
ΚΥΡΙΑΚΗ, 3 Φεβρουαρίου 2019. 

Άφιξη των συνεργατών. Καλώς όρισμα στο ξενοδοχείο President ή στο αεροδρόμιο του 

Σπλιτ και μεταφορά στους χώρους διαμονής. Δείπνο στο ξενοδοχείο ή στις οικογένειες 

υποδοχής. 

 ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 Φεβρουαρίου 2019. 

 09: 00 - Καλώς όρισμα στο σχολείο. Ενημέρωση των συνεργατών για την πόλη, το σχολείο 

και τις διαδικασίες ασφαλείας κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο Σπλιτ- Παρουσίαση 

ομάδων από κάθε χώρα που συμμετέχει στη συνάντηση του έργου - Παρουσίαση των 

χωρών και των σχολείων 

10:30 - Οι μαθητές χωρίζονται σε 2 ομάδες (G1 και G2). Το G1 θα συμμετάσχει στο μάθημα 

CLIL χρησιμοποιώντας webquests και το Διαδίκτυο. Το G2 θα συμμετάσχει στη συνεδρία 

μαγειρικής CLIL. 

CLIL 1 (G1) Παρουσίαση των τύπων τουριστικών προϊόντων στην αγορά. Επιχειρησιακή 

επικοινωνία: Σε ομάδες, οι μαθητές θα επεξεργαστούν, θα παρουσιάσουν και θα 

προωθήσουν 4 σύνθετα τουριστικά προϊόντα  (city break, senior voyage, διακοπές all 

inclusive  κλπ) 

CLIL 2 (G2) Συνεδρίαση μαγειρικής: Τεχνολογία προετοιμασίας σαλάτας: προετοιμασία των 

σαλατών, παρουσίαση των συστατικών και της τεχνολογικής διαδικασίας και το σερβίρισμά 

τους. 

13:00: 14:00 - Γεύμα στο σχολείο 

14:00 - Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Σπλιτ. Παρουσίαση από τους μαθητές των πιο 

σημαντικών αξιοθέατων 

o Το παλάτι του Διοκλητιανού και τα υπόγεια του, η οδός Marmont, η Riva 

o Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Δομινίου, Peristyle, Πλατεία Λαϊκής, Prokurative 

19:00 -Δείπνο 

 ΤΡΙΤΗ, 5 Φεβρουαρίου 2019. 

09: 00 - Συνάντηση στο σχολείο- Ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τις 

σημερινές δραστηριότητες. 

09:30 - Οι μαθητές χωρίζονται σε 2 ομάδες (G1 και G2). Το G2 θα συμμετάσχει στο μάθημα 

CLIL χρησιμοποιώντας webquests και Internet. Η G1 θα συμμετάσχει στη συνεδρία CLIL. 

CLIL 3 (G2) Επιχειρησιακή επικοινωνία: δημιουργία τουριστικών προϊόντων σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά του πελάτη και προώθηση τους μέσω διαφόρων μέσων ενημέρωσης - 

Επιχειρηματική επικοινωνία: webquest / παρουσίαση 3 αντιπροσωπευτικών ορόσημων από 

τη χώρα υποδοχής. 



 

CLIL 4 (G1) Συνάντηση μαγειρέματος. παραδοσιακό Δαλματιανό πιάτο - Προετοιμασία 

παραδοσιακού πιάτου, παρουσίαση των συστατικών και της τεχνολογικής διαδικασίας και 

σερβίρισμα. 

 12:00: 13:00 - Συνάντηση των εκπαιδευτικών 

 13:00: 14:00 - Γεύμα στο σχολείο 

 14:30: 16:30 - Αθλητικές δραστηριότητες στο γυμναστήριο (Βόλεϊ, Μπάσκετ, Μπάντμιντον, 

Πινγκ πονγκ) 

 Ελεύθερο απόγευμα στο Σπλιτ 

Δείπνο 

 ΤΕΤΑΡΤΗ, 6 Φεβρουαρίου 2019. 

 07:00 - Συνάντηση των ομάδων και εξουσιοδοτημένος αγγλόφωνου οδηγού στο σταθμό 

SPINUT BUS (σταθμός λεωφορείων που βρίσκεται κάτω από το σχολείο) 

 Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ντουμπρόβνικ (Πόλη της τηλεοπτικής σειράς «Παιχνίδι των 

Θρόνων») 

 11:30 - Εξουσιοδοτημένη αγγλόφωνη ξενάγηση για το κύριο αξιοθέατο: 

o Τείχη του Ντουμπρόβνικ, Stradun (Placa), Πύλη Pile, Σιντριβάνια του Onofrio 

o Ο καθεδρικός ναός του Ντουμπρόβνικ, η στήλη του Ορλάντο, το παλάτι του Σπόνζα κλπ. 

16:30 - Αναχώρηση για Σπλιτ 

20:30 - Δωρεάν δείπνο 

ΠΕΜΠΤΗ, 7 Φεβρουαρίου 2019. 

 09:00 - Συνάντηση της ομάδας στο σταθμό SPINUT BUS 

10:00 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: Τρογκίρ - Σίνι - Περιφέρεια Βρίλικας - 

Στέλλα Κροατικά 

o Επίσκεψη στην πόλη κληρονομιάς Unesco Trogir (Παρουσίαση από τους μαθητές για τα 

αξιοθέατα) 

o Επίσκεψη στο  Μουσείο Alka Sinj 

o Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ στη Βρύικα και μεσημεριανό γεύμα (παραδοσιακός λαϊκός 

χορός, οι μαθητές  παρουσιάζουν άυλη κληρονομιά, παραδοσιακά παιχνίδια που 

παρουσιάζονται από μαθητές) 



o Επίσκεψη της Stella Croatica (παρουσίαση του μεσογειακού κήπου και του οικολογικού 

ελαιώνα στο εθνοχωριό) 

18:00  –  Άφιξη στο Σπλιτ 

20:00  –   Δείπνο 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8 Φεβρουαρίου 2019. 

 09: 00 - Συνάντηση στο σχολείο-  Ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τις 

σημερινές δραστηριότητες. 

 09:30 - Οι μαθητές χωρίζονται σε 2 ομάδες (G1 και G2). Και οι δύο ομάδες θα 

συμμετάσχουν στο μάθημα CLIL χρησιμοποιώντας webquests και το Διαδίκτυο. 

CLIL 3 (G1) Επιχειρησιακή επικοινωνία: δημιουργία τουριστικών προϊόντων σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά του πελάτη και προώθηση αυτών μέσω διαφόρων μέσων ενημέρωσης - 

Επιχειρηματική επικοινωνία: webquest / παρουσίαση 3 αντιπροσωπευτικών ορόσημων από 

τη χώρα υποδοχής. 

CLIL 1 (G2) Παρουσίαση των τύπων τουριστικών προϊόντων στην αγορά. 

 Επιχειρησιακή επικοινωνία: Σε ομάδες, οι μαθητές θα επεξεργαστούν, θα παρουσιάσουν 

και θα προωθήσουν 4 σύνθετα τουριστικά προϊόντα (city break, senior voyage, διακοπές all 

inclusive  κλπ) 

 13:00: 14:00 - Γεύμα στο σχολείο 

 14:00 - Ελεύθερος χρόνος για ψώνια, περιηγήσεις ... 

 19:00 – Τελετή λήξης, Δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου - Χορήγηση Πιστοποιητικών 

& Δελτίων Κινητικότητας (Europass για τους συμμετέχοντες) 

 


