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Τελετή Έναρξης - Χαιρετισμός από την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη 
Νεολαία κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου. Παρουσίαση των βραβείων του διαγωνισμού Youth Mobility Poster.

United School Bands. Με την γλώσσα της μουσικής μαθητές από τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες Αυστρία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Γερμανία και Κύπρο δίνουν μήνυμα ενότητας και δημιουργικότητας  για όλους τους Νέους Ευρωπαίους Πολίτες της Ενωμένης
 Ευρώπης. - Λύκειο Λινόπετρας.

Παρουσίαση προγράμματος Erasmus από το Πανεπιστήμιο του Frederick. - The Frederick University.

Νέες τεχνολογίες στα διαγνωστικά συστήματα του αυτοκινήτου. Σκοπός του προγράμματος είναι τεχνολογικός εγγραμματισμός 
των μαθητών στα διάφορα συστήματα και τρόπους διάγνωσης βλαβών στα σύγχρονα συστήματα των 
αυτοκινήτων. – Κύπρος – Α´ Τεχνική Σχολή Λεμεσού.

No boundaries - Φιλοξενία προγράμματος EVS, με πέντε εθελοντές που απασχολούνται καθημερινά στο Κέντρο Ημέρας, 
στηρίζοντας τις δραστηριότητες και την καθημερινότητα ατόμων με αναπηρία. Πρόγραμμα Πρωτοβουλίες Νέων, με τίτλο "Catch the Spirit". -  
EVS Programme - Πρόσβαση (ΜΚΟ).

9:00 - 10:30

10:45 -11:00

11:15 -11:30

11:45 -12:00

12:15 -12:30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Όλες οι παρουσιάσεις αναφέρονται σε προγράμματα που 
έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την 
εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη νεολαία - 
Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius and Youth in Action.

Οι παρουσιάσεις / συζητήσεις και εκδηλώσεις είναι 
ανοιχτές προς το κοινό. 
Δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει οποιαδήποτε κράτηση.

Πρωί

Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές. Για να δείτε την τελευταία έκδοση του παρακαλώ επισκεφθείτε το: http://europa.eu/youthonthemove



Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012

“A day in the life of a Cypriot student vs A day in the life of a Belgian student” του Λανιτείου Λυκείου Α’ με το Βελγικό Σχολείο Sainte Union 
de Kain, κατά τα σχολικά έτη 2009-10 και 2010-11. - Α´ Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού.

Συμμετοχή του Τμήματος Δασών στην Κινητικότητα “Εκπαίδευση στη Διαχείριση των Δασικών Πόρων και στη Δασική Παιδαγωγική” στα 
πλαίσια του προγράμματος Leonardo da Vinci. Δραστηριότητες, Εμπειρίες και Αποτελέσματα για την ολοκληρωμένη και αειφορική Διαχείριση 
των Δασών της Κύπρου. - Τμήμα Δασών.

Polymer clay workshops. - Cyprus Polymer Clay Association.

Εθελοντική εργασία σε οικοτροφείο με παιδιά ηλικίας 6-19 στη Λισαβόνα. Οργάνωση δημιουργικών δραστηριοτήτων στον ελεύθερο χρόνο 
των παιδιών. - EV Youth.

Βελτιώστε τις επικοινωνιακές, κοινωνικές και διαπολιτισμικές σας ικανότητες  στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα – οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία 
να αναπτύξουν  τις ικανότητες τους ενώ σπουδάζουν, προωθώντας έτσι την Ευρωπαϊκή Συνοχή. - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Οι μαθητές μας συμμετέχοντας σε αυτό το πολυδιάστατο πρόγραμμα έχουν την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα τους στο Θέατρο, την 
Τέχνη και τη Μουσική προωθώντας μέσα από αυτά την παράδοση του τόπου μας. Παράλληλα γνωρίζουν την παράδοση και κουλτούρα των 
άλλων εταίρων του προγράμματος, βλέπουν τις ομοιότητες και μαθάινουν να αποδέχονται τις διαφορές μεταξύ των λαών, ωριμάζοντας έτσι 
μέσα τους η συνείδηση μιας ενωμένης Ευρώπης. - American Academy Larnaca.

Καλές πρακτικές για την προώθηση και εφαρμογή ενός σχεδίου Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) στα πλαίσια ίσων ευκαιριών για 
όλους! Παρουσίαση ενός σεμιναρίου επαφής που είχε ως κύριο στόχο του την προώθηση της ΕΕΥ και σύντομη παρουσίαση του 
Τρέχοντος Σχεδίου ΕΕΥ που υλοποιεί το LCEducational μαζί με την συμμετοχή των εθελοντών. Οι εθελοντές θα παρουσιάσουν την Προσωπική 
τους εμπειρία μέσα από την ΕΕΥ. - LCE Educational.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17:00 -17:15

17:30 -17:45

18:00 -18:15

18:30 -18:45

19:00 -19:15

19:30 -19:45

20:00 -20:15

Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές. Για να δείτε την τελευταία έκδοση του παρακαλώ επισκεφθείτε το: http://europa.eu/youthonthemove

Aπόγευμα Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση 2012 / Λευκωσία 17-19 Φεβρουαρίου



Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές. Για να δείτε την τελευταία έκδοση του παρακαλώ επισκεφθείτε το: http://europa.eu/youthonthemove

Σάββατο 18 Φεβρουαριου 2012ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

"Merry Holy...Days: Παρουσιάζοντας Μεγάλες Θρησκευτικές Γιορτές, Βιώνοντας Μεγάλες Στιγμές με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες 
και θρησκείες...διευρύναμε τους ορίζοντές μας! Εκείνα τα Χριστούγεννα συνέβη το θαύμα της μη τυπικής μάθησης (είναι πιο σωστό, αλλά αν 
θέλεις διατηρείς αυτο που θέλουν οι συμμετεχοντες), όπου 35 νέοι από 7 χώρες αλληλεπίδρασαν μεταξύ τους, βίωσαν ο ένας τη θρησκεία του 
άλλου και .... είδαν τον κόσμο αλλιώς... πιο όμορφο!". - YEU Cyprus.

Creative Exchanges and Travel Experiences around Europe. - Ειδικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα.

Από τη μικρή ΚΥΠΡΟ στη μεγάλη ΕΥΡΩΠΗ - Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που έλαβαν μέρος στο Πρόγραμμα Erasmus Σπουδές, οι 
φοιτητές που θα λάβουν μέρος και οι εισερχόμενοι φοιτητές που βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μιλούν για τις Erasmus εμπειρίες τους 
από διαφορετική οπτική γωνιά ο κάθε ένας. - Erasmus experience - Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Αναπτύσσοντας βασικές δεξιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μαθητές Τεχνικής Σχολής των Κλάδων Ηλεκτρολογίας και Κατασκευής Επίπλων 
εξοικειώνονται με τη χρήση μηχανών CNC. - B´ Τεχνική Σχολή Λεμεσού.

Πολυμερής Φιλοξενία 50 Νέων από Ευρωπαϊκές χώρες με τίτλο  “Διασταυρώνοντας Σύνορα για μια καλύτερη Ευρώπη”. - Agros Youth Group.

A Teenager's antivirus, i.e. ways of handling threats of the contemporary world. - Ελληνική Ιδιωτική Σχολή FORUM.

Μια φορά Εrasmus...Για πάντα Εrasmus...Το πρόγρραμμα Εrasmus, ο καλύτερος τρόπος για να αναπτύξεις (διαμορφώσεις) τον εαυτό 
σου. - Erasmus Student Association.

Ενασχόληση με το EVS: Στους νέους μέσω της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS), τους δίνεται η ευκαιρία να εργαστούν σε μία ξένη 
χώρα και να αποκτήσουν εμπειρίες και ικανότητες μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης. - European Voluntary Service.

Περιγραφή της εμπειρίας στο μεταπτυχιακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Erasmus Mundus, Space Master."

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για νέους επαγγελματίες χορευτές (YOUNGDANCERS, Leonardo da Vinci Κινητικότητα): Η GrantXpert Consulting 
διοργάνωσε με τον Αυστριακό οργανισμό χορού ImPulsTanz ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο για 7 νέους επαγγελματίες χορευτές, 
στα πλαίσια του ετήσιου ImPulsTanz Vienna International Dance Festival. Η συμμετοχή στα σεμινάρια αυτά παρέχει ένα σημαντικό διαβατήριο 
για τη συνέχιση των σπουδών στον τομέα του χορού. - GrantXpert Consulting.

16:00 -16:15

16:30 -16:45

17:00 -17:15

17:30 -17:45

18:00 -18:15

18:30 -18:45

19:00 -19:15

19:30 -19:45

20:00 -20:15

20:30 -20:45
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"Merry Holy...Days: Παρουσιάζοντας Μεγάλες Θρησκευτικές Γιορτές, Βιώνοντας Μεγάλες Στιγμές με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες 
και θρησκείες...διευρύναμε τους ορίζοντές μας! Εκείνα τα Χριστούγεννα συνέβη το θαύμα της μη τυπικής μάθησης (είναι πιο σωστό, αλλά αν 
θέλεις διατηρείς αυτο που θέλουν οι συμμετεχοντες), όπου 35 νέοι από 7 χώρες αλληλεπίδρασαν μεταξύ τους, βίωσαν ο ένας τη θρησκεία του 
άλλου και .... είδαν τον κόσμο αλλιώς... πιο όμορφο!". - YEU Cyprus.

Creative Exchanges and Travel Experiences around Europe. - Ειδικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα.

Από τη μικρή ΚΥΠΡΟ στη μεγάλη ΕΥΡΩΠΗ - Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που έλαβαν μέρος στο Πρόγραμμα Erasmus Σπουδές, οι 
φοιτητές που θα λάβουν μέρος και οι εισερχόμενοι φοιτητές που βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μιλούν για τις Erasmus εμπειρίες τους 
από διαφορετική οπτική γωνιά ο κάθε ένας. - Erasmus experience - Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Αναπτύσσοντας βασικές δεξιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μαθητές Τεχνικής Σχολής των Κλάδων Ηλεκτρολογίας και Κατασκευής Επίπλων 
εξοικειώνονται με τη χρήση μηχανών CNC. - B´ Τεχνική Σχολή Λεμεσού.

Πολυμερής Φιλοξενία 50 Νέων από Ευρωπαϊκές χώρες με τίτλο  “Διασταυρώνοντας Σύνορα για μια καλύτερη Ευρώπη”. - Agros Youth Group.

A Teenager's antivirus, i.e. ways of handling threats of the contemporary world. - Ελληνική Ιδιωτική Σχολή FORUM.

Μια φορά Εrasmus...Για πάντα Εrasmus...Το πρόγρραμμα Εrasmus, ο καλύτερος τρόπος για να αναπτύξεις (διαμορφώσεις) τον εαυτό 
σου. - Erasmus Student Association.

Ενασχόληση με το EVS: Στους νέους μέσω της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS), τους δίνεται η ευκαιρία να εργαστούν σε μία ξένη 
χώρα και να αποκτήσουν εμπειρίες και ικανότητες μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης. - European Voluntary Service.

Περιγραφή της εμπειρίας στο μεταπτυχιακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Erasmus Mundus, Space Master."

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για νέους επαγγελματίες χορευτές (YOUNGDANCERS, Leonardo da Vinci Κινητικότητα): Η GrantXpert Consulting 
διοργάνωσε με τον Αυστριακό οργανισμό χορού ImPulsTanz ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο για 7 νέους επαγγελματίες χορευτές, 
στα πλαίσια του ετήσιου ImPulsTanz Vienna International Dance Festival. Η συμμετοχή στα σεμινάρια αυτά παρέχει ένα σημαντικό διαβατήριο 
για τη συνέχιση των σπουδών στον τομέα του χορού. - GrantXpert Consulting.

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16:00 -16:15

16:30 -16:45

17:00 -17:15

19:30 -21:00

17:30 -17:45

Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές. Για να δείτε την τελευταία έκδοση του παρακαλώ επισκεφθείτε το: http://europa.eu/youthonthemove

Το “Coast Alert: Acting Regionally in a European Context” μέσα από δράσεις ενημέρωσης, εκπαιδευτικά εργαστήρια, εποικοδομητική 
συζήτηση, ανταλλαγή εμπειριών και  ομαδική εργασία δίνει την ευκαιρία να προβληματιστούν οι νέοι και να αναλάβουν δράση γύρω από 
θέματα όπως η ρύπανση των νερών, ο κίνδυνος εξαφάνισης ειδών από την πανίδα και την χλωρίδα και η ανάγκη προστασίας των 
παράκτιων οικοσυστημάτων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και την παράκτια αστικοποίηση. - Coast Alert Cyprus.

Εμπειρίες μαθητών του Ενιαίου Λυκείου Κύκκου Β’ μέσα από την πολυμερή σύμπραξη Comenius  “Déchets zéro? Si! Waste zero? 
Yes!”. - Λύκειο Κύκκου Β’.

Παρουσίαση προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. - Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ευκαιρίες για εκπαίδευση και μάθηση με βάση τη μεθοδολογία της μη τυπικής μάθησης, με χαμηλό ή και καθόλου κόστος προς τους 
συμμετέχοντες, παιδιά, εφήβους, ενήλικες. - Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγ. Ομολογητών. 

Erasmus εμπειρίες φοιτητών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. -  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Συναυλία στο πλαίσιο εορτασμού των 25 χρόνων του προγράμματος Erasmus.

18:00 -18:15
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Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση 2012
Νεολαία σε κίνηση
Λευκωσία 17-19 Φεβρουαρίου

Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να υπόκειται σε 
αλλαγές. Για να δείτε την τελευταία έκδοση του 
παρακαλώ επισκεφθείτε το
http://ec.europa.eu/youthonthemove
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Ειδικές εκδηλώσεις | Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου

Χαιρετισμός από την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία κυρία 
Ανδρούλλα Βασιλείου. Παρουσίαση των βραβείων του 
διαγωνισμού Youth Mobility Poster.

09:00-10:30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


