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Οι μαθητές γράφουν:

Το ΓΕΛ Ελευθερίου Βενιζέλου για
την περίοδο 2018-2020 και στα
πλαίσια του προγράμματος
Erasmus+, υλοποιεί έργο με τίτλο
«Passport to Europe». Συντονί-
στρια  χώρα είναι η Ισπανία και
χώρες εταίροι η Πολωνία και η
Ελλάδα (Χανιά και Ηράκλειο).

H
δεύτερη κατά σειρά διακρατική

συνάντηση μαθητών-καθηγητών

του προγράμματος πραγματο-

ποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από

5/5 έως 11/5  όπου μας υποδέχτηκε το 6ο

ΕΠΑΛ Ηρακλείου .

Το πρόγραμμα περιλάμβανε πολιτιστικές,

αθλητικές και άλλες δραστηριότητες στις

οποίες οι κύριοι πρωταγωνιστές ήταν οι

μαθητές. 

Ξεναγηθήκαμε στον αρχαιολογικό χώρο

της Κνωσού καθώς και στο Αρχαιολογικό

μουσείου του Ηρακλείου. Επισκεφτήκαμε

και παίξαμε το παιχνίδι του χαμένου

θησαυρού στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Περιηγηθήκαμε στην πόλη του Ηρακλείου

θαυμάζοντας τα ιστορικά μνημεία της

πόλης , όπως τα ενετικά τείχη, τον Κούλε

, την κρήνη με τα λιοντάρια, τον καθεδρικό

ναό του Αγίου Μηνά, τον τάφο του Κα-

ζαντζάκη κλπ. Γευτήκαμε παραδοσιακές

κρητικές γεύσεις!

Συμμετείχαμε σε ημερίδα για την Ευ-

ρώπη που έγινε στο 3Ο ΓΕΛ Ηρακλείου

στα πλαίσια του προγράμματος «Σχολεία

Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου» και ενημερωθήκαμε για τα ευρω-

παϊκά θέματα.

Παίξαμε με στερεότυπα των χωρών,

ενημερωθήκαμε για τους κινδύνους  του

διαδικτύου μέσα από ένα βίντεο ,  φυτέ-

ψαμε σπόρους , χορέψαμε κρητικούς και

ευρωπαϊκούς χορούς. Τέλος συμμετείχαμε

σε πορεία ευαισθητοποίησης για  τα τρο-

χαία δυστυχήματα και συγκεντρωθήκαμε

στην πλατεία Ελευθερίας κρατώντας πανό

για την πρόληψη των τροχαίων.  

Τύχαμε μιας υπέροχης φιλοξενίας από

τους καθηγητές και μαθητές του 6ου

ΕΠΑΛ Ηρακλείου και τους ευχαριστούμε

θερμά γι’ αυτό. Από την πλευρά μας ευ-

ελπιστούμε να ανταποδώσουμε τη φιλο-

ξενία στην καθορισμένη από το πρό-

γραμμα συνάντηση μας στα Χανιά τον

Απρίλιο του 2020.

Το πρόγραμμα Erasmus+  
στο ΓΕΛ Ελευθερίου Βενιζέλου  

Αναμφίβολα δε μετανιώνω για το χρόνο που

πέρασα στο Ηράκλειο και θα ξαναπήγαινα με το

πρόγραμμα εάν μου ξαναδινόταν η ευκαιρία.

Ήταν μία αξέχαστη εμπειρία που είχε θετικές

επιπτώσεις στην προσωπικότητα και κοινωνικές

δεξιότητές μου. Παρόλο που ήταν μέσα στην Ελ-

λάδα νιώθω πως εξάσκησα τις γλωσσικές μου

ικανότητες στα αγγλικά. Εντύπωση μού έκανε

το πώς κατάφεραν να εξισορροπήσουν τον ελεύ-

θερο χρόνο με τον χρόνο των δραστηριοτήτων

έτσι ώστε να μην είναι πολύ κουραστικό για κα-

νέναν. Επίσης, αποκτήσαμε πολλές ιστορικές

γνώσεις για το Ηράκλειο αλλά και εξερευνήσαμε

το Ηράκλειο μόνοι μας στο ελεύθερο χρόνο που

μας δινόταν.  

Θεοχάρης

Το πρόγραμμα αυτό είναι η καλύτερη εμπειρία

που έχω περάσει στην ζωή μου μέχρι σήμερα.

Μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω ξένους

πολιτισμούς μέσω των λαών τους. Παρόλο που

δεν είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω στο εξωτερικό,

γνώρισα τους καλύτερους ανθρώπους που έχω

γνωρίσει ποτέ, κυρίως επειδή γνώρισα ανθρώπους

με τον ίδιο ζήλο με εμένα να μάθουν για την

γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα, όπως επίσης και

την ζωή ξένων χωρών. Το πρόγραμμα αυτό είναι

εξ’ ολοκλήρου χρηματοδοτούμενο από την ευ-

ρωπαϊκή ένωση, παρόλο αυτό, αν ήξερα το τι εί-

δους εμπειρίες, γνωριμίες και αναμνήσεις θα

αποκτούσα μέσω  του προγράμματος δεν θα δί-

σταζα να καλύψω τα έξοδά μου από την ίδια

μου την τσέπη. Το μόνο κομμάτι που μου προ-

κάλεσε δυστυχία ήταν η στιγμή του αποχαιρετι-

σμού, μιας και σήμαινε το τέλος μιας ΚΑΤΑ-

ΠΛΗΚΤΙΚΗΣ εβδομάδας. Όμως είμαι απόλυτα

σίγουρος πως με τον χρόνο αυτή η πληγή θα

κλείσει και το μόνο που θα μείνει στο μυαλό μου

είναι οι ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ στιγμές που μοιρά-

στηκα με όλα τα παιδιά που πήραν μέρος σε

αυτό το πρόγραμμα.

Γιάννης

Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα σε ένα τέ-

τοιο πρόγραμμα και όλη η εμπειρία ήταν κατα-

πληκτική. Αρχικά υπήρχε ισορροπία μεταξύ των

δραστηριοτήτων και του ελευθέρου χρόνου

.Επίσης η παρέα που κάναμε με τα παιδιά και οι

εμπειρίες που κερδίσαμε ήταν αξέχαστες .Τέλος,

παρόλο που πήγα στο Ηράκλειο  και όχι στο

εξωτερικό ,δεν μετάνιωσα  γι’ αυτό. Έκανα νέες

γνωριμίες και με τα παιδιά της Ισπανίας αλλά

και της Πολωνίας και δέθηκα με τους Ηρακλειώτες.

Ελπίζω να μου ξαναδοθεί η ευκαιρία να πάρω

μέρος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. 

Τηλέμαχος


