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Τν

πξόγξακκα

πξαγκαηνπνηήζεθε από ηηο 9 κέρξη ηηο 26 Μαξηίνπ 2016 θαη νξγαληζκόο ππνδνρήο ήηαλ ην West College
Scotland, πξώελ Clydebank College, πνπ βξίζθεηαη ζηε Γιαζθώβε ηεο Σθσηίαο. Ο νξγαληζκόο
ππνδνρήο είλαη θπβεξλεηηθό ίδξπκα αλώηεξεο εθπαίδεπζεο θαη θαιύπηεη έλα επξύ θάζκα ηερλνινγηθώλ
θιάδσλ. Αλάκεζα ζηα πξνζθεξόκελα καζήκαηα ηεο εηδηθόηεηαο ηεο Μεραληθήο Απηνθηλήησλ είλαη θαη νη
ζύγρξνλεο κέζνδνη ειέγρνπ δηάγλσζεο βιαβώλ θαη δηαρείξηζεο ησλ απηνθηλήησλ κε ηελ ζύγρξνλε
ηερλνινγία (New Technologies on Motor Vehicle System Diagnostics). Ο νξγαληζκόο ππνδνρήο κε ηε
βνήζεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, ησλ ηερληθώλ ηνπ, ηεο ζσζηήο νξγάλσζεο θαη ηνπ ζύγρξνλνπ
δηαγλσζηηθνύ εμνπιηζκνύ πνπ δηαζέηεη έζεζε γεξέο βάζεηο γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Μέζα από ηα κάηηα θαη ηελ εκπεηξία ηεο καζήηξηάο καο Τηνππνπδή Αλδξνλίθεο ηνπ ηκήκαηνο ΘΜΑ2, ην
πξόγξακκα είρε σο εμήο:
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Πέκπηε 10/03/2016

Ζ πξώηε καο κέξα ήηαλ γεκάηε κε εθπιήμεηο αθνύ ήηαλ ε πξώηε καο γλσξηκία κε ηελ Γιαζθώβε θαη
ηελ θνηλσλία ηεο. Δίρακε ελεκεξσζεί γηα ηνπο θαλνληζκνύο πνπ επηθξαηνύλ ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο,
νη νπνίνη νθείισ λα νκνινγήζσ πσο ήηαλ πνιύ πην απζηεξνί κε απηνύο πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ
Κύπξν. Τν πην εληππσζηαθό θηίξην θαη’ εκέλα ήηαλ ην δεκαξρείν ηεο Γιαζθώβεο, κε ηελ αμηνζαύκαζηε
ιεπηνκέξεηα ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ.
Παξαζθεπή 11/03/2016
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Δπηζθεθηήθακε γηα πξώηε θνξά ην West Scotland College, όπνπ καο ππνδέρηεθαλ νη θαζεγεηέο ηνπ
θνιιεγίνπ πνπ εκπιέθνληαη ζην πξόγξακκα. Με ηελ είζνδό καο ζην θνιιέγην, αληηθξίζακε ζηηο
ηειενξάζεηο ηελ ειιεληθή θαη ηελ θππξηαθή ζεκαία θαη ην θαισζόξηζκα από ηε δηεύζπλζε αιιά θαη ην
θνιιέγην γεληθόηεξα. Αθνινύζεζε κηα μελάγεζε θαηά ηελ νπνία ελεκεξσζήθακε γηα ηηο εηδηθόηεηεο πνπ
ππάξρνπλ. Ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ επηζθεπηόκνπλα έλα θνιιέγην θαη απηό πνπ κνπ έθαλε εληύπσζε
ήηαλ ε εζπρία θαη ε άςνγε ζπλεξγαζία πνπ επηθξαηνύζε κέζα ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.
Σάββαην 12/03/2016
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Δπηβηβαζηήθακε ζηα εηδηθά δηακνξθσκέλα ιεσθνξεία ησλ δύν νξόθσλ γηα λα γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηελ
Γιαζθώβε θαη ζε πνιηηηζηηθό αιιά θαη ζε θνηλσληθό επίπεδν. Ζ κέξα αθηεξώζεθε ζην Glasgow Science
Centre, ην νπνίν είλαη έλα πξσηόηππν θέληξν επηζηήκεο όπνπ καζαίλεηο κέζα από ην παηρλίδη, ηνπο
λόκνπο ηεο Φπζηθήο. Τν Glasgow Science Centre έκνηαδε κε έλα παηρληδόηνπν θαη άλζξσπνη όισλ
ησλ ειηθηώλ έδεηρλαλ ελζνπζηαζκέλνη. Γηα ηνπο ιάηξεηο ηεο Φπζηθήο έκνηαδε κε παξάδεηζν, αθνύ ε
Φπζηθή δελ είλαη κόλν νη βαξεηνί λόκνη θαη νη αηέιεησηεο πξάμεηο αιιά θαη πνιιά ελδηαθέξνληα
θαηλόκελα γηα όινπο καο. Δπίζεο, επηζθεθζήθακε ην Riverside Museum, έλα ρώξν ν νπνίνο θηινμελεί
παιαηά κέζα κεηαθνξάο.
Κπξηαθή 13/03/2016
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Δπηζθεθηήθακε ην Παλεπηζηήκην ηεο Γιαζθώβεο, ην Hunterian Museum θαη ην Kelvingrove Art Gallery,
ηα νπνία καο ράξηζαλ κνλαδηθέο εκπεηξίεο κε όια όζα είδακε.
Γεύηεξα 14/03/2016
Ήηαλ ε πξώηε καο κέξα κε ζεσξεηηθό κάζεκα από ηνλ Mr Patrick McGroarty, ν νπνίνο βνήζεζε ζηελ
εμνηθείσζή καο ζην θιίκα ηνπ θνιιεγίνπ. Πξνζπάζεζε, κε ηνλ ηόλν ηεο θσλήο ηνπ θαη κε ηε βξαδύηεηα
ηνπ ιόγνπ ηνπ λα θαηαλνήζνπκε όινη ηη ήζειε λα πεη. Ήηαλ εμαηξεηηθόο νκηιεηήο θαη παξέδσζε ην
κάζεκα ηέιεηα, έιπζε όιεο ηηο απνξίεο καο θαη έδεημε ηεξάζηηα ππνκνλή αθνύ καο επαλέιαβε κεξηθά
ζεκεία ηνπ καζήκαηνο μαλά. Οη ζπλνδνί θαζεγεηέο καο κάο βνεζνύζαλ θαηά δηαζηήκαηα,
κεηαθξάδνληαο ζηα ειιεληθά. Μεηά ην κάζεκα, επηζθεθηήθακε ην δεκαξρείν ηεο Γιαζθώβεο ην νπνίν
έκνηαδε πεξηζζόηεξν κε κνπζείν παξά κε δεκαξρείν. Ζ εζπρία πνπ επηθξαηνύζε, παξά ηελ
πνιπθνζκία, ήηαλ εληππσζηαθή.
Τξίηε 15/03/2016
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Παξαθνινπζήζακε εξγαζηεξηαθά καζήκαηα κε θαζεγεηέο ηνλ θύξην Patrick McGroarty θαη ηνλ θύξην
Jeff Cairns. Δθαξκόζακε ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ είρακε κάζεη ηελ πξνεγνύκελε κέξα θαη ν Mr Patrick
McGroarty καο έδεημε πώο ζπλδένπκε θαη πώο απνζπλδένπκε ηελ κπαηαξία πςειήο ηάζεο από έλα
πβξηδηθό όρεκα.
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Τεηάξηε 16/03/2016
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Δξγαζηήθακε ζε δύν νκάδεο, ε κία εξγάζηεθε ζε δύν δηαθνξεηηθά νρήκαηα κε δύν δηαγλσζηηθά Bosch
ελώ ε άιιε νκάδα κε παικνγξάθν ηύπνπ νζηινζθόπην. Μεηά ηε ιήμε ηεο δεύηεξεο κέξαο
εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ, αθνινύζεζε επίζθεςε ζε πίζηα GO KART όπνπ αληαγσληζηήθακε κεηαμύ
καο ζε έλα πξσηάζιεκα ηαρύηεηαο.
Πέκπηε 17/03/2016
Δπηζθεθζήθακε κηα κηθξή γξαθηθή πόιε, ηε St.Andrew, κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ θνιιεγίνπ θαη ηνπο
ζπλνδνύο θαζεγεηέο καο, γηα λα πεξάζνπκε ηελ κέξα καο εθεί.
Παξαζθεπή 18/03/2016
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Ζ κέξα πέξαζε κε κηα μελάγεζε ζηα άιια δύν Campus ηνπ West College (Greenock, Paisley). Τα
θνιιέγηα κεηαμύ ηνπο είραλ πνιιά θνηλά ζηνηρεία. Καη ζηα δύν πξνζθέξνληαη θιάδνη ηεο κεραληθήο
απηνθηλήησλ. Σην έλα από ηα δύν Campus παξαθνινπζήζακε δπλακνκέηξεζε κηαο κνηνζηθιέηαο.
Σάββαην 19/03/2016
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Αλαρσξήζακε γηα ηελ πόιε ηνπ Δδηκβνύξγνπ κε ηξέλν θαη μελαγεζήθακε από ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο
καο ζηα θεληξηθά ζεκεία ηεο πόιεο. Σηε ζπλέρεηα, επηζθεθζήθακε ην Κάζηξν ηνπ Δδηκβνύξγνπ, όπνπ
παξαθνινπζήζακε ην κεζεκέξη ηε ξίςε βιήκαηνο από έλα θαλόλη. Απηό γηλόηαλ παιηά γηα λα μέξνπλ νη
λαπηηθνί πνπ βξίζθνληαλ ζηε ζάιαζζα πσο είλαη ώξα λα γπξίζνπλ ζηε ζηεξηά. Αθνινύζσο, ζεηξά πήξε
ην Δζληθό Μνπζείν ηεο Σθσηίαο θαη ην The Dungeons. Μεηά ην κεζεκεξηαλό γεύκα, επηζθεθζήθακε ην
εκπνξηθό θέληξν ηνπ Δδηκβνύξγνπ θαη θπζηθά αθνινύζεζαλ ςώληα.
Κπξηαθή 20/03/2016
Γλσξίζακε ηελ παηρληδνύπνιε XSCAPE θαη ην εκπνξηθό πνιπθαηάζηεκα «Braehead».
Γεπηέξα 21/03/2016
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Απηή ε κέξα ζα καο κείλεη αμέραζηε. Εήζακε ην όλεηξν θάζε κεραληθνύ απηνθηλήησλ. Δπηζθεθζήθακε ηε
γξακκή παξαγσγήο ηεο Nissan. Δίδακε πξάγκαηα πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πνιινί από καο λα
παξαθνινπζήζνπλ. Ο μελαγόο, κάο εμεγνύζε κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηη αθξηβώο θάλεη θάζε κεράλεκα. Τν
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πξνζσπηθό εξγαδόηαλ ηόζν αθνζησκέλα πνπ ιίγνη πξόζεμαλ πσο πεξλνύζακε εκείο. Άςνγνη
επαγγεικαηίεο! Έρνπκε δεη ηελ ηερλνινγία ζε όιν ηεο ην κεγαιείν: από ηε ζηηγκή πνπ κπαίλεη ζηελ
πξέζα ην θύιιν ιακαξίλαο αινπκηλίνπ θαη πξεζάξνληαη ηα εμαξηήκαηα πνπ απνηεινύλ ην ακάμσκα
ελόο νρήκαηνο, κέρξη ηελ ώξα πνπ ην παίξλνπλ νη ειεγθηέο πνηόηεηαο ζην ηέινο ηεο γξακκήο
παξαγσγήο γηα ηειηθό έιεγρν ηνπ νρήκαηνο. Οιόθιεξε ε δηαδηθαζία δηαξθεί 25 ώξεο γηα ηα νρήκαηα
Nissan Qashqai ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξόλνπ 8 σξώλ πνπ ρξεηάδεηαη ζην ηκήκα γηα ηελ κπνγηά.
Αμηνζεκείσην είλαη όηη θάζε 59 δεπηεξόιεπηα παξάγεηαη έλα απηνθίλεην.
Τξίηε 22/03/2016
Ξελαγεζήθακε ζην Oban, ζην West Highlands θαη ζην Lochs and Castles. Τν Oban είλαη έλα παλέκνξθν
ρσξηό κε δηθό ηνπ θαηνηθεκέλν θάζηξν θαη κε κνλαδηθά γξαθηθά δξνκάθηα. Όιε ε δηαδξνκή ήηαλ
όκνξθε, είδακε ρηόληα ζηηο θνξπθέο ησλ βνπλώλ αιιά θαη ηηο ιίκλεο πνπ δηαδέρνληαλ ε κηα ηελ άιιε.
Τεηάξηε 23/03/2016
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Αλαρσξήζακε γηα ην Stirling Castle, ην National Wallace Monument θαη ην Falkirk Wheel. Τν Stirling
Castle είλαη έλα κεγάιν θάζηξν-κνπζείν αιιά ζε κεξηθέο αίζνπζεο ηνπ, ππήξραλ κεξηθά «παηρλίδηα
εμεξεύλεζεο πνιηηηζκνύ» γηα ηνπο κηθξνύο επηζθέπηεο. Τν National Wallace Monument είλαη έλαο
ηεξάζηηνο ηεηξαώξνθνο πύξγνο κε 246 ζθαιηά. Σε θάζε όξνθν ππάξρνπλ δηάθνξα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία,
όπσο ην ζπαζί ηνπ Wallace, ηνπ εζληθνύ ήξσα ηεο Σθσηίαο.
Πέκπηε 24/03/2016
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Ήηαλ ε ηειεπηαία καο επίζθεςε ζην θνιιέγην. Μαο απνλεκήζεθαλ ηα δηπιώκαηα γηα ηελ ζπκκεηνρή καο
ζην πξόγξακκα θαη αθνινύζεζε έλα πνδνζθαηξηθό παηρλίδη Σθσηία- Κύπξνο. Από ηε κηα, ληώζακε κηα
εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε επεηδή θαηνξζώζακε λα νινθιεξώζνπκε απηό ην πξόγξακκα. Από ηελ άιιε,
ζέιακε λα κείλνπκε πεξηζζόηεξν γηαηί εθεί είρακε ηελ δπλαηόηεηα λα κάζνπκε πνιύ πεξηζζόηεξα
πξάγκαηα γηα ηελ εηδηθόηεηά καο εμαηηίαο ηνπ ζύγρξνλνπ εμνπιηζκνύ πνπ δηαζέηνπλ ηα εξγαζηήξηα.
Παξαζθεπή 25/03/2016
Ζ πην δπζάξεζηε κέξα! Όινη είρακε ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο ζα θεύγακε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ήηαλ
αλάκεηθηα. Τν πξσί, κέρξη λα θιείζνπλ ηα θαηαζηήκαηα, πεξάζακε ηηο ώξεο καο ζηνλ εκπνξηθό δξόκν
θάησ από ην μελνδνρείν καο. Μαθάξη λα κπνξνύζακε λα κείλνπκε θη άιιεο κέξεο. Ζ Γιαζθώβε ήηαλ
κηα ππέξνρε πόιε κε ηα δηθά ηεο, κνλαδηθά ζηνηρεία. Τν πξόγξακκα πνπ αθνινπζήζακε θαη ην ηαμίδη
γεληθόηεξα, ήηαλ κηα ππέξνρε εκπεηξία δσήο πνπ ζα καο κείλεη αμέραζηε!

Δπηπξόζζεηα, ν καζεηήο καο Γεσξγίνπ Βάζνο, ηνπ ηκήκαηνο ΜΖΑ2, ζεκείσζε ηα εμήο:
Από ηηο 9 κέρξη ηηο 26 Μαξηίνπ, κηα νκάδα δεθαέμη καζεηώλ ηεο Σρνιήο καο, κε ηε ζπλνδεία πέληε
εθπαηδεπηηθώλ καο ηαμίδεςαλ ζηε Σθσηία, ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο ERASMUS+. Ωο
έλαο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, είρα ηε ραξά λα βηώζσ κηα από ηηο σξαηόηεξεο εκπεηξίεο ηεο δσήο κνπ.
Πξόθεηηαη γηα έλα από ηνπο νκνξθόηεξνπο επξσπατθνύο πξννξηζκνύο. Ζ βηθησξηαλή αξρηηεθηνληθή ηεο
Γιαζθώβεο θαη ηνπ Δδηκβνύξγνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηα θάζηξα ηνπο, ζε παξαπέκπνπλ ζε κηα
παξακπζέληα δηάζεζε. Τα κηθξά γξαθηθά ρσξηά, κε ηα κνληέξλα ζπίηηα θαη ηα κνπζεία ηνπο, είλαη
πληγκέλα ζε θαηαπξάζηλα ιηβάδηα θαη ιίκλεο.
Από ηε Γιαζθώβε μερώξηζα ην Κέληξν Δπηζηεκώλ ηεο Γιαζθώβεο θαη ηελ θεληξηθή πιαηεία George
Square. Σηηο 11,14,15,16,17,18 θαη 20/3/2016, ζην West Scotland College παξαθνινπζήζακε κεξηθέο
πνιύ ελδηαθέξνπζεο δηαιέμεηο γηα ηε κεραληθή απηνθηλήησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηα πβξηδηθά
απηνθίλεηα θαη ηα ζύγρξνλα δηαγλσζηηθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα γηα επίιπζε
πξνβιεκάησλ ζηα απηνθίλεηα. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είρε ε μελάγεζε ζηελ εηαηξεία Nissan, ζηηο
21/3/2016, όπνπ είδακε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ελόο απηνθηλήηνπ από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο. Σηηο
19/3/2016 επηζθεθζήθακε ην Κάζηξν ηνπ Δδηκβνύξγνπ, ελώ ζην St. Andrews θαη παξαθνινπζήζακε ην
θαηλόκελν ηεο παιίξξνηαο. Τέινο, από ηνπο αμέραζηνπο θαη αμηνζεκείσηνπο πξννξηζκνύο ήηαλ ηα δύν
Hard Rock Café, ην Fun park XSCAPE θαη ε πίζηα go karts. Τόζν ην εθπαηδεπηηθό κέξνο, όζν θαη ην
πξόγξακκα πεξηήγεζεο ήηαλ εμαηξεηηθά. Ζ ζπλεξγαζία καο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο καο ήηαλ άςνγε. Τν
ζίγνπξν είλαη πσο απνθόκηζα ηηο θαιύηεξεο αλακλήζεηο από έλα κνλαδηθό πξννξηζκό ηνλ νπνίν πιένλ
ζπληζηώ αλεπηθύιαθηα!
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