
Τέταρτη Κινητικότητα του project HEREDITAS-ERASMUS+ στο Γυμνάσιο 
Κριεζών (3η κινητικότητα μαθητών). 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, στο οποίο συμμετέχει το 
Γυμνάσιο Κριεζών ως εταίρος, με τίτλο HEREDITAS (Here Discover International 
Treasure and Survive) και θέμα την πολιτισμική μας κληρονομιά (Δράση ΚΑ2, 
Συμπράξεις Ανταλλαγών μεταξύ σχολείων ΚΑ229, Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης), 
μετά από την πρώτη εναρκτήρια μετακίνηση καθηγητών τον Οκτώβριο στη 
Σλοβακία, και τις δύο μετακινήσεις καθηγητών και μαθητών μας τον Ιανουάριο και 
τον Απρίλιο, στην Ισπανία και Τσεχία αντίστοιχα, ο σύλλογος εκπαιδευτικών και η 
Διευθύντρια Α. Καραμάνου είχαν την χαρά και την τιμή να υποδεχτούν δέκα 
καθηγητές και είκοσι μαθητές από τα συνεργαζόμενα σχολεία της Σλοβακίας 
(συντονίστρια χώρα), της Γερμανίας, της Ισπανίας,  της Κροατίας, και  της Τσεχίας 
κατά το διάστημα 6-10 Μαΐου 2019.  

Κατά την παραμονή τους καθηγητές και μαθητές παρακολούθησαν και συμμετείχαν 
ενεργά σε πλήθος δραστηριοτήτων και εργαστηρίων, ξεκινώντας με παρουσίαση 
από μαθητές της ομάδας HEREDITAS του σχολείου μας σχετικά με την Ελλάδα και 
την περιοχή μας, καθώς και παιχνίδι θησαυρού όπου τους δόθηκε η δυνατότητα να 
ανακαλέσουν πληροφορίες σχετικά με την Αρχαία και Σύγχρονη Ελλάδα, την 
αρχιτεκτονική, σημαντικά Ελληνικά μνημεία, και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχαν 
προηγηθεί παιχνίδια γνωριμίας στα οποία οι ομάδες HEREDITAS γνωρίστηκαν, 
συνεργάστηκαν, αλληλεπίδρασαν, έπαιξαν και διασκέδασαν. Ακολούθησε και 
εργαστήριο παρασκευής σαπουνιού υπό την ευθύνη του κ. Φ. Καραμπατσόλη, 
εκπαιδευτικού του σχολείου μας και μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας Erasmus+.  

Οι επισκέπτες μαθητές σε συνεργασία με τους Έλληνες μαθητές και υπό την 
καθοδήγηση της εκπαιδευτικού του σχολείου μας κ. Ε. Παπουτσή, παρακολούθησαν 
μαθήματα Ελληνικών, κατά τη διάρκεια των οποίων εξοικειώθηκαν με το Ελληνικό 
Αλφάβητο και με βασικές επικοινωνιακές εκφράσεις στα Ελληνικά. Στη συνέχεια 
συμμετείχαν στην βιωματική δράση “Home is”, με θέμα τις έννοιες «Σπίτι» και 
«Πατρίδα», που συντόνισε ο επισκέπτης καθηγητής και εκπαιδευτής εκπαιδευτικών 
από το 2o Γυμνάσιο Κω, κ. Α. Τσάπελης, ο οποίος παρουσίασε και στους επισκέπτες 
καθηγητές την Ελλάδα του χθες και του σήμερα μέσα από φωτογραφίες. Επίσης, οι 
μαθητές όλων των ομάδων έκαναν παρουσιάσεις της αρχιτεκτονικής των χωρών 
τους στο πλαίσιο της εργασίας που είχαν να προετοιμάσουν για το ταξίδι στην 
Ελλάδα. 

Παράλληλα, οι επισκέπτες καθηγητές παρακολούθησαν και εισήγηση της 
εκπαιδευτικού του σχολείου μας και Υπευθύνου Επικοινωνίας του Προγράμματος 
Erasmus+, κ. Ε. Λύκου, σχετικά με την χρήση της Πολιτισμικής Προσέγγισης ως 



Μεθοδολογικό Εργαλείο στην Διαπολιτισμική τάξη και την εφαρμογή της σε 
παραγωγή εκπαιδευτικού σεναρίου. 

Επίσης, οι επισκέπτες μας είχαν την δυνατότητα να δουν εκθέματα της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς που συγκέντρωσαν οι μαθητές μας στο χώρο του σχολείου όπως 
υφαντά, παλαιά αντικείμενα (λάμπες, νομίσματα, εξαρτήματα αργαλειού, έργα 
τέχνης από κουκούλι) καθώς και αναμνηστικά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της 
Αθήνας το 2004. 

Την Τετάρτη 8 Μαΐου οι μαθητές πραγματοποίησαν επίσκεψη στο αρχαιολογικό 
μουσείο της Ερέτριας και τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο, συμμετείχαν σε 
πεζοπορία στη Στενή Ευβοίας, παρακολούθησαν εργαστήριο επεξεργασίας ξύλου, 
επισκέφτηκαν την Εστία Γνώσης και Πολιτισμού στην Χαλκίδα, και έμαθαν για το 
φαινόμενο του Ευρίπου από τον Δρ. Αντώνιο Αντωνίου, αστροφυσικό του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Μια μέρα πριν την αναχώρηση τους διοργανώθηκε τελετή αποχαιρετισμού των 
ομάδων HEREDITAS, στην οποία παρευρέθησαν σημαντικοί φορείς του τόπου. Η 
τελετή περιελάμβανε αναπαράσταση της Έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων και της 
Aφής της Ολυμπιακής Φλόγας, καθώς και παρέλαση των σημαιών των 
συμμετεχόντων χωρών υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού του σχολείου μας κ. 
Γ. Τζόκα. Επίσης, απολαύσαμε τραγούδια από την χορωδία του Φιλόμουσου 
Οργανισμού Καρυστίας και επίδειξη παραδοσιακών χορών από το χορευτικό 
συγκρότημα Δύστου. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την απονομή των πιστοποιητικών 
σε μαθητές και καθηγητές για την συμμετοχή τους στην τέταρτη κινητικότητα 
HEREDITAS στην Ελλάδα.  Aκολούθησε συρτάκι και φαγητό που είχαν ετοιμάσει οι 
οικογένειες φιλοξενίας των μαθητών μας. 

Ήταν μια υπέροχη εμπειρία που θα μείνει βαθιά χαραγμένη στις καρδιές μας όλων 
μας και ελπίζουμε να έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία δυνατής φιλίας και 
συνεργασίας μεταξύ των μαθητών μας. Και μία γεύση από τις δράσεις μας εδώ 

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) το οποίο 
αποτελεί την Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+. 
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