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Κατά το χρονικό διάστημα 25/05/2019 ως 05/05/2019 πραγματοποιήθηκε η 

τρίτη συνάντηση των εταίρων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ229 με την 

ονομασία G.R.E.E.N: Green and Renewable Economy with Environmentally literate 

Employees in Need. Σκοπός του συγκεκριμένου Προγράμματος είναι η 

καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης στους/στις συμμετέχοντες/ουσες 

μαθητές/τριες, καθηγητές/τριες αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα, μέσω 

ομαδοσυνεργατικής εργασίας, βιωματικών δράσεων και επισκέψεων σε 

εγκαταστάσεις όπου εφαρμόζονται αρχές της 'πράσινης οικονομίας'.  

Στο Πρόγραμμα λαμβάνουν μέρος, πέρα από το τουρκικό σχολείο, σχολεία 

από την Ιταλία, Τουρκία, Πολωνία, Πορτογαλία και φυσικά την Ελλάδα, που 

αντιπροσωπεύεται από το 5ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Κάθε σχολείο 

εκπροσωπήθηκε από δύο καθηγητές και τρεις μαθητές, οι οποίοι είχαν τη χαρά να 

γνωρίσουν την φιλοξενία των Τούρκων συμμαθητών/τριών  τους και των 

οικογενειών τους στην Aliaga. Την ελληνική ομάδα εκπαιδευτικών 

εκπροσώπησαν ο κ. Παπαδάκης Σταμάτιος, κλ. ΠΕ 86, εκπαιδευτικός 

Πληροφορικής και Διευθυντής του 5ου ΓΕΛ Ηρακλείου και η κ. Βλαζάκη 

Παρασκευή, κλ. ΠΕ06, εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας καθώς και ο/οι 

μαθητής/τριες  Α’ τάξης, Μαθιουδάκης Εμμανουήλ,  Κανάκη Μιχαέλα και Λεσάι 

Αλεξάνδρα. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Aliaga της Σμύρνης στην 

Τουρκία μετά από πρόσκληση του σχολείου Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι έλληνες καθηγητές/τριες και 

μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του σχολείου 

φιλοξενίας και πήραν μέρος σε μια σειρά δράσεων.  Αρχικά, παρουσίασαν το 

σχολείο τους και το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα και πήραν με τη σειρά 

τους πληροφορίες για τα υπόλοιπα σχολεία της σύμπραξης. Στη συνέχεια, 

αναφέρθηκαν στο μοντέλο που δημιούργησαν σύμφωνα με τις αρχές την 



‘πράσινης ενέργειας’ και αξιολόγησαν τις εργασίες των υπόλοιπων σχολείων. 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες/ουσες ενημερώθηκαν για τις εργασίες ανακύκλωσης 

υλικών και εξαρτημάτων παλιών πλοίων που διεξάγονται στο ναυπηγείο της 

περιοχής.  Η πρώτη μέρα εργασιών ολοκληρώθηκε με επίσκεψη των 

συμμετεχόντων/ουσών  στο Δημαρχείο της Aliaga, όπου συζήτησαν με τον 

Αντιδήμαρχο για θέματα πράσινης ανάπτυξης στην περιοχή. 

Η δεύτερη μέρα του προγράμματος περιελάμβανε επίσκεψη στον Οίκο της 

Παναγίας και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Εφέσου, όπου μαθητές/τριες 

και καθηγητές/τριες περπάτησαν στους δρόμους τις αρχαίας πόλης. Η περιήγηση 

στην περιοχή ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στο παραδοσιακό χωριό Sirince, 

ελληνικό χωριό πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών. 

Κατά την τρίτη μέρα, οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν τις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου της περιοχής, πριν επισκεφτούν το 

παραδοσιακό χωριό Kozbeyli  και την παλιά ελληνική συνοικία της Φώκαιας, που 

αποτελεί γνωστό τουριστικό θέρετρο στον κόλπο της Σμύρνης. 

Η τέταρτη μέρα εργασιών ξεκίνησε με φιλανθρωπικό παζάρι στους 

χώρους του σχολείου φιλοξενίας. Οι μαθητές/τριες παρέθεσαν προς πώληση 

αντικείμενα που είχαν δημιουργήσει με ανακυκλωμένα υλικά προκειμένου τα 

έσοδα των πωλήσεων να διατεθούν για την αναστύλωση του καθεδρικού ναού της 

Notre Dame στο Παρίσι. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες/ουσες επισκέφτηκαν τις 

εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων της περιοχής, όπου παρακολούθησαν ομιλία 

εκπροσώπου σχετική με τις προσπάθειες που γίνονται για χρήση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας για τη λειτουργία της επιχείρησης ενώ επισκέφτηκαν και το 

αιολικό πάρκο που παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στις εγκαταστάσεις του 

διυλιστηρίοιυ.          Στη γιορτή λήξης 

των εργασιών παραβρέθηκαν μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης και του τύπου, ενώ 

μαθητές/τριες και καθηγητές/τριες  είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την 

τουρκική γαστρονομία και παραδοσιακούς χορούς της περιοχής  

Η επίσκεψη στην Aliaga ήταν μια μοναδική εμπειρία για όλους τους/τις  

συμμετέχοντες /ουσες στη σύμπραξη. Ευχαριστούμε ολόψυχα το σχολείο Heydar 

Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi για τη φιλοξενία και την εποικοδομητική 

συνεργασία. 
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