
Το Γενικό Λύκειο Ελ. Βενιζέλου 
μαζί με το IES Aguas Vivas - 
Guadalajara, το 6ο ΕΠΑΛ Ηρα-
κλείου και το Zespół Szkół i 
Placówek Oświatowych w Skales, 
συμμετείχε τη βδομάδα από 6-13 
Οκτώβρη στην 3η διεθνή συνά-
ντηση που έγινε στην πόλη Σκά-
λα (Κρακοβία) της Πολωνίας.  

Το σχολείο μας συμμετείχε με 10 μα-
θητές και 2 καθηγητές. Οι μαθητές 
συμμετείχαν ενεργά σε ποικίλες 

δραστηριότητες που είναι και το περιε-
χόμενο του προγράμματος (ηλεκτρονι-
κός εκφοβισμός, στερεότυπα, η ιστορία της 
περιοχής, ολυμπιακοί αγώνες κλπ), καθώς 
και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες. Οι 
μαθητές έμειναν εντυπωσιασμένοι από τη 
ζεστή φιλοξενία που τους παρείχαν οι Πο-
λωνοί μαθητές, καθώς και από τις άρτιες 
εγκαταστάσεις του σχολείου υποδοχής. 

Η βδομάδα περιλάμβανε επισκέψεις και 
ξεναγήσεις στην παλιά πόλη της Κρακο-
βίας , στα αλατωρυχεία Βιέλιτσκα και βε-
βαίως τα στρατόπεδα συγκέντρωσης Αου-
σβιτς και Μπιρκενάου, όπου οι μαθητές 
δεν έκρυψαν τη συγκίνηση τους γι' αυτά 
που είδαν και άκουσαν από τους ξεναγούς. 
Οι μαθητές γράφουν: 
‘Ήμουν πολύ τυχερή που είχα την ευ-

καιρία να συμμετέχω στο πρόγραμμα 
Erasmus+ και να ταξιδέψω στην Πολωνία. 
Μια εβδομάδα γεμάτη εμπειρίες ,ξενα-
γήσεις σε πολλά μέρη , απίστευτες στιγμές 
με τα παιδιά από Ισπανία ,Πολωνία και 
Ηράκλειο .Μάθαμε πάρα πολλά στοιχειά 
για την Πολωνία αφού είχαμε την ευκαι-
ρία να μείνουμε σε μαθητή και να ζήσουμε 
την καθημερινότητα τους. Με τους μα-
θητές και τους καθηγητές από 
τα άλλα 
σ χ ο -

λεία υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία, 
πολύ ευδιάθετο κλίμα και πολύ ενέργεια 
για δραστηριότητες . Προσωπικά το πιο εν-
διαφέρον και ταυτόχρονα συναισθηματι-
κό μέρος που είχαμε την ευκαιρία να πάμε 
ήταν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στο 
Auschwitz .Το να γνωρίζεις τι έγινε εκεί 
σε τόσο κόσμο ήταν ψυχολογικά πολύ 
βαρύ για έμενα. Όλες αυτές οι εικόνες από 
εκεί θα μου μείνουν αξέχαστες. Ελπίζω να 
έχω την ευκαιρία να πάρω μέρος στο μέλ-
λον ξανά στο πρόγραμμα και περιμένου-
με με ανυπομονησία να έρθει η σειρά μας 
να φιλοξενήσουμε τους μαθητές και να 
τους δείξουμε την κρητική κουλτούρα 
μας και πάνω από όλα την καλή φιλοξε-
νία μας! Ιωάννα 

Το ταξίδι στην Πολωνία ήταν μια αξέ-
χαστη εμπειρία στην οποία ενημερώθη-
κα για πολλά πράγματα μέσω των ξενα-
γήσεων, τις δραστηριότητες και τις οικο-
γένειες, που ίσως δεν θα είχα ποτέ την ευ-

καιρία να τα μάθω. Από τις 
ξεναγήσεις, αυτή που ξεχώ-
ρισα ήταν αυτή στο 

Auschwitz, παρόλο που 
έγιναν εκεί 
πολλά απάν-
θρωπα 

γ ε -

γονότα . Όλες οι δραστηριότητες μου 
άρεσαν πάρα πολύ γιατί γνώρισα καλύτερα 
τους μαθητές από τις άλλες χώρες. Επίσης, 
τα μέλη της οικογένειας ,που με φιλοξε-
νούσε, μου φέρθηκαν σαν να ήμουν μέ-
λος της οικογένειας, το οποίο με χαρο-
ποίησε αρκετά. Ήταν μια ευχάριστη εμπει-
ρία που θα ήθελα να ζήσω ξανά και ξανά 
χωρίς καμία διαφορά και με όλους τους φί-
λους που απέκτησα.   Μαρία 

Το ταξίδι στην Πολωνία ήταν μια πολύ 
ξεχωριστή εμπειρία. Γνώρισα νέα μέρη, νέ-
ους ανθρώπους και τις συνήθειες τους. Τα 
μέρη που επισκέφθηκα ήταν κάτι το ιδι-
αίτερο.  Τα  αλατωρυχεία Βιέλιτσκα  ήταν 
εντυπωσιακά και ποτέ δεν θα φανταζό-
μουν ότι μπορεί να υπάρχει κάτι σαν αυτό. 

Αλλά δεν είναι μόνο τα όμορφα καθώς 
επιστεφτήκαμε και το Άουσβιτς όπου 
σκοτώθηκαν πολλοί αθώοι άνθρωποι και 
νιώσαμε μεγάλη συγκίνηση. Το κάστρο Βά-
βελ ήταν ωραίο που συνδύαζε και την εκ-
κλησία μέσα σε αυτό καθώς και πολλά 
άλλα όμορφα κτίρια. Η πόλη σύγχρονη με 
ηλεκτρικό  τραμ και με τα λεωφορεία να 
περνάνε σε τακτικά χρονικά διαστήματα. 
Ξεχωριστή κουζίνα με προτίμηση στα 
πιο καυτερά και αρκετά διαφορετική από 
αυτή που έχουμε στην Ελλάδα. Γενικά 
ωραία χώρα αλλά όταν αρχίσουν τα κρύα 
δεν νομίζω να θέλεις και πολύ να κάνεις 
βόλτα στην πόλη.   Λάμπης 
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