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Παρουσίαση διεθνικών ανταλλαγών 

Τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, η Ιταλία, ως συντονίστρια χώρα, η Ελλάδα, 
η Ολλανδία και η Ισπανία συνεργάστηκαν επιτυχώς από το Σεπτέμβριο 
του 2017 σε ένα project Erasmus Plus ΚΑ219 σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα και το βιώσιμο τουρισμό. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου μαθητές και εκπαιδευτικοί των τεσσάρων χωρών 
αποκόμισαν πολλά οφέλη. Μεταξύ των πιο συναρπαστικών στιγμών του 
έργου ήταν οι διεθνικές κινητικότητες και ειδικά οι ανταλλαγές 
μαθητών.  
 

 Α. Διακρατικές συναντήσεις εκπαιδευτικών 

Η εναρκτήρια διακρατική συνάντηση εκπαιδευτικών 
πραγματοποιήθηκε στο Ιταλικό σχολείο του Όρτε 15-17 Νοεμβρίου 
2017. Υπήρξε μια πρώτη αλλά ουσιαστική γνωριμία των δώδεκα 
εκπαιδευτικών από τις τέσσερις χώρες, οι οποίοι αντάλλαξαν εμπειρίες, 
όχι μόνο για το εκπαιδευτικό σύστημα των χωρών τους αλλά και για τον 
τρόπο ζωής στις χώρες τους, τις συνθήκες εργασίας και τους στόχους 
των μαθητών τους. Η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σχετικά με το 
θέμα, τους κατέστησε πιο έτοιμους να προσανατολίσουν σωστά τους 
μαθητές τους τόσο στους κύριους στόχους του προγράμματος 
(κοινωνική επιχειρηματικότητα και καλές πρακτικές) όσο και στους 
δευτερεύοντες αλλά εξίσου σημαντικούς, όπως η ουσιαστική γνωριμία 
μεταξύ των ευρωπαίων μαθητών, η ανταλλαγή εμπειριών και η 
φιλοξενία. Στη συνέχεια παρακολούθησαν την παρουσίαση δυο 
κοινωνικών επιχειρήσεων από ομάδες Ιταλών μαθητών. Τέλος 
παρουσίασαν προτάσεις δραστηριοτήτων για τους μαθητές τους και 
προγραμμάτισαν τις επόμενες συναντήσεις εκπαιδευτικών και τις 
ανταλλαγές μαθητών. Στην Ελληνική αποστολή συμμετείχαν οι 
καθηγητές Γλάρου Κονδύλω, πρόσωπο επαφής και υπεύθυνη για την 
εκτέλεση του σχεδίου, Καρκαλέτση Ευαγγελία και Μαλούκος Ιωάννης. 
 
Η δεύτερη διακρατική συνάντηση εκπαιδευτικών στο Ολλανδικό 
σχολείο Wolfs bos στην πόλη Χόχεφιν (Hoogeveen) 24-26 Ιανουαρίου 
2018 συνέβαλε στην πιο ουσιαστική και αποτελεσματική επικοινωνία 
με τους Ευρωπαίους εταίρους και την περαιτέρω προώθηση των 
στόχων του προγράμματος. Η Ελληνική αποστολή εντυπωσιάστηκε από 
τις εγκαταστάσεις του σχολείου και τις εφοδιασμένες αίθουσες με 
διαδραστικό πίνακα, προτζέκτορα, βιβλιοθήκη και ατομικά ερμάρια για 
τους μαθητές. Ιδιαίτερη εντύπωση τους προξένησαν τα υπερσύγχρονα 
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εργαστήρια των Φυσικών Επιστημών και των Καλλιτεχνικών, το κλειστό 
γυμναστήριο καθώς και οι χώροι αναψυχής των μαθητών, 
διακοσμημένοι με φαντασία και έμπνευση. Είχαν την ευκαιρία να 
συνομιλήσουν με Ολλανδούς συναδέλφους και μαθητές και να 
παρακολουθήσουν μια διδακτική ώρα σε διαφορετικό αντικείμενο ο 
καθένας, ώστε να έχουν μια ρεαλιστική εικόνα του πυρήνα της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ιδιαίτερες στιγμές στο Hoogeveen ήταν το 
δείπνο στο σπίτι της Ολλανδής συναδέλφου και η γνωριμία με τη 
φιλόξενη Ελληνίδα μετανάστρια που διατηρούσε εστιατόριο στο κέντρο 
της πόλης. Στην Ολλανδία εκτός από την Γλάρου Κ., Καρκαλέτση Ευ. και 
Μαλούκο Ιω. συμμετείχε και η Διευθύντρια του σχολείου Γότα Ελένη. 

Η τρίτη διακρατική συνάντηση εκπαιδευτικών του προγράμματος 
υλοποιήθηκε στο εργαστήριο Πληροφορικής του 2ου Γενικού Λυκείου 
Αλιβερίου, 26-28 Σεπτεμβρίου 2018. Εταίροι από την Ιταλία, την 
Ολλανδία και την Ισπανία για τρεις ημέρες είχαν πρωινές και 
απογευματινές συναντήσεις, με ενδιάμεσα διαλείμματα για 
μεσημεριανό φαγητό και δείπνο, στα περίχωρα του Αλιβερίου. 
Ασχολήθηκαν με την πλατφόρμα TwinSpace του eTwinning, την επίσημη 
ιστοσελίδα του σχεδίου και διάφορα διαδικτυακά εργαλεία. Οι 
Ολλανδοί και Ιταλοί εταίροι παρουσίασαν το πρόγραμμα της 
ανταλλαγής μαθητών στην Ολλανδία το Νοέμβριο του 2018 και στο 
Orte της Ιταλίας τον Απρίλιο του 2019. Κατά τη διάρκεια των 
διαλειμμάτων συνομίλησαν με τους μαθητές κι εντυπωσιάστηκαν από 
το καλό επίπεδο χρήσης της Αγγλικής Γλώσσας. Στο πλαίσιο του σχεδίου 
οι εταίροι περιηγήθηκαν στη βιομηχανική ζώνη του Αλιβερίου. 
Ξεναγήθηκαν στη μικροβιομηχανία Septem από τον κ. Σοφοκλή 
Παναγιώτου στο Ωρολόγιο και επισκέφτηκαν τις Πετριές και την Κύμη, 
όπου απόλαυσαν το τοπίο, παρά τον κακό καιρό που έπληττε εκείνες τις 
μέρες την περιοχή μας. 

Με την τέταρτη διεθνική συνάντηση εκπαιδευτικών στο σχολείο της 
Σεβίλλης 20-22 Νοεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκαν οι κινητικότητες του 
προγράμματος. Όλοι οι εταίροι αξιολόγησαν τη συμβολή της κάθε 
χώρας και του καθενός χωριστά στην υλοποίηση των στόχων και την 
επιτυχή έκβαση του σχεδίου. Συνεργάστηκαν και παρουσίασαν το 
πρόγραμμα  σε εκπροσώπους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γονείς 
και κηδεμόνες και μαθητές του Ισπανικού σχολείου, ώστε να γίνει η 
διάχυση αποτελεσμάτων στην τοπική κοινωνία. Στην Ελληνική 
αποστολή συμμετείχαν οι καθηγήτριες: Γλάρου Κονδύλω, Ελαφρού 
Αναστασία και Καρκαλέτση Ευαγγελία.  
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Β. Διακρατικές  δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και 
κατάρτισης (ανταλλαγές  μαθητών) 
 

05-11 Μαρτίου 2018 στα πλαίσια του προγράμματος 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη διακρατική δραστηριότητα μάθησης, 
διδασκαλίας και κατάρτισης στο Colegio Privado Concertado Arboleda, 
στη Σεβίλλη της Ισπανίας, όπου 26 μαθητές από τις τρεις εταιρικές 
χώρες (Ελλάδα, Ιταλία και Ολλανδία) φιλοξενήθηκαν από τους Ισπανούς 
εταίρους τους. Από το 2ο ΓΕΛ Αλιβερίου συμμετείχαν έξι μαθητές: ο 
Γλάρος Παναγιώτης από την Α΄ Τάξη, οι μαθητές/-τριες Γλάρου Ηλέκτρα 
Ιωάννα, Δεμερτζής Αντώνιος, Δημολιάνη Νίκη, Ηλία Ιωάννα Μαρία και 
Καραβά Ευαγγελία από τη Β΄ Τάξη και τρεις καθηγητές η Γλάρου 
Κονδύλω, υπεύθυνη για την εκτέλεση του σχεδίου, ο Μαλούκος 
Ιωάννης και η Καρκαλέτση Ευαγγελία. Οι μαθητές έχοντας ήδη γνωρίσει 
τους Ισπανούς εταίρους τους μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος 
στο Facebook βίωσαν τη φιλοξενία των ιδιαίτερα στοργικών Ισπανικών 
οικογενειών και γνώρισαν τον τρόπο ζωής των Ισπανών συμμαθητών 
τους τόσο στις πρωινές δραστηριότητες όσο και στις απογευματινές 
συναντήσεις όπου ξεναγήθηκαν σε μέρη διασκέδασης των νέων της 
Σεβίλλης. Γνωρίστηκαν επίσης μέσω κοινών δραστηριοτήτων με τους 
Ιταλούς και Ολλανδούς συμμαθητές τους και οι εντυπώσεις τους από τη 
γνωριμία ήταν ιδιαίτερα θετικές. Η προετοιμασία των Ισπανών 
συναδέλφων ήταν εξαιρετική και οι δραστηριότητες σχετικές με το 
βιώσιμο τουρισμό και την επιχειρηματικότητα, πολύ ενδιαφέρουσες για 
τους μαθητές μας. Διδάχθηκαν φλαμέγκο από πέντε Ισπανίδες 
μαθήτριες και την επόμενη μέρα παρουσίασαν παράσταση χορού 
(*flashmob) σε κεντρική πλατεία της Σεβίλλης. Επισκέφτηκαν τα 
αξιοθέατα της πόλης, τον καθεδρικό ναό στο ιστορικό κέντρο και το 
αραβικό ανάκτορο Αλκαζάρ. Επιπλέον είχαν μια εμπειρία βιώσιμου 
τουρισμού διασχίζοντας με νοικιασμένα ποδήλατα τις όχθες του 
ποταμού Γουαδαλκιβίρ και γνωρίζοντας τις συνοικίες της πόλης. 
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Ντονιάνα, 
νότια της Σεβίλλης. Την τελευταία ημέρα πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου συνεστίαση με φαγητά που είχαν 
ετοιμάσει οι οικογένειες που φιλοξένησαν τους μαθητές των τριών 
χωρών. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι μαθητές ανέπτυξαν ποικίλες 
δεξιότητες και δεσμούς φιλίας με τους εταίρους τους. 
 
*flashmob: δημόσια συγκέντρωση στην οποία οι άνθρωποι εκτελούν μια ασυνήθιστη ή 
φαινομενικά τυχαία πράξη και στη συνέχεια διασκορπίζονται, που συνήθως οργανώνονται 
μέσω του Διαδικτύου ή των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης. 



1.   2
ο
 ΓΕΛ Αλιβερίου 2019-20  Erasmus+ΚΑ219 “Generazione Web Europeo” 2017-2020 

4 

 

Η δεύτερη διακρατική ανταλλαγή μαθητών πραγματοποιήθηκε στο 
σχολείο RSG Wolfsbos, στην πόλη Χόχεφιν (Hoogeveen) της Ολλανδίας 
05-11 Νοεμβρίου 2018. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία για τους μαθητές 
μας, καθώς οι περισσότεροι συμμετείχαν για πρώτη φορά σε 
διακρατικό πρόγραμμα ανταλλαγής και είχαν την ευκαιρία να 
συναντήσουν μαθητές από τα τρία εταιρικά σχολεία: την Ιταλία, την 
Ισπανία και την Ολλανδία. Από το σχολείο συμμετείχαν δύο μαθητές 
από την Α΄ Τάξη  (Κέλλη Ζαχαρούλα και Λατίποβα Ρουζαλίνα), τέσσερις 
μαθητές από τη Β΄ Τάξη (Γλάρος Παναγιώτης, Κόλλια Κωνσταντίνα, 
Λαλανίτης Ανδρέας κα Μπίτσα Μικελιάνα), η διευθύντρια Γότα Ελένη 
και η Γλάρου Κονδύλω. Έχοντας ήδη γνωρίσει τους Ολλανδούς εταίρους 
τους μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος στο eTwinning και στο 
Facebook βίωσαν σε ικανοποιητικό βαθμό τον τρόπο ζωής των 
Ολλανδών συμμαθητών τους τόσο κατά τις πρωινές δραστηριότητες στο 
σχολείο όσο και στις απογευματινές επισκέψεις και τις βραδινές 
συνεστιάσεις στα σπίτια. Οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν από τον 
εξοπλισμό και τους λειτουργικούς χώρους του σχολείου και 
χρησιμοποίησαν οικολογικό τρόπο μετακίνησης, αφού οι περισσότεροι 
έρχονταν στο σχολείο με ποδήλατο. Η προετοιμασία και η οργάνωση 
των Ολλανδών συναδέλφων ήταν υποδειγματική και οι δραστηριότητες 
εντός και εκτός σχολικής μονάδας πολύ ενδιαφέρουσες για τους 
μαθητές μας. Οι μαθητές σε μικτές ομάδες, με σύμμαχο τον καλό καιρό, 
ανακάλυψαν τα αξιοθέατα της πόλης μέσω ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων, βίωσαν τους κανονισμούς μιας Ολλανδικής 
οικογένειας και αξιολογούσαν καθημερινά τις δραστηριότητές τους 
μέσω ερωτηματολογίου. Επισκέφτηκαν το Μουσείο ΝΕΜΟ στο 
Άμστερνταμ κι έκαναν κρουαζιέρα στον Άμστελ ποταμό. Ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον και ευχάριστο ήταν το δείπνο των καθηγητών σε Ολλανδικό 
σπίτι με δύο οικογένειες που φιλοξενούσαν τρία παιδιά από 
διαφορετικές χώρες η καθεμιά και το δείπνο στο σπίτι της Ολλανδής 
συναδέλφου, όπου οι εταίροι μαγείρεψαν φαγητά του τόπου τους. Το 
τελευταίο βράδυ παραμονής στο Hoogeveen όλοι διασκέδασαν σε μια 
φιλική ατμόσφαιρα κι ευχαριστηθήκαν το αποχαιρετιστήριο δείπνο που 
οργανώθηκε από τις οικογένειες υποδοχής στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του σχολείου. Στη συνάντηση αναφέρθηκε με άρθρο και ο τοπικός 
Ολλανδικός Τύπος. Οι εντυπώσεις όλων από τη συνάντηση ήταν 
ιδιαίτερα θετικές.  
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08-14 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε η τρίτη διακρατική 
ανταλλαγή μαθητών στο σχολείο Istituto Omnicomprensivo Orte, στην 
πόλη Orte της Ιταλίας. Συμμετείχαν 24 μαθητές από Ελλάδα, Ισπανία 
και Ολλανδία. Από το 2ο ΓΕΛ Αλιβερίου συμμετείχαν οι έξι μαθητές που 
είχαν πάει στην Ολλανδία και οι μαθητές της Β’ τάξης Μαχιλάι Σπύρος 
και Χονδρογιάννης Αντώνης και οι καθηγήτριες Γλάρου Κονδύλω και 
Ελαφρού Αναστασία που πριν πάνε στο Όρτε ξεναγήθηκαν στα 
σημαντικότερα αξιοθέατα της Ρώμης. Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με 
την Ιταλία, το πρόγραμμα και τη ζεστή φιλοξενία των Ιταλικών 
οικογενειών. Γνώρισαν τον τρόπο ζωής των Ιταλών συμμαθητών τους 
και συναναστράφηκαν τους Ευρωπαίους εταίρους τους τόσο κατά τις 
πρωινές δραστηριότητες στο σχολείο, όσο και κατά τις απογευματινές 
εκπαιδευτικές επισκέψεις και τις βραδινές συναντήσεις τους σε τοπικά 
εστιατόρια. Η προετοιμασία των Ιταλών συναδέλφων ήταν άψογη και οι 
δραστηριότητες εντός και εκτός σχολικής μονάδας πολύ ενδιαφέρουσες 
για τους μαθητές μας. Παράλληλα ανακάλυψαν τα αξιοθέατα και τα 
φυσικά τοπία του Λάτιο (Πάρκο των τεράτων), της Τοσκάνης 
(Φλωρεντία) και της Ούμπρια (Καταρράκτες Marmore). Στο Όρτε μετά 
τις δραστηριότητες στο σχολείο μυήθηκαν στο trekking κάνοντας μια 
πορεία 8χλμ. για να θαυμάσουν την Ετρουσκική πυραμίδα του 7ου ή 6ου 
π.Χ. αι. που ανακαλύφτηκε τη δεκαετία του 1990 από δύο τοπικούς 
αρχαιολόγους και τον Πύργο της Κία ή Πύργο του Πιέρ Πάολο Παζολίνι 
όπου ο διάσημος ηθοποιός, ποιητής, συγγραφέας, σεναριογράφος και 
σκηνοθέτης συνέγραφε τα έργα του και έζησε τα τελευταία χρόνια της 
ζωής του. Την τοποθεσία ανακάλυψε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων 
της ταινίας του «Το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο». Ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
και σε φιλική ατμόσφαιρα ήταν το δείπνο των εκπαιδευτικών με 
Ιταλικές οικογένειες υποδοχής και με τη Διευθύντρια του σχολείου. Το 
τελευταίο βράδυ οι μαθητές με χαρά και υπευθυνότητα παρουσίασαν 
τα αποτελέσματα των εργασιών τους στους Ιταλούς γονείς και 
κηδεμόνες και στη συνέχεια όλοι διασκέδασαν σε μια φιλική 
ατμόσφαιρα κι ευχαριστήθηκαν στο αποχαιρετιστήριο δείπνο που 
οργανώθηκε από τους γονείς στη ζεστή αίθουσα εκδηλώσεων του 
σχολείου.  
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Το 2ο Γενικό Λύκειο Αλιβερίου φιλοξένησε την τέταρτη διακρατική 
ανταλλαγή Ομάδων μαθητών 14-20 Οκτωβρίου 2019. Ήταν η πρώτη 
φορά που το σχολείο συμμετείχε σε πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών. 
Συμμετείχαν είκοσι έξι μαθητές και μαθήτριες και έξι καθηγητές από 
Ιταλία, Ολλανδία και Ισπανία. Οι εταίροι μαθητές φιλοξενήθηκαν σε 
οικογένειες μαθητών του σχολείου μας και συμμετείχαν σε 
δραστηριότητες σχετικές με την επιχειρηματικότητα και τον βιώσιμο 
τουρισμό εντός και εκτός σχολείου.  Παράλληλα, με σύμμαχο τον πολύ 
καλό για την εποχή καιρό, γνώρισαν ποικίλες μορφές εναλλακτικού 
τουρισμού που προσφέρει η Εύβοια. Συγκεκριμένα, οι μαθητές 
ανέπτυξαν επιχειρηματικές δεξιότητες στα εργαστήρια που 
οργανώθηκαν στο σχολείο με την καθοδήγηση εξωτερικών συνεργατών, 
όπως φωτογραφίας με το Δημήτρη Λάμπρου,  παρασκευής σαπουνιού 
με την Ειρήνη Αθανασιάδου, δημιουργίας κοσμημάτων με την Ελένη 
Σεφερλή, δημιουργίας κεριών με την Ελένη Παρασκευά, δημιουργίας 
πλεκτών μπρελόκ με την Όλγα Πορφυριάδου, ελληνικών παραδοσιακών 
χορών με την εκπαιδευτικό Ηλιάνα Παπαδοπούλου και τη βοήθεια των 
μαθητριών Καραβά Ιωάννας, Ματζαριώτη Χρυσαφίας, Γκογκορώση 
Κωνσταντίνας και Τσαρούμη Βασιλικής και ηχογράφησης ραδιοφωνικής 
εκπομπής για το European School Radio με τη βοήθεια των μαθητριών 
Βυργιώτη Αλεξάνδρας, Ηλία Ευαγγελίας και Καραβά Ναταλίας. Εκτός 
σχολείου επισκέφτηκαν τον Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό Γυναικών 
AVALONA, στα Χάνια Αυλωναρίου, όπου η πρόεδρος  Σοφία 
Χροναίου και οι κυρίες του Συνεταιρισμού έδωσαν την ευκαιρία στους 
φιλοξενούμενούς μας να αναπτύξουν μαγειρικές δεξιότητες και να 
δοκιμάσουν παραδοσιακές λιχουδιές. Ξεναγήθηκαν στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ερέτριας από τους πρόθυμους εθελοντές φιλολόγους από την 
Ερέτρια, Βασίλη και την Ελένη Παπαρούπα. Περπάτησαν κατά μήκος 
του ποταμού στην καταπράσινη Στενή και γεύτηκαν την ελληνική 
κουζίνα σε γραφική παραδοσιακή ταβέρνα στο εκκλησάκι της Αγ. 
Κυριακής. Στην Εστία Γνώσης και Πολιτισμού στη Χαλκίδα τους 
απεύθυνε χαιρετισμό η πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. Σοφία Χονδρογιάννη 
εκπροσωπώντας και τη Δήμαρχο Χαλκιδέων κ. Έλενα Βάκα και ο Δρ. 
Αντωνίου τους εξήγησε το Φαινόμενο του Πορθμού του Ευρίπου. 
Επισκέφτηκαν τα βιοαγροκτήματα του κ. Ζαργάνη στο Μαντράκι 
Αυλώνος, όπου γνώρισαν την αποτελεσματική τεχνολογία 
μικροοργανισμών που χρησιμοποιεί. Ο κ. Ζαργάνης τους παρέθεσε 
γεύμα πριν αναχωρήσουν για το Συσκευαστήριο Σύκων του κ. Κων. 
Καραβασίλη στα Διρρεύματα Κύμης. Όλοι εντυπωσιάστηκαν από τον 
ορεινό όγκο της Εύβοιας πριν καταλήξουν για μια σύντομη βόλτα στην 
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όμορφη παραλία των Στύρων. Δεν παρέλειψαν να επισκεφτούν την 
Αθήνα και να ξεναγηθούν στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης και στον Ιερό 
Βράχο. Πριν αναχωρήσουν διασκέδασαν σε μια φιλική ατμόσφαιρα στο 
αποχαιρετιστήριο δείπνο που διοργανώθηκε από τους γονείς, τους 
οποίους και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, στο Baluse, 
στον Κάραβο Αλιβερίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι μαθητές 
μας εξάσκησαν την Αγγλική Γλώσσα και ανέπτυξαν ποικίλες δεξιότητες 
και δεσμούς φιλίας με τους εταίρους τους. Τη διοργάνωση 
διεκπεραίωσαν οι καθηγήτριες Γλάρου Κονδύλω και Ελαφρού 
Αναστασία. Με μια αναμνηστική πλακέτα με το λογότυπο του 
προγράμματος Γιαπλέ από τη Στενή, κ. Ζαργάνη, κ. Καραβασίλη, κ. 
Τρίκα και κ. Χονδρογιάννη από την περιοχή μας, που συντέλεσαν στην 
επιτυχία διοργάνωσης. Τέλος, ευχαριστούμε τη Διευθύντρια του 
σχολείου κα. Ελένη Γότα  και το Σύλλογο Διδασκόντων για την 
υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου. 
 

Το λογότυπο του προγράμματος είναι σχέδιο της ταλαντούχου 
μαθήτριας (φοιτήτριας σήμερα) Μαργαρίτας Φρυγανιώτη.  
 
Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την υποβολή της Τελικής Έκθεσης 
προς αξιολόγηση στην Εθνική Υπηρεσία της κάθε χώρας το Μάρτιο 
2020. Για την Ελλάδα υπεύθυνο  είναι το ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 
(Ι.Κ.Υ.). 
 


