
Ημερομηνία Ώρα Δραστηριότητες 

12.05.2019  

 

 Άφιξη των εταίρων στην Σουτσεάβα  (ακολουθήσαμε την 

διαδρομή:  Ναύπακτος - Αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος με 

λεωφορείο  – πτήση από Αθήνα για Βουκουρέστι και κατόπιν 

μεταφορά στην Σουτσεάβα με τραίνο)- Καλωσόρισμα από 

τους εταίρους και μεταφορά στο ξενοδοχείο Continental όπου 

και τακτοποιήσαμε τα πράγματά μας. 

Ξεκούραση -  Δείπνο  στο ξενοδοχείο 

13.05.2019   

 09.00 Υποδοχή στο σχολείο. Επίσκεψη στους χώρους και στα 

εργαστήρια γαστρονομίας  και επιχειρήσεων 

 09.30 Παρουσίαση των συμμετεχόντων. Παρουσίαση των χωρών και 

των σχολείων εταίρων. Παρουσίαση του Ρουμάνικου  

εκπαιδευτικού συστήματος και προγράμματος σπουδών για τα 

τμήματα της Τεχνολογίας τροφίμων/Γαστρονομίας 

 11.00 Στιγμή πολιτισμού: Παραδοσιακή μουσική και χοροί από τη 

Bucovina 

 11.30 Μαθήματα CLIL : Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες 

Η Ομάδα 1 (Τουρισμού) θα συμμετάσχει στο μάθημα CLIL 

χρησιμοποιώντας webquest και το Διαδίκτυο « Προώθηση 

τουριστικού προϊόντος – ένα συστατικό της εμπλοκής του 

Marketing» 

Η Ομάδα 2 (Γαστρονομία/τεχνολογία τροφίμων) θα 

συμμετάσχει σε μάθημα μαγειρικής – αρχές επεξεργασίας και 

παρασκευής πιάτων ψαρικών, παρουσίαση των συστατικών, 

της επεξεργασίας και του σερβιρίσματος 

Οι καθηγητές : Συζήτηση για τα πνευματικά προϊόντα. 

Ανάλυση των μαθημάτων CLIL 

 14.00 Γεύμα στο σχολείο 

 15.00 Εργασιακή Επικοινωνία: οι μαθητές θα παρέχουν πληροφορίες 

για πολιτιστικές δραστηριότητες από τον τόπο τους: Κάστρο 

της Suceava, Μουσείο Ιστορίας της Bucovina , Princely Inn 

14.05.2019 

 07.00 Συνάντηση στο ξενοδοχείο. Πολιτιστική επίσκεψη στην 

περιοχή της Σουτσεάβα 



 09.00 Οι μαθητές παρουσιάζουν τα αξιοθέατα: Εργαστήριο 

Κεραμικής Marginea , Μνημείο Palma 

 11.00 Εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρία Valeputna ( επίσκεψη 

στο εργοστάσιο και εντοπισμός των σταδίων επεξεργασίας και 

παρασκευής εδεσμάτων πέστροφας) 

 13.00 Γεύμα (Σάντουιτς φτιαγμένα από τους μαθητές) 

 14.00 Εργασιακή Επικοινωνία : Οι μαθήτριες παρουσιάζουν τα 

αξιοθέατα : Πολιτιστική επίσκεψη στο Egg Museum Vama.  

Εργαστήριο: Διακόσμηση Πασχαλινών Αυγών 

 16.00 Εργασιακή Επικοινωνία : Οι μαθήτριες παρουσιάζουν τα 

αξιοθέατα : Πολιτιστική επίσκεψη στο μοναστήρι Voronet. 

 18.00 Δείπνο στο “Casa Doamnei”: παραδοσιακά πιάτα 

15.05.2019 

 09.00 Συνάντηση στο σχολείο.  

Μαθητές: Διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος 

(δραστηριότητες) μέχρι τώρα, από κάθε σχολείο που 

εμπλέκεται 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3 και παρακολουθούν 

τις δραστηριότητες του σχολείου μαζί με τους Ρουμάνους  

μαθητές.   

 10.00 Μαθήματα CLIL με τη χρήση webquests: 

-Μαθητές Τουρισμού : «Στρατηγικές Τουριστικού Προϊόντος» 

- Μαθητές Γαστρονομίας « Τεχνολογία προετοιμασίας 

Ρουμάνικων παραδοσιακών πιάτων» προετοιμασία πιάτων , 

παρουσίαση των συστατικών, της επεξεργασίας και του 

σερβιρίσματος 

Ανάλυση των μαθημάτων CLIL 

 12.00 Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3 και παρακολουθούν 

τις δραστηριότητες του σχολείου μαζί με τους Ρουμάνους  

μαθητές.  Οι καθηγητές : Συζήτηση για τα πνευματικά 

προϊόντα ως τώρα. Υλικοτεχνικές πτυχές του προγράμματος 

 14.00 Γεύμα 



 15.00 Αθλητικές Δραστηριότητες στο Γυμναστήριο του σχολείου. 

Εκμάθηση Capoeira 

 17.00 Ελεύθερο απόγευμα στη Suceava 

16.05.2019 

 08.00 Συνάντηση στο ξενοδοχείο. Πολιτιστική επίσκεψη στη 

περιοχή του Neamt. Εργασιακή Επικοινωνία : Οι μαθήτριες 

παρουσιάζουν τα αξιοθέατα : Φρούριο Neamt, Κόκκινη 

Λίμνη, Bicaz Gorge, Neamt Monastery, Καταφύγιο βίσωνα  

17.05.2019 

 09.00 Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3 και παρακολουθούν 

τις δραστηριότητες του σχολείου μαζί με τους Ρουμάνους  

μαθητές. 

 10.15 Διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος 

(δραστηριότητες) μέχρι τώρα,σε όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος 

 12.00 Εκπαιδευτικοί: Δημιουργία του βίντεο προώθησης που 

παρουσιάζει τα CLIL που χρησιμοποιήθηκαν στα τμήματα 

Τουρισμού και Γαστρονομίας. 

 13.00 Αξιολόγηση της συνάντησης. Ερωτηματολόγια 

ανατροφοδότησης. Πιστοποιητικά και Europass 

Κινητικότητας 

 14.00 Ελεύθερος χρόνος στη Suceava 

 19.00 Αποχαιρετιστήριο Δείπνο 

18.05.2019  Aναχώρηση των εταίρων  

 


