
«Βελτίωση δεξιοτήτων για τους μαθητές του 6ου ΕΠΑΛ Πάτρας» 

   Το εγκεκριμένο μας σχέδιο ήταν μια ροή ΚΑ1 Βραχυπρόθεσμη Κινητικότητα  

Προσωπικού και Μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Είχε 

κωδικό σύμβασης 2020-1-EL01-KA1-078022 και τίτλο «Βελτίωση δεξιοτήτων για τους 

μαθητές του 6ου ΕΠΑΛ Πάτρας». Η χώρα υποδοχής ήταν η Ιταλία και η πόλη το Μιλάνο. 

Ο εταίρος υποδοχής μας στο Μιλάνο ήταν ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με την 

ονομασία «Europe For All»  (info@europeforall.org), με μεγάλη εμπειρία στην 

υλοποίηση προγραμμάτων Erasmus.   Ο σχεδιασμός του προγράμματος αφορούσε στην 

τοποθέτηση είκοσι (20) μαθητών για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του Μιλάνο.  

Η συμμετοχή των μαθητών ανά ειδικότητα ήταν: 

 έξι (06) μαθητές της Κομμωτικής Τέχνης, 

 τρεις (03) μαθητές της Β. Βρεφονηπιοκόμου και 

 έντεκα (11) μαθητές της Αισθητικής. 

   Η μετακίνηση έγινε το χρονικό διάστημα 18/03 έως 03/04/2022. 

   Mε  την τοποθέτηση των μαθητών μας  σε  επιχειρήσεις της ειδικότητάς τους  στο 

Μιλάνο της Ιταλίας, αποσκοπούσαμε να αποκτήσουν:  

(1) Εργασιακή εμπειρία με ευρωπαϊκή πιστοποίηση. 

(2) Βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους καθώς και απόκτηση νέων. Π.χ. οι 

Αισθητικοί και οι Κομμωτές με την τοποθέτησή τους σε Spa και κέντρα αισθητικής 

και οι Κομμωτές σε κομμωτήρια στο Μιλάνο, το κέντρο της παγκόσμιας μόδας, να 

παρακολουθήσουν στην πράξη τις εξελίξεις του χώρου τους. Οι Βρεφονηπιοκόμοι 

μέσα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς να δουν στην πράξη ευρωπαϊκά προγράμματα 

προσχολικής αγωγής εμπλουτίζοντας έτσι τις παιδαγωγικές τους γνώσεις και 

δεξιότητες. Ιδιαίτερα στις μέρες μας που η Διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι 

απαραίτητη λόγω του ότι στους παιδικούς σταθμούς της χώρας μας υπάρχουν νήπια 

από όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες.  

(3) Επαφή με ένα διαφορετικό ευρωπαϊκό εργασιακό καθεστώς και σύγκριση με το 

αντίστοιχο ελληνικό. 

(4) Να υιοθετήσουν καλές πρακτικές που θα μπορούν να ενσωματώσουν στον δικό 

τους επαγγελματικό χώρο.  

(5) Να βελτιώσουν και να εξασκήσουν την αγγλική γλώσσα.  

(6) Να γνωρίσουν ένα διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον, αποκτώντας 

διαπολιτισμική ενσυναίσθηση.  

(8) Να αποκτήσουν Ευρωπαϊκή ταυτότητα. 

   Οι είκοσι (20) μαθητές μας τοποθετήθηκαν σε επιχειρήσεις της ειδικότητάς τους ως 

εξής: 

   Οι    Αισθητικοί   στα   Spa   " Evly Wellness  

Center", "AmaTi Spa", "Hado Spa", και  στα κέντρα  

αισθητικής "Beauty Key",  "Fiori  d'  Inverno Salone 

Di Bellezza" και  "MBA-Making Beauty Academy"   

εφαρμόζοντας    παροχές    υπηρεσιών   αισθητικής      

φροντίδας    προσώπου,  σώματος  και  άκρων    με 

προϊόντα και  μηχανήματα αισθητικής.Καλλωπισμό  

νυχιών  με  φυσικά  και τεχνητά μέσα. Μακιγιάζ με  
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τον   φημισμένο   μακιγιέρ   Americo  Turturo σε πραγματικά μοντέλα πασαρέλας του 

Μιλάνο και με επαγγελματίες φωτογράφους.  

 Επιπλέον ανέπτυξαν δεξιότητες στην προώθηση και πώληση καλλυντικών προϊόντων. 

   Οι  Κομμωτές  στα  κομμωτήρια  "Antonela Freetime",  "Famiglia Parrucchiere" και 

"Anita Tomassini"   βελτίωσαν  τις  δεξιότητές  τους  στα   κλασσικά  κι   εκκεντρικά  

 

                          
 

κουρέματα με ψαλίδι και απέκτησαν καινούργιες με μηχανή. Το ίδιο συνέβηκε και με 

τις τεχνικές  βαφών μαλλιών καθώς και στα χτενίσματα (μπούκλες, κλασσικές κουπ) 

και στους αποχρωματισμούς μαλλιών σε άντρες και  γυναίκες. Επίσης ασχολήθηκαν κι 

εφάρμοσαν το ηλεκτρονικό ραντεβού και την ηλεκτρονική αποθήκη. 

   Οι  Βρεφονηπιοκόμοι  στο  βρεφονηπιακό  σταθμό  "La Puperia" βελτιώθηκαν στην  

στην ενασχόληση με τις μουσικοκινητικές ασκήσεις, χειροτεχνίες, τη ζωγραφική, τις 

κατασκευές, το παιχνίδι στην αυλή, κι εφάρμοσαν για πρώτη φορά το άλλαγμα της 

πάνας, το πλύσιμο των χεριών και την προετοιμασία για φαγητό και ύπνο που δεν 

υπήρχε η δυνατότητα να γίνουν στο σχολείο μας. 

    Όλοι οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά, εξασκήθηκαν στο ηλεκτρονικό ραντεβού, και 

στην ηλεκτρονική αποθήκη-παραγγελίες, μιλώντας σε όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος την Αγγλική γλώσσα. 

   Υλοποιήσαμε μια σειρά από πολιτιστικές επισκέψεις στο Θέατρο και στο μουσείο 

της Σκάλας του Μιλάνο, στο κάστρο  Σφόρτσα, στο Ντουόμο, Γκαλερία Βιτόριο  

 

         
             Ντουόμο                                                             Ναβίλιο, Μιλάνο 

 

Εμανουέλε, στην China town, στην πόρτα Ρομάνα και Βενέτσια και στην περίφημη 

περιοχή της Brera.  

  



              
                                   Κρουαζιέρα στη Λίμνη Κόμο                                              Μπέργκαμο  

   Οι εκδρομές μας στη Λίμνη Κόμο, στο Μπέργκαμο και στην Βενετία ολοκλήρωσαν 

την υλοποίηση του πολιτιστικού σχεδιασμού των δράσεών μας. 

     
     Άγιος Μάρκος Βενετία                       Ριάλντο Βενετία                        Grande Canale Βενετία 

    Τα καταλύματα που είχαν επιλεγεί ήταν ασφαλή με πλήρη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό 

που εξυπηρέτησε τις ανάγκες των συμμετεχόντων όλο το διάστημα που παρευρέθηκαν 

στο Μιλάνο. 

 

                    
 

   Η μικρή απόσταση που απείχαν από στάσεις μετρό και τραμ έκανε εύκολη την 

καθημερινή μετακίνηση των μαθητών χωρίς καθυστερήσεις στην ώρα προσέλευσης 

στον εργασιακό χώρο.    Οι  μαθητές   είχαν   τη   δυνατότητα και  μαγείρευαν στο 

σπίτι. Με αυτό τον τρόπο    αναπτύχθηκαν   πιο    γρήγορα οι σχέσεις αλληλεγγύης, 

συμπαράστασης και σεβασμού μεταξύ τους. 

   Ο φορέας υποδοχής Europe for All και οι συνεργάτες του επέβλεπαν σε όλη τη 

διάρκεια της κατάρτισής τους, τους μαθητές μας. Τους αξιολόγησαν στη μέση του 

προγράμματος και στο τέλος. Η αξιολόγηση αναγνώριζε για τους μαθητές της 

Αισθητικής και Κομμωτικής την ικανότητα  στην εκτέλεση τεχνικών εργασιών, 



μεθόδων, θεραπειών, χειρισμό μηχανημάτων σύγχρονης Αισθητικής και διαχείριση 

προβλημάτων μέσα στον εργασιακό χώρο. Οι Βρεφονηπιοκόμοι ανέπτυξαν δεξιότητες 

στις χειροτεχνίες, στα μουσικοκινητικά παιχνίδια, στα παιχνίδια της αυλής, στην 

προετοιμασία του φαγητού και του ύπνου. Οι ικανότητες των μαθητών μας που 

φάνηκαν με το πέρας των καθημερινών δραστηριοτήτων ανταμείφτηκαν με    βεβαίωση 

πρακτικής άσκησης από τον φορέα υποδοχής.  

     Με την επιστροφή μας στο σχολείο στείλαμε δελτία τύπου στον τοπικό τύπο και 

αναρτήσαμε την δράση μας στο Block του σχολείου μας. Ενημερώσαμε τον Σύλλογο 

Διδασκόντων για τις δράσεις μας και οι μαθητές μας μετέφεραν στην τάξη και στους 

καθηγητές τους τις νέες τεχνικές που αποκόμισαν την περίοδο της επαγγελματικής τους 

κατάρτισης. Οι καθηγητές συνοδοί ενημέρωσαν τους συναδέλφους τους για τις νέες  

μαθησιακές μεθόδους-τεχνικές οι οποίες εντάχθηκαν στον ετήσιο προγραμματισμό των 

εργαστηριακών ασκήσεων των αντίστοιχων ειδικοτήτων.  

Επίσης οι μαθητές: 

 δημιούργησαν σε word ένα οχτασέλιδο έντυπο φυλλάδιο για τη διάχυση των 

αποτελεσμάτων του σχεδίου μας 

 δημιούργησαν με φωτογραφικό υλικό την ιστορία του slide  show με στιγμές 

από τη δράση μας, 

 διοργάνωσαν μαζί με τους συνοδούς καθηγητές την γιορτή διάχυσης των 

αποτελεσμάτων  με τίτλο "Μέρα Erasmus για το 6ο ΕΠΑΛ Πάτρας" στη 

σχολική κοινότητα και σε ανοιχτή εκδήλωση με δείπνο στο roof garden του 

ξενοδοχείου ΑΣΤΗΡ Πάτρας με  Ιταλική και Ελληνική κουζίνα υπό την 

συνοδεία Ελληνικών και Ιταλικών τραγουδιών. 

   Σημαντική ήταν η βοήθεια των Πρεσβειών Ελλάδας, Ιταλίας και του προξενείου της 

Ελλάδας στο Μιλάνο, στο στάδιο της προετοιμασίας και της οργάνωσης του σχεδίου 

μας.  

    Σε όλη την διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματός μας ήμασταν σε στενή 

συνεργασία με τον εταίρο φορέα υποδοχής, ο οποίος παρακολουθούσε στενά την 

πορεία των μαθητών μας με τους συνεργάτες του δίνοντάς μας επιπλέον πληροφορίες 

πολιτιστικού και γαστρονομικού ενδιαφέροντος. Σημαντική ήταν και η συμβολή του 

Εθνικού Φορέα Συντονισμού ΙΚΥ κάθε φορά που τη χρειαζόμασταν 

 

Αποτελέσματα  

Α. Για τους συμμετέχοντες μαθητές μας τα αποτελέσματα του έργου μας αφορούν στην 

βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων που είχαν και στην απόκτηση νέων  

ανάλογα την ειδικότητα. Συγκεκριμένα: 

 Οι Αισθητικοί βελτιώθηκαν στην εφαρμογή παροχών υπηρεσιών, αισθητικής 

φροντίδας προσώπου, σώματος και άκρων με προϊόντα και μηχανήματα. Επίσης στον 

καλλωπισμό των νυχιών με φυσικά και τεχνητά μέσα. Απέκτησαν νέες τεχνικές 

δεξιότητες στο μακιγιάζ εργαζόμενοι με τον φημισμένο μακιγιέρ Americo Turturo σε 

πραγματικά μοντέλα πασαρέλας μόδας του Μιλάνο και με επαγγελματίες 

φωτογράφους.  Επίσης ανέπτυξαν δεξιότητες στην προώθηση και πώληση 

καλλυντικών προϊόντων.  



Οι Κομμωτές  βελτίωσαν τις τεχνικές τους δεξιότητες στο  λουσίματος,  στις βαφές και 

στα κουρέματα των μαλλιών επίσης  και στα κλασσικά χτενίσματα. Απέκτησαν νέες 

στα κουρέματα με μηχανές στα βραδινά και καλλιτεχνικά χτενίσματα. 

Οι Βρεφονηπιοκόμοι αποκόμισαν νέα δημιουργικά παιχνίδια, εξοικειώθηκαν με 

χειροτεχνίες κι έκαναν πράξη την φροντίδα της ατομικής υγιεινής, την προετοιμασία 

στην διατροφής και στην ανάπαυση. 

Όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές βελτιώθηκαν: -στις μαθησιακές τους επιδόσεις -στην 

ομιλία της Αγγλικής -στην καλλιέργεια του πνεύματος και της ομαδικής συνεργασίας 

- στην ικανότητα επικοινωνίας και δημιουργίας νέων φιλιών.  Ενισχύθηκε η 

διαπολιτισμική τους επίγνωση. Αυξήθηκαν οι πιθανότητες απασχόλησης και 

προοπτικών σταδιοδρομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ανέβηκε η αυτοεκτίμηση 

και η αυτοπεποίθησή τους και η ανάληψη πρωτοβουλιών.  

Β. Για τους μη συμμετέχοντες μαθητές το υλοποιημένο έργο μας είχε σαν αποτέλεσμα: 

- να καρπωθούν την νέα γνώση και τεχνικές που μετέφεραν οι συμμετέχοντες 

συμμαθητές τους, - να προσεγγίσουν τη νέα γνώση μέσα από νέες μαθησιακές τεχνικές, 

-  να γίνει  κίνητρο για συμμετοχή περισσότερων μαθητών σε μελλοντικά 

προγράμματα. 

Γ. Τα αποτελέσματα που είχε για τους καθηγητές που δεν συμμετείχαν  είναι  η 

ενσωμάτωση νέων ιδεών και καλών πρακτικών  στη διδασκαλία τους και στην 

εφαρμογή  των τεχνικών δεξιοτήτων ανά ειδικότητα. Επίσης λειτούργησε σαν κίνητρο 

για μεγαλύτερη συμμετοχή καθηγητών σε επόμενα σχέδια δράσης. 

Δ. Τα αποτελέσματα που είχε για το σχολείο είναι: -  Αναγνωρίστηκε  η αξία του 

Πτυχίου που παρέχει το σχολείο μας σαν Επαγγελματικό Λύκειο, αφού συνοδεύεται 

από την πολυπόθητη πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση - Η επαγγελματική 

κατάρτιση φάνηκε πως είναι πιο εύκολος δρόμος για την ένταξη των αποφοίτων μας 

στην αγορά εργασίας. - Ενισχύθηκε  ο θεσμός της μαθητείας αφού οι εργοδότες 

δέχτηκαν πιο εύκολα τους καταρτισμένους  αποφοίτους μας. - Το σχολείο μας έγινε 

πιο ελκυστικό και ίσης αξίας με το Γενικό Λύκειο, για μαθητές και γονείς όπως φάνηκε 

από τον μεγάλο αριθμό εγγραφών. - Απέκτησε διεθνή ταυτότητα. 

Ε. Τα αποτελέσματα στην τοπική κοινωνία είναι  πως οι νέοι μένουν στον τόπο τους 

και ενισχύουν το εργατικό δυναμικό της. 

        Το πρόγραμμα τηρήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος. Αλλαγές έγιναν στο πρόγραμμα 

μετακίνησης και αφορούν στην αλλαγή του μέσου αναχώρησης από την Πάτρα, όταν 

ακυρώθηκε η αεροπορικής μας πτήσης λόγω πολέμου στην Ουκρανία και η μετάβασή 

μας στο Μιλάνο έγινε με πλοίο από το λιμάνι της Πάτρας και στη συνέχεια με τρένο 

μέχρι το Μιλάνο.  

     Οι μαθητές σε όλη την διάρκεια του προγράμματος επέδειξαν άριστη διαγωγή., 

μέσα κι έξω από τον χώρο της εργασίας. Μετακινήθηκαν  με όλα σχεδόν τα μέσα κι 

εντυπωσιάστηκαν με το τρένο που ανέπτυξε ταχύτητα  300Κ/h.    

    Τα μηνύματα που εξέλαβαν κατά γενική ομολογία οι καθηγητές των αντίστοιχων 

ειδικοτήτων αφορά στην αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανοποίησης και χαρά των    

μαθητών που συμμετείχαν. Επίσης διέκριναν μεγαλύτερη ομαδική συνεργασία  και 

προθυμία για μάθηση. Το πνεύμα αλληλεγγύης ήταν εμφανές προς τους πιο αδύναμους 

μαθητές.  



 

                    Οι ιστότοποι των επιχειρήσεων που συνεργαστήκαμε 

 

Κέντρα Αισθητικής- Ευεξίας 

1. Evly Wellness Center, Via Giovanni Morelli, 2, 20129 Milano, Ιταλία, 

https://www.elvycentrobenessere.it/  

2. "AmaTi Spa", Viale Monte Grappa, 12, 20124 Milano MI, Ιταλία 

https://www.amatiwellnessbeautyspa.com/  

3. "Hado Spa" Corso Buenos Aires, 3, 20124 Milano MI, Ιταλία, 

https://www.hadospa.com/  

4. "Beauty Key",   Via Giuseppe Prina, 15, 20154 Milano MI, Ιταλία 

https://www.beautykey.it/  

5. "Fiori  d'  Inverno Salone Di Bellezza", Via Col Moschin, 1, 20136 Milano MI, 

Ιταλία, https://www.fioridinverno.it/  

6. "MBA-Making Beauty Academy", Via Santa Marta, 18, 20123 Milano MI, 

Ιταλία, https://mbacademy.it/      

 

1. "Antonela Freetime", Via Pavia 3 , Μιλάνο (MI) , 20136 

https://www.treatwell.it/salone/free-time-hair-studio-di-d-agostino-antonietta/  

2. "Famiglia Parrucchiere", Via S. Galdino, 4, 20154 Milano MI, Ιταλία,  

https://www.famiglia-parrucchiere.com/  

3. "Anita Tomassini"   Via Cenisio, 23, 20154 Milano MI, Ιταλία 
https://www.google.com/search?q=3.+%22Anita+Tomassini%22&oq=3.%09%22Anita+Tomassini%22&aqs=chr

ome..69i57j33i160.9117j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-  

 

 

1. "La Puperia" via pozzuoli 3, Milan, Italy (Βρεφονηπιακός σταθμός) 

       https://www.facebook.com/people/La-Puperia-Asilo-Nido/100057859801340/  

                                              

                                    Ο Φορέας υποδοχής στην Ιταλία 

Europe for All, Via Luigi Canonica, 67, 20154 Milano MI, Ιταλία  
                                https://www.europeforall.org/  

 
                           Email info@europeforall.org  

 
                           Phone+39 329 7928160 
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