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3o ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1 2017-18 

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, με κωδικό 2017-1-EL01-KA102-

035857 και τίτλο  «Επαγγελματική εφαρμογή Πρώτων Βοηθειών σε επείγουσες 

καταστάσεις», που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2017-

18,  αποστέλλουμε ένα σύντομο Δελτίο Τύπου των δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιήθηκαν, για την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος 15 μαθητές/τριες, της Β΄ τάξη του Τομέα 

Υγείας Πρόνοιας & Ευεξίας του σχολείου μας μετακινήθηκαν για δύο (2) εβδομάδες 

στην Δρέσδη της Γερμανίας (από 24/02/2018 μέχρι 11/03/2018), με τη συνοδεία των 

υπεύθυνων εκπαιδευτικών, όπου παρακολούθησαν πρόγραμμα κατάρτισης, στην 

Αγγλική γλώσσα, με τίτλο “Professionally applying first aid in emergency 

situations”. Εταίρος του προγράμματος (οργανισμός υποδοχής) και υπεύθυνος της 

παρεχόμενης κατάρτισης, ήταν η WBS TRAINING A.G., ένας από τους μεγαλύτερους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς της Γερμανίας, με πάνω από 160 εκπαιδευτικά κέντρα σε 

όλη τη χώρα, και πάνω από 10 χρόνια εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων κινητικότητας.  

Κύριοι στόχοι του προγράμματος, όσον αφορά στους συμμετέχοντες, ήταν πέρα από τη 

βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους στην επαγγελματική παροχή 

Πρώτων Βοηθειών, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης τους, η βελτίωση του 

επαγγελματικού τους προφίλ, η βελτίωση των ικανοτήτων επικοινωνίας στα Αγγλικά, 

η βιωματική γνωριμία με το κοινωνικό, επαγγελματικό και πολιτισμικό περιβάλλον μια 

άλλης Ευρωπαϊκής χώρας και η ενδυνάμωση της κοινής Ευρωπαϊκής ταυτότητας. 

Βασικοί στόχοι του προγράμματος, όσον αφορά στο σχολείο, ήταν η στήριξη και 

παροχή ευκαιριών σε μαθητές/τριες από ευπαθής κοινωνικές ομάδες, η βελτίωση των 

ικανοτήτων διεκδίκησης και διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η βελτίωση της 
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εικόνας και της ελκυστικότητάς του ως φορέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και η 

ανάπτυξη δικτύου συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Διάρκεια προγράμματος: Από 1/11/2017 έως 30/10/2018 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 Ενημέρωση εκπαιδευτικής 

κοινότητας σχολείου και 

επιλογή συμμετεχόντων 

μαθητών/τριών. 

 

2  Προετοιμασία 

συμμετεχόντων σε τακτικές 

συναντήσεις (2 ανά μήνα) 

μετά το πέρας των 

μαθημάτων του σχολείου. 

 

3 Ενημέρωση γονέων και 

κηδεμόνων. 

Πραγματοποιήθηκαν δύο 

συναντήσεις και 

διανεμήθηκε ενημερωτικό 

υλικό. 

 

4 Δημιουργία ιστοσελίδας για 

την παρουσίαση του 
   https://3epalherdres.weebly.com/ 

https://3epalherdres.weebly.com/
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προγράμματος. 

5 Υλοποίηση μετακίνησης 

από 24/02/2018 ως 

11/03/2018. Πρόγραμμα 

κατάρτισης, επισκέψεις 

πεδίου, ξεναγήσεις σε 

μουσεία και πολιτιστικό 

πρόγραμμα. 

 

5 Αξιολόγηση του 

προγράμματος από τους 

συμμετέχοντες 

μαθητές/τριες μέσω google 

form. 

https://goo.gl/forms/2Qz799mpFJ0V12Er1  

6 Αξιολόγηση του 

προγράμματος από τους 

γονείς/κηδεμόνες των 

συμμετεχόντων μέσω 

google form. 

https://goo.gl/forms/LJFs9ixT9LJe0Hok2  

7 Συμπλήρωση και υποβολή 

Τελικών Εκθέσεων από 

τους συμμετέχοντες.  

 

https://goo.gl/forms/2Qz799mpFJ0V12Er1
https://goo.gl/forms/LJFs9ixT9LJe0Hok2
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8 Διοργάνωση Ημερίδας 

Πρώτων Βοηθειών την 

Τετάρτη 25/04/2018 για 

τη διάχυση των 

αποτελεσμάτων του 

προγράμματος. 

 

9 Δελτία τύπου προβολής του 

προγράμματος στον τοπικό 

τύπο και στο διαδίκτυο. 

https://www.patris.gr/2018/03/13/sti-dresdi-to-3o-epal-hrakleioy/ 
https://www.patris.gr/2018/04/20/3o-epal-emathan-tis-protes-voitheies-sti-
dresdi/ 
https://www.cretalive.gr/crete/hmerida-proton-bohtheion-apo-to-3o-epal-1 

10 Συμμετοχή στο 3ημερο 

παρουσίασης των 

Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων Erasmus+ 

της Περιφερειακής Δ/νσης 

Εκπ/σης Κρήτης που 

πραγματοποιήθηκε από 21 

ως και 23/09/18, με 

πόστερ και 

παρουσίαση/δρώμενο.  

11 Υποβολή Τελικής Έκθεσης 

πεπραγμένων. Λήξη του 

προγράμματος. 

 

 

 

                                                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

https://www.patris.gr/2018/03/13/sti-dresdi-to-3o-epal-hrakleioy/
https://www.patris.gr/2018/04/20/3o-epal-emathan-tis-protes-voitheies-sti-dresdi/
https://www.patris.gr/2018/04/20/3o-epal-emathan-tis-protes-voitheies-sti-dresdi/
https://www.cretalive.gr/crete/hmerida-proton-bohtheion-apo-to-3o-epal-1

