
  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«ECO experiences in European schools!» 

 
Μαθητές και εκπαιδευτικοί από σχολεία 

τεσσάρων χωρών στο Γυμνάσιο Γενισέας.  
Οικοδεσπότες για Πολωνούς, Τούρκους και 

Πορτογάλους οι μαθητές του Γυμνασίου 
Γενισέας 

 

 
Το Γυμνάσιο Γενισέας Αβδήρων συνεχίζοντας την Ευρωπαϊκή του πορεία, 

μετά την εκπαιδευτική επίσκεψη που πραγματοποίησε στη Ρουμανία στα μέσα 
Μαρτίου, υποδέχτηκε εγκάρδια από τη Δευτέρα 09 έως την Παρασκευή 13 Μαϊου 

2022, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Programme – 
Strategic Partnership Project Nr: 2019-1-RO01-KA229-063911_4, Συμπράξεις 
Ανταλλαγών μεταξύ Σχολείων με τίτλο : «ECO experiences in European schools!», 
μαθητές και εκπαιδευτικούς-συνοδούς από σχολεία τεσσάρων χωρών (Ρουμανία 

/συντονίστρια χώρα, Πολωνία, Τουρκία και Πορτογαλία). Κύριος στόχος του έργου 
είναι η ανταλλαγή ιδεών, καλών πρακτικών και εμπειριών πάνω σε περιβαλλοντικά 



ζητήματα όπως και η οικοδόμηση στενών σχέσεων συνεργασίας, επικοινωνίας και 

αλληλεκτίμησης μεταξύ των Ευρωπαίων. 

Μέσα από τις δραστηριότητες που συντόνισε το ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ δόθηκε 
η ευκαιρία στους μαθητές και εκπαιδευτικούς των άλλων χωρών να γνωρίσουν το 

σχολείο μας και το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Επιπλέον είχαν την 
ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μια σειρά από εξαιρετικά ενδιαφέρουσες 
πολιτιστικές επισκέψεις και ξεναγήσεις (Δημαρχείο Αβδήρων, Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αβδήρων, Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων, Παλιά Πόλη της Ξάνθης, Λύκειο 

Ελληνίδων Ξάνθης, Αρχαία Αγορά Θάσου), να περιηγηθούν σε πολύ σημαντικά 
περιβαλλοντικά κέντρα και τοποθεσίες εξαιρετικού φυσικού κάλλους της ευρύτερης 
περιοχής (Σπήλαιο Αλιστράτης Σερρών, Κέντρο Πληροφόρησης Λιμνών Βιστωνίδας 
και Ισμαρίδας Υδροβιότοπος Βιστωνίδας, Αποικία Ερωδιών Πόρτο Λάγους, Μονή 

Αγίου Νικολάου, Τέμπη Νέστου, Παραλία Μυρωδάτου, Πηγές Παραδείσου) και 
τέλος να πάρουν μέρος σε ένα πλήθος εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενημερώσεις 
και δράσεις με περιβαλλοντικό χαρακτήρα (επίσκεψη στα εργαστήρια του Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο 

Γεωθερμικό Κέντρο Υδροπονίας Εράσμιου, μύηση στα μυστικά της καλλιέργειας του 
ζαχαροκάλαμου και της δημιουργίας του Πετιμεζιού από τον Σύλλογο Γυναικών 
Γενισέας, παρουσιάσεις εργασιών, δημιουργία γιγαντοαφίσας, σύνθεση κολάζ από 
ανακυκλώσιμα υλικά, κατασκευή στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας 

περιβαλλοντικών ενημερωτικών φυλλαδίων με οικολογικά μηνύματα κ.τ.λ.). 

Με πολύ μεγάλη ικανοποίηση και ειλικρινή χαρά διαπιστώσαμε το τεράστιο 
ενδιαφέρον και την θετική ανταπόκριση που έδειξαν οι Ευρωπαίοι φιλοξενούμενοί 

μας και το φιλικό και ζεστό κλίμα που δημιουργήθηκε μεταξύ των αποστολών. Ο 
ενθουσιασμός των συμμετεχόντων για όλες τις δραστηριότητες, τις επισκέψεις και 
τις ξεναγήσεις επισφράγισε την επίτευξη των στόχων της κινητικότητας και την 
πλήρη επιτυχία της ελληνικής διοργάνωσης. Η εμπειρία για τους μαθητές και τους 

καθηγητές όλων των εμπλεκόμενων σχολείων ήταν ιδιαίτερα σημαντική, αφού 
γνώρισαν την κουλτούρα και τον πολιτισμό της χώρας μας και αντάλλαξαν 
εμπειρίες, απόψεις, ιδέες και προβληματισμούς ενώ ταυτόχρονα απέκτησαν γνώσεις 
και δεξιότητες πάνω σε οικολογικά, περιβαλλοντικά και ποικίλα άλλα κοινωνικά 

θέματα. Μα πάνω απ’ όλα, έζησαν την εμπειρία της ελληνικής φιλοξενίας: 
απέλαυσαν τις ομορφιές της πατρίδας μας, δοκίμασαν γεύσεις, διασκέδασαν, 
χόρεψαν, κολύμπησαν και έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις και αναμνήσεις! 



Τέλος η παιδαγωγική ομάδα αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά 

όσους εργάστηκαν για να υλοποιηθεί αυτή η προσπάθεια και να φτάσει σε ένα 
τελικό αποτέλεσμα πολύ κοντά σε αυτό που επιδιώξαμε εξ αρχής. Φορείς, 
επιχειρήσεις, σύλλογοι και ιδιώτες έδειξαν προθυμία και προσέφεραν ανιδιοτελώς 
τη βοήθειά τους. Πάνω απ’ όλα όμως θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους ίδιους τους 

μαθητές του σχολείου μας που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή το πρόγραμμα 
και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους τόσο στο στάδιο της προετοιμασίας όσο και 
στη διάρκεια της πραγμάτωσής του. 

 
 
 


