προγράμματος ERASMUS+
και με αρκετή βοήθεια από τη Σχολή μας.
Καταρχάς, ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον
εαυτό μου να στέκομαι μπροστά στη γραμμή συναρμολόγησης ενός πραγματικού αυτοκινήτου! Με την
άφιξή μας στη Γερμανία ήμουν τόσο ενθουσιασμένος
επειδή θα βλέπαμε από κοντά σύγχρονες τεχνολογίες,
αυτοματοποιημένες μηχανές και προγραμματισμό
υψηλής ακριβείας. Ανυπομονούσα τόσο πολύ για να
δω όλα αυτά από κοντά. Έτσι, επισκεφθήκαμε δύο από
τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα παραγωγής
αυτοκινήτου, το εργοστάσιο της BMW στη Λειψία και
το εργοστάσιο της VOLKSWAGEN UNICARS.
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Στο εργοστάσιο της BMW κατασκευάζονται αυτοκίνητα διαφόρων τύπων αλλά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο με
ειδικές αυτοματοποιημένες εργαλειομηχανές που
εκτελούν μαζική παραγωγή με πολύ μεγάλη ευκολία.
Περίπου 1200 αυτοματοποιημένα ρομπότ εκτελούν
συγκεκριμένες εργασίες με μεγάλη ακρίβεια
μειώνοντας έτσι τη χειρωνακτική εργασία στο 10%
ολόκληρου του εργοστασίου. Καθημερινά παράγονται
γύρω στα 800 αυτοκίνητα, από το πρώτο στάδιο ενός
κομματιού λαμαρίνας μέχρι τη στιγμή που το αυτοκίνητο θα είναι έτοιμο να έρθει σε επαφή με την
άσφαλτο. Επίσης, κατασκευάζονται καθημερινά 130
ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία απαιτούν περισσότερη
χειρωνακτική εργασία και η κατασκευή τους είναι πιο
πολύπλοκη.
Παράλληλα, επισκεφθήκαμε το εργοστάσιο της
VOLKSWAGEN UNICARS, το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Με 70000 άτομα ως προσωπικό, η εταιρεία
αυτή κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως σε πωλήσεις αφού ξεπερνά σε παραγωγή τα 3500 αυτοκίνητα
την ημέρα. Για σκοπούς ξενάγησης στο εργοστάσιο,
μπήκαμε σε ένα μικρό λεωφορείο το οποίο μας
οδήγησε στους τεράστιους χώρους του. Προχωρούσαμε δίπλα από τη γραμμή παραγωγής και παρακολουθούσαμε με λεπτομέρεια την εντυπωσιακή, για εμάς,
συναρμολόγηση κάθε αυτοκινήτου. Αυτό που μου
προκάλεσε περισσότερη εντύπωση είναι ότι η συναρμολόγηση και η παραγωγή κάθε αμαξιού γινόταν από
ρομπότ με ελάχιστη βοήθεια από ανθρώπους.
Εκτός από τα δύο εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων, επισκεφθήκαμε διάφορα ιστορικά μουσεία,
όπως το Μουσείο κλασικών αυτοκινήτων στο Βερολίνο
όπου είδαμε από κοντά υπέροχα ιστορικά αμάξια. Από
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τα πιο αρχαία μέχρι τα πιο σύγχρονα, από το 1900
μέχρι το 2018, αυτοκίνητα που δεν είχαμε ξαναδεί
ποτέ. Ακόμη, επισκεφθήκαμε ένα Τεχνολογικό
Μουσείο με απίστευτα ιστορικά αντικείμενα όπως
αρχαίες ραπτομηχανές, ραδιόφωνα, τρένα αντίκες,
πολεμικά αεροπλάνα από την εποχή του Χίτλερ και
άλλα πολλά.
Θα ήταν παράλειψη μου να μην αναφέρω τα υπέροχα
τεχνολογικά πανεπιστήμια που επισκεφθήκαμε. Είδαμε
διάφορους εκτυπωτές 3D Printing, από τους πιο
μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους. Επιπλέον, είδαμε
από κοντά τεράστιες αίθουσες όπου φοιτητές του
κλάδου Μηχανολογίας εκπαιδεύονταν με σύγχρονες
μεθόδους διδασκαλίας σε σύγχρονες εργαλειομηχανές και αντικείμενα απαραίτητα για την απόκτηση
κατάλληλων γνώσεων.
Κλείνοντας, μπορώ να πω ότι ήταν μια υπέροχη,
αξέχαστη εμπειρία αφού είδαμε από κοντά τόσες
πολλές υπερσύγχρονες τεχνολογίες και αυτοματισμούς που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί αν δεν το
ζήσει. Δεν νομίζω να έχουμε μια τέτοια ευκαιρία ξανά
να επισκεφθούμε αυτά τα εργοστάσια, εκτός αν
κάποιος θελήσει και πετύχει να σπουδάσει εκεί, κάτι
που βεβαίως απαιτεί πολύ διάβασμα!
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2017-2018
Πρόγραμμα: ERASMUS+ 2017-1-CY01-KA116-026632
Τίτλος προγράμματος: New Technologies on Motor Vehicle System Diagnostics & Hybrid Technology
Για δέκατη συνεχή χρονιά, η Α΄ Τεχνική Σχολή
Λεμεσού έδωσε το παρόν της στο συγκεκριμένο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο πλαίσιο του ERASMUS+.
Κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2017-2018, έλαβαν
μέρος 21 μαθητές (13 από το τμήμα ΘΜΟ2 και 8
από το τμήμα ΜΟ2) με συνοδούς τον κ. Παναγιώτη
Παπαευσταθίου, ΒΔΑ Εμπορικών – Οικονομικών, τον
κ. Βάσο Βασιλείου, ΒΔ Μηχανικής Αυτοκινήτων, τον
κ. Γιώργο Μακρή, ΒΔ Μηχανικής Αυτοκινήτων και τον
κ. Τάσο Στυλιανού, Εκπαιδευτή Μηχανικής Αυτοκινήτων. Για όλη την αποστολή, μαθητές και εκπαιδευτικούς, παραδόθηκε στολή από τον κ. Μαρίνο
Περικλέους, εκ μέρους της εταιρείας Morris Lubricants, εισαγωγείς λιπαντικών κινητήρων αυτοκινήτων.

Ο μαθητής Ζαντής Χριστόδουλος του τμήματος
ΘΜΟ2 σημείωσε τα πιο κάτω στο προσωπικό του
ημερολόγιο:
Πέμπτη 08/03/2018
Ήταν η πρώτη μας γνωριμία με τη Γλασκώβη και την
κοινωνία της και παράλληλα, ενημερωθήκαμε για τους
κανονισμούς που επικρατούν στους δημόσιους
χώρους. Ακολούθως, επισκεφθήκαμε το δημαρχείο
της Γλασκώβης, ένα κτήριο με αξιοθαύμαστες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες.

Παρασκευή 09/03/2018

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τις 07 μέχρι
τις 24 Μαρτίου 2018 και οργανισμός υποδοχής ήταν
το West College Scotland, πρώην Clydebank College,
που βρίσκεται στη Γλασκώβη της Σκωτίας. Ο οργανισμός υποδοχής είναι κυβερνητικό ίδρυμα
ανώτερης εκπαίδευσης και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
τεχνολογικών κλάδων. Ανάμεσα στα προσφερόμενα
μαθήματα της ειδικότητας της Μηχανικής Αυτοκινήτων είναι και οι σύγχρονες μέθοδοι ελέγχου
διάγνωσης βλαβών και διαχείρισης των αυτοκινήτων
με σύγχρονη τεχνολογία (New Technologies on
Motor Vehicle System Diagnostics). Ο οργανισμός
υποδοχής, με τη βοήθεια του προσωπικού του, των
τεχνικών του, της σωστής οργάνωσης και του
σύγχρονου διαγνωστικού εξοπλισμού που διαθέτει,
έθεσε γερές βάσεις για την επιτυχία του προγράμματος.
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Η πρώτη μας επίσκεψη στο West Scotland College
όπου μας υποδέχτηκαν οι καθηγητές του κολλεγίου
που εμπλέκονται στο πρόγραμμα. Κατά την είσοδό
μας στο κολέγιο, αντικρίσαμε στις οθόνες την ελληνική και την κυπριακή σημαία μαζί με το καλωσόρισμα από τη διεύθυνση και το κολέγιο γενικότερα.
Ακολούθησε ξενάγηση για να ενημερωθούμε για τις
ειδικότητες και τα προγράμματα που προσφέρονται
στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σάββατο 10/03/2018
Την τρίτη μέρα παραμονής μας στη Γλασκώβη επιβιβαστήκαμε στα ειδικά διαμορφωμένα διώροφα
λεωφορεία για να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη σε
πολιτιστικό επίπεδο. Επισκεφθήκαμε, αρχικά, το
Riverside Museum, ένα χώρο ο οποίος φιλοξενεί
παλαιά μέσα μεταφοράς και ύστερα, το Kelvingrove
Art Gallery. Αυτά τα μουσεία αποτελούν δύο από τα
σημαντικότερα αξιοθέατα της Γλασκώβης και μας
χάρισαν μοναδικές εμπειρίες με τα εκθέματά τους.

τεράστια υπομονή αφού επανέλαβε τα σημαντικότερα σημεία του μαθήματος. Οι συνοδοί καθηγητές
μας, μας βοηθούσαν όπου χρειαζόταν, μεταφράζοντας στα ελληνικά.

Τρίτη 13/03/2018

Κυριακή 11/03/2018
Επισκεφθήκαμε την εκκλησία του Αγίου Λουκά και
συναντηθήκαμε με άτομα της Ελληνικής και
Κυπριακής παροικίας. Αφού εκκλησιαστήκαμε, μας
δεξιώθηκαν σε ειδικό χώρο δίπλα στην εκκλησία.

Το επόμενό μας μάθημα ήταν εργαστηριακό με
καθηγητές τον κ. Patrick McGroarty και τον κ. Jeff
Cairns. Εφαρμόσαμε πλήρως τα μέτρα ασφαλείας
που είχαμε μάθει την προηγούμενη μέρα και ο Mr
Patrick McGroarty μάς έδειξε πώς συνδέουμε και
πώς αποσυνδέουμε την μπαταρία υψηλής τάσης από
ένα υβριδικό όχημα.

Τετάρτη 14/03/2018

Δευτέρα 12/03/2018
Ήταν η πρώτη μας μέρα με θεωρητικό μάθημα από
τον κ. Jeff Cairns, ο οποίος προσπάθησε να μας
βοηθήσει ώστε να εξοικειωθούμε με το κλίμα του
κολεγίου. Ως εξαιρετικός ομιλητής, παρέδωσε το
μάθημα τέλεια, έλυσε όλες τις απορίες μας και έδειξε

Αυτή τη μέρα χωριστήκαμε σε δύο ομάδες, η μία
εργάστηκε σε δύο διαφορετικά οχήματα με δύο
διαγνωστικά Bosch ενώ η άλλη ομάδα με παλμογράφο τύπου οσιλοσκόπιο. Μετά τη λήξη της
δεύτερης μέρας εργαστηριακών μαθημάτων,
ακολούθησε επίσκεψη σε πίστα Go Kart όπου ανταγωνιστήκαμε μεταξύ μας σε ένα πρωτάθλημα ταχύτητας.
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ρίψη βλήματος από ένα κανόνι. Αυτό γινόταν παλιά
για να ξέρουν οι ναυτικοί που βρίσκονταν στη
θάλασσα πως είναι ώρα να γυρίσουν στη στεριά.
Ακολούθως, σειρά πήρε το Εθνικό Μουσείο της
Σκωτίας και το The Dungeons. Μετά το μεσημεριανό
γεύμα, επισκεφθήκαμε το εμπορικό κέντρο του
Εδιμβούργου.

Πέμπτη 15/03/2018
Ξεκινήσαμε τη μέρα μας με επίσκεψη στο κολέγιο
που στεγάζεται στο Paisley όπου ξεναγηθήκαμε στα
εργαστήρια. Ακολούθως, αναχωρήσαμε για τις εγκαταστάσεις της Εngine Εngineering, μιας εταιρείας η
οποία επισκευάζει μηχανές οχημάτων αποστέλλοντας τις σε όλο τον κόσμο με την προϋπόθεση η
παλιά μηχανή να επιστραφεί σε αυτούς για να την
επισκευάσουν ξανά.
Παρασκευή 16/03/2018
Η μέρα πέρασε με σχεδιασμό και κατασκευή μικρού
οχήματος με πολυστερίνη και πυροδότησή του με
μικρό πύραυλο. Ακολούθησε διαγωνισμός ταχύτητας
μεταξύ ομάδων μαθητών.

Σάββατο 17/03/2018
Αναχωρήσαμε με τρένο για την πόλη του Εδιμβούργου και ξεναγηθήκαμε, από τους συνοδούς
καθηγητές, στα κεντρικά σημεία της πόλης. Στη
συνέχεια, επισκεφθήκαμε το Κάστρο του Εδιμβούργου, όπου παρακολουθήσαμε, το μεσημέρι, τη
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Κυριακή 18/03/2018
Γνωρίσαμε την παιχνιδούπολη Xscape και το εμπορικό πολυκατάστημα Braehead.
Δευτέρα 19/03/2018
Αυτή η μέρα θα μας μείνει αξέχαστη! Ζήσαμε το
όνειρο κάθε μηχανικού αυτοκινήτων. Επισκεφθήκαμε
τη γραμμή παραγωγής της Nissan. Είδαμε πράγματα
που δεν έχουν τη δυνατότητα πολλοί από μας να
παρακολουθήσουν. Ο ξεναγός, μάς εξηγούσε με
κάθε λεπτομέρεια τι ακριβώς κάνει κάθε μηχάνημα.
Το προσωπικό, ως άψογοι επαγγελματίες, εργαζόταν
τόσο αφοσιωμένα που λίγοι πρόσεξαν πως περνούσαμε εμείς. Είδαμε τη διαδικασία κατασκευής ενός
αυτοκινήτου από τη στιγμή που μπαίνει στην πρέσα
το φύλλο λαμαρίνας αλουμινίου και πρεσάρονται τα
εξαρτήματα που αποτελούν το αμάξωμα ενός
οχήματος, μέχρι την ώρα που το παίρνουν οι ελεγκτές ποιότητας, στο τέλος της γραμμής παραγωγής,
για τον τελικό έλεγχο. Ολόκληρη η διαδικασία
διαρκεί 25 ώρες για τα οχήματα Nissan Qashqai
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 8 ωρών που
χρειάζεται στο τμήμα για την μπογιά. Αξιοσημείωτο
είναι ότι κάθε 59 δευτερόλεπτα παράγεται ένα αυτοκίνητο.

Τρίτη 20/03/2016

Τετάρτη 21/03/2018

Ξεναγηθήκαμε στο Oban, στο West Highlands και
στο Lochs and Castles. Το Oban είναι ένα πανέμορφο
χωριό με δικό του κατοικημένο κάστρο και με μοναδικά γραφικά δρομάκια. Όλη η διαδρομή ήταν
όμορφη, είδαμε χιόνια στις κορυφές των βουνών
αλλά και τις λίμνες που διαδέχονταν η μια την άλλη.

Αναχωρήσαμε για το Invernes όπου επισκεφθήκαμε
το εργαστήριο παραγωγής ουίσκι του Clenfiddich.
Πέμπτη 22/03/2018
Ήταν η τελευταία μας επίσκεψη στο κολέγιο και μας
απονεμήθηκαν τα διπλώματα για τη συμμετοχή μας
στο πρόγραμμα. Ακολούθησε ποδοσφαιρικό
παιχνίδι Σκωτία – Κύπρος.
Παρασκευή 23/03/2018
Η πιο δυσάρεστη μέρα για μας αφού ήταν η τελευταία μας μέρα στη Γλασκώβη. Δεν θα ξεχάσουμε
ποτέ όμως το ταξίδι αυτό γιατί μας προσέφερε
μοναδικές στιγμές και ανεπανάληπτες εμπειρίες που
ίσως δεν έχουμε ευκαιρία να ξαναζήσουμε.
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2017-2018
Πρόγραμμα: ERASMUS+2017-1-CY01-KA101-026705
Τίτλος προγράμματος: How to use Web 2.0 technologies in teaching
and Learning Creativity: The Digital Classroom
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε θέμα τη «Δημιουργικότητα στη Διδασκαλία και Μαθησιακή διαδικασία
με χρήση των ΤΠΕ, η Ψηφιακή Τάξη» και προσφερόταν σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε και διεκπεραιώθηκε από
το Cervantes Training SL στη γραφική πόλη της Alcala
de Henares που βρίσκεται 35 χιλιόμετρα έξω από τη
Μαδρίτη. Συνολικά, στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος 39
εκπαιδευτικοί από Ρουμανία, Λετονία, Ιταλία, Γερμανία,
Σερβία, Τουρκία, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Κύπρο.
Τα μαθήματα του προγράμματος είχαν σκοπό να
βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να αρχίσουν να
χρησιμοποιούν καθημερινά τεχνολογίες Web 2.0
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στην τάξη με πρακτικό και ρεαλιστικό τρόπο. Επίσης,
δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν από διδακτική άποψη, τα εργαλεία ΤΠΕ
μέσω του Web 2.0, της κοινωνικής δικτύωσης, του
blogging, του Edmodo και να ενισχύσουν με τον
τρόπο αυτό τη διεπιστημονική έρευνα μέσα από μια
Ψηφιακή Τάξη.
Γενικά, τα σεμινάρια περιλάμβαναν συνδυασμό θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων. Οι συμμετέχοντες
έλαβαν τις θεωρητικές πληροφορίες που χρειάζονταν
και δημιούργησαν τη δική τους πρακτική μάθησης,
προκειμένου να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τα
δικά τους blogs και διδασκαλίες στο Edmodo.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2017-2018
Πρόγραμμα: ERASMUS+2017-1-CY01-KA116-026632
Τίτλος προγράμματος: High Technology in Mechanical Engineering
- Internship in Automobile Mechanics and Maintenance
Ο Κεντρικός Κορμός Μαθητείας Λεμεσού συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “High Technology
in Mechanical Engineering – Internship in Automobile
Mechanics and Maintenance” στη Λειψία (Γερμανία)
από τις 14 Απριλίου μέχρι τις 28 Απριλίου 2018. Το
πρόγραμμα είχε ως αντικειμενικό σκοπό τη βελτίωση
της γνώσης των συμμετεχόντων στον τομέα της
Μηχανικής Αυτοκινήτων και των Megatronics και το
παρακολούθησαν 10 μαθητές του Συστήματος
Μαθητείας με συνοδούς τους εκπαιδευτές Μηχανικής Αυτοκινήτων κ. Σταύρο Κολιανδρή και
κ. Σταύρο Χριστοφόρου.
Η ομάδα αφίχθηκε το Σάββατο 14 Απριλίου στο
Βερολίνο και με λεωφορείο έφτασε, αργά το βράδυ
της ίδιας μέρας, στη Λειψία. Την Κυριακή έγινε
συνάντηση με τον συνοδό από τον οργανισμό
Wisamar για μια σύντομη εισαγωγή και ξενάγηση
στη Λειψία ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν την πόλη
και να εξοικειωθούν με το σύστημα συγκοινωνίας.
Τις επόμενες δύο μέρες, οι μαθητές ξεκίνησαν την
πρακτική τους κατάρτιση στο VDI Garage, σε ένα
εργαστήριο της εταιρείας Porsche, στο οποίο αποσυναρμολόγησαν και συναρμολόγησαν τον κινητήρα
ενός αυτοκινήτου Porsche Boxter. Ταυτόχρονα,
έμαθαν για τα ηλεκτρονικά μέρη ενός αυτοκινήτου
Porsche.
Την Τετάρτη 18 Απριλίου, οι μαθητές επισκέφθηκαν
το Autostadt Wolfsburg για να «ανακαλύψουν» τη
Volkswagen και τα πιο πρόσφατα επιτεύγματά της.
Στην αρχή, δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να
εξερευνήσουν μερικά τμήματα του Autostadt μόνοι

τους. Η ξενάγηση, στη συνέχεια, τους έδωσε την
ευκαιρία να μάθουν για τις τελευταίες τεχνολογικές
εξελίξεις των αυτοκινήτων Skoda, Porsche, VW, Seat,
Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini και Ducati. Την
επόμενη μέρα, μαθητές και εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν τη Δρέσδη και ξεναγήθηκαν στο κέντρο της
πόλης μαθαίνοντας σημαντικά πράγματα για την
ιστορία της. Ακολούθως, επισκέφθηκαν το «Διάφανο
Εργοστάσιο της Volkswagen» (Volkswagen Glaserne
Manufactur) και είδαν από κοντά την παραγωγή του
ηλεκτρικού αυτοκινήτου VW Golf.
Τη Δευτέρα 23 Απριλίου, οι μαθητές ξεκίνησαν την
πρακτική τους στην TUV Rheinland Akademie GmbH.
Κατά τις επόμενες τρεις ημέρες, παρακολούθησαν
θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα. Η πρώτη
επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο εκπαιδευτικό
κέντρο του εργοστασίου της BMW στη Λειψία. Ο
εκπαιδευτής της Ακαδημίας τους δίδαξε όλα όσα
πρέπει να γνωρίζουν για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο
BMW i3. Οι μαθητές γνώρισαν τη δομή ενός
ηλεκτρικού αυτοκινήτου και των ηλεκτρικών κινητήρων, έμαθαν για τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
και το κύκλωμα υψηλής τάσης, για το σύστημα κλιματισμού και ψύξης της μπαταρίας. Επιπρόσθετα, είχαν
τη δυνατότητα να συζητήσουν με τον εκπαιδευτή
τους τις δυνατότητες και τα όρια αποτελεσματικότητας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο θερμό κλίμα
της Κύπρου. Επίσης, πληροφορήθηκαν για το φάσμα
των μπαταριών και την αυτόνομη οδήγηση ενώ συζήτησαν για θέματα ασφαλείας. Το δεύτερο σκέλος της
εκπαιδευτικής ημέρας είχε ως θέμα τα υβριδικά αυτοκίνητα, με αναφορά στο παράδειγμα της BMW i8.
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Οι μαθητές γνώρισαν τη δομή του πλαισίου,
εξάσκησαν τις διαδικασίες διάγνωσης και έμαθαν να
εργάζονται με τη μνήμη λαθών. Μελέτησαν, επίσης,
τις διαφορές των ηλεκτρονικών και των υβριδικών
αυτοκινήτων. Την επόμενη μέρα, διδάχθηκαν την
τεχνολογία των υβριδικών κινητήρων, γνώρισαν τα
διαφορετικά επίπεδα και τα χαρακτηριστικά των
υβριδικών κινητήρων και πώς να αποσυναρμολογήσουν, θεωρητικά, τους κινητήρες αυτούς. Ήρθαν σε
επαφή με τους μηχανικούς και με τα θέματα ασφαλείας των ηλεκτρικών και μαγνητικών εξαρτημάτων,
ενώ έμαθαν τις υπόλοιπες ρυθμίσεις για το επίπεδο
εκμάθησης που απαιτείται για υβριδικούς κινητήρες.
Στη συνέχεια, η ομάδα ξεναγήθηκε στο εργοστάσιο
παραγωγής της Porsche στη Λειψία. Παρακολούθησαν τη γραμμή παραγωγής των μοντέλων Macan
και Panamera και είδαν πώς κατασκευάζονται τα
αυτοκίνητα από μεμονωμένα μέρη μέχρι το τελικό
στάδιο του ολοκληρωμένου αυτοκινήτου. Παράλληλα, ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις στη
βιομηχανία της Porsche και τέλος, επισκέφθηκαν την
πίστα αγώνων του εργοστασίου. Έτσι, οι μαθητές
είχαν την ευκαιρία να συγκρίνουν τη διαδικασία
κατασκευής αυτοκινήτων στις συγκεκριμένες βιομηχανίες που επισκέφθηκαν μέσω του προγράμματος
αυτού.
Κατά την τελευταία μέρα παραμονής στη Λειψία,
έγινε η τελική αξιολόγηση του προγράμματος. Οι
μαθητές συζήτησαν για τα αποτελέσματα που
επιτεύχθηκαν και μίλησαν για την προστιθέμενη αξία,
τις γνώσεις δηλαδή που απέκτησαν και τις συνολικές
εντυπώσεις που αποκόμισαν από τις δράσεις στις
οποίες συμμετείχαν. Τέλος, δόθηκαν πιστοποιητικά
σε όλους τους συμμετέχοντες για την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος.
Την Πέμπτη 26 Απριλίου, η ομάδα των μαθητών και
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των συνοδών εκπαιδευτών αναχώρησε για το Βερολίνο για να εμπλουτίσει τις πολιτισμικές γνώσεις της
για τη Γερμανία. Η επίσκεψη στη γερμανική
πρωτεύουσα περιλάμβανε ξενάγηση στα κυριότερα
αξιοθέατα της πόλης αλλά και μια έκθεση για τα
παλαιότερα αυτοκίνητα, η οποία εντυπωσίασε τους
μαθητές.
Συνολικά, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος,
όλοι οι συμμετέχοντες κατάφεραν να διευρύνουν τις
θεωρητικές τους γνώσεις και να βελτιώσουν τις
πρακτικές τους δεξιότητες στον τομέα της Μηχανικής Αυτοκινήτων και της Μηχανικής γενικότερα. Οι
μαθητές βελτίωσαν, επίσης, τις οργανωτικές ικανότητές τους και τις ικανότητες ομαδικής εργασίας
τους. Η επαφή και οι συζητήσεις που είχαν με
Γερμανούς συναδέλφους και τον γερμανικό λαό γενικότερα τους βοήθησε να μάθουν περισσότερα για
την καθημερινή ζωή και το εργασιακό περιβάλλον σε
μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Οι ξεναγήσεις, στη Λειψία
και στη Δρέσδη, έδωσαν τη δυνατότητα στους
μαθητές να γνωρίσουν τον γερμανικό πολιτισμό και
τις παραδόσεις καθώς και την ιστορία των δύο
πόλεων. Επισκέφθηκαν τα πιο σημαντικά αξιοθέατα
της περιοχής και έμαθαν για το ιστορικό υπόβαθρο
και τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά τους. Στον
ελεύθερο χρόνο τους, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία
να εξερευνήσουν τα τοπικά αξιοθέατα μαζί με τους
εκπαιδευτές τους, μια περιήγηση με κανό στη
Λειψία, μια ξενάγηση στο αεροδρόμιο Halle στη
Λειψία και μια επίσκεψη στο λούνα παρκ Belantis,
διευρύνοντας έτσι τη διαπολιτισμική τους ταυτότητα.
Όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές ήταν ιδιαίτερα
προσεκτικοί και αφοσιωμένοι. Αναντίρρητα, αυτές οι
εμπειρίες και γνώσεις που απέκτησαν, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Γερμανία, θα τους
ακολουθούν ως επιπρόσθετο εφόδιο στην επαγγελματική τους ζωή.

